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Woord vooraf
Artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen luidt als volgt:
Voor zover met deze Standaard niet in strijd behoren hiertoe mede, als waren zij er letterlijk
inopgenomen, de Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN),
zoals deze zijn vermeld in het ‘Normenoverzicht gww’ en deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luiden. Het ‘Normenoverzicht gww’ wordt periodiek opgesteld en gepubliceerd door
CROW te Ede.
Onder een Nederlandse norm wordt verstaan een in dit ‘Normenoverzicht gww’ vermeld document,
waarbij in de aanduiding van het document de afkorting NEN voorkomt. In bijlage 1 is een lijst van
alle afkortingen van NEN-documenten opgenomen. Alle soorten documenten kunnen in principe in
het Normenoverzicht voorkomen, maar het gaat uitsluitend om documenten die de status van
Nederlandse norm hebben, dat wil zeggen documenten waarvan de aanduiding begint met NEN:
NEN
NEN-EN
NEN-EN-IEC
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO/IEC
NEN-EU
NEN-HD
NEN-HD-IEC
NEN-IEC
NEN-ISO
NEN-ISO/IEC

Nederlandse norm
Door Nederland aanvaarde Europese norm
Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC die Europees is aanvaard
Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO die Europees is aanvaard
Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm die Europees is aanvaard
Door Nederland aanvaarde norm van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal
Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument
Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument dat is gebaseerd op een
IEC-norm
Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC
Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO
Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm

Inhoudsopgave
Thematische lijst van Nederlandse normen en
normontwerpen
Bijlage 1 - Afkortingen van NEN-documenten
Bijlage 2 - Wat is normalisatie
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Thematische lijst van Nederlandse normen en normontwerpen en
van als zodanig aanvaarde Europese en internationale normen en
de ontwerpen daarvoor, ingedeeld volgens ICS.
Voor de betekenis van de gebruikte aanduidingen wordt verwezen
naar bijlage 1.
Voor een uitleg over het normalisatie-werk van NEN wordt
verwezen naar bijlage 2.
Document Taal

Titel

01.040.13 - Milieu. Gezondheidsbescherming. Veiligheid (Woordenlijsten)
NEN-EN 134:1998 en

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Benaming van
onderdelen

NEN-EN 134:1998 nl

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Benaming van
onderdelen

NEN-EN 135:1999 en

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Lijst van
gelijkwaardige termen

NEN-EN 135:1999 nl

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Lijst van
gelijkwaardige termen

NEN-EN 1005-1:2001+A1:2008 en Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting Deel 1: Termen en definities
NEN-EN 1540:2022 en

Werkplekatmosfeer - Terminologie

NEN-EN 1846-1:2011 nl

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1846-1:2011 en

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1868:1997 en;fr;de

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Lijst
van gelijkwaardige termen

NEN-EN 1868:1997 nl;en;fr;de

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Lijst
van gelijkwaardige termen

NPR-CEN-ISO/TR 11610:2004
en;fr;de

Beschermende kleding - Woordenlijst

NEN-EN 12258-3:2003 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 3: Schroot

NEN-EN 12258-4:2004 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 4:Restanten van de aluminiumindustrie

NEN-EN 12832:1999 en;fr;de

Karakterisering van slib - Gebruik en verwijdering van
slib - Woordenlijst

NEN-EN 13193:2000 en

Verpakking - Verpakking en milieu - Terminologie

NEN-EN 13237:2012 en

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Termen en
definities voor apparatuur en beveiligingssystemen
bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar
kan heersen

NEN-EN 13965-1:2004-12 en;fr;de Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 1:
Materiaal gerelateerde termen en definities
NEN-EN 13965-2:2010 en;de;fr

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 2:
Management gerelateerde termen en definities
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Titel

NEN-EN 14564:2019 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen Woordenlijst

NEN-EN 15144:2007 en;fr;de

Winteronderhoudsuitrusting - Terminologie - Termen
voor winteronderhoud

NEN-EN 15602:2022 en

Veiligheid service aanbieders - Terminologie

NEN-EN 16323:2014 en;fr;de

Termen en definities voor afvalwater

NEN-EN 16575:2014 en

Biobased producten - Woordenlijst

CWA 16833:2014 en

Verklarende woordenlijst voor holistisch herontwikkelen
van onderbenutte locaties

NEN-EN 17173:2020 en

Europese CBRNE termen en definities

NEN-EN 17399:2020 en

Algen en algenproducten - Termen en definities

CEN/TR 17512:2020 en

Personal protective equipment - Smart garments - Terms
and definitions

NEN-EN 17615:2022 en

Plastics - Environmental Aspects - Vocabulary

NPR-CLC/TR 45550:2020 en

Definities die in verband staan met materiaalefficiëntie

NPR-CLC/TR 50531:2009 en

Alarmsystemen - Termen en definities

NEN-IEC 60050-821:2017 en;fr

International electrotechnical vocabulary - Part 821:
Signalling and security apparatus for railways

NEN-EN-IEC 60695-4:2021 en;fr

Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire
tests for electrotechnical products

NEN-EN-ISO 374-1:2016 en

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en
micro-organismen - Deel 1: Terminologie en prestatieeisen voor chemische risico's

NEN-EN-ISO 374-5:2016 en

Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke
chemicaliën en micro-organismen - Deel 5: Terminologie
en prestatie-eisen voor het risico op micro-organismen

NEN-EN-ISO 4007:2018 en

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Oog- en
gezichtsbescherming - Woordenboek

NEN-ISO 4225:2020 en

Air quality - General aspects - Vocabulary

NEN-ISO 5805:1998 en;fr

Mechanische trillingen en schokken - Blootstelling van de
mens - Woordenlijst

NEN-ISO 6107:2021 en

Water - Woordenlijst

NEN-EN-ISO 10075-1:2017 en

Ergonomische principes gerelateerd aan mentale
werkbelasting - Deel 1: Algemene vraagstukken en
concepten, termen en definities

NEN-EN-ISO 11074:2015/A1:2020
en

Bodem - Woordenlijst

NEN-EN-ISO 11074:2015 en

Bodem - Woordenlijst

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen
- Risicobeoordeling en risicoreductie

NEN-EN-ISO 12100:2010 en

Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp Risicobeoordeling en risicoreductie

NEN-ISO 12749-1:2020 en

Nuclear energy - Vocabulary - Part 1: General
terminology

Document Taal

Titel

NEN-EN-ISO 13731:2002 en;fr

Ergonomie van de thermische omgeving - Woordenlijst
en symbolen

NEN-EN-ISO 13943:2017 en

Brandveiligheid - Woordenlijst

NEN-EN-ISO 14050:2020 en

Milieumanagement - Verklarende woordenlijst

NEN-EN-ISO 16972:2020 en

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Woordenlijst en
grafische symbolen

NEN-ISO 23405:2022 en

Tourism and related services - Sustainable tourism Principles, vocabulary and model

NEN-ISO 24513:2019 en

Service activities relating to drinking water supply,
wastewater and stormwater systems - Vocabulary

NEN-EN-ISO 26800:2011 en

Ergonomie - Algemene benadering, beginselen en
concepten

NEN 5880:2006 nl

Afval en afvalverwijdering - Algemene termen en
definities

NEN 5884:2008 nl

Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor
bouw- en sloopafval

NEN 6584:1987 nl

Regenwater - Termen en definities

NEN 6599:1991 nl

Water - Termen en definities

NEN 7360:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7360:1997/A1:2013 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

01.040.19 - Beproeving (Woordenlijsten)
NEN-EN 1330-1:2015 en;de;fr

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
1: Lijst van algemene termen

NEN-EN 1330-2:1998 nl

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
2: Termen die voor niet-destructieve
onderzoeksmethoden worden toegepast

NEN-EN 1330-2:1998 en;de;fr

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
2: Termen die voor niet-destructieve
onderzoeksmethoden worden toegepast

NEN-EN 1330-3:1997 en;fr;de

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
3: Termen gebruikt bij industrieel radiografisch
onderzoek

NEN-EN 1330-3:1997 nl

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
3: Termen gebruikt bij industrieel radiografisch
onderzoek

NEN-EN 1330-9:2017 en

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
9: Termen gebruikt bij onderzoek met akoestische
emissie

NEN-EN 1330-10:2003 en;fr;de

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel
10: Termen gebruikt bij de visuele beproeving

NEN-EN 16714-3:2016 en

Niet-destructief onderzoek - Thermografische beproeving
- Deel 3: Termen en definities

NEN-EN-IEC 60068-5-2:2000 en;fr Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden
voor elektrotechnische producten - Deel 5-2: Richtlijn
voor het opstellen van beproevingsmethoden - Termen
en definities

Document Taal

Titel

NEN-EN-ISO 5577:2017 en

Niet-destructief onderzoek - Ultrasoon onderzoek Woordenlijst

NEN-EN-ISO 12706:2010 en;fr;de

Niet-destructief onderzoek - Woordenlijst van termen
gebruikt bij penetrantonderzoek

NEN-EN-ISO 12707:2016 en

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities Termen gebruikt bij magnetisch deeltjesonderzoek

NEN-EN-ISO 12718:2019 en;de;fr

Niet-destructief onderzoek - Wervelstroombeproeving Terminologie

NEN-EN-ISO 20484:2017 en

Niet-destructief onderzoek - Beproeving op lekdichtheid Woordenlijst

NEN-EN-ISO 23243:2020 en

Niet-destrutief onderzoek - Terminologie - Termen in
gebruik bij ultrasoon onderzoek met Phased Array (PA)
techniek

NEN-ISO 26824:2013 en

Deeltjeskarakterisering van deeltjessystemen Woordenlijst

01.040.45 - Spoorwegen (Woordenlijsten)
NEN-EN 1907:2020 en;de;fr

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer Terminologie

NEN-EN 13232-1:2003 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen Deel 1: Definities

NEN-EN 14478:2020 en;fr;de

Railverkeer - Remmen - Algemene woordenlijst

NEN-EN 17018:2019 en;fr;de

Railtoepassingen - Onderhoud van rollend materieel Termen en definities

NEN-EN 17343:2020 en;fr;de

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Algemene
termen en definities

NEN-IEC 60050-821:2017 en;fr

International electrotechnical vocabulary - Part 821:
Signalling and security apparatus for railways

01.040.79 - Houttechnologie (Woordenlijsten)
NEN-EN 313-2:1999 en;fr;de

Triplex - Classificatie en terminologie - Deel 2: Termen
en definities

NEN-EN 844:2019 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities

NEN-EN 844-7:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
7: Termen voor de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-7:1997 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
7: Termen voor de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-8:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
8: Termen voor de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-8:1997 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
8: Termen voor de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-9:1997 nl

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
9: Termen voor de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 844-9:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
9: Termen voor de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 1001-1:2005 en;fr;de

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Terminologie - Deel 1: Lijst van equivalente
termen

Document Taal

Titel

NEN-EN 1001-2:2005 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Terminologie - Deel 2: Woordenlijst

NEN-EN 12775:2001 en

Platen van massief hout - Indeling en terminologie

NEN-EN 13556:2003 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van
houtsoorten die worden gebruikt in Europa

NEN-EN 13756:2003 en;de;fr

Houten vloeren - Terminologie

NEN-EN 13756:2018 en;de;fr

Houten vloeren - Terminologie

NPR-CEN/TS 15679:2008 en

Thermisch gemodificeerd hout - Definities en
eigenschappen

NEN-ISO 633:2019 en;fr

Kurk - Woordenlijst

NEN-ISO 2074:2007/A1:2017 en

Triplex - Woordenlijst

NEN-ISO 2074:2007 en;fr

Triplex - Woordenlijst

NEN-ISO 21625:2020 en

Terminologie van bamboe en bamboe producten

01.040.91 - Bouw en bouwmaterialen (Woordenlijsten)
NEN-EN 235:2020 en

Wandbekleding - Verklarende woordenlijst en symbolen

NEN-EN 303-1:2017 en

Centrale-verwarmingsketels - Deel 1: Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders Terminologie, algemene eisen, beproeven en merken

NEN-EN 303-4:1999 en

Centrale-verwarmingsketels - Deel 4: Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders - Speciale
eisen voor ketels met een ventilatorbrander op olie met
een vermogen tot 70 kW en een maximale bedrijfsdruk
van 3 bar - Termen en definities, bijzondere eisen,
beproeving en merken

NEN-EN 480-8:2012 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 8: Traditionele bepaling
van het droge-stofgehalte

NEN-EN 520:2004+A1:2009 en

Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 607:2004 en

PVC dakgoten en toebehoren van ongeplastificeerd PVC
(PVC-U) - Definities, eisen en beproeving

NEN-EN 932-6:1999 en

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 6: Definities van
herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid

NEN-EN 934-2:2009+A1:2012 en

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

NEN-EN 1264-1:2021 en

Watergevulde vloer-, wand- en plafondsystemen voor
verwarming en koeling - Deel 1: Definities en symbolen

NEN-EN 1304:2013 en

Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en
productspecificaties

NEN-EN 1504-1:2005 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 1:
Definities

Document Taal

Titel

NEN-EN 1504-2:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel
2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

NEN-EN 1504-3:2005 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 3:
Constructieve en niet-constructieve reparatie

NEN-EN 1504-9:2008 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 9:
Algemene principes voor het gebruik van de producten
en systemen

NEN-EN 12056-1:2000 en

Binnenriolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en
uitvoeringseisen

NEN-EN 12216:2018 en;fr;de

Aan de binnenzijde en buitenzijde geplaatste
zonneschermen - Terminologie, verklaarbare
woordenlijst en definities

NEN-EN 12433-1:1999 en;de;fr

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren

NEN-EN 12433-2:1999 en;de;fr

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Termen en definities - Deel 2: Onderdelen van deuren

NEN-EN 12440:2017 en

Natuursteen - Benamingscriteria

NEN-EN 12519:2018 de;fr;en

Ramen en deuren - Terminologie

NEN-EN 12597:2014 en;de;fr

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Terminologie

NEN-EN 12665:2018 en

Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het
vastleggen van eisen aan de verlichting

NEN-EN 12670:2019 en

Natuursteen - Terminologie

NEN-EN 12792:2003 en

Ventilatie van gebouwen - Symbolen, terminologie en
grafische symbolen

NEN-EN 13119:2016 en;fr;de

Vliesgevels - Woordenlijst

NEN-EN 13279-1:2008 en

Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Deel 1: Definities en
eisen

NEN-EN 13318:2000 en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities

NEN-EN 13318:2000 nl;en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities

NEN-EN 13454-1:2004 en

Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en
fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren
gebaseerd op calciumsulfaat - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 13707:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende
bitumen dakbanen voor waterafdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13888:2009 en

Mortel voor keramische tegels - Eisen,
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 13956:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen voor waterafdichting voor daken Definities en eigenschappen

Document Taal

Titel

NEN-EN 13967:2012+A1:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof
en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen Definities en eigenschappen

NEN-EN 13969:2004/A1:2007 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor
kelder en fundatie afdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13969:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor
kelder en fundatie afdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13970:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen Dampremmende lagen van bitumen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13970:2004/A1:2006 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen Dampremmende lagen van bitumen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13984:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber dampremmende lagen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 14016-1:2004 en

Bindmiddelen voor magnesietvloeren - Magnesiumoxide
en magnesiumchloride - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 14076:2013 en;fr;de

Houten trappen - Terminologie

NEN-EN 14190:2014 en

Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14394:2005+A1:2008 en

Centrale-verwarmingsketels - Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders - Nominale
belasting tot 10 MW bij temperaturen van 110 °C

NEN-EN 14487-1:2005 en

Spuitbeton - Deel 1: Definities, eisen en conformiteit

NEN-EN 14511-1:2018 en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor
vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven
compressoren voor verwarmen en koelen van een
ruimte - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 14618:2009 en

Steen van agglomeraat - Terminologie en classificatie

NEN-EN 14909:2012 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen voor vochtwerende lagen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 15167-1:2006 en

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in
beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Definities,
specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 15283-1:2008+A1:2009 en Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: Met matten versterkte
gipsplaten
NEN-EN 15283-2:2008+A1:2009 en Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden Deel 2: Met vezel versterkte
gipsplaten
NPR-CEN/TS 15379:2007 en

Building management - Terminology and scope of
services

Document Taal

Titel

NEN-EN 15900:2010 en

Energie-efficiëntie van diensten - Definities en essentiële
eisen

NPR-CEN/TR 16395:2012 en

Gasinfrastructuur - CEN/TC 234 Druk Definities Richtlijndocument

NEN-EN 16510-1:2018 en

Huishoudelijke verbrandingstoestellen voor vaste
brandstoffen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 16572:2015 en

Instandhouding van het Cultureel Erfgoed - Verklarende
woordenlijst van technische termen betreffende mortels
voor metsel-, stuc-, en pleisterwerk gebruikt in cultureel
erfgoed

NEN-EN 16687:2015 en;fr;de

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Woordenlijst

NEN 10050-845:1988 en;fr;de;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst Hoofdstuk 845: Verlichting

NEN-IEC 60050-845:1987/A1:2016 International electrotechnical vocabulary - Part 845:
en
Lighting
NEN-ISO 6707-1:2020 en;ru

Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part
1: General terms

NEN-ISO 6707-2:2017 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 2:
Contract termen

NEN-ISO 6707-3:2017 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 13:
Termen van duurzaamheid

NEN-ISO 6707-4:2021 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 4 :
Facility management termen

NEN-EN-ISO 6927:2021 en

Bouwconstructies -Voegkitten - Woordenlijst

NEN-ISO 7078:2020 en

Buildings and civil engineering works - Procedures for
setting out, measurement and surveying - Vocabulary

NEN-EN-ISO 9288:1996 nl

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-EN-ISO 9288:1996 en

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-ISO 11375:1998 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Termen en
definities

NEN-ISO 11886:2002/C1:2006 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en
lichtingsapparatuur - Woordenlijst en commerciële
specificaties

NEN-ISO 11886:2002 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en
lichtingsapparatuur - Woordenlijst en commerciële
specificatie

NEN-ISO 13006:2018 en

Keramische tegels - Definities, classificatie,
eigenschappen en merken

NEN-ISO 13105-1:2014 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Machines voor
egalisering en afwerking van beton - Deel 1: Termen en
commerciele specificaties

NEN-ISO 15688:2012 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur Bodemstabilisatoren - Terminologie en commerciële
specificaties
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NEN-ISO 15689:2003 en

Wegenbouw en het gebruik van apparatuur Poederverdelers - Terminologie en commerciële
specificatie

NEN-ISO 16039:2004 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciële specificaties

NEN-ISO 16039:2004/A1:2013 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciële specificaties

NEN-ISO 16818:2008 en

Milieubewust ontwerpen van gebouwen - Energieefficiëntie - Terminologie

NEN-ISO 17740-1:2015 en

Machines en apparatuur voor de bouw - concrete
plaatsbepalingsystemen voor stationaire uitrusting - Deel
1: Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 18650-1:2021 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Betonmengers Deel 1: Commerciële specificaties

NEN-ISO 19711-1:2019 en

Bouwmachines en uitrusting - Truck mixers - Deel 1:
Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 19720-1:2017 en

Machines en materieel voor gebouwen - installaties voor
de bereiding van beton en mortel - deel 1: terminologie
en commerciële specificaties

NEN-ISO 22496:2021 en

Ramen en deuren - Terminologie

NEN-EN-ISO 29464:2019 en

Reinigingsapparatuur voor lucht en andere gassen Woordenlijst

NEN 2580:2007 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen,
definities en bepalingsmethoden (Bouwbesluit 2012)

NEN 2580:2007/C1:2008 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen,
definities en bepalingsmethoden (Bouwbesluit 2012)

NTA 2581:2011 nl

Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580

NEN 2660-1:2022 nl

Regels voor informatiemodellering van de gebouwde
omgeving - Deel 1: Conceptuele modellen

NEN 2660-2:2022 nl

Regels voor informatiemodellering van de gebouwde
omgeving - Deel 2: Praktische configuratie, extensie en
implementatie van NEN 2660-1

NEN 2699:2017 nl

Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
- Begripsomschrijvingen en indeling

NEN 2881:1990 nl

Maattoleranties voor de bouw - Begripsomschrijvingen
en algemene regels

NEN 2891:1990 nl

Gevelelementen - Termen, definities en regels voor de
bepaling van de modulaire plaats en maten

NEN 3411:1990 nl

Voegen - Termen en definities

NEN 3509-1:2008 nl

Vaste trappen in gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN 3509-2:2008 nl

Vaste trappen in gebouwen - Deel 2: Woningen en
woongebouwen

NEN 5884:2008 nl

Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor
bouw- en sloopafval

NEN 6000:1986/C1:1986 nl

Modulaire coördinatie voor gebouwen Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels
voor plannen
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NEN 6000:1986 nl

Modulaire coördinatie voor gebouwen Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels
voor plannen

01.040.93 - Civiele techniek (Woordenlijsten)
NEN-EN 1317-1:2010 en

Afschermende constructies voor wegen - Deel 1:
Terminologie en algemene criteria voor
beproevingsmethoden

NEN-EN 13481-1:2012 en

Railtoepassingen - Spoor - Prestatie-eisen voor
bevestigingssystemen - Deel 1: Definities

NEN-ISO 6707-1:2020 en;ru

Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part
1: General terms

NEN-ISO 6707-4:2021 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 4 :
Facility management termen

NEN-ISO 13473-2:2002 en

Karakterisering van de oppervlaktetextuur van
wegdekken met behulp van textuurprofielen - Deel 2:
Terminologie en basiseisen voor de analyse van
textuurprofielen van wegdekken

NEN-ISO 15642:2003 en

Wegenbouw en onderhoudsapparatuur Asfaltmenginstallaties - Terminologie en commerciële
specificaties

NEN-ISO 15878:2021 en

Wegenbouw en onderhoudsmaterieel
- Afwerkingsmachines - Terminologie en zakelijke
specificaties

NEN 3300:1996 nl

Buitenriolering - Termen en definities

NEN 3610:2022 nl

Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties
en algemene regels voor de uitwisseling van informatie
over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten

01.060 - Grootheden en eenheden
NEN-EN 764-2:2012 nl

Drukapparatuur - Deel 2: Hoeveelheden, symbolen en
eenheden

NEN-EN 764-2:2012 en

Drukapparatuur - Deel 2: Hoeveelheden, symbolen en
eenheden

NEN-EN-IEC 60027-1:2006 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-IEC 600271:2006/A2:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-IEC 60027-2:2019 en

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 2:
Telecommunicatie en elektronica

NEN-EN-IEC 60027-3:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 3:
Logaritmische en gerelateerde grootheden en hun
eenheden

NEN-EN-IEC 60027-4:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 4:
Roterende elektrische machines

NEN-EN-IEC 60027-6:2007 en;fr

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 3:
Controle technologie

NEN-EN-IEC 60027-7:2010 en

Lettersymbolen voor de elektrotechniek - Deel 7:
Stroomopwekking, -transport en -distributie
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NEN-IEC 60050-112:2010/A1:2019 Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 112:
en
Grootheden en eenheden
NEN-IEC 60050-112:2010 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 112:
Grootheden en eenheden

NEN-IEC 60050-112:2010/A2:2021 Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 112:
en;fr
Grootheden en eenheden
NEN-EN-IEC 60375:2018 en

Afspraken betreffende elektrische circuits

NEN-EN-IEC 62428:2008 en

Electric power engineering - Modal components in threephase a.c. systems - Quantities and transformations

NEN-EN-ISO 7345:2018 en

Thermische prestatie van gebouwen en bouwdelen Fysische grootheden en definities

NEN-EN-ISO 9288:1996 en

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-EN-ISO 9288:1996 nl

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-EN-ISO 9346:2007 en

Hygrothermische prestatie van gebouwen en
bouwmaterialen - Fysische grootheden voor massa
transport - Termen, definities en symbolen

NEN-EN-ISO 13731:2002 en;fr

Ergonomie van de thermische omgeving - Woordenlijst
en symbolen

NEN-EN-ISO 17769-1:2012 en;fr;ru Vloeistofpompen en installatie - Algemene termen Definities, grootheden, lettersymbolen en units - Deel 1:
Vloeistofpompen
NEN-EN-ISO 17769-2:2012 en;fr;ru Vloeistofpompen en installatie - Algemene termen Definities, grootheden, lettersymbolen en units - Deel 2:
Pompsystemen
NEN-EN-ISO 80000-1:2013 en

Grootheden en eenheden - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 80000-2:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 2: Wiskundig

NEN-EN-ISO 80000-3:2020 en

Grootheden en eenheden - Deel 3: Ruimte en tijd

NEN-EN-ISO 80000-4:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 4: Mechanica

NEN-EN-ISO 80000-5:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 5: Thermodynamica

NEN-ISO 80000-7:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 7: Licht en straling

NEN-EN-ISO 80000-8:2020 en

Grootheden en eenheden - Deel 8: Akoestiek

NEN-EN-ISO 80000-9:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 9: Fysische chemie en
moleculaire fysica

NEN-EN-ISO 80000-10:2019 en

Grootheden en eenheden - Deel 10: Atomaire en
nucleaire natuurkunde

NEN-EN-ISO 80000-11:2020 en

Grootheden en eenheden - Deel 11: Karakteristieke
getallen

NEN-EN-ISO 80000-12:2019 en

Hoeveelheden en eenheden - Deel 12: gecondenseerde
materie natuurkunde

NEN 3049:1978 nl

Herleiding van eenheden tot SI-eenheden

NEN 3698:1977 nl

Grootheden in de bouw - Lengte, oppervlakte en inhoud
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01.100.01 - Technische tekeningen, algemeen
NEN-EN 15016-1:2004 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 1:
Algemene principes

NEN-EN 15016-2:2004 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 2:
Onderdelenlijsten

NEN-EN 15016-2:2004/C1:2007 en Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 2:
Onderdelenlijsten
NEN-EN 15016-3:2004 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 3:
Werkwijze bij wijziging van technische documenten

NEN-EN 15016-4:2006 en

Technische tekeningen - Railtoepassingen - Deel 4:
Gegevensuitwisseling

NEN-EN-ISO 128-1:2020 en

Technical product documentation (TPD) - General
principles of representation - Part 1: Introduction and
fundamental requirements

NEN-EN-ISO 128-2:2020 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 2: Basisafspraken over lijnen

NEN-EN-ISO 128-3:2020 en

Technical product documentation - General principles of
representation - Part 3: Views, sections and cuts

NEN-EN-ISO 128-100:2020 en

Technische tekeningen - Algemene principes voor de
weergave - Deel 100: Inhoudsopgave

NEN-EN-ISO 129-1:2019 en

Technische tekeningen - Inschrijving van maten en
toleranties - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN-ISO 129-1:2019/A1:2021
en

Technische tekeningen - Inschrijving van maten en
toleranties - Deel 1: Algemene principes

NEN-ISO 129-4:2013 en

Technische tekeningen - Inschrijving van maten en
toleranties - Deel 4: Maten en toleranties voor
scheepsbouwkundige tekeningen

NEN-EN-ISO 1660:2017 en

Geometrische Productspecificatie (GPS) - Geometrische
tolerantie - Profiel tolerantie

NEN-EN-ISO 3098-1:2015 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN-ISO 3098-2:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 2:
Latijns alfabet, cijfers en tekens

NEN-EN-ISO 3098-3:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 3:
Griekse alfabet

NEN-EN-ISO 3098-4:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 4:
Diakrieten en speciale tekens voor het Latijnse alfabet

NEN-EN-ISO 3098-5:1998 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 5:
Computerondersteund schrift van het Latijnse alfabet,
cijfers en tekens

NEN-EN-ISO 3098-6:2000 en

Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 6:
Cyrillisch alfabet

NEN-ISO 3272-1:2003 en

Het op microfilm zetten van technische tekeningen en
andere tekenkamerdocumenten - Deel 1:
Uitvoeringsprocedures

NEN-ISO 3272-1:2003/C1:2009 en Het op microfilm zetten van technische tekeningen en
andere tekenkamerdocumenten - Deel 1:
Uitvoereningsprocedures
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NEN-ISO 3272-3:2002 en

Het op microfilm zetten van technische tekeningen en
andere tekenkamerdocumenten - Deel 3:
Vensterponskaart voor 35 mm microfilm

NEN-ISO 3272-6:2000 en

Microfilmtechniek van technische tekeningen en andere
tekenkantoordocumenten - Deel 6: Kwaliteitseisen en
controle van systemen voor vergrotingen van 35 mm
microfilm

NEN-ISO 5455:1990/C1:1996 nl

Technische tekeningen - Schalen

NEN-ISO 5455:1990 nl

Technische tekeningen - Schalen

NEN-ISO 5456-1:1997 nl

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 1:
Overzicht

NEN-EN-ISO 5456-1:1999 en

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 1:
Overzicht

NEN-ISO 5456-2:1997 nl

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 2:
Orthografische afbeeldingen

NEN-EN-ISO 5456-2:1999 en

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 2:
Orthografische afbeeldingen

NEN-ISO 5456-3:1997 nl

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 3:
Axonometrische afbeeldingen

NEN-EN-ISO 5456-3:1999 en

Technisch tekenen - Projectiemethoden - Deel 3:
Axonometrische afbeeldingen

NEN-EN-ISO 5456-4:2001 en

Technische tekeningen - Projectiemethoden - Deel 4:
Centrale projectie

NEN-EN-ISO 5457:1999/A1:2010
en

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-ISO 5457:1999/A1:2010 nl Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen
NEN-EN-ISO 5457:1999 nl

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-ISO 5457:1999 en

Technische productdocumentatie - Formaten en
inrichting van tekenbladen

NEN-EN-ISO 5458:2018 en

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical
tolerancing - Pattern and combined geometrical
specification

NEN-ISO 6428:1992 nl

Technische tekeningen - Eisen voor microverfilming

NEN-EN-ISO 6428:1999 en

Technische tekeningen - Eisen voor microverfilming

NEN-EN-ISO 6433:2012 en

Technische productdocumentatie - Deelverwijzingen

NEN-EN-ISO 7200:2004 en

Technische productdocumentatie - Gegevensvelden in
titelblokken

NEN-EN-ISO 7200:2004 nl

Technische productdocumentatie - Gegevensvelden in
titelblokken

NEN-EN-ISO 8560:2019 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Weergave van modulaire maten, lijnen en rasters

NEN-EN-ISO 13715:2019 en

Technische tekeningen - Zijkanten met een nietgedefinieerde vorm - Indicatie en dimensionering

NEN-EN-ISO 18388:2019 en

Technische product documentatie (TPD) - Relief groeven
- Typen en maatgeving

Document Taal

Titel

NPR-ISO/TR 23605:2010 en

Technische product specificatie (TPS) Toepassingsrichtlijnen - Internationaal model voor de
nationale tenuitvoerlegging

NEN 379:2003 nl

Technische productdocumentatie - Vouwen en inhechten
van tekenbladen

NPR 2730:1994 nl

Toepassing van normen voor geometrische toleranties in
de praktijk

NEN 3526:1983 nl

Microfilmtechniek - Microverfilmen van technische
tekeningen

01.100.30 - Bouwkundige tekeningen
NEN-EN-ISO 3766:2004/C11:2004
en

Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze
van betonwapening

NEN-EN-ISO 3766:2004 en

Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze
van betonwapening

NEN-EN-ISO 4066:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Buigstaten

NEN-EN-ISO 4157-1:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
1: Gebouwen en delen van gebouwen

NEN-EN-ISO 4157-1:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
1: Gebouwen en delen van gebouwen

NEN-EN-ISO 4157-2:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
2: Ruimtenamen en -nummers

NEN-EN-ISO 4157-2:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
2: Ruimtenamen en -nummers

NEN-EN-ISO 4157-3:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
3: Ruimte-identificatoren

NEN-EN-ISO 4157-3:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingssystemen - Deel
3: Ruimte-identificatoren

NEN-EN-ISO 4172:1997 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Tekeningen voor de montage van geprefabriceerde
delen

NEN-EN-ISO 4172:1997 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Tekeningen voor de montage van geprefabriceerde
delen

NEN-EN-ISO 5261:1999 en

Technische tekeningen - Vereenvoudigde weergaven van
staven en profielen

NEN-ISO 5261:1996 nl

Technische tekeningen - Vereenvoudigde weergaven van
staven en profielen

NEN-EN-ISO 6284:2000 en

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van
grensmaatafwijkingen

NEN-EN-ISO 6284:2000 nl

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van
grensmaatafwijkingen

NEN-EN-ISO 7437:1996 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Algemene regels voor de uitvoering van
productietekeningen voor geprefabriceerde dragende
delen
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NEN-EN-ISO 7437:1996 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Algemene regels voor de uitvoering van
productietekeningen voor geprefabriceerde dragende
delen

NEN-EN-ISO 7518:1999 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Vereenvoudigde weergave van sloop en herbouw

NEN-EN-ISO 7518:1999 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Vereenvoudigde weergave van sloop en herbouw

NEN-EN-ISO 7519:1997 nl

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Algemene grondslagen voor samenstellingstekeningen
en montagetekeningen

NEN-EN-ISO 7519:1997 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Algemene grondslagen voor samenstellingstekeningen
en montagetekeningen

NEN-EN-ISO 8560:2019 en

Technische tekeningen - Bouwkundige tekeningen Weergave van modulaire maten, lijnen en rasters

NEN-EN-ISO 9431:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Inrichting van tekenbladen
voor tekeningen en voor tekst, en voor het titelblok

NEN-EN-ISO 9431:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Inrichting van tekenbladen
voor tekeningen en voor tekst, en voor het titelblok

NEN-EN-ISO 11091:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingen op
landschaptekeningen

NEN-EN-ISO 11091:1999 en

Bouwkundige tekeningen - Aanduidingen op
landschaptekeningen

NPR-ISO/TR 16310:2015 en

Symbolenverzameling voor constructie en beheer

N 45:1951 nl

Bouw- en waterbouwkundige tekeningen - Hout- of
steenstaat

NEN 47:1970/C1:1971 nl

Technische tekeningen - Doorsnede-aanduidingen van
materialen op bouwkundige tekeningen

NEN 47:1970 nl

Technische tekeningen - Doorsnede-aanduidingen van
materialen op bouwkundige tekeningen

NEN 114:1991 nl

Technische tekeningen in de bouw - Aanduidingen van
onderdelen en inrichting van bouwwerken op tekeningen
1:50 en 1:100

NEN 115:1960 nl

Technische tekeningen - Aanduidingen op kaarten en
tekeningen van uit te voeren werken

NEN 379:2003 nl

Technische productdocumentatie - Vouwen en inhechten
van tekenbladen

NEN 449:1969 nl

Weg- en waterbouwkundige tekeningen - Aanduidingen
van lengte- en dwarsprofielen

NEN 916:1975/A1:1975 nl

Technische tekeningen - Tekeningen voor meubelen en
betimmeringen

NEN 916:1975 nl

Technische tekeningen - Tekeningen voor meubelen en
betimmeringen

NEN 1330:1969 nl

Aanduidingen van waterbouwkundige kunstwerken op
kaarten

NEN 2302D1:1983 nl

Tekening D1 bij NEN 2302 - Wapening en fundering
woonhuis
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NEN 2302B1:1983 nl

Tekening B1 bij NEN 2302 - Situatie- en tuintekening

NEN 2302B2:1983 nl

Tekening B2 bij NEN 2302 - Beplantingsplan

NEN 2302E1:1983 nl

Tekening E1 bij NEN 2302 - Fundering woonhuis en
begane grond

NEN 2302A1:1983 nl

Tekening A1 bij NEN 2302 - Structuurschets

NEN 2302:1983 nl

Tekeningen in de bouw - Algemene regels

NEN 2302C1:1983 nl

Tekening C1 bij NEN 2302 - Civiele techniek

NEN 2302E5:1983 nl

Tekening E5 bij NEN 2302 - Kozijndetails

NEN 2302D3:1983 nl

Tekening D3 bij NEN 2302 - Langsbalken, beton

NEN 2302:1983/A2:1983 nl

Tekening A2 bij NEN 2302 - Bestemmingsplan

NEN 2302E2:1983 nl

Tekening E2 bij NEN 2302 - Maatvoering begane grond

NEN 2302C2:1983 nl

Tekening C2 bij NEN 2302 - Dwarsprofiel

NEN 2302D2:1983 nl

Tekening D2 bij NEN 2302 - Onderwapening, vloerplan

NEN 2302E4:1983 nl

Tekening E4 bij NEN 2302 - Buitenkozijnen

NEN 2302F1:1983 nl

Tekening F1 bij NEN 2302 - Inrichting begane grond

NEN 2302E3:1983 nl

Tekening E3 bij NEN 2302 - Kozijnenoverzicht

NPR 2570:1986 nl

Tekeningen in de bouw - Coördinatie van gegevens op
tekeningen voor gebouwen

NEN 2571:1984 nl

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van maximaal
toelaatbare maatafwijkingen

NEN 2572:1987 nl

Tekeningen in de bouw - Aanduiding van meetgegevens
op uitzettekeningen

NPR 2573:1988 nl

Tekeningen in de bouw - Symbolen, roosters en
maataanduiding op basis van NEN 6000

NEN 2574:1993 nl

Tekeningen in de bouw - Indeling van gegevens op
tekeningen voor gebouwen

NEN 3116:1990 nl

Tekeningen in de bouw - Basissymbolen voor de
uitwisseling van gegevens over de ligging van
ondergrondse leidingen

NEN 3870:1980 nl

Tekeningen voor betonconstructies

03.120.10 - Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging
NEN-EN 2000:1992 en

Lucht- en ruimtevaart - Kwaliteitsborging - ENluchtvaartprodukten - Goedkeuring van het
kwaliteitssysteem van de fabrikant

NEN-EN 9100:2018 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation, Space and Defence Organizations

NEN-EN 9101:2018 en

Quality Management Systems - Audit Requirements for
Aviation, Space, and Defence Organisations

NEN-EN 9102:2016 en

Aerospace series - Quality systems - First article
inspection requirements

NEN-EN 9103:2015/C1:2015 en

Aerospace series - Quality management systems Variation management of key characteristics

NEN-EN 9103:2015 en

Aerospace series - Quality management systems Variation management of key characteristics
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NEN-EN 9104-001:2013 en

Aerospace series - Quality management systems - Part
001: Requirements for Aviation, Space, and Defence
Quality Management System Certification Programs

NEN-EN 9104-003:2010 en

Aerospace series - Quality management systems - Part
003: Requirements for Aerospace Quality Management
System (AQMS) Auditor Training and Qualification

NEN-EN 9107:2019 en

Aerospace series - Quality systems - Direct Delivery
Authorization - Guidance for Aerospace Companies

NEN-EN 9110:2018 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation Maintenance Organizations

NEN-EN 9111:2005 en

Aerospace series - Quality management systems Assessment applicable to maintenance organizations
(based on ISO 9001:2000)

NEN-EN 9114:2016 en

Aerospace series - Quality systems - Direct Ship
Guidance for Aerospace Companies

NEN-EN 9115:2018 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable
Software (Supplement to EN 9100)

NEN-EN 9116:2016 en

Aerospace series - Notice of Change (NOC)
Requirements

NEN-EN 9120:2018 en

Quality Management Systems - Requirements for
Aviation, Space and Defence Distributors

NEN-EN 9121:2009 en

Aerospace series - Quality management systems Assessment applicable to stockist distributors (based on
ISO 9001:2000)

NEN-EN 9130:2020 en

Aerospace series - Quality systems - Record retention

NEN-EN 9131:2020 en

Aerospace series - Quality Management Systems Nonconformance Data Definition and Documentation

NEN-EN 9132:2017 en

Aerospace series - Quality management systems - Data
Matrix Quality Requirements for Parts Marking

NEN-EN 9133:2018 en

Aerospace series - Quality Management Systems Qualification Procedure for Aerospace Standard Products

NEN-EN 9136:2018 en

Aerospace series - Root cause analysis and problem
solving (9S Methodology)

NEN-EN 9137:2012 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor het
toepassen van AQAP 2110 binnen een EN 9100
kwaliteitsmanagementsysteem

NEN-EN 9138:2019 en

Aerospace Series - Quality Management Systems Statistical Product - Acceptance Requirements

NEN-EN 9145:2018 en

Aerospace series - Requirements for Advanced Product
Quality Planning and Production Part Approval Process

NEN-EN 12408:2004 en

Veiligheidseisen voor kabelbaneninstallaties voor het
vervoer van personen - Kwaliteitscontrole

NEN-EN-ISO 13485:2016/C11:2017 Medische hulpmiddelen en
Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor
reguleringsdoeleinden
CWA 14644:2003 en

Normen kwaliteitsborging (leerbronnen)
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NEN-EN 15224:2017 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - EN ISO 9001:2015
voor zorg en welzijn

NEN-EN 15224:2017 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - EN ISO 9001:2015
voor zorg en welzijn

NPR-CEN/TR 15226:2006 en

Bouwproducten - Behandeling van geluid in technische
specificaties

NPR-CEN/TR 15592:2007 en

Gezondheidszorg - Kwaliteitsmanagementsystemen Richtlijn voor het gebruik van EN ISO 9004:2000 voor
prestatieverbetering in de gezondheidszorg

CWA 16026:2009 en

Normalisatie van online toepassingen voor het oplossen
van geschillen

CWA 16030:2009 en

Code of practice for implementing quality in mobility
management in small and medium sized cities

NEN-EN 16224:2012+A1:2014 en

Gezondheidszorg door chiropractoren

NEN-EN 16247-1:2012 en

Energie-audits - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 16247-2:2014 en

Energie-audits - Deel 2: Gebouwen

NEN-EN 16247-3:2014 en

Energie-audits - Deel 3: Processen

NEN-EN 16247-4:2014 en

Energie-audits - Deel 4: Transport

NEN-EN 16247-5:2015 en

Energie-audits - Deel 5: Competentie van energieauditoren

NEN-EN 45503:1996 en

Norm voor verklaringen met betrekking tot de
beoordeling van procedures voor de contracttoekenning
door organisaties werkzaam in de sectoren water,
energie, transport en telecommunicatie

NEN-EN 100114-1:1997 en

Procedure-reglement - Regels voor het vaststellen van
de kwaliteit - Deel 1: CECC-eisen voor de goedkeuring
van een organisatie

NEN-EN 100114-6:1997/A1:1999
en

CECC Kwaliteitsbeoordelingsprocedure voor
elektronische onderdelen - Deel 6: Goedkeuring van de
technologie toegepast door fabrikanten

NEN-IEC 60300-3-6:1999 en;fr

Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3:
Leidraad voor de toepassing - Sectie 6:
Programmatuuraspecten van betrouwbaarheid

NEN-IEC 60300-3-9:1999 en;fr

Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3:
Leidraad voor de toepassing - Sectie 9: Risico-analyse
van technologische systemen

NEN-EN-ISO 9000:2015 en;nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en
verklarende woordenlijst

NEN-EN-ISO 9000:2015 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en
verklarende woordenlijst

NEN-EN-ISO 9001:2015 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-ISO 9001:2015 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-ISO 9001:2015 en;nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NVN-ISO/TS 9002:2016 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor de
toepassing van ISO 9001:2015

NVN-ISO/TS 9002:2016 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor de
toepassing van ISO 9001:2015
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NEN-EN-ISO 9004:2018 nl

Kwaliteitsmanagement - Kwaliteit van een organisatie Richtlijnen om duurzaam succes te behalen

NEN-EN-ISO 9004:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Kwaliteit van een organisatie Richtlijnen om duurzaam succes te behalen

NEN-ISO 10001:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor gedragscodes voor organisaties

NEN-ISO 10002:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor klachtenbehandeling in organisaties

NEN-ISO 10003:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor geschiloplossing buiten organisaties

NEN-ISO 10004:2018 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen
voor het monitoren en meten

NEN-ISO 10006:2017 en

Kwaliteitsmanagementsystemen Richtlijnen voor
kwaliteitsmanagement in projecten

NEN-ISO 10007:2017 en

Quality management - Guidelines for configuration
management

NEN-ISO 10008:2013 en

Quality management - Customer satisfaction - Guidelines
for business-to-consumer electronic commerce
transactions

NEN-ISO 10013:2021 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor
gedocumenteerde informatie

NEN-ISO 10014:2021 en

Kwaliteitsmanagement - Managen van een organisatie
op kwaliteitsresultaten - Richtlijnen voor het realiseren
van financiële en economische voordelen

NEN-ISO 10015:2020 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor
competentiemanagement en ontwikkelingen van
personeel

NEN-ISO 10017:2021 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor statistische
technieken voor gebruik van ISO 9001:2015

NEN-ISO 10018:2020 en

Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor het engageren
van mensen

NEN-EN-ISO 15189:2012/C11:2015 Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en
nl
competentie
NEN-EN-ISO 15189:2012(Cor. 2014 Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en
-09) en
competentie
NEN-EN-ISO 15189+C11:2015 nl

Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en
competentie

NEN-EN-ISO 15378:2017 en

Primaire verpakkingsmaterialen voor medicinale
producten - Speciale eisen voor de toepassing van de
ISO 9001:2015, met referentie naar Good Manufacturing
Practice (GMP)

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

NEN-EN-ISO 19011:2018 en

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

NPR-ISO/TS 19218:2005 en

Medische hulpmiddelen - Codeerstructuur voor type en
oorzaak van ongewenste voorvallen

NPR-ISO/TS 192181:2011/A1:2013 en

Medische hulpmiddelen - Hiërarchisch coderingsstructuur
voor schadelijke doeleinden - Deel 1: Doeltype codering
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NPR-ISO/TS 19218-1:2011 en

Medische hulpmiddelen - Hiërarchisch coderingsstructuur
voor schadelijke doeleinden - Deel 1: Doeltype codering

NPR-ISO/TS 19218-2:2012 en

Medische hulpmiddelen- Hiërarchische
coderingsstructuur voor schadelijke doeleinden - deel 2:
Evaluatiecodes

NEN-EN-ISO 22870:2016 en

Point-of-care testen (POCT) - Eisen voor kwaliteit en
geschiktheid

NEN-EN-ISO 29001:2020 en

Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie Sectorspecifieke kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
voor toeleveranciers van producten en diensten

UIT 88:2020 nl

Termen en definities uit NEN-EN-IEC 60079-0 Explosieve atmosferen - Deel 0: Elektrisch materieel Algemene eisen

NTA 7515:2016 nl

Conformiteitsbeoordeling - Eisen aan instellingen die
audits ten behoeve van certificatie van
informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg
uitvoeren

NTA 8058:2010 nl

Eisen aan de aanbestedingspraktijk van aanbestedende
diensten en het uitvoeren van aanbestedingsaudits

NTA 8120:2020 nl

Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-,
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het
elektriciteits- en gasnetbeheer

NTA 8120:2020 en

Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-,
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het
elektriciteits- en gasnetbeheer

NTA 8224+C1:2017 nl

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die
audits en certificatie van managementsystemen in zorg
en welzijn uitvoeren

NTA 8224:2021 nl

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die
audits en certificatie van managementsystemen in zorg
en welzijn uitvoeren

NTA 8224:2016/C1:2017 nl

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die
audits en certificatie van managementsystemen in zorg
en welzijn uitvoeren

NTA 8776:2016-12 en

Helmen voor berijders van S-EPAC's

NPR 9036:2015 en

MVO - Handleiding voor de integratie van due diligence
in bestaande risicomanagementsystemen

07.040 - Sterrenkunde. Landmeetkunde. Geografie
NPR-CEN/TR 15449-1:2012 en

Geographic information - Spatial data infrastructures Part 1: Reference model

NPR-CEN/TR 15449-2:2012 en

Geographic information - Spatial data infrastructures Part 2: Best practices

NPR-CEN/TR 15449-3:2012 en

Geographic information - Spatial data infrastructures Part 3: Data centric view

NEN-EN-ISO 19101-1:2014 en

Geographic information - Reference model - Part 1:
Fundamentals

NEN-ISO 19127:2019 en

Geografische informatie - Geodetisch register

NEN-EN-ISO 19157:2014/A1:2018
en

Geographic information - Data quality - Amendment 1:
Describing data quality using coverages
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NEN-ISO 19161-1:2020 en

Geographic information - Geodetic references - Part 1:
International terrestrial reference system (ITRS)

13.020.01 - Milieu en milieubescherming, algemeen
NEN-EN 14717:2005 en

Lassen en verwante processen - Milieucontrolelijst

NEN-EN 17615:2022 en

Plastics - Environmental Aspects - Vocabulary

HD 60364-8-1:2019/C1:2019 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 8-1: Functionele
aspecten - Energie-efficiëntie

HD 60364-8-1:2019 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 8-1: Functionele
aspecten - Energie-efficiëntie

NEN-EN-IEC 60601-19:2008/A2:2020 en;fr

Medische elektrische toestellen - Deel 1-9: Algemene
eisen voor de veiligheid - Secundaire norm - Eisen voor
milieu-bewust ontwerpen

NEN-EN-IEC 62321-2:2021 en;fr

Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische
producten - Deel 2: Ontmantelen, uit elkaar halen en
voorbereiden van mechanische monstername

NEN-EN-IEC 62321-3-3:2021 en

Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische
producten - Deel 3-3: Screenen - polybroombifenylen,
polybroomdifenylethers en ftalaten in polymeren door
gaschromatografie-massaspectrometrie met behulp van
een pyrolyse/thermische desorptie accessoire (Py/TD-GC
-MS)

NEN-EN-IEC 62321-9:2021 en;fr

Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische
producten - Deel 9: Hexabroomcyclododekaan in
polymeren door middel van chromatografiemassaspectrometrie (GC-MS)

NEN-EN-IEC 62430:2019 en

Environmentally conscious design (ECD) - Principles,
requirements and guidance

NEN-EN-IEC 62474:2019/A1:2021
en;fr

Materiaalverklaring voor producten van en voor de
elektrotechnische industrie

NVN-IEC/TS 63058:2021 en;fr

Schakelapparatuur en besturingsapparatuur en hun
samenstellingen voor laagspanning - Milieuaspecten

NPR-ISO Guide 64:2008 en

Leidraad om aandacht te geven aan milieuaspecten in
productnormen

NEN-EN-ISO 17422:2019 en

Kunststoffen - Milieuaspecten - Algemene richtlijnen voor
de opname in normen

NPR-ISO/TR 18568:2021 en

Verpakkingen en het milieu - markering voor
materiaalidentificatie

CEN ISO/TR 21960:2020 en

Plastics - Environmental aspects - State of knowledge
and methodologies

NEN 1010-8:2021 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Deel 8:
Functionele aspecten

NEN 6603:2010 en

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses

NEN 6603:2010 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses
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NEN 7776:2021 en

Milieu, voedingsmiddelen, diervoeders, minerale vaste
brandstoffen en vaste biobrandstoffen - Bijdrage van
bemonstering aan meetonzekerheid

NEN 7776:2021 nl

Milieu, voedingsmiddelen, diervoeders, minerale vaste
brandstoffen en vaste biobrandstoffen - Bijdrage van
bemonstering aan meetonzekerheid

NEN 7777:2011/C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van
meetmethoden

NEN 7777+C1:2012 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van
meetmethoden

NEN 7777+C1:2012 en

Milieu en voedingsmiddelen - Prestatiekenmerken van
meetmethoden

NEN 7778:2003/C1:2014 nl

Milieu - Gelijkwaardigheid van meetmethoden

NEN 7778+C1:2014 en

Milieu - Gelijkwaardigheid van meetmethoden

NEN 7778+C1:2014 nl

Milieu - Gelijkwaardigheid van meetmethoden

NEN 7779:2018 nl

Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders Meetonzekerheid

NEN 7779:2018 en

Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders Meetonzekerheid

NTA 8888:2010 nl

Bepaling van de doorlatendheidscoëfficiënt na maximale
aantasting van zouten op bentoniethoudende
afdichtingen in IBC-werken

13.020.10 - Milieumanagement
NPR-CEN/TR 16388:2012 en

Gasspecifiek Milieudocument - Leidraad voor opname
van criteria binnen de normen, die de milieuimpact van
gasinfrastructuur in de hele levenscyclus verminderen

NEN-EN 16524:2020 en

Mechanische producten - Methodologie voor het
optimaliseren van milieu-invloeden in productontwerp en
-ontwikkeling

NPR-CEN/TR 17004:2016 en

Mechanische producten - Randvoorwaarden voor het
opstellen van milieugerelateerde communicatiemodellen
met inachtname van sectorteigenschappen.

NEN-ISO 13315-6:2019 en

Environmental management for concrete and concrete
structures - Part 6: Use of concrete structures

NEN-ISO 13315-8:2019 en

Environmental management for concrete and concrete
structures - Part 8: Environmental labels and
declarations

NEN-EN-ISO 14001:2015 en

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik

NEN-EN-ISO 14001:2015 en;nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik

NEN-EN-ISO 14001:2015 nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik

NEN-EN-ISO 14002-1:2020 en

Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor het
gebruik van ISO 14001 voor het adresseren van milieuaspecten en -omstandigheden binnen een
milieuaandachtsgebied - Deel 1: Algemeen
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NEN-EN-ISO 14004:2016 en

Milieumanagementsystemen - Algemene richtlijnen voor
implementatie

NEN-EN-ISO 14005:2019 en

Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor een
flexibele manier van gefaseerde implementatie

NEN-EN-ISO 14006:2020 en

Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor het
inbedden van milieugericht ontwerpen

NEN-ISO 14009:2021 en

Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor het
incorporeren van materiaalcirculatie in ontwerp en
ontwikkeling

NEN-EN-ISO 14015:2022 en

Milieumanagement - Richtlijnen voor een milieugericht
due diligence onderzoek

NEN-ISO 14017:2022 en

Milieumanagement - Eisen met richtlijnen voor verificatie
en validatie van verklaringen op het gebied van water

NEN-EN-ISO 14031:2021 en

Milieumanagement - Evaluatie van milieuprestaties Richtlijnen

NPR-ISO/TR 14032:2002 en

Milieuzorg - Voorbeelden van evaluatie van
milieuprestaties (EPE)

NEN-ISO 14033:2019 en

Milieumanagement -Kwantitatieve milieu-informatie Richtlijnen en voorbeelden

NEN-EN-ISO 14034:2018 en

Milieumanagement - Verificatie van milieutechnologie
(ETV)

NEN-EN-ISO 14040:2006/A1:2020
en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en
raamwerk

NEN-EN-ISO 14040:2006 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en
raamwerk

NEN-EN-ISO 14044:2006 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Eisen en
richtlijnen

NEN-EN-ISO 14044:2006/A1:2018
en

Milieumanagementsystemen - Levenscyclusanalyse Eisen en richtlijnen

NEN-EN-ISO 14044:2006/A2:2020
en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Eisen en
richtlijnen

NEN-EN-ISO 14045:2012 en

Milieumanagement - Beoordeling van de eco-efficiëntie
van productsystemen - Principes, eisen en richtlijnen

NEN-EN-ISO 14046:2016 en

Milieumanagement - Watervoetafdruk - Principes, eisen
en richtlijnen

NPR-ISO/TR 14047:2012 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Illustratieve
voorbeelden van de toepassing van ISO 14044 voor
effectanalyse

NPR-ISO/TR 14049:2012 en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Illustratieve
voorbeelden van de toepassing van ISO 14044 voor
vaststelling van het doel en de reikwijdte en de
inventarisatie-analyse

NEN-EN-ISO 14050:2020 en

Milieumanagement - Verklarende woordenlijst

NEN-EN-ISO 14051:2011 en

Milieumanagementsystemen - Kostentoerekening van
materiaalstromen - Algemeen raamwerk

NEN-EN-ISO 14052:2018 en

Milieumanagement - Kostentoerekening van
materiaalstromen - Richtlijn voor praktische
implementatie in een leveringsketen
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NPR-ISO/TR 14062:2002 en

Milieumanagement - Integratie van milieu-aspecten in
ontwerp en ontwikkeling van producten

NEN-EN-ISO 14063:2020 en

Milieumanagementsystemen - Milieucommunicatie Richtlijnen en voorbeelden

NPR-ISO/TR 14073:2017 en

Milieumanagement - Watervoetafdruk - illustratieve
voorbeelden van de toepassing van ISO 14046

NEN-EN-ISO 19011:2018 en

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van
managementsystemen

13.020.50 - Milieukeur
NEN-EN 16810:2017 en

Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en
laminaatvloerbedekkingen - Milieuverklaringen van
producten - Basisregels

CEN/TS 16822:2015 en

Textiel en textielproducten - Zelfvastgestelde milieuuitspraken - Gebruik van termen

NEN-EN-ISO 14020:2001 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Algemene
principes

NEN-EN-ISO 14021:2016 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde
milieu-uitspraken (Type II milieu-etikettering)

NEN-EN-ISO 14021:2016/A1:2021
en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde
milieu-uitspraken (Type II milieu-etikettering) Amendment 1: Koolstofvoetafdruk, koolstofneutraal

NEN-EN-ISO 14024:2018 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type I milieuetikettering - Principes en procedures

NEN-EN-ISO 14025:2010 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type III
milieuverklaringen - Principes en procedures

NEN-EN-ISO 14026:2018 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Principes, eisen
en richtlijnen voor communicatie van footprint-informatie

NVN-CEN ISO/TS 14027:2018 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Ontwikkeling van
Product Category Rules (PCR)

NVN-ISO/TS 14029:2022 en

Milieuverklaringen en programma's voor productenWederzijdse erkenning van
milieuproductverklaringen (EPDs) en
voetafdrukcommunicatieprogramma's

13.030.01 - Afvalstoffen, algemeen
NEN-EN 12461:1998 en

Biotechnologie - Processen en productie op grote-schaal
- Leidraad voor het verrichten van handelingen met
afval, alsmede voor het inactiveren daarvan en het
valideren van de inactivatie

NEN-EN 12920:2006+A1:2008 en

Karakterisering van afval - Methodologie voor de
bepaling van het uitlooggedrag van afval onder
gespecificeerde omstandigheden

NEN-EN 13193:2000 en

Verpakking - Verpakking en milieu - Terminologie

NEN-EN 13965-1:2004-12 en;fr;de Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 1:
Materiaal gerelateerde termen en definities
NEN-EN 13965-2:2010 en;de;fr

Karakterisering van afval - Terminologie - Deel 2:
Management gerelateerde termen en definities
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NEN-EN 14039:2004 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
minerale olie van C10 tot C40 door gaschromatografie

NEN-EN 14345:2004 en

Karakterisering van afval - Bepaling van het gehalte aan
minerale olie door gravimetrie

NEN-EN 14429:2015 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef - Invloed van pH
op uitloging met initiële toevoeging van zuur/base

NEN-EN 14735:2021 en

Karakterisering van afval - Voorbehandeling van
afvalmonsters voor ecotoxiciteitstesten

NEN-EN 14899:2005 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Raamwerk voor het opstellen en de toepassing van een
monsternemingsplan

NEN-EN 14997:2015 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef - Invloed van pH
op de uitloging met continue pH sturing

NEN-EN 15002:2015 en

Karakterisering van afval - Bereiding van analyseporties
uit het laboratoriummonster

CEN/TR 15018:2005 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting van afvalstoffen
door alkali-smelttechniek

CEN/TS 15862:2012 en

Karakterising van afval - Verkorte uitloogproef - Eénstaps-proef voor monolitische materialen bij een vaste
vloeistof tot oppervlakte verhouding (L/A) voor
proefstukken met vastgestelde minimale afmetingen

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 15935:2021 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval Bepaling van het gloeiverlies

NEN-EN 15936:2022 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

CEN/TS 15937:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de soortelijke elektrische geleiding

CEN/TS 16023:2013 en

Karakterisering van afval - Bepaling van de bruto
verbrandingswaarde en de berekening van de netto
verbrandingswaarde

NPR-CEN/TR 16110:2010 en

Karakterisering van afval - Richtlijnen voor het gebruik
van ecotoxicologische beproevingen toegepast op afval

NEN-EN 16166:2022 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX)

NEN-EN 16167:2018+C1:2019 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB) door gaschromatografie met
massaselectieve detectie (GC-MS) en gaschromatografie
met elektronenvangstdetectie (GC-ECD)

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

NEN-EN 16170:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en optische
emissiespectrometrie (ICP-OES)
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NEN-EN 16171:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en
massaspectrometrie (ICP-MS)

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16175-1:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
het gehalte aan kwik - Deel 1: Koude damp atomaire
absorptiespectrometrie (CVAAS)

NEN-EN 16175-2:2016 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan kwik - Deel 2: Koude damp
fluorescentiespectrometrie (CVAFS)

NPR-CEN/TR 16176:2011 en

Karakterisering van afval - Screeningsmethoden voor de
bepaling van de samenstelling van elementen met
röntgenfluorescentie voor verificatie ter plaatse

CEN/TS 16177:2012 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Extractie voor de
bepaling van het extraheerbare ammoniak, nitraat en
nitriet

NEN-EN 16179:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor
monstervoorbehandeling

CEN/TS 16182:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
nonylfenolen (NP) en nonylfenol-mono- en diethoxylaten
met behulp van gaschromatografie met massa selectieve
detectie (GC-MS)

CEN/TS 16183:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
geselecteerde ftalaten met behulp van capillaire
gaschromatografie met massaspectrometrische detectie
(GC-MS)

CEN/TS 16189:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
lineaire alkylbenzeensulfonaten (LAS) door hogeprestatie vloeistofchromatografie (HPLC) met
fluorescentie detectie (FLD) of massa selectieve detectie
(MS)

NEN-EN 16190:2019 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
dioxinen en furanen en dioxineachtige
polychloorbifenylen door middel van gaschromatografie
met hoge-resolutie massa selectieve detectie (HR GCMS)

NPR-CEN/TR 16193:2013 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Bepaling en telling
van Escherichia coli

NPR-CEN/TS 16201:2013 en

Slib, behandeld organisch afval en grond - Bepaling van
levensvatbare zaden en aseksuele
verspreidingseenheden

NPR-CEN/TS 16202:2013 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Bepaling van
onzuiverheden en stenen

CEN/TR 16363:2012 en

Karakterisering van afval - Kinetische testen voor de
beoordeling van verzurings potentieel van sulfide
houdend afval uit winningsindustrieën

CEN/TR 16376:2012 en

Karakterisering van afval - Algemene leidraad voor de
karakterisering van afval uit winningsindustrieën

Document Taal

Titel

NEN-EN 16424:2014 en

Karakterisering van afval - Screeningsmethode voor de
bepaling van de samenstelling van elementen met
draagbare röntgenfluorescentie instrumenten

NEN-EN 16457:2014 en

Karakterisering van afval - Raamwerk voor het opstellen
en de toepassing van een testprogramma Doelstellingen, planning en rapportage

NPR-CEN/TS 16660:2015 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef - Bepaling van
het reducerend karakter en het reducerend vermogen

CEN/TR 17309:2019 en

Test methods for environmental characterization of solid
matrices - Guide to flash point testing

NEN-EN 17322:2020 en

Environmental Solid Matrices - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB's) met behulp van
gaschromatografie - massa selectieve detectie (GC-MS)
of detectie van elektronenvangst (GC-ECD

NEN-EN 17503:2022 en

Milieu vaste matrices - Bepaling van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) door middel van
gaschromatografie (GC) en hoogwaardige
vloeistofchromatografie (HPLC)

NVN 5860:1999 nl

Afvalstoffen - Bemonstering van afval

NEN 5861:1999 nl

Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht

NPR 5870:2016 nl

Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het
gehalte aan organische en anorganische parameters

NEN 5880:2006 nl

Afval en afvalverwijdering - Algemene termen en
definities

NEN 6965:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6965:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6966:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie
met inductief gekoppeld plasma

NEN 6966:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

NTA 8065:2022 nl

PFAS in bodem, waterbodem en slib - Analyse met HPLC
en massaspectrometrie

NTA 8191:2020 nl

Monsterneming en bepaling van het gehalte aan
metallische delen in AEC-bodemasfracties en AEC nonferroconcentraat

13.030.10 - Vaste afvalstoffen
NEN-EN 12457-1:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
1: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 l/kg voor materialen met een hoog
gehalte aan vaste stoffen en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)
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NEN-EN 12457-2:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
2: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 l/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 12457-3:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
3: Twee-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 l en 8 l/kg voor materialen met een
hoog gehalte aan vaste stof en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-4:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
4: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 l/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 10 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 13657:2002 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling
van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 14405:2017 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef ter
karakterisering - Opwaartse kolomproef (onder
specifieke condities)

NPR-CEN/TR 14589:2003 en

Karakterisering van afval - Stand van zaken - Chroom VI
specificatie in vaste matrices

NEN-EN 15309:2007 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van de
samenstelling van elementen met röntgenfluorescentie

CEN/TR 15310-1:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Deel 1: Leidraad voor het selectie en het toepassen van
eisen voor het monsternemen onder verschillende
omstandigheden

CEN/TR 15310-2:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Deel 2: Leidraad voor de toepassing van
monsternemingstechnieken

CEN/TR 15310-3:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Deel 3: Leidraad voor procedures voor deelsteekproeven
bij veldmetingen

CEN/TR 15310-4:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Deel 4: Leidraad voor procedures voor het verpakkens,
opslag, conservering, vervoer en aflevering van
monsters

CEN/TR 15310-5:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Deel 5: Leidraad voor het proces van het bepalen van
een monsternemingsplan

CEN/TS 15862:2012 en

Karakterising van afval - Verkorte uitloogproef - Eénstaps-proef voor monolitische materialen bij een vaste
vloeistof tot oppervlakte verhouding (L/A) voor
proefstukken met vastgestelde minimale afmetingen
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NEN-EN 15863:2015 en

Karakterisering van afval - Uitloogproef voor
basiskarakterisering - Dynamische monolitische
uitloogproef met periodieke vernieuwing van
uitloogvloeistof, onder vastgestelde testomstandigheden

NEN-EN 15875:2011/C1:2012 en

Karakterisering van afval - Statische beproeving voor de
bepaling van de potentiële verzuring van sulfide
houdend afval

NEN-EN 15875:2011 en

Karakterisering van afval - Statische beproeving voor de
bepaling van de potentiële verzuring van sulfide
houdend afval

NPR-CEN/TR 16130:2011 en

Karakterisering van afval - Controle ter plaatse

NPR-CEN/TR 16184:2011 en

Karakterisering van afval - Overzicht van de stand der
techniek - Analyse van eluaten

CEN/TR 16365:2012 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval uit
winningsindustrieën

NEN-EN 16377:2013 en

Karakterisering van afval - Bepaling van gebromeerde
vlamvertragers in vast afval

NVN-CEN/TS 16675:2018 en

Afval - Test methoden voor vaststelling van de
monolithische status van afval bestemd om te worden
gestort

NEN-EN 17322:2020 en

Environmental Solid Matrices - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB's) met behulp van
gaschromatografie - massa selectieve detectie (GC-MS)
of detectie van elektronenvangst (GC-ECD

NEN 5884:2008 nl

Afval en afvalverwijdering - Termen en definities voor
bouw- en sloopafval

NEN 6970:2016 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische
componenten in grond, waterbodem en bouwstof
(grond)

NEN 6971:2008/C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6971:2008+C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6972:2022 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6974:2008/C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6974:2008+C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6975:2016 nl

Bodem - Zuivering met Florisil® voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6976:2008 nl

Bodem - Zuivering met vastefase-extractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6977:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6977:2008+C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)
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NEN 6978:2016 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
minerale olie met gaschromatografie

NEN 6979:2008 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)

NEN 6980:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
nl
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie
NEN 6980:2008+C1:2010/C2:2011 Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
nl
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie
NEN 7300:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Algemene aanwijzingen

NEN 7300:1997 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Algemene aanwijzingen

NVN 7301:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van korrelvormige materialen uit
materiaalstromen

NVN 7301:1997 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van korrelvormige materialen uit
materiaalstromen

NVN 7302:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van korrelvormige materialen uit
statische partijen

NVN 7302:1998 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van korrelvormige materialen uit
statische partijen

NVN 7303:1998 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van vormgegeven en monolitische
materialen

NVN 7303:1998 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van vormgegeven en monolitische
materialen

NEN 7310:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen Monstervoorbehandeling - Algemene aanwijzingen
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NVN 7311:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en conservering

NVN 7312:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van
anorganische componenten

NVN 7313:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van
organische componenten

NEN 7320:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van anorganische componenten - Algemene
aanwijzingen

NEN 7324:2001 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van anorganische componenten - Bepaling van
het gehalte van kwik met atomaireabsorptiespectrometrie (koude-damptechniek)

NEN 7331:2007/A1:2013 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007/A1:2013 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7347:2006 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit gecompacteerde korrelvormige
materialen
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NEN 7347:2006 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit gecompacteerde korrelvormige
materialen

NVN 7350:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven Bepaling van de uitloging van PAK, PCB en EOX uit
poeder- en korrelvormige materialen met de
cascadeproef

NEN 7360:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7360:1997/A1:2013 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7370:2005 nl

Karakteriseringsproeven - Algemene aanwijzingen Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7371:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de
beschikbaarheid voor uitloging van anorganische
componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7373:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige
materialen met een kolomproef - Vaste grond- en
steenachtige materialen

NEN 7374:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Kolomproef voor de bepaling
van uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en
cresolen uit poeder- en korrelvormige materialen - Vaste
grond- en steenachtige materialen

NEN 7375:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van
anorganische componenten uit vormgegeven en
monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste
grond- en steenachtige materialen

NVN 7376:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Diffusieproef voor de bepaling
van de uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en
cresolen uit vormgegeven en monolitische materialen Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7383:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve
uitloging van anorganische componenten uit poeder- en
korrelvormige materialen met een vereenvoudigde
procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en
steenachtige materialen

NVN 7384:2006 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve
uitloging van anorganische componenten uit poeder- en
korrelvormige materialen onder anaërobe
omstandigheden, met een vereenvoudigde procedure
voor de kolomproef - Vaste grond- en steenachtige
materialen

NVN 7391:2013 nl

Bepaling van potentieel en actueel in water oplosbare
koolstof - Vaste grond- en steenachtige materialen en
afvalstoffen
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13.030.20 - Vloeibare afvalstoffen. Slib
NEN-EN 12457-1:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
1: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 l/kg voor materialen met een hoog
gehalte aan vaste stoffen en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-2:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
2: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 l/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 4 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 12457-3:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
3: Twee-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 2 l en 8 l/kg voor materialen met een
hoog gehalte aan vaste stof en met deeltjesgrootte
beneden 4 mm (zonder of met groottereductie)

NEN-EN 12457-4:2002 en

Karakterisering van afval - Uitloging - Verkorte
uitloogproef van korrelvormige afvalstoffen en slib - Deel
4: Eén-fase-partijkeuring bij een vloeistof tot vaste stof
verhouding van 10 l/kg voor materialen met
deeltjesgrootte beneden 10 mm (zonder of met
groottereductie)

NEN-EN 12832:1999 en;fr;de

Karakterisering van slib - Gebruik en verwijdering van
slib - Woordenlijst

NEN-EN 12879:2001 en

Karakterisering van slib - Bepaling van de gloeirest

NEN-EN 12880:2001 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het drogestofgehalte en het watergehalte

CEN/TR 13097:2010 en

Karakterisering van slib - Omgaan met slib bij gebruik in
landbouw

NEN-EN 13342:2000 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het
stikstofgehalte met de Kjeldahl methode

NEN-EN 13346:2000 en

Karakterisering van slib - Bepaling van spoorelementen
en fosfor - Koningswaterextractiemethoden

NEN-EN 13657:2002 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling
van in koningswater oplosbare elementen

CEN/TR 13983:2005 en

Karakterisering van slib - Leidraad voor toepassing van
slib bij de ontginning van land

NEN-EN 14671:2006 en

Karakterisering van slib - Voorbehandeling voor de
bepaling van ammoniakstikstof met gebruik van 2 mol/l
kaliumchloride

NEN-EN 14672:2005 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het totale gehalte
aan fosfor

NEN-EN 14701-1:2006 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
1: Capillair zuigtijd (CST)

NEN-EN 14701-2:2013 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
2: Bepaling van de specifieke weerstand tegen filtratie
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NEN-EN 14701-3:2006 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
3: Bepaling van de compressibiliteit

NEN-EN 14701-4:2019 en

Karakterisering van slib - Filtratie-eigenschappen - Deel
4: Bepaling van de ontwatering voor vlokkerige slib

NEN-EN 14702-1:2006 en

Karakterisering van slib - Bezinkingseigenschappen Deel 1: Bepaling van de bezinkbaarheid ( Bepaling van
de proportie van slibvolume en slibvolume index)

NEN-EN 14702-2:2006 en

Karakterisering van slib - Bezinkingseigenschappen Deel 2: Bepaling van de indikking

NEN-EN 14702-3:2019 en

Karakterisering en management van slib Bezinkingseigenschappen - Deel 3: Bepaling van de zone
bezinkingssnelheid (ZSV)

NEN-EN 14742:2015 en

Karakterisering van slib - Laboratorium procedure voor
chemische conditionering

CEN/TR 15126:2005 en

Karakterisering van slib - Leidraad bij het storten van slib
en residuen van zuiveringsinstallaties

NPR-CEN/TR 15175:2006 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het uitvoeren van
interlaboratoriumonderzoek van methoden voor
chemische, microbiologische en fysische analyse van slib

NEN-EN 15216:2021 en

Milieukundige vaste matrices - Bepaling van het gehalte
aan totaal opgeloste stof (TDS) in water en eluaten

CEN/TR 15252:2006 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het valideren van
methoden voor fysische eigenschappen van slib

CEN/TR 15310-1:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Deel 1: Leidraad voor het selectie en het toepassen van
eisen voor het monsternemen onder verschillende
omstandigheden

CEN/TR 15310-2:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Deel 2: Leidraad voor de toepassing van
monsternemingstechnieken

CEN/TR 15310-4:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Deel 4: Leidraad voor procedures voor het verpakkens,
opslag, conservering, vervoer en aflevering van
monsters

CEN/TR 15310-5:2006 en

Karakterisering van afval - Monsterneming van afval Deel 5: Leidraad voor het proces van het bepalen van
een monsternemingsplan

CEN/TR 15463:2007 en

Karakterisering van slib - Fysische consistentie Thixotropisch gedrag en stapelgedrag

CEN/TR 15473:2007 en

Karakterisering van slib - Leidraad voor droging van slib

CEN/TR 15809:2008 en

Karakterisering van slib - Hygiënische aspecten Behandelingen

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof
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NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16179:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor
monstervoorbehandeling

NPR-CEN/TS 16202:2013 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Bepaling van
onzuiverheden en stenen

CEN/TR 16394:2014 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het bereiden van
synthetische suspensies

CEN/TR 16394:2014/AC:2015 en

Karakterisering van slib - Protocol voor het bereiden van
synthetische suspensies

CEN/TR 16456:2013 en

Karakterisering van slib - Richtlijn voor de ontwatering
van slib

NEN-EN 16720-1:2016 en

Karakterisering van slib - Fysieke consistentie - Deel 1:
Bepaling van de vloeibaarheid - Methode met extrusie
buisapparatuur

NEN-EN 17183:2019 en

Karakterisering van slib - Beoordeling van de
slibdichtheid

NEN-EN 17322:2020 en

Environmental Solid Matrices - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB's) met behulp van
gaschromatografie - massa selectieve detectie (GC-MS)
of detectie van elektronenvangst (GC-ECD

NEN-EN-ISO 5667-13:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de
monsterneming van slib van riolerings- en
afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-ISO 9887:1994 en

Water - Bepaling van de aërobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium Methode met semicontinu geactiveerde slib (SCAS)

NEN-ISO 23044:2020 en

Guidelines for softening and desalination of industrial
wastewater for reuse

NEN-ISO 31800:2020 en

Faecal sludge treatment units - Energy independent,
prefabricated, community-scale, resource recovery units
- Safety and performance requirements

NEN-EN-ISO 54321:2021 en

Bodem, behandeld bioafval, slib en afval - Ontsluiting
van in koningswater oplosbare fracties van elementen

NEN 6499:2014 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte
aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en
de gloeiresten daarvan

NEN 6622:1988 nl

Slib - Bepaling van de zandrest en de zeefrest Gravimetrische methode

NEN 6624:2003 nl

Slib - Bepaling van de slibvolume-index (s.v.i.)

NEN 6682:1996 nl

Slib - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
vluchtige (of lagere) vetzuren

NEN 6685:1983 nl

Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij
vacuümfiltratie

NEN 6686:1983 nl

Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij
drukfiltratie
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13.030.30 - Bijzondere afvalstoffen
NEN-EN 12258-4:2004 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 4:Restanten van de aluminiumindustrie

NEN-EN 12740:1999 en

Biotechnologie - Laboratoria voor onderzoek,
ontwikkeling en analyse - Leidraad voor de behandeling,
de inactivering en de beproeving van afval

NEN-EN 12940:2004 en

Afval bij de productie van schoeisel - Afvalclassificatie en
-management

NPR-CLC/TS 50574-2:2014 en

Inzamelings, logistieke en verwerkingseisen voor
afgedankte huishoudelijke toestellen die vluchtige
fluorkoolstof of vluchtige koolwaterstof bevatten - Deel
2: Specificatie voor zuivering

NEN-ISO 6851:2002 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het
totale gehalte aan amino stikstof (microdiffusie volgens
de Kjeldahl methode)

NEN-ISO 6853:2002 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het
gehalte aan ammoniakstikstof - Microdiffusiemethode

NEN-ISO 6962:2004 en

Kernenergie - Standaardmethode voor bepaling van de
langetermijnstabiliteit van materialen voor vaste
insluiting van hoog-radioactief afval ten opzichte van
alfastraling

NEN-ISO 7760:2002 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Bepaling van het
gehalte aan hydrochinon

NEN-ISO 7766:2005 en

Fotografie - Afval van het ontwikkelen - Analyse van
cyanide - Bepaling van het gehalte aan hexacyaanferriet
(II) en hexacyaanferriet (III) door spectrometrie

NEN-ISO 16640:2021 en

Monitoring van radioactieve gassen in lucht lozingen van
instellingen die positron-emitterende radionucliden
uitzenden en radiofarmaceutica produceren

NEN-ISO 22927:2021 en

Zeldzame aardmetalen - Verpakking en etikettering

NEN 2990:2020+C1:2020 nl

Lucht - Eindbeoordeling na asbestverwijdering

NEN 2991:2015 nl

Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de
binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom
bouwwerken, constructies of objecten waarbij
asbesthoudende materialen zijn verwerkt

NEN 5896:2003 nl

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met
polarisatiemicroscopie

NEN 5897+C1:2016/C2:2017 nl

Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en
sloopafval en recyclinggranulaat

NEN 5897+C2:2017 nl

Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en
sloopafval en recyclinggranulaat

NEN 5898:2015/C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat

NEN 5898+C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat
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NEN 7331:2007/A1:2013 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007/A1:2013 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7555:2004 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van bumpers
uit autowrakken

NEN 7556:2004 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van
remvloeistof uit autowrakken

NEN 7557:2009 nl

Autodemontagetechnieken - Neutralisatie airbags en
gordelspanners uit autowrakken

13.030.40 - Installaties en apparatuur voor afvalverwijdering en -behandeling
NEN-EN 840-1:2020/C1:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 1:
Containers met twee wielen en een inhoud tot 400 l voor
hefinrichtingen met kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-1:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 1:
Containers met twee wielen en een inhoud tot 400 l voor
hefinrichtingen met kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-2:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 2:
Containers met vier wielen en een inhoud tot 1300 l met
platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- en/of
kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-3:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 3:
Containers met vier wielen en een inhoud tot 1300 l met
bolle deksels, voor hefinrichtingen met arm- en/of
kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-4:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 4:
Containers met vier wielen en een inhoud tot 1700 l met
platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- of BGen/of brede kamleging - Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 840-5:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 5:
Prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 840-6:2020 en

Verrijdbare afval- en recyclingcontainers - Deel 6:
Veiligheids- en gezondheidseisen
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NEN-EN 12574-1:2017 en

Stationaire afvalcontainers - Deel 1: Containers met een
inhoud tot 10 000 l met vlakke of bolle deksel(s), voor
hefinrichtingen met tap, dubbele tap of nest Afmetingen en ontwerp

NEN-EN 12574-2:2017 en

Stationaire afvalcontainers - Deel 2: Prestatie-eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 12574-3:2017 en

Stationaire afvalcontainers - Deel 3: Veiligheids- en
gezondheidseisen

NEN-EN 13071-1:2019 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 l,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 13071-2:2019 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 l,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 2:
Aanvullende eisen voor ondergrondse of gedeeltelijk
ondergrondse systemen

NEN-EN 13071-3:2019 en

Stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 l,
aan de bovenkant gehesen, onderlossend - Deel 3:
Aanbevolen hijsvoorzieningen

NEN-EN
13592:2003+A1:2007/C1:2008 en

Kunststof zakken voor inzameling van huishoudelijk afval
- Typen, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13593:2003 en

Verpakking - Papieren zakken voor inzameling van
huishoudelijk afval - Typen, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 13656:2020 en

Bodem, behandeld bioafval, slib en afval - Ontsluiting
met zoutzuur (HCl), salpeterzuur (HNO3) en
tetrafluorboorzuur (HBF4) of fluorwaterstofzuur (HF)
zuurmengsel voor daaropvolgende bepaling van
elementen

NEN-EN 13657:2002 en

Karakterisering van afval - Ontsluiting voor de bepaling
van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 14582:2016 en

Karakterisering van afval - Halogeen- en zwavelgehalte Zuurstofverbranding in gesloten systemen en
bepalingsmethoden

NPR-CEN/TR 14745:2003 en

Vaste secundaire brandstoffen

NEN-EN 14803:2021 en

Identificatie en/of hoeveelheidsbepaling van afval

NEN-EN 15132:2006 en

Containerbehuizing voor verrijdbare afvalcontainers met
een inhoud tot en met 1700 l - Prestatie-eisen en
beproevingsmethodes

NEN-EN 15144:2007 en;fr;de

Winteronderhoudsuitrusting - Terminologie - Termen
voor winteronderhoud

NEN-EN 15170:2008 en

Karakterisering van slib - Bepaling van de
verbrandingswaarde

NPR-CEN/TS 15366:2009 en

Winter- en wegenonderhoudsuitrusting - Vaste
absorbeermiddelen bedoeld voor weggebruik

NEN-EN 15518-1:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Deel 1: Algemene definities en
onderdelen
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NEN-EN 15518-2:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Deel 2: Weer voor wegverkeer Aanbevolen waarneming en voorspelling

NEN-EN 15518-3:2011 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Eisen voor gemeten waarden van
stationaire uitrusting

NPR-CEN/TS 15518-4:2013 en

Winteronderhoudsuitrusting - Weersinformatiesystemen
voor het verkeer - Deel 4: Beproevingsmethoden voor
stationaire uitrusting

CEN/TR 15584:2007 en

Karakterisering van slib - Richtlijn voor de risicobeoordeling voornamelijk in relatie tot het gebruik van
en het verwijderen van slib

NEN-EN 15597-1:2020 en

Winteronderhoudsuitrusting - Strooimachines - Deel 1:
Algemene eisen en definities

NEN-EN 15597-2:2019 en

Winteronderhoudsuitrusting - Strooimachines - Deel 2:
Eisen voor distributie en hun beproeving

NPR-CEN/TS 16229:2011 en

Karakterisering van afval - Monsterneming en analyse
van met zwak zuur afscheidbaar cyanide geloosd in
afvalbassins

NEN-EN 16252:2013 en

Machines voor het verdichten van afvalstoffen van
recyclebare fracties - Horizontale balenpers Veiligheidseisen

NEN-EN 16500:2014 en

Machines voor het comprimeren van afvalmaterialen of
recycleerbare delen - Verticale balenpersen Veiligheidseisen

NEN-EN 16811-1:2016 en

Uitrusting voor de winterdienst - Ontdooiingsmiddelen Deel 1: Sodium chloride - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 16811-2:2016 en

Uitrusting voor de winterdienst - Ontdooiingsmiddelen Deel 2: Calcium chloride en magnesium chloride - Eisen
en beproevingsmethoden

NVN-CEN/TS 16811-3:2015 en

Uitrusting voor de winterdienst - Ontdooiingsmiddelen Deel 3: Andere vaste en vloeibare ontdooiingsmiddelen Eisen en beproevingsmethoden

CEN/TR 17345:2019 en

Afval - Overzicht van de stand der techniek - Bepaling
van halogenen en zwavel door oxidatieve
pyrohydrolytische verbranding gevolgd door
ionchromatografische detectie

NEN-EN 17366:2020 en

Afvalinzameling - Toegangscontrole voor
verzamelcontainers - Identificatie en autorisatie

NEN-EN 17443:2021 en

Gladheidbestrijdingsmaterieel - Natzout (pekel)
installaties voor productie en opslag - Eisen en
testmethoden

NPR-CLC/TS 50574-2:2014 en

Inzamelings, logistieke en verwerkingseisen voor
afgedankte huishoudelijke toestellen die vluchtige
fluorkoolstof of vluchtige koolwaterstof bevatten - Deel
2: Specificatie voor zuivering

NEN-ISO 13617:2019 en

Schepen en maritieme techniek Vuilverbrandingsinstallatie aan boord - Eisen
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NEN-ISO 18309:2014 en

Scheepsbouw en mariene technologie - Selectie type en
capaciteit van verbrandingsovens - Richtlijnen

NEN-ISO 23044:2020 en

Guidelines for softening and desalination of industrial
wastewater for reuse

13.030.50 - Hergebruik
NEN-EN 1744-8:2012 en

Beproevingsmethoden voor de chemische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Visuele
bepaling van het gehalte aan metalen in AVI-bodemas

NEN-EN 12258-3:2003 en;fr;de

Aluminium en aluminiumlegeringen - Termen en
definities - Deel 3: Schroot

NEN-EN 12816:2010 en

LPG materieel en toebehoren - Verplaatsbare, hervulbare
gasflessen van staal en aluminium voor LPG

NEN-EN 13429:2004 en

Verpakking - Producthergebruik

NEN-EN 13429:2004 nl

Verpakking - Producthergebruik

NEN-EN 13430:2004 nl

Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door
materiaalrecycling

NEN-EN 13430:2004 en

Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door
materiaalhergebruik

NEN-EN 13437:2003 en

Verpakking en materiaalhergebruik - Criteria voor
methoden van hergebruik - Beschrijving van de
hergebruikprocessen en stroomdiagram

NEN-EN 13440:2003 en

Verpakking - Mate van hergebruik - Definitie en
berekeningsmethode

CR 13504:2000 en

Verpakking - Materiaalterugwinning - Criteria voor een
minimum gehalte aan hergebruikt materiaal

CEN/TR 13688:2008 en

Verpakking - Materiaalrecycling - Rapport over eisen
voor stoffen en materialen om een blijvende
belemmering te voorkomen tegen recycling

NEN-EN 13920-1:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 1:
Algemene eisen, monsterneming en beproevingen

NEN-EN 13920-2:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 2:
Ongelegeerd aluminiumschroot

NEN-EN 13920-3:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 3:
Draad- en kabelschroot

NEN-EN 13920-4:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 4:
Schroot bestaande uit één enkel geknede legering

NEN-EN 13920-5:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 5:
Schroot bestaande uit twee of meer geknede legeringen
van dezelfde serie

NEN-EN 13920-6:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 6:
Schroot bestaande uit twee of meer geknede legeringen

NEN-EN 13920-7:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 7:
Schroot bestaande uit gietstukken

NEN-EN 13920-8:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 8:
Schroot bestaande uit non-ferro materialen van
versnipper processen die gebruikt worden voor de
terugwinning van aluminium
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NEN-EN 13920-9:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 9:
Schroot van terugwinningsprocessen van aluminium uit
non-ferro verschrotermaterialen

NEN-EN 13920-10:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 10:
Schroot bestaande uit gebruikte aluminium drinkblikjes

NEN-EN 13920-11:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 11:
Schroot bestaande uit aluminium/koper radiatoren

NEN-EN 13920-12:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 12:
Spaanders die een enkele legering bevatten

NEN-EN 13920-13:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 13:
Gemengde spaanders die twee of meer legeringen
bevatten

NEN-EN 13920-14:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 14:
Schroot van gebruikte consumentenverpakkingen van
aluminium

NEN-EN 13920-15:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 15:
Van bekleding ontdane schroot van gebruikte
consumentenverpakkingen van aluminium

NEN-EN 13920-16:2003 en

Aluminium en aluminiumlegeringen - Schroot - Deel 16:
Schroot bestaande uit slakken, metaalschuim, schilfers
en metalen

NPR-CEN/TS 14243:2010 en

Materialen gemaakt van versleten banden - Specificaties
van categoriën gebaseerd op hun afmeting(en) en
onzuiverheden en methoden voor het bepalen van hun
afmetingen en onzuiverheden

NPR-CEN/TR 14520:2007 en

Verpakking - Producthergebruik - Methoden voor het
beoordelen van de werking van het hergebruiksysteem

NEN-EN 15342:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled polystyreen (PS)

NEN-EN 15343:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen Traceerbaarheid van het recyclen van kunststoffen en
conformiteitsbeoordeling en gerecyclede gehalte

NEN-EN 15344:2021 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled Polyetheen (PE)

NEN-EN 15345:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van gerecycled Polypropeen (PP)

NEN-EN 15346:2014 en

Kunststoffen - Hergebruikte Kunststoffen Eigenschappen van hergebruikte materialen van
polyvinylchloride (PVC)

NEN-EN 15347:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Karakterisering
van afval van kunststoffen

NEN-EN 15348:2014 en

Kunststoffen - Hergebruikte kunststoffen Eigenschappen van hergebruikte materialen van
polyethyleentereftalaat (PET)

NPR-CEN/TR 15353:2007 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen - Richtlijnen
voor de ontwikkeling van normen voor gerecyclede
kunststoffen

NPR-CEN/TS 16010:2013 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen Monsternemingsprocedures voor het beproeven van
kunststof en gerecycled
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CEN/TS 16010:2020 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen Monsternemingsprocedures voor het beproeven van
kunststof en gerecycled

NPR-CEN/TS 16011:2013 en

Kunststoffen - Gerecyclede kunststoffen Monstervoorbehandeling

CEN/TS 16861:2015 en

Plastics - Recycled plastics - Determination of selected
marker compounds in food grade recycled polyethylene
terephthalate (PET)

NVN-CEN/TS 16916:2016 en

Materialen gehaald uit versleten banden - Bepaling van
specifieke eisen voor monsterneming en bepaling van
het vochtgehalte met de ovendroogmethode

NVN-CEN/TS 17045:2020 en

Materialen verkregen uit versleten banden Kwaliteitscriteria voor de selectie van gehele banden,
voor terugwinnings- en recyclingsprocessen

CEN/TS 17188:2018 en

Materials obtained from end of life tyres (ELT) Sampling method for granulates and powders stored in
big-bags

CEN/TS 17189:2018 en

Materials obtained from end of life tyres (ELTs) Determination of the true density of granulates - Method
based on water pycnometry

NEN-EN 17410:2021 en

Plastics - Controlled loop recycling of PVC-U profiles from
windows and doors

CEN/TR 17509:2020 en

Materials obtained from End-of-Life Tyres - Granulated
rubber - Determination of textile fiber content by visual
index (qualitative method)

CEN/TS 17510:2020 en

Materials obtained from end-of-life tyres - Determination
of the specific surface area of powders - Method based
on krypton adsorption

CEN/TR 17511:2020 en

Materials obtained from End-of-Life Tyres - Odour of ELT
granulates - Origin and remediation possibilities

CWA 17806:2021 en

Design Circular Framework Setting - Composite recovery
design solutions in the automotive industry

CWA 17807:2021 en

Dismantling methods and protocols in a Circular
Economy Framework - Composite recovery in the
automotive industry

NEN-EN 45553:2020 en

Algemene methode voor het bepalen van de
mogelijkheid om energie-gerelateerde producten te
reviseren

NEN-EN 45554:2020 en

Algemene methoden om de mogelijkheden te bepalen
voor het repareren, hergebruiken en upgraden van
energie-gerelateerde producten

NEN-EN 45556:2019 en

Algemene methode om het proportionele aandeel
aan hergebruikte componenten in energie-gerelateerde
producten te bepalen

NEN-EN 50614:2020 en

Requirements for the preparing for re-use of waste
electrical and electronic equipment

NPR-IEC/TR 62392:2007 en

Geschiktheid van typerende elektrische
isolatiematerialen (EIM) voorhergebruik polymeren

NEN-ISO 15270:2008 en

Kunststoffen - Richtlijnen voor hergebruik en recycling
van kunststof afval
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NEN 7550:2002 nl

Autodemontagetechnieken - Algemene aanwijzingen

NEN 7550:2002/A1:2008 nl

Autodemontagetechnieken - Algemene aanwijzingen

NEN 7551:2002 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van
koelvloeistof uit autowrakken

NEN 7552:2002 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van PURschuim en kokoshaar uit autowrakken

NEN 7552:2002/A1:2004 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van PURschuim en kokoshaar uit autowrakken

NEN 7553:2003 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van afgewerkte
olie uit autowrakken

NEN 7554:2003 nl

Autodemontagetechnieken - Demontage van glas uit
autowrakken

13.060.01 - Waterkwaliteit, algemeen
NEN-EN 805:2000 en

Watervoorziening - Eisen aan distributiesystemen
buitenshuis

NEN-EN 1233:1997 en

Water - Bepaling van het gehalte aan chroom - Atomaire
-absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN 1233:1997 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan chroom - Atomaire
-absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN 1899-2:1998 en

Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode
voor onverdunde monsters

NEN-EN 1899-2:1998 nl

Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode
voor onverdunde monsters

NEN-EN 12673:1999 en

Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal
geselecteerde chloorfenolen in water

NPR-CEN/TR 17801:2022 en

Richtlijnen voor het opstellen van
waterveiligheidsplannen in gebouwen

NEN-ISO 6107:2021 en

Water - Woordenlijst

NEN-EN-ISO 7027-2:2019 en

Waterkwaliteit - Bepaling van de mate van troebelheid Deel 2: Semi-kwantitatieve methoden for het testen van
transparantie van wateren

NEN-ISO 8466-1:2021 en

Water quality - Calibration and evaluation of analytical
methods - Part 1: Linear calibration function

NEN-ISO 14017:2022 en

Milieumanagement - Eisen met richtlijnen voor verificatie
en validatie van verklaringen op het gebied van water

NEN-EN-ISO 15839:2006 en

Water - On-line sensoren en monitoren voor water Specificaties en prestatieproeven

NEN-ISO 16075-3:2021 en

Richtlijnen voor het gebruik van behandeld afvalwater in
irrigatieprojecten - Deel 3: Onderdelen van een
irrigatieproject

NEN-ISO 16075-4:2021 en

Richtlijnen voor het hergebruik van behandeld
afvalwater in irrigatieprojecten - Deel 4: Monitoren

NEN-ISO 20426:2018 en

Guidelines for health risk assessment and management
for non-potable water reuse
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NEN-ISO 20761:2018 en

Water reuse in urban areas - Guidelines for water reuse
safety evaluation - Assessment parameters and methods

NEN-ISO 22519:2019 en

Voorbehandelings- en productiesystemen voor gezuiverd
water en water voor injectie

NEN-ISO 23446:2021 en

Marine technology - Product water quality of seawater
reverse osmosis (RO) desalination - Guidelines for
municipal water supply

NEN-ISO 24516-1:2016 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 1: Drinking water
distribution networks

NEN-ISO 24516-3:2017 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 3: Wastewater collection
networks

NEN-ISO 24516-4:2019 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 4: Wastewater treatment
plants, sludge treatment facilities, pumping stations,
retention and detention facilities

NEN-ISO 24518:2015 en

Dienstverlening voor drinkwater- en
afvalwatervoorziening - Crisismanagement van
watervoorzieningen

NPR 6400:1988 nl

Water - Algemene richtlijnen voor moleculaireabsorptiefotometrie

NPR 6416:1995 nl

Atomaire-absorptiespectrometrie - Vlamtechniek Algemene richtlijnen

NPR 6425:1995 nl

Atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma - Algemene richtlijnen

NPR 6500:1990 nl

Water - Grondslagen van en algemene richtlijnen voor
het gebruik van ion-selectieve elektroden

NEN 6599:1991 nl

Water - Termen en definities

NEN 6603:2010 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses

NEN 6603:2010 en

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met
controlekaarten voor chemische en microbiologische
analyses

NPR 6650:1991 nl

Water - Grondslagen van en algemene richtlijnen voor
het uitvoeren van doorstroomanalyses

NTA 8033:2021 en

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

NTA 8033:2021 nl

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

NPR 9060:2016 nl

Water - Hydrobiologische methoden - Microscopisch
onderzoek blauwalgen (Cyanobacteriën) ten behoeve
van risicobeoordeling oppervlaktewater

NEN 9407:2021 nl

Water - Bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid
van fytoplankton in oppervlaktewater met behulp van
een omkeermicroscoop
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NEN 9409:2015 nl

Water - Hydrobiologische methoden - Analyse van
kiezelwieren

13.060.10 - Water van natuurlijke oorsprong
NEN-EN 14968:2006 en

Semantiek voor gegevensuitwisseling op het gebied van
grondwater

NEN-EN 16039:2011 en

Water - Richtlijn voor de beoordeling van
hydromorphologische kenmerken van meren

NEN-EN 17123:2018 en

Water - Richtlijn voor de bepaling van de mate van
modificatie in de hydromorfologie van overgangs- en
kustwateren

NEN-EN 17136:2019 en

Water - Richtlijn voor veld- en laboratoriumprocedures
voor kwantitatieve analyse en identificatie van macroinvertebraten van binnenlandse oppervlaktewateren

NEN-EN-ISO 56676:2016/A11:2020 en

Water - Monsterneming - Deel 6: Richtlijn voor
monsterneming van rivieren en stromende wateren

NEN-EN-ISO 5667-6:2016 en

Water - Monsterneming - Deel 6: Richtlijn voor
monsterneming van rivieren en stromende wateren

NEN-EN-ISO 5667-16:2017 en

Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor
monsterneming en behandeling van monsters voor
exotoxicologisch onderzoek

NEN-EN-ISO 5667-19:2004 en

Water - Monsterneming - Deel 19: Richtlijn voor
monsterneming van sediment in zeewater

NEN-EN-ISO 16665:2014 en

Water - Richtlijnen voor kwantitatieve monsterneming
en monsterbehandeling van macrofauna in marien zacht
substraat

NEN-EN-ISO 19493:2007 en

Water - Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van
litorale en sublitorale verharde bodem

NEN 6584:1987 nl

Regenwater - Termen en definities

NPR 6593:1994 nl

Regenwater - Aanpassing van waternormen voor de
bepaling van het gehalte aan metalen op basis van
algemene waternormen

13.060.20 - Drinkwater
NEN-EN 903:1994 en

Water - Bepaling van het gehalte aan anion-actieve
detergentia met behulp van de methyleenblauw-index

NEN-EN 1420:2016 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Bepaling van de reuk en
smaak van water in leidingsystemen

NEN-EN 1508:1998 en

Drinkwatervoorziening - Eisen voor systemen en
onderdelen voor de opslag van water

NEN-EN 1717:2000 en

Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in
waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter
voorkoming van verontreiniging door terugstroming

NEN-EN 12729:2002 en

Beveiligingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Controleerbare
terugstroombeveiliging met gereduceerde druk - Familie
B - Type A
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NEN-EN 12873-1:2014 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed ten gevolge van
migratie - Deel 1: Beproevingsmethode voor
fabrieksmatig vervaardigde producten, gemaakt van of
bevattend organische of glasachtige (porselein/email)
materialen

NEN-EN 12873-2:2022 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Deel 2: Beproevingsmethode voor niet-metallieke en
niet-gebonden cementen voor ter plekke toegepaste
materialen

NEN-EN 12873-3:2019 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Deel 3: Beproevingsmethode voor ionenwisselaar- en
adsorptieharsen

NEN-EN 12873-4:2021 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Deel 4: Beproevingsmethode voor
waterbehandelingsmembranen

NEN-EN 13052-1:2001 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Organische materialen Bepaling van de kleur en troebelheid van water in
pijpleidingsystemen - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 13076:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreininging van
drinkwater door terugstroming - Ongehinderde
doorstroming - Familie A - Type A

NEN-EN 13077:2018 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Luchtspleet met een
niet-cirkelvormige overloop (onbegrensd) - Familie A Type B

NEN-EN 13078:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
beluchte toevoerbuis en overloop - Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en

Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
injector - Familie A - Type D

NEN-EN 13443-1:2003+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Mechanische filters - Deel 1:
Deeltjesgrootte van 80 µm tot 150 µm - Eisen voor
prestaties, veiligheid en beproevingen
NEN-EN 13443-2:2005+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Mechanische filters - Deel 2:
Deeltjesgrootte van 1 µm tot minder dan 80 µm - Eisen
voor functioneren, veiligheid en beproeving
CWA 14247:2001 en

Membranen voor de behandeling van water - Invloed
van materialen op water bestemd voor menselijke
consumptie - Beproevingsmethoden

NEN-EN 14395-1:2004 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Organoleptische
beoordeling van water in voorraadsystemen - Deel 1:
Beproevingsmethode
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NEN-EN 14451:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - In-line anti-vacuümklep
DN 8 tot DN 80 - Familie D - Type A

NEN-EN 14452:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
atmosferische ontluchting en bewegend element DN 10
tot DN 20 - Familie D, Type B

NEN-EN 14453:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
permanente atmosferische ontluchting DN 10 tot DN 20
- Familie D, Type C

NEN-EN 14454:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met
terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 32 - Familie H,
type A

NEN-EN 14455:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Onder druk staande
luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - Familie L, type A
en type B

NEN-EN 14506:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Automatische omleiding
- Familie H, type C

NEN-EN 14622:2005 en

Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop
met ronde overloop (begrensd) - Familie A, Type F

NEN-EN 14623:2005 en

Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop
met minimum cirkeloverloop (verifiëren van
metingbeproeving) - Familie A, Type G

NEN-EN 14652:2005+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater in
gebouwen - Membraanscheidingstoestellen - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14718:2014 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Bepaling van het
chloorverbruik - Beproevingsmethode

NEN-EN 14812:2005+A1:2007 en

Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen Chemische doseringssystemen - Vooraf ingestelde
doseringssystemen - Eisen voor functioneren, veiligheid
en beproeving

NEN-EN 14897:2006+A1:2007 en

Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - UVapparatuur op basis van lage druk kwik - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14898:2006+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Actieve media filters - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14944-1:2006 en

Invloed van met cementeuse producten op water
bestemd voor menselijke consumptie Beproevingsmethoden - Deel 1: Invloed van
fabrieksmatig vervaardigde cementeuse producten op
organoleptische parameters
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NEN-EN 14944-3:2007 en

Invloed van cementeuse producten op water bestemd
voor menselijke consumptie - Beproevingsmethoden Deel 3: Migratie van bestanddelen uit fabrieksmatig
vervaardigde cementeuse producten

NEN-EN 15096:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met anti
-vacuümklep - DN 15 tot DN 25 inclusief Familie H, type
B en type D - Algemene technische specificatie

NPR-CEN/TR 15356-1:2006 en

Validatie en interpretatie van analytische methoden,
migratiebeproeving en analytische gegevens voor
materialen en artikelen in contact met voedingsmiddelen
- Deel 1: Algemene overwegingen

NEN-EN 15768:2015 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - GC-MS identificatie van in water
uitloogbare organische stoffen

NEN-EN 15848:2010 en

Waterbehandelingsinstallaties in gebouwen - Regelbare
chemische doseringssystemen - Eisen voor functioneren,
veiligheid en beproeving

NEN-EN 15975-1:2011+A1:2015 en Veiligheid van drinkwaterlevering - Richtlijnen voor risico
- en crisismanagement - Deel 1: Crisismanagment
NEN-EN 15975-2:2013 en

Veiligheid van drinkwater levering - Richtlijnen voor
risico- en crisismanagement - Deel 2: Risicomanagement

NPR-CEN/TR 16364:2012 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Invloed als gevolg van migratie
- Voorspelling van de migratie van organische materialen
met behulp van wiskundige modellering

NEN-EN 17093:2018 en

Huishoudelijke niet aan de waterleiding gekoppelde
apparaten voor de behandeling van drinkwater Filtersystemen voor waterkannen - Veiligheids- en
prestatie-eisen, labeling en ter beschikking te stellen
informatie

NPR-CEN/TR 17801:2022 en

Richtlijnen voor het opstellen van
waterveiligheidsplannen in gebouwen

NEN-ISO 5667-5:2007 en

Water - Monsterneming - Deel 5: Richtlijn voor
monsterneming van drinkwater van
waterproductiebedrijven en pijpleidingdistributiesystemen

NEN-EN-ISO 11704:2019 en

Water - Bepaling van de totale alpha en beta-activiteit Vloeistofscintilatie methode (LSC)

NEN-ISO 24510:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het
beoordelen en verbeteren van de dienstverlening aan de
gebruikers

NEN-ISO 24512:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen
van de drinkwatervoorziening en het beoordelen van de
dienstverlening

NEN-ISO 24513:2019 en

Service activities relating to drinking water supply,
wastewater and stormwater systems - Vocabulary
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NEN-ISO 24516-1:2016 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 1: Drinking water
distribution networks

NEN-ISO 24516-3:2017 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 3: Wastewater collection
networks

NEN-ISO 24523:2017 en

Service activities relating to drinking water supply
systems and wastewater systems - Guidelines for
benchmarking of water utilities

NTA 8033:2021 en

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

NTA 8033:2021 nl

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

13.060.25 - Water voor industrieel gebruik
NEN-EN 12952-12:2003 en

Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 12: Eisen
voor kwaliteit van boilervoedingswater en boilerwater

NEN-EN 12953-10:2003 en

Vlampijpketels - Deel 10: Eisen voor kwaliteit van
voedingswater en boilerwater

CWA 17031:2016 en

Sustainable integrated water use & treatment in process
industries - a practical guidance (SustainWATER)

13.060.30 - Afvalwater
NEN-EN 1484:1997 en

Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan
totaal organische koolstof (TOC) en opgelost organisch
koolstof (DOC)

NEN-EN 1484:1997 nl

Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan
totaal organische koolstof (TOC) en opgelost organisch
koolstof (DOC)

NEN-EN 12255-1:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 1: Algemene
ontwerp- en constructiegrondslagen

NEN-EN 12255-3:2000 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 3:
Voorbehandeling

NEN-EN 12255-3:2000/C1:2000 en Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 3:
Voorbehandeling
NEN-EN 12255-4:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 4: Voorbezinking

NEN-EN 12255-5:1999 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 5:
Laguneprocessen

NEN-EN 12255-6:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 6: Proces met
actief slib

NEN-EN 12255-7:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 7: Reactoren met
biofilm

NEN-EN 12255-8:2001 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 8: Slibbehandeling
en opslag

NEN-EN 12255-9:2002 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 9: Stankcontrole
en ventilatie

NEN-EN 12255-10:2001 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 10:
Veiligheidsgrondslagen
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NEN-EN 12255-11:2001 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 11: Vereiste
algemene gegevens voor de aanbesteding

NEN-EN 12255-12:2003 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 12: Controle en
processturing

NEN-EN 12255-13:2003 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 13: Chemische
behandeling - Afvalwaterzuivering door
precipitatie/vlokvorming

NEN-EN 12255-14:2004 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 14: Ontsmetting

NEN-EN 12255-15:2003 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 15: Meting van
het zuurstoftoevoervermogen in schoon water in
beluchtingstanks van actieve slibinstallaties

NEN-EN 12255-16:2021 en

Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 16: Fysische
(mechanische) filtratie

NEN-EN 12566-1:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 1:
Geprefabriceerde septictanks

NPR-CEN/TR 12566-2:2005 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 2:
Grondinfiltratiesystemen

NEN-EN 12566-3:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 3:
Vooraf en/of ter plaatse geassembleerde
afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk
afvalwater

NEN-EN 12566-4:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 4:
Ter plaatse geassembleerde septictanks van
geprefabriceerde onderdelen

CEN/TR 12566-5:2008 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE Deel 5: Voorbehandelde effluent filtratiesystemen

NEN-EN 12566-6:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel
6: Geprefabriceerde elementen voor zuivering van het
effluent van septictanks

NEN-EN 12566-7:2016 en

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 7:
Geprefabriceerde tertiaire zuiveringselementen

NEN-EN 14987:2006 en

Kunststoffen - Beoordeling van de wegwerpkwaliteit in
afvalwaterbehandelingsfabrieken - Beproevingsschema
voor eind-acceptatie en specificaties

NPR-CEN/TR 15897:2019 en

Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technologie

NEN-EN 16323:2014 en;fr;de

Termen en definities voor afvalwater

CEN/TR 16928:2016 en

Guidance for the implementation of environmental
aspects in product standards and system standards in
the field of wastewater engineering

CWA 17031:2016 en

Sustainable integrated water use & treatment in process
industries - a practical guidance (SustainWATER)

CEN/TR 17179:2018 en

Kunsstofleiding- en mantelbuissystemen- Regenwater
infiltratie en (tijdelijke)opslag systemen Praktijkrichtlijnen voor ondergrondse aanleg

NPR-CEN/TR 17614:2021 en

Standaardmethode voor het beoordelen en verbeteren
van de energie-efficiëntie van
afvalwaterzuiveringsinstallaties

NPR-CEN/TR 17801:2022 en

Richtlijnen voor het opstellen van
waterveiligheidsplannen in gebouwen
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NEN-ISO 5663:1993 en

Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof Methode na mineralisatie met seleen

NEN-EN-ISO 5667-13:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de
monsterneming van slib van riolerings- en
afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-ISO 5667-15:2009 en

Water - Monsterneming - Deel 15: Richtlijn voor
conservering en behandeling van slib en
sedimentmonsters

NEN-ISO 5813:1993 en

Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof
- Iodometrische methode

NEN-ISO 6461-1:1993 en

Water - Detectie en telling van de sporen van
sulfietreducerende anaerobe micro-organismen
(clostridia) - Deel 1: Methode door middel van verrijking
in een vloeibaar medium

NEN-ISO 6461-2:1993 en

Water - Detectie en telling van de sporen van
sulfietreducerende anaerobe micro-organismen
(clostridia) - Deel 2: Methode door middel van
membraanfiltratie

NEN-ISO 6777:1993 en

Water - Bepaling van het gehalte aan nitriet Moleculaire-absorptiespectrometrische methode

NEN-EN-ISO 7827:2013 en

Bepaling van de totale aërobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium Methode door analyse van opgeloste organische koolstof
(DOC)

NEN-ISO 7888:1994 en

Water - Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen

NEN-EN-ISO 10634:2018 en

Water - Richtlijn voor de voorbereiding en de
behandeling van moeilijk in water oplosbare organische
stoffen voor de opvolgende evaluatie van hun
biologische afbreekbaarheid in een waterig medium

NEN-ISO 16075-3:2021 en

Richtlijnen voor het gebruik van behandeld afvalwater in
irrigatieprojecten - Deel 3: Onderdelen van een
irrigatieproject

NEN-ISO 16075-4:2021 en

Richtlijnen voor het hergebruik van behandeld
afvalwater in irrigatieprojecten - Deel 4: Monitoren

NEN-ISO 24510:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het
beoordelen en verbeteren van de dienstverlening aan de
gebruikers

NEN-ISO 24511:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen
van de afvalwatervoorziening en de beoordeling van de
dienstverlening

NEN-ISO 24513:2019 en

Service activities relating to drinking water supply,
wastewater and stormwater systems - Vocabulary

NEN-ISO 24516-3:2017 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 3: Wastewater collection
networks
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NEN-ISO 24516-4:2019 en

Guidelines for the management of assets of water supply
and wastewater systems - Part 4: Wastewater treatment
plants, sludge treatment facilities, pumping stations,
retention and detention facilities

NEN-ISO 24523:2017 en

Service activities relating to drinking water supply
systems and wastewater systems - Guidelines for
benchmarking of water utilities

NPR 8066:2010 nl

Water - Monsterneming stilstaand afvalwater

13.060.45 - Onderzoek van water, algemeen
NEN-EN 14395-1:2004 en

Invloed van organische materialen op water bestemd
voor menselijke consumptie - Organoleptische
beoordeling van water in voorraadsystemen - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN 15110:2006 en

Water - Richtlijn voor de bemonstering van zoöplankton
in stilstaand water

NEN-EN 15196:2006 en

Water - Richtlijn voor bemonstering en behandeling van
pupal exuviae van de Chironomidae (orde Diptera) voor
ecologische beoordeling

NEN-EN 15843:2010 en

Water - Richtlijn voor bepaling van de mate van
modificatie in de hydromorfologie van rivieren

NEN-EN 16101:2012 en

Water - Richtlijn voor het ontwerp en de analyse van
ringonderzoeken voor biologische
waterkwaliteitsbeoordeling

CEN/TR 16151:2011 en

Water - Richtlijn voorr het ontwerpen van Multimetrische
indicatoren

NEN-EN 16260:2012 en

Water - Visuele zeebedobservatie met afstandsgestuurde
en/of getrokken observatieapparatuur voor de
verzameling van omgevingsdata

NEN-EN 16479:2014 en

Water - Prestatie-eisen en conformiteitstestmethoden
voor watermonitoringsapparatuur - Geautomatiseerde
monsternemingstoestellen (bemonsteringsapparaten)
voor water en afvalwater

NEN-EN 16870:2017 en

Water - Richtlijn voor de bepaling van de
hydromorfologische toestand van meren

NEN-EN 17075:2018 en

Water - Algemene prestatie-eisen en
conformiteitstestmethoden voor
watermonitoringsapparatuur - Meetapparatuur

NEN-EN-ISO 5667-1:2022 en

Waterkwaliteit - Monstername - Deel 1: Richtlijnen voor
het ontwerpen van monsternameprogramma's en technieken.

NEN-EN-ISO 5667-3:2018 en

Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en
behandeling van watermonsters

NEN-ISO 5667-5:2007 en

Water - Monsterneming - Deel 5: Richtlijn voor
monsterneming van drinkwater van
waterproductiebedrijven en pijpleidingdistributiesystemen

NEN-EN-ISO 56676:2016/A11:2020 en

Water - Monsterneming - Deel 6: Richtlijn voor
monsterneming van rivieren en stromende wateren
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NEN-EN-ISO 5667-6:2016 en

Water - Monsterneming - Deel 6: Richtlijn voor
monsterneming van rivieren en stromende wateren

NEN-EN-ISO 5667-13:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 13: Richtlijn voor de
monsterneming van slib van riolerings- en
afvalwaterbehandelingsinstallaties

NEN-EN-ISO 5667-14:2016 en

Water - Monsterneming - Deel 14: Richtlijn voor de
kwaliteitsborging van monsterneming en -behandeling
van water voor milieuonderzoek

NEN-EN-ISO 5667-15:2009 en

Water - Monsterneming - Deel 15: Richtlijn voor
conservering en behandeling van slib en
sedimentmonsters

NEN-EN-ISO 5667-16:2017 en

Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor
monsterneming en behandeling van monsters voor
exotoxicologisch onderzoek

NEN-EN-ISO 5667-19:2004 en

Water - Monsterneming - Deel 19: Richtlijn voor
monsterneming van sediment in zeewater

NEN-ISO 5667-20:2008 en

Water - Monsterneming - Deel 20: Richtlijn voor het
gebruik van monsternemingsgegevens voor
besluitvorming - Overeenstemming met drempelwaarden
en classificatiesystemen

NEN-EN-ISO 5667-23:2011 en

Water - Monsterneming - Deel 23: Richtlijn voor
passieve monsterneming in oppervlaktewater

NEN-EN-ISO 10870:2012 en

Water - Richtlijn voor de selectie van methoden en
hulpmiddelen voor de monsterneming van benthische
macro-invertebraten in zoet water

NEN-EN-ISO 15839:2006 en

Water - On-line sensoren en monitoren voor water Specificaties en prestatieproeven

NEN-EN-ISO 16712:2006 en

Water - Bepaling van de acute toxiciteit van sediment in
zeewater of brakwater op vlokreeften

NEN-EN-ISO 19458:2007 en

Water - Monsterneming voor microbiologisch onderzoek

NEN-ISO 20426:2018 en

Guidelines for health risk assessment and management
for non-potable water reuse

NEN 5625:2009 nl

Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming en
monsterconservering van water en daarin onopgeloste
stoffen

NEN 5744:2020 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

NEN 5861:1999 nl

Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht

NPR 6540:1995 nl

Ketelwater - Algemene aanbevelingen voor het uitvoeren
van onderzoek

NEN 6600-1:2019 nl

Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

NEN 6600-2:2019 nl

Water - Monsterneming - Deel 2: Oppervlaktewater

NTA 8033:2021 en

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

NTA 8033:2021 nl

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

NPR 8066:2010 nl

Water - Monsterneming stilstaand afvalwater
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NEN 8775:2020 en

Visveiligheid - Methode voor de bepaling van de
visveiligheid van pompen, vijzels en
omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen
en waterkrachtcentrales

NEN 8775:2020 de

Visveiligheid - Methode voor de bepaling van de
visveiligheid van pompen, vijzels en
omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen
en waterkrachtcentrales

NEN 8775:2020+C1:2022 nl

Visveiligheid - Methode voor de bepaling van de
visveiligheid van pompen, vijzels en
omsloten waterturbines die worden gebruikt in gemalen
en waterkrachtcentrales

13.060.50 - Onderzoek van water. Chemische eigenschappen
NEN-EN 12918:1999 en

Water - Bepaling van parathion, parathionmethyl en
enkele andere organofosforverbindingen in water met
dichloormethaanextractie en gaschromatografische
analyse

NEN-EN 13577:2007 en

Chemische aantasting van beton - Bepaling van het
gehalte aan agressieve koolstofdioxide in water

NEN-EN 14207:2003 en

Water - Bepaling van epichloorhydrine

NEN-EN 16691:2015 en

Water - Bepaling van de polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) in watermonsters met behulp
van vloeistof vaste stof extractie (SPE) gecombineerd
met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS)

NPR-CEN/TS 16692:2015 en

Water - Bepaling van tributyl tin (TBT) in watermonsters
met behulp van vaste faseeëxtractie (SPE) en
gaschromatografie met triple quadrupole massa
spectrometrie

NEN-EN 16693:2015 en

Water - Bepaling van de organochloor pesticiden (OCP)
in watermonsters met behulp van vaste fase extractie
(SPE) met SPE-disks gecombineerd met
gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-EN 16694:2015 en

Water - Bepaling van de pentabroomdifenylether (PBDE)
in watermonsters met behulp van vaste fase extractie
(SPE) met SPE-disks gecombineerd met
gaschromatografie - massaspectrometrie (GC-MS)

NVN-CEN/TS 16800:2020 en

Richtlijn voor de validatie van fysisch-chemische
analysemethoden

NEN-ISO 5664:2004 en

Water - Bepaling van ammonium - Destillatie en titratie
methode

NEN-EN-ISO 5814:2012 en

Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof
- Elektrochemische methode

NEN-EN-ISO 5815-1:2019 en

Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik
na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder
toevoeging van allylthioureum

NEN-EN-ISO 5961:1995 nl

Water - Bepaling van het cadmiumgehalte met de
atomaire-absorptiespectrometrie

NEN-ISO 6059:2005 en

Water - Bepaling van de som van calcium en magnesium
- EDTA titrimetrische methode
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NEN-ISO 6332:2004 en

Water - Bepaling van ijzer - Spectrometrische methode
met gebruik van 1,10-fenantroline

NEN-ISO 6333:1988 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan mangaan Spectrofotometrische methode met formaldoxim

NEN-EN-ISO 6468:1997 en

Water - Bepaling van het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen, polychloorbifenylen en
chloorbenzenen - Gaschromatografische methode na
vloeistof/vloeistof- extractie

NEN-EN-ISO 6878:2004 en

Water - Bepaling van fosfor - Ammoniummolybdaat
spectometrische methode

NEN-ISO 7150-1:2002 en

Water - Bepaling van ammonium - Deel 1: Handmatige
spectrometrische methode

NEN-EN-ISO 7393-1:2000/C1:2001 Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
en
totale chloorgehalte - Deel 1: Titrimetrische methode
met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine
NEN-EN-ISO 7393-1:2000 en

Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
totale chloorgehalte - Deel 1: Titrimetrische methode
met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

NEN-EN-ISO 7393-2:2018 en

Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
totale chloorgehalte - Deel 2: Colorimetrische methode
met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, voor
routine controledoeleinden

NEN-EN-ISO 7393-3:2000 en

Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het
totale chloorgehalte - Deel 3: Jodometrische
titratiemethode voor de bepaling van het totale
chloorgehalte

NEN-ISO 7890-3:1999 en

Water - Bepaling van het gehalte aan nitraat - Deel 3:
Spectrometrische methode met zwavelsalicylzuur

NEN-EN-ISO 7980:2000 en

Water - Bepaling van calcium en magnesium - Atomaire
absorptie spectrometrische methode

NEN-ISO 7981-1:2005 en

Water - Bepaling van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) - Deel 1: Bepaling van zes PAK
met hoge prestatiedunnelaagchromatografie met
fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistofextractie

NEN-ISO 7981-2:2005 en

Water - Bepaling van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) - Deel 2: Bepaling van zes PAK
met hogeprestatievloeistofchromatografie met
fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistofextractie

NEN-ISO 9297:2015 en

Water quality - Determination of chloride - Silver nitrate
titration with chromate indicator (Mohr's method)

NEN-EN-ISO 9377-2:2000 en

Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2:
Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie

NEN-ISO 9390:2013 en

Water quality - Determination of borate - Spectrometric
method using azomethine-H

NEN-EN-ISO 9562:2004 en

Water - Bepaling van adsorbeerbare organisch gebonden
halogenen (AOX)

NEN-EN-ISO 9963-1:1996 en

Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 1: Bepaling
van de totale en de samengestelde alkaliniteit

NEN-EN-ISO 9963-2:1996 en

Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 2: Bepaling
van de carbonaatalkaliniteit
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NEN-EN-ISO 10301:1997 en

Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde
koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden

NEN-EN-ISO 10304-1:2009 en

Water - Bepaling van opgeloste anionen met
vloeistofionchromatografie - Deel 1: Bepaling van
bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, fosfaat en
sulfaat

NEN-EN-ISO 10304-3:1997 en

Water - Bepaling van opgeloste anionen met
vloeistofionchromatografie - Deel 3: Bepaling van
chromaat, jodide, sulfiet, thiocyanaat en thiosulfaat

NEN-EN-ISO 10304-4:2022 en

Water - Bepaling van opgeloste anionen met
vloeistofionchromatografie - Deel 4: Bepaling van het
gehalte aan chloraat, chloride en chloriet in water met
een lichte verontreiniging

NEN-EN-ISO 10523:2012 en

Water - Bepaling van de pH

NEN-EN-ISO 10695:2000 en

Water - Bepaling van het gehalte aan geselecteerde
organostikstof- en organofosforverbindingen Gaschromatografische methoden

NEN-ISO 11083:2006 en

Water - Bepaling van chroom (VI) - Spectrometrische
methode met 1,5-difenylcarbazide

NEN-EN-ISO 11206:2013 en

Water - Bepaling van opgelost bromaat - Methode met
ionchromatografie (IC) en post kolom reactie (IC-PCR)

NEN-EN-ISO 11369:1997 en

Water - Bepaling van een aantal bestrijdingsmiddelen Methode met gebruik van hogedrukvloeistofchromatografie met UV-detectie na een vastvloeistofextractie

NEN-EN-ISO 11732:2005 en

Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische
detectie

NEN-EN-ISO 11885:2009 en

Water - Bepaling van geselecteerde elementen met
atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma (ICP-AES)

NEN-EN-ISO 11905-1:1998 nl

Water - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 1:
Bepaling aan de hand van oxidatieve destructie met
peroxodisulfaat

NEN-EN-ISO 11969:1997 nl

Water - Bepaling van het arseengehalte - Methode met
atomaire-absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

NEN-EN-ISO 12010:2019 en

Water - Bepaling van korte keten polychlooralkanen in
water - Methode met
gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS) en
negatieve chemische ionisatie

NEN-EN-ISO 12020:2000 en

Water - Bepaling van het gehalte aan aluminium Atomaire-absorptiespectrometrische methoden

NEN-EN-ISO 12846:2012 en

Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaireabsorptiespectrometrie met en zonder concentratie

NEN-EN-ISO 13395:1997 nl

Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van
nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide
met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en
spectrometrische detectie

NEN-EN-ISO 14402:1999 en

Water - Bepaling van de fenolindex met
doorstroomanalyse (FIA en CFA)
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NEN-EN-ISO 14403-1:2012 en

Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en
het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA
en CFA) - Deel 1: Methode met doorstroominjectie
analyse (FIA)

NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en

Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en
het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA
en CFA) - Deel 2: Methode met continu
doorstroomanalyse (CFA)

NEN-EN-ISO 14911:1999 en

Water - Bepaling van opgeloste Li+, Na+, NH4 +, K+,
Mn²+, Ca²+, Mg²+, Sr²+ en Ba²+ met
ionchromatografie - Methode voor water en afvalwater

NEN-EN-ISO 15061:2001 en

Water - Bepaling van opgelost bromaat - Methode met
vloeistofchromatografie van ionen

NEN-EN-ISO 15586:2003 en

Water - Bepaling van sporenelementen met behulp van
atomaire absorptiespectrometrie met
grafietoventechniek

NEN-EN-ISO 15587-1:2002 en

Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting

NEN-EN-ISO 15587-2:2002 en

Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met
salpeterzuur

NEN-EN-ISO 15680:2003 en

Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal
monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen
en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purgeand-trap' en thermische desorptie

NEN-EN-ISO 15681-1:2005 en

Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en
het totale gehalte aan fosfor met behulp van
doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met
een doorstroominjectiesysteem (FIA)

NEN-EN-ISO 15681-2:2018 en

Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en
het totale gehalte aan fosfor met behulp van
doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met
een continu doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-ISO 15682:2001 en

Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of
potentiometrische detectie

NEN-ISO 15705:2003 en

Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (STCOD) - Kleinschalige gesloten buis methode

NEN-EN-ISO 15913:2003 en

Water - Bepaling van geselecteerde
fenoxyalkaanherbicide , inclusief bentazonen en
hydroxybenzonitrillen met gaschromatografie en
massaspectrometrie na vastefase-extractie en
derivatisering

NEN-ISO 15923-1:2013 en

Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet
analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel
1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat,
silicaat en sulfaat
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NVN-ISO/TS 15923-2:2017 en

Water quality - Determination of selected parameters by
discrete analysis systems - Part 2: Chromium(VI),
fluoride, total alkalinity, total hardness, calcium,
magnesium, iron, iron(II), manganese and aluminium
with photometric detection

NEN-EN-ISO 16264:2004 en

Water - Bepaling van oplosbare silicaten met behulp van
een doorstroomanalysesysteem (FIA en CFA) en
fotometrische detectie

NEN-EN-ISO 16265:2012 en

Water - Bepaling van de methyleenblauw-index (MBAS) Methode met een doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-ISO 16308:2014 en

Water - Bepaling van de glyfosaat en AMPA - Methode
met behulp van hogedruk vloeistofchromatografie
(HPLC) met tandem massa spectrometrische detectie

NEN-EN-ISO 16588:2003 en

Water - Bepaling van zes complexvormende
verbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-EN-ISO 16588:2003/A1:2005
en

Water - Bepaling van zes complexvormende
verbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-ISO 17289:2014 en

Water - Bepaling van opgeloste zuurstof - Optische
sensormethode

NEN-EN-ISO 17294-1:2006 en

Water - Toepassing van massaspectrometrie met
inductief gekoppelde plasma (ICP-MS) - Deel 1:
Algemene richtlijnen

NEN-EN-ISO 17294-2:2016 en

Water - Toepassing van massaspectrometrie met
inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van
geselecteerde elementen inclusief uraniumisotopen

NEN-EN-ISO 17353:2005 en

Water - Bepaling van geselecteerde
organotinverbindingen - Gaschromatografische methode

NEN-EN-ISO 17495:2003 en

Water - Bepaling van de geselecteerde nitrofenolen Methode door vaste stofextractie en gaschromatografie
met massaspectrometrische detectie

NEN-EN-ISO 17852:2008 en

Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire
fluorecentiespectometrie

NEN-EN-ISO 17943:2016 en

Water - Bepaling van vluchtige organische verbindingen
in water - Methode met headspace en vaste-fase microextractie (HS-SPME) gevolgd door gas chromatografie en
massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-EN-ISO 17993:2004 en

Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met
fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie

NEN-ISO 18073:2004 en

Water - Bepaling van tetra- tot octa-gechloreerde
dioxinen en furanen - Methode met isotoopverdunningHRGC/HRMS

NEN-EN-ISO 18412:2006 en

Water - Bepaling van chroom (VI) - Fotometrische
methode voor zwak verontreinigd water

NEN-EN-ISO 18635:2016 en

Water - Bepaling van polygechloreerde alkanen met een
korte keten (SSCPs) in bezinksel en zwevende (vaste)
deeltjes - Methode die gebruik maakt van
gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) en
negatieve chemische ionisatie (NCI)
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NEN-EN-ISO 18856:2005 en

Water - Bepaling van geselecteerde ftalaten met gebruik
van gaschromatografie/massaspectrometrie

NEN-EN-ISO 18857-1:2006 en

Water - Bepaling van geselecteerde alkylfenolen - Deel
1: Methode voor niet-gefiltreerde monsters met
vloeistofextractie en gaschromatografie met
massaselectieve detectie

NEN-EN-ISO 18857-2:2011 en

Water- Bepaling van geselecteerde alkylfenolen- Deel 2:
Bepaling van alkylfenolen, alkylfenolethoxylaten en
bisfenol A. Methode voor ongefilterde monsters met
vastefase-extractie, derivatisering en gaschromatografiemassaspectrometrie

NEN-EN-ISO 19340:2018 en

Water- Bepaling van opgelost perchloraat - Methode met
gebruik van ionchromatografie (IC)

NEN-ISO 20179:2005 en

Water - Bepaling van microcystinen - Methode met
vastefase- extractie (SPE) en
hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) met
ultravioletdetectie (UV)

NEN-EN-ISO 20236:2021 en

Water - Bepaling van totale organische koolstof (TOC),
opgeloste organische koolstof (DOC), totaal gebonden
stikstof (TNb) en opgelost gebonden stikstof (DNb) na
katalytische oxidatieve verbranding bij hoge temperatuur

NEN-ISO 20595:2018 en

Water quality - Determination of selected highly volatile
organic compounds in water - Method using gas
chromatography and mass spectrometry by static
headspace technique (HS-GC-MS)

NEN-ISO 20596-1:2021 en

Water - Bepaling van vluchtige cyclische methylsiloxanen
in water - Deel 1: Methode met 'purge-and-trap'
met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-ISO 20596-2:2021 en

Water - Bepaling van vluchtige cyclische methylsiloxanen
in water - Deel 2: Methode met vloeistof-vloeistof
extractie met gaschromatografie-massaspectrometrie
(GC-MS)

NEN-EN-ISO 21253-1:2019 en

Water - Multi-component-groepen methoden - Deel 1:
Criteria voor de identificatie van doelstoffen door gas- en
vloeistofchromatografie en massaspectrometrie

NEN-EN-ISO 21253-2:2019 en

Waterkwaliteit - Multi-component-groepen methoden Deel 2: Criteria voor de kwantitatieve bepaling van
organische stoffen met behulp van een analytische multi
-component-groepen methoden

NEN-ISO 21675:2019 en

Water - Bepaling van poly- en perfluoralkylstoffen
(PFAS) in water - Methode met vaste fase-extractie en
vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC
-MS/MS)

NEN-EN-ISO 21676:2021 en

Water quality - Determination of the dissolved fraction of
selected active pharmaceutical ingredients,
transformation products and other organic substances in
water and treated waste water - Method using high
performance liquid chromatography and mass
spectrometric detection (HPLC-MS/MS or -HRMS) after
direct injection
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NEN-EN-ISO 22032:2009 en

Water - Bepaling van geselecteerde
polybroomdifenylethers in sediment en rioleringsslib Methode met extractie en
gaschromatografie/massaspectrometrie

NEN-ISO 22104:2021 en

Waterkwaliteit - Bepaling van microcystines - Methode
met behulp van vloeistofchromatografie en tandem
massaspectrometrie (LC-MS/MS)

NEN-EN-ISO 22478:2006 en

Water - Bepaling van bepaalde explosieven en verwante
stoffen - Methode met
hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) en UVdetectie

NEN-ISO 22743:2006/C1:2007 en

Water - Bepaling van sulfaat met een
doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-ISO 22743:2006 en

Water - Bepaling van sulfaat met een
doorstroomanalysesysteem (CFA)

NEN-EN-ISO 23631:2006/C1:2007
en

Water - Bepaling van dalapon, trichloorazijnzuur en
geselecteerde halo-azijnzuren - Methode met
gaschromatografie (detectie met GC-ECD en/of GC-MS)
na vloeistof-vloeistofextractie en derivatisering

NEN-EN-ISO 23631:2006 en

Water - Bepaling van dalapon, trichloorazijnzuur en
geselecteerde halo-azijnzuren - Methode met
gaschromatografie (detectie met GC-ECD en/of GC-MS)
na vloeistof-vloeistofextractie en derivatisering

NEN-EN-ISO 23913:2009 en

Water - Bepaling van chromium (IV) - Methode met
doorstroomanalyse (FIA en CFA) en spectrometrische
detectie

NEN-EN-ISO 27108:2013 en

Water - Bepaling van geselecteerde bestrijdingsmiddelen
en biocide producten - Methode met vaste-fase-microextractie (SPME) gevolgd door
gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS)

NPR-ISO/TS 28581:2012 en

Water - Bepaling van geselecteerde niet polaire
verbindingen - Methode met
gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS)

NEN-ISO 29441:2010 en

Water - Bepaling van totaal stikstof na UV-destructie Methode met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en
spectrofotometrische detectie

NPR 6400:1988 nl

Water - Algemene richtlijnen voor moleculaireabsorptiefotometrie

NEN 6402:2010 nl

Water - Bepaling van het halogeengehalte van nietvluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen
(EOX)

NPR 6416:1995 nl

Atomaire-absorptiespectrometrie - Vlamtechniek Algemene richtlijnen

NPR 6419:2019 nl

Protocol voor de bereiding van synthetische
laboratoriummonsters voor organische componenten in
grond- en oppervlaktewater

NPR 6425:1995 nl

Atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma - Algemene richtlijnen
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NEN 6432:1993 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan arseen met behulp
van atomaire-absorptiespectrometrie
(hydridegeneratietechniek) - Ontsluiting met
salpeterzuur en zoutzuur

NEN 6442:1979 nl

Water - Vlamfotometrische bepaling van het gehalte aan
natrium en kalium

NEN 6471:1981 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
kiezelzuur

NEN 6476:1981 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door
potentiometrische titratie

NEN 6476:1981/A1:2010 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan chloride door
potentiometrische titratie

NEN 6484:2007 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van
membraanfiltratie

NEN 6486:1984 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
koolstofdioxide

NEN 6486:1984/C1:1985 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
koolstofdioxide

NEN 6493:1987 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
cyanuurzuur

NEN 6494:1984 nl

Water - Enzymatische bepaling van het gehalte aan
ureum in zwemwater

NEN 6495:1984 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
ozon

NEN 6499:2014 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte
aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en
de gloeiresten daarvan

NEN 6520:2006/C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006+C1:2011 en

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006+C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6523:1990 nl

Water - Een methode voor de berekening van het
gehalte aan waterstofcarbonaat, koolstofdioxide en
carbonaat uit het gehalte aan totaal koolstofdioxide en
de pH

NEN 6531:1986 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
waterstofcarbonaat in water met een pH lager dan of
gelijk aan 8,35

NEN 6532:1986 nl

Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan
waterstofcarbonaat, carbonaat en hydroxide in water
met een pH hoger dan 8,35

NPR 6537:1988 nl

Water - Toelichting bij titraties van koolstofdioxide,
waterstofcarbonaat en carbonaat volgens NEN 6486,
NEN 6531 en NEN 6532

NEN 6578:2011 nl

Water - Potentiometrische bepaling van het totale
gehalte aan totaal fluoride
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NEN 6579:1985 nl

Regenwater - Potentiometrische bepaling van het
gehalte aan hydroniumionen

NEN 6589:2005/C1:2010 nl

Water - Potentiometrische bepaling van het gehalte aan
totaal anorganisch fluoride met doorstroomsystemen
(FIA en CFA)

NEN 6589:2005+C1:2010 nl

Water - Potentiometrische bepaling van het totale
gehalte aan fluoride met doorstroomsystemen (FIA en
CFA)

NEN 6608:1996 nl

Water - Fotometrische bepaling van het sulfidegehalte

NEN 6645:2005 nl

Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische
bepaling van de som van de gehalten aan
ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof
en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met
een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met
zwavelzuur en kaliumsulfaat

NEN 6646/C1:2015 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan
ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof
volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met
behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting
met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat

NEN 6646+C1:2015 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan
ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan
ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof
volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met
behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting
met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat

NEN 6670:2003 nl

Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met
waterdamp vluchtige fenolen

NEN 6671:2013 nl

Afvalwater - Gravimetrische bepaling van het gehalte
aan met petroleumether extraheerbare oliën en vetten

NEN 6953:2017 nl

Water - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde
elementen in water

NEN 6961:2014 nl

Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur
(koningswater) voor de bepaling van geselecteerde
elementen

NEN 6965:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6965:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6966:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

NEN 6966:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie
met inductief gekoppeld plasma

NEN 7393:2019 nl

Water - Bepaling van het totale gehalte aan
adenosinetrifosfaat (ATP)
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NTA 8065:2022 nl

PFAS in bodem, waterbodem en slib - Analyse met HPLC
en massaspectrometrie

13.060.60 - Onderzoek van water. Fysische eigenschappen
NEN-EN 872:2005 en

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters

NEN-EN 1622:2006 en

Water - Bepaling van de drempelwaarden voor geur
(TON) en smaak (TFN)

NEN-EN-ISO 7027-1:2016 en

Water - Bepaling van troebelheid - Deel 1: Kwantitatieve
methoden

NEN-EN-ISO 7027-2:2019 en

Waterkwaliteit - Bepaling van de mate van troebelheid Deel 2: Semi-kwantitatieve methoden for het testen van
transparantie van wateren

NEN-EN-ISO 7887:2012 en

Water - Onderzoek en bepaling van de kleur

NEN-EN-ISO 8467:1995 en

Water - Bepaling van de permanganaatindex

NEN-EN-ISO 9696:2018 en

Water - Totale alfa-activiteit - Dikke-laagmethode

NEN-EN-ISO 9697:2019 en

Water - Totale beta activiteit - Dikke-laagmethode

NEN-EN-ISO 9698:2019 en

Water - Tritium - Meetmethode met vloeibare scintillatie
teltechniek

NEN-EN-ISO 10703:2021 en

Water - Bepaling van de volumieke activiteit van
radionucliden - Methode met hoge resolutie
gammastralingspectrometrie

NEN-EN-ISO 10704:2019 en

Water - Totaal-alfa en totaal-bèta activiteitsconcentratie
- Dunne-laag-methode

NEN-EN-ISO 11704:2019 en

Water - Bepaling van de totale alpha en beta-activiteit Vloeistofscintilatie methode (LSC)

NEN-EN-ISO 13160:2021 en

Water - Meting van strontium-90 en strontium-89 Beproevingsmethoden met gebruik van
vloeistofscintillatie telling en proportionele telling

NEN-EN-ISO 13161:2020 en

Water - Bepaling van polonium-210 activiteit in water
met alfaspectrometrie

NEN-EN-ISO 13162:2021 en

Water - Koolstof 14 - Beproevingsmethode met gebruik
van de vloeistofVloeistofscintillatie

NEN-EN-ISO 13163:2022 en

Water - Lood 210 - Testmethode met
vloeistofscintillatietelling

NEN-EN-ISO 13164-1:2020 en

Water - Meting van radon-222 activiteit - Deel 1:
Algemene principes

NEN-EN-ISO 13164-2:2020 en

Water - Meting van radon-222 activiteit - Deel 2:
Methode met gammaspectrometrie

NEN-EN-ISO 13164-3:2020 en

Water - Meting van radon-222 activiteit - Deel 3:
Emanometrische methode

NEN-EN-ISO 13164-4:2020 en

Water - Meting van radon-222 activiteit - Deel 4:
Beproevingsmethode met behulp van twee fasen
vloeistofscintillatietelling

NEN-EN-ISO 13165-1:2020 en

Water - Radium 226 - Deel 1: Methode met
vloeistofscintillatietelling

NEN-EN-ISO 13165-2:2020 en

Water - Radium 226 - Deel 2: Methode met emanometry
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NEN-EN-ISO 13165-3:2020 en

Water - Radium 226: Deel 3: Beproevingsmethode door
middel coprecipitatie en gamma-spectrometrie

NEN-ISO 13167:2015 en

Water - Plutoniumn americium, curium en neptunium Beproevingsmethode met alfaspectrometrie

NEN-ISO 13168:2016 en

Water - Gelijktijdige bepaling van tritium en koolstof 14
- Beproevingsmethode met vloeistofscintillatietelling

NEN-ISO 13169:2018 en

Water - Uranium - Methode met
alfa vloeistofscintillatietelling

NEN-EN-ISO 22017:2020 en

Water - Richtlijnen voor snelle radioactiviteitsmetingen
bij een nucleair of radiologisch ongeval

NEN-EN-ISO 22125-1:2019 en

Water - Technetium-99 - Deel 1: Beproevingsmethode
met vloeistofscintillatietelling (LSC)

NEN-EN-ISO 22125-2:2019 en

Water - Technetium - 99 - Deel 2: Methode gebruik
makend van ICP-MS

NEN-EN-ISO 22908:2020 en

Water - Radium 226 en Radium 228 Beproevingsmethode met vloeistofscintillatietelling (LSC)

NEN 6414:2008 nl

Water en slib - Bepaling van de temperatuur

NEN 6421:2006 nl

Water - Bepaling van de volumieke totale bèta-activiteit
en volumieke rest-bèta-activiteit van niet-vluchtige
bestanddelen

NEN 6484:2007 nl

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste
stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van
membraanfiltratie

NEN 6530:1986 nl

Water - De ionenbalans

NEN 6533:1990 nl

Water - Bepaling van de agressiviteit ten opzichte van
calciumcarbonaat en berekening van de
verzadigingsindex

NEN 6535:1986 nl

Water - Berekening of schatting van de ionensterkte

NPR 6538:1990 nl

Water - Toelichting bij de bepaling van agressiviteit ten
opzichte van calciumcarbonaat en de berekeningen ten
behoeve van de ontzuring volgens NEN 6533 en NEN
6536

NEN 6600-3:2010 nl

Water - Monsterneming - Deel 3: Zwembadwater

NEN 6623:2005 nl

Water - Bepaling van de hoeveelheid bezinksel

13.060.70 - Onderzoek van water. Biologische eigenschappen
NEN-EN 13946:2014 en

Water - Richtlijn voor de routinematige monsterneming
en monstervoorbehandeling van benthische diatomeen
in rivieren en meren

NEN-EN 14011:2003 en

Water - Bemonstering van vis met behulp van
elektriciteit

NEN-EN 14184:2014 en

Water - Richtlijn voor de inventarisatie van aquatische
macrofyten in stromende wateren

NEN-EN 14407:2014 en

Water - Richtlijn voor de determinatie, telling en
interpretatie van monsters van benthische diatomeeën
van rivieren en meren

NEN-EN 14614:2020 en

Water - Richtlijn voor de beoordeling van
hydromorfologische kenmerken van rivieren
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NEN-EN 14757:2015 en

Water - Bemonstering van vis met behulp van visnetten
met meerdere maasgroottes

NEN-EN 14962:2006 en

Water - Richtlijn over het toepassingsgebied en keuze
van methoden voor monsterneming van vis

NEN-EN 14996:2006 en

Water - Richtlijn voor de kwaliteitsborging van
biologische en ecologische beoordelingen in het
aquatische milieu

NEN-EN 15204:2006 en

Kwaliteit van water - Richtlijn voor het tellen van
fytoplankton met behulp van omgekeerde microscopie
(Utermöhl-techniek)

NEN-EN 15460:2007 en

Water - Richtlijn voor de inventarisatie van macrofyten
in meren

NEN-EN 15708:2009 en

Water - Richtlijn voor de inventarisatie, bemonstering en
laboratorium analyse van fytobenthos in ondiep
snelstromend water

NEN-EN 15910:2014 en

Waterkwaliteit - Richtlijn voor de schatting van de
visdichtheid met mobiele hydro-akoestische methoden

NEN-EN 15972:2011 en

Water - Richtlijn voor kwantitatief en kwalitatief
onderzoek van marine fytoplankton

NEN-EN 16150:2012 en

Water - Richtlijn voor de pro-rata Multi-Habitat
monsterneming van bentische macro-invertebraten in
ondiep water

NEN-EN 16161:2012 en

Water - Richtlijn voor het gebruik van in-vivo
absorptietechnieken om de chlorofylconcentratie in
marien en zoet water in te schatten

NEN-EN 16493:2014 en

Water - Nomenclatuur eisen voor de registratie van de
biodiversiteitgegevens, taxonomische controlelijsten en
werken

NEN-EN 16503:2014 en

Water - Richtlijn voor het beoordelen van
hydromorfologische kenmerken van transitie-en
kustwateren

NEN-EN 16695:2015 en

Waterkwaliteit - Richtlijn voor het schatten van het
fytoplankton biovolume

NEN-EN 16698:2015 en

Water - Richtlijn voor kwantitative en kwalitatieve
monsterneming van fytoplankton in binnenwateren

NEN-EN 16772:2016 en

Water - Richtlijn voor monsternemingmethoden van
ongewervelden in de hyporheische zone van rivieren

NEN-EN 16859:2017 en

Water - Richtlijn voor het monitoren van zoetwater
parelmossel (margaritifera margaritifera) populaties en
omgeving

NEN-EN 17204:2019 en

Water - Richtlijn voor de analyse van mesozooplankton
in mariene en brakke wateren

NEN-EN 17211:2019 en

Water quality - Guidance on mapping of seagrasses and
macroalgae in the eulittoral zone

NEN-EN 17218:2019 en

Water - Richtlijn voor de monsterneming van
mesozooplankton in zeewater en brakwater met gebruik
van netten

CEN/TR 17244:2018 en

Waterkwaliteit - Technisch rapport voor het beheer van
barcodes van diatomeeën
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NPR-CEN/TR 17245:2019 en

Water - Routinematige monsterneming van benthische
diatomeeën uit rivieren en meren, aangepast voor
metabarcoding analyses

NEN-EN-ISO 5667-16:2017 en

Water - Monsterneming - Deel 16: Richtlijn voor
monsterneming en behandeling van monsters voor
exotoxicologisch onderzoek

NEN-EN-ISO 6222:1999 en

Water - Telling van kweekbare micro-organismen Bepaling van het koloniegetal door enting in een
voedingsbodem van gistextract agar

NEN-EN-ISO 6341:2012 en

Water - Bepaling van de remming van de mobiliteit van
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute
toxiciteitsproef

NEN-EN-ISO 7346-1:1997 en

Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van
stoffen voor zoetwatervissen [Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Deel 1:
Statische methode

NEN-EN-ISO 7346-2:1997 en

Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van
stoffen voor zoetwatervissen[Brachydanio rerio Hamilton
-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Deel 2: Semistatische methode

NEN-EN-ISO 7346-3:1997 en

Water - Bepaling van de acute letale toxiciteit van
stoffen voor zoetwatervissen [Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae )] - Deel 3:
Methode voor continue stroming

NEN-EN-ISO 7827:2013 en

Bepaling van de totale aërobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium Methode door analyse van opgeloste organische koolstof
(DOC)

NEN-EN-ISO 7899-1:1998 en

Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 1:
Geminiaturiseerde methode (meest waarschijnlijke
aantal) voor oppervlaktewater en afvalwater

NEN-EN-ISO 7899-1:1998/C1:2000 Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 1:
en
Geminituriseerde methode (meest waarschijnlijke aantal)
voor oppervlaktewater en afvalwater
NEN-EN-ISO 7899-2:2000 en

Water - Detectie en telling van enterococcen - Deel 2:
Membraanfiltratiemethode

NEN-EN-ISO 8192:2007 en

Water - Bepaling van de remming van het
zuurstofverbruik van actief slib voor koolstof- en
ammoniumoxidatie

NEN-EN-ISO 8689-1:2000 en

Waterkwaliteit - Biologische indeling van rivieren - Deel
1: Leidraad voor de beoordeling van biologische
kwaliteitsgegevens uit onderzoeken van benthische
macro-invertebraten

NEN-EN-ISO 8689-2:2000 en

Waterkwaliteit - Biologische indeling van rivieren - Deel
2: Richtlijn voor de presentatie van biologische
kwaliteitsgegevens uit onderzoeken van benthische
macro-invertebraten

NEN-EN-ISO 8692:2012 en

Waterkwaliteit - Groeiremmingsproef voor de
zoetwateralgen met ééncellige groene algen
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NEN-EN-ISO 9308-1:2014 en

Water - Telling van Escherichia coli en bacteriën van de
coligroep - Deel 1: Methode met membraanfiltratie voor
water met een lage achtergrondconcentratie aan
bacteriën

NEN-EN-ISO 9308-3:1999 en

Water - Detectie en telling van Escherichia coli en
bacteriën van de coligroep in oppervlaktewater en
afvalwater - Deel 3: Geminiaturiseerde methode (meest
waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar
medium

NEN-EN-ISO 9308-3:1999/C1:2000 Water - Detectie en telling van Escherichia coli en
en
bacteriën van de coligroep in oppervlaktewater en
afvalwater - Deel 3: Geminiaturiseerde methode (meest
waarschijnlijke aantal) door enting in een vloeibaar
medium
NEN-EN-ISO 9408:1999 en

Water - Bepaling van de totale aerobe bioafbreekbaarheid van organische componenten in een
waterig medium op basis van de bepaling van het
zuurstofverbruik in een gesloten respirometer

NEN-EN-ISO 9439:2000 en

Water - Bepaling van de volledige aërobe bioafbreekbaarheid van organische verbindingen in een
waterig medium - Methode door middel van analyse van
vrijgekomen koolstofdioxide

NEN-EN-ISO 9509:2006 en

Water - Methode voor de beoordeling van de remming
van de nitrificatie van micro-organismen in actief slib

NEN-EN-ISO 9887:1994 en

Water - Bepaling van de aërobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium Methode met semicontinu geactiveerde slib (SCAS)

NEN-EN-ISO 9888:1999 en

Water - Bepaling van de totale aërobe bioafbreekbaarheid van organische componenten in een
waterig medium - Statische proef (Zahn-Wellens
methode)

NEN-EN-ISO 10253:2016 en

Water - Proef voor de bepaling van het groeiremmend
effect op zoutwateralgen met Skeletonema costatum en
Phaeodactyl um tricornutum

NEN-EN-ISO 10634:2018 en

Water - Richtlijn voor de voorbereiding en de
behandeling van moeilijk in water oplosbare organische
stoffen voor de opvolgende evaluatie van hun
biologische afbreekbaarheid in een waterig medium

NEN-EN-ISO 10705-1:2001 en

Water - Detectie en telling van bacteriofagen - Deel 1:
Telling van F-specifieke RNA-bacteriofagen

NEN-EN-ISO 10705-2:2001 en

Water - Detectie en telling van bacteriofagen - Deel 2:
Telling van somatische colifagen

NEN-ISO 10706:2000 en

Water - Bepaling van de lange termijn toxiteit van
stoffen op Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)

NEN-EN-ISO 10707:1997 en

Water - Bepaling van de totale aerobe bioafbreekbaarheid van organische componenten in een
waterig medium - Methode door middel van het
biochemische zuurstofverbruik (proef met gesloten fles)

NEN-EN-ISO 10710:2013 en

Water - Groeiremmingstest met de zee- en
brakwatermacoralg Ceramium tenuicorne
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NEN-EN-ISO 10712:1996 en

Water - Proef voor de bepaling van het groeiremmend
effect op Pseudomonas putida (proef voor de
Pseudomonas-celvermeerderingsremming)

NEN-EN-ISO 10870:2012 en

Water - Richtlijn voor de selectie van methoden en
hulpmiddelen voor de monsterneming van benthische
macro-invertebraten in zoet water

NEN-EN-ISO 10872:2021 en

Water - Bepaling van de toxiciteit van sediment- en
bodemmonsters op groei, vruchtbaarheid en
voortplanting van Caenorhabditis elegans (Nematoda)

NPR-ISO/TR 11044:2009 en

Water quality - Scientific and technical aspects of batch
algae growth inhibition tests

NEN-EN-ISO 113481:2008/A1:2019 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacteriën) - Deel 1:
Methode met gebruik van vers bereide bacteriën

NEN-EN-ISO 11348-1:2008 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacteriën) - Deel 1:
Methode met gebruik van vers bereide bacteriën

NEN-EN-ISO 11348-2:2008 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacteriën) - Deel 2:
Methode met gebruik vloeistof-gedroogde bacteriën

NEN-EN-ISO 113482:2008/A1:2019 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacteriën) - Deel 2:
Methode met gebruik vloeistof-gedroogde bacteriën

NEN-EN-ISO 11348-3:2008 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacteriën) - Deel 3:
Methode met gebruik van gevriesdroogde bacteriën

NEN-EN-ISO 113483:2008/A1:2019 en

Water - Bepaling van het remmend effect van
watermonsters op de emissie van licht door Vibrio
fischeri (Proef met luminescerende bacteriën) - Deel 3:
Methode met gebruik van gevriesdroogde bacteriën

NEN-ISO 11350:2012 en

Water - Bepaling van de genotoxiciteit van water en
afvalwater - Salmonella/microsome fluctuatieproef
(Ames fluctuatieproef)

NEN-EN-ISO 11733:2004 en

Water - Bepaling van de totale verwijdering en bioafbreekbaarheid van organische verbindingen in een
waterig medium - Simulatieproef met actief slib

NEN-EN-ISO 11734:1998 en

Water - Bepaling van de totale anaërobe bioafbreekbaarheid van organische componenten in
verteerd slib - Methode door meting van de
biogasproductie

NEN-ISO 12890:2000 en

Water - Bepaling van de toxiteit voor zoetwatervissen in
het embryonale of larvenstadium - Semistatische
methode

NEN-ISO 13641-1:2003 en

Water - Bepaling van de remming van activiteit van
anaërobe bacteriën - Deel 1: Algemene beproeving
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NEN-ISO 13641-2:2003 en

Water - Bepaling van de remming van activiteit van
anaërobe bacteriën - Deel 2: Beproeving bij lage
biomassaconcentratie

NEN-ISO 13829:2000 en

Water - Bepaling van de giftigheid van water en
afvalwater met de umu-proef

NEN-ISO 14380:2011 en

Water - Bepaling van de acute toxiciteit voor
Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)

NEN-ISO 14442:2006 en

Water - Leidraad voor bepaling van het groeiremmend
effect op algen van slecht oplosbare stoffen, vluchtige
verbindingen, metalen en afvalwater

NEN-ISO 14592-1:2003 en

Water - Bepaling van de aerobe bioafbreekbaarheid van
organische componenten in lage concentraties - Deel 1:
Schudfles batchproef met oppervlaktewater of met
oppervlaktewater/sedimentsuspensies

NEN-ISO 14592-2:2003 en

Water - Bepaling van de aerobe bioafbreekbaarheid van
organische componenten in lage concentraties - Deel 2:
Rivierdoorstroommodel

NEN-EN-ISO 14593:2005 en

Water - Bepaling van de aerobe bio-afbreekbaarheid van
organische componenten in een waterig medium Methode door analyse van anorganisch koolstof in
gesloten flessen (CO2 hoofdruimteproef)

NEN-EN-ISO 15088:2008 en

Water - Bepaling van de accute toxiciteit van afvalwater
op eitjes van de zebravis (Danio rerio)

NPR-CEN-ISO/TR 15462:2009 en

Water - Keuze van beproevingen voor de bioafbreekbaarheid

NEN-ISO 15522:1999 en

Water - Bepaling van het remmende effect van
waterbestanddelen op de groei van micro-organismen in
geactiveerd slib

NEN-ISO 15553:2006 en

Water - Isolatie en identificatie van Cryptosporidium
oocystsen Giardia cysts uit water

NEN-ISO 16221:2001 en

Water - Leidraad voor bepaling van de
bioafbreekbaarheid in zeewater

NEN-EN-ISO 16266:2008 en

Water - Detectie en telling van Pseudomonas aeruginosa
- Methode met membraanfiltratie

NEN-EN-ISO 16266-2:2021 en

Water - Detectie en telling van Pseudomonas aeruginosa
- Deel 2: "Meest waarschijnlijke aantal" methode

NEN-EN-ISO 16665:2014 en

Water - Richtlijnen voor kwantitatieve monsterneming
en monsterbehandeling van macrofauna in marien zacht
substraat

NEN-EN-ISO 17994:2014 en

Water - Eisen voor de vergelijking van de relatieve
opbrengst van micro-organismen met twee kwantitatieve
methoden

NEN-ISO 18749:2004 en

Water - Absorptie van stoffen op geactiveerd slib Batchproef met behulp van gespecificeerde analytische
methoden

NEN-EN-ISO 19250:2013 en

Water - Bepaling van Salmonella species

NEN-EN-ISO 19493:2007 en

Water - Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van
litorale en sublitorale verharde bodem
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NEN-EN-ISO 20079:2006 en

Water - Bepaling van de toxiciteit van componenten in
water en afvalwater op eendenkroos (Lemna minor) Test voor de remming van de groei van eendenkroos

NEN-EN-ISO 20227:2017 en

Water - Bepaling van de groeibelemmerende effecten
van afvalwater, natuurlijk water en chemicaliën op
Spirodela polyrhiza - Methode met een
cultuuronafhankelijke microbiotest

NEN-ISO 20666:2009 en

Water - Bepaling van de chronische toxiciteit op
Brachionus calyciflorus in 48 uur

NEN-ISO 21115:2019 en

Water quality - Determination of acute toxicity of water
samples and chemicals to a fish gill cell line (RTgill-W1)

NEN-ISO 21427-1:2006 en

Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de
inductie van micronuclei - Deel 1: Evaluatie van
genotoxiciteit met behulp van amfibische larven

NEN-EN-ISO 21427-2:2009 en

Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de
inductie van micronuclei - Deel 2: "Gemengde
populatie"-methode met gebruik van de cellijn V79

NEN-EN-ISO 214272:2009/C1:2009 en

Water - Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de
inductie van micronuclei - Deel 2: "Gemengde
populatie"-methode met gebruik van de cellijn V79

NEN-ISO 23893-1:2007 en

Water - Biochemische en fysiologische bepalingen aan
vis - Deel 1: Monsterneming van vis, behandeling en
conservering van monsters

NEN 6254:2012/C1 nl

Water - Detectie en kwantificering van Legionella
pneumophila - Methode met kwantitatieve polymerase
chain reaction (qPCR)

NEN 6254+C1:2013 nl

Water - Detectie en kwantificering van Legionella
pneumophila - Methode met kwantitatieve polymerase
chain reaction (qPCR)

NEN 6263:2009 nl

Water - Detectie en telling van Aeromonas

NPR 6267:2002 nl

Toelichting bij NEN-EN-ISO 6222:1999 - Water - Telling
van kweekbare micro-organismen - Bepaling van het
koloniegetal door enting in een voedingsbodem van
gistextractagar

NPR 6268:2012 nl

Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van
bacteriologisch onderzoek van water

NEN 6269:1996 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek naar
de aanwezigheid en/of het meest waarschijnlijke aantal
van thermofiele Campylobacter-bacteriën

NPR 6270:1996 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij het
onderzoek naar de aanwezigheid en/of het meest
waarschijnlijke aantal van thermofiele Campylobacterbacteriën

NEN 6271:1995 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het
gehalte gemakkelijk Assimileerbaar Organisch Koolstof
(AOC)

NPR 6272:1995 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij de
bepaling van het gehalte gemakkelijk Assimileerbaar
Organisch koolstof (AOC)

Document Taal

Titel

NEN 6275:1996 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - pH-meting van
bacteriologische media

NEN 6276:1995 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Bepaling van het
koloniegetal op R2A-agar bij 25°C

NEN 6504:1980 nl

Water - Bepaling van de acute toxiciteit met behulp van
Poecilia reticulata

NPR 6505:1994 nl

Water - Het kweken van eencellige algen

NVN 6517:2000 nl

Water - Tellen, determineren en biovolumebepaling van
zoöplankton (Cladocera, Copepoda, Rotifera) > 50 µm
en het bepalen van de groottestructuur van Daphnia

NEN 6520:2006+C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006+C1:2011 en

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NEN 6520:2006/C1:2011 nl

Water - Spectrofotometrische bepaling van het gehalte
aan chlorofyl-a

NPR 7394:2022 nl

Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van
moleculairbiologisch onderzoek voor micro-organismen
en environmental DNA

NEN 9405:2022 nl

Water - Hydrologische methoden - Analyse van
macrofyten in lijnvormige wateren, meren en plassen

NEN 9407:2021 nl

Water - Bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid
van fytoplankton in oppervlaktewater met behulp van
een omkeermicroscoop

NEN 9409:2015 nl

Water - Hydrobiologische methoden - Analyse van
kiezelwieren

13.060.99 - Waterkwaliteit, overig
NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitsconstrole

NEN-EN 858-1:2002 en

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 858-2:2003 en

Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen
(bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale
afmeting, installatie, functionering en onderhoud

NEN-EN 1825-1:2004 en

Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp,
eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 1825-1:2004/C1:2006
en;fr

Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp,
eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 16164:2013 en

Water - Richtlijn voor het ontwerp en selectie van
determinatiewerken

NEN-EN 17233:2021 en

Water quality - Guidance for assessing the efficiency and
related metrics of fish passage solutions using telemetry

NTA 8033:2021 en

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie
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NTA 8033:2021 nl

Richtlijn voor non-target screening van organische
stoffen in water met chromatografie en
massaspectrometrie

NTA 8037:2021 nl

Wortelende ongewenste (exotische) waterplanten Bestrijding door een harkmethode met een boot

13.080.01 - Bodemkwaliteit en bodemkunde, algemeen
CWA 15884:2008 en

Environmental technology verification - Soil and
groundwater site characterization, monitoring and
remediation technologies

CEN/TS 16182:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
nonylfenolen (NP) en nonylfenol-mono- en diethoxylaten
met behulp van gaschromatografie met massa selectieve
detectie (GC-MS)

CWA 16833:2014 en

Verklarende woordenlijst voor holistisch herontwikkelen
van onderbenutte locaties

CWA 17898:2022 en

Methodology to quantify the global agricultural crop
footprint including soil impacts

NEN-EN-ISO 11074:2015/A1:2020
en

Bodem - Woordenlijst

NEN-EN-ISO 11074:2015 en

Bodem - Woordenlijst

NEN-EN-ISO 11504:2017 en

Bodem - Beoordeling van de gevolgen voor met
petroleum koolwaterstoffen verontreinigde bodem

NEN-EN-ISO 16133:2018 en

Bodem - Leidraad voor de vaststelling en onderhoud van
monitoringprogramma's

NEN-EN-ISO 17402:2011 en

Bodem - Richtlijn voor de selectie en toepassing van
methoden voor de beoordeling van biobeschikbaarheid
van verontreinigingen in bodem en bodemmaterialen

NEN-EN-ISO 18589-1:2021 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 1
Algemene richtlijnen en definities

NEN-EN-ISO 18589-2:2017 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 2:
Richtlijn voor de selectie van de
monsternemingsstrategie, monsterneming en
monstervoorbehandeling

NEN-EN-ISO 18589-3:2017(Cor.
2018-02) en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 3:
Meting van radionucliden die gammastraling uitstralen

NEN-EN-ISO 18589-4:2021 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 4:
Plutonium 238 en plutonium 239 + 240 - Meting met
alfaspectrometrie

NEN-EN-ISO 18589-5:2021 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 5:
Strontium 90 - Meetmethode met proportionele
teltechniek of met vloeistofscintillatieteltechniek

NEN-EN-ISO 18589-6:2021 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 6:
Meting van de totaal alfa- en de totaal bèta-activiteit Meetmethode met proportionele teltechniek in
gasstromen

NEN-EN-ISO 18589-7:2016 en

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 7:
In situ meting van gammastraling uitzendende nucliden

NEN-EN-ISO 21365:2020 en

Bodem - Conceptuele modellen voor mogelijk
verontreinigde locaties
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NEN-EN-ISO 25177:2019 en

Bodem - Bodembeschrijving in het veld

NEN-EN-ISO 28258:2013 en

Bodem - Digitale uitwisseling van bodem gerelateerde
data

NEN-EN-ISO 28258:2013/A1:2019
en

Bodemkwaliteit - Digitale uitwisseling van
bodemgerelateerde data

NEN 5707+C1:2016/C2:2017 nl

Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in
bodem en partijen grond

NEN 5707+C2:2017 nl

Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in
bodem en partijen grond

NEN 5719:2013 nl

Bodem - Voorbehandeling van waterbodemmonsters

NEN 5725:2017 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiënisch vooronderzoek

NEN 5898:2015/C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat

NEN 5898+C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat

NTA 8191:2020 nl

Monsterneming en bepaling van het gehalte aan
metallische delen in AEC-bodemasfracties en AEC nonferroconcentraat

NTA 8888:2010 nl

Bepaling van de doorlatendheidscoëfficiënt na maximale
aantasting van zouten op bentoniethoudende
afdichtingen in IBC-werken

13.080.05 - Bodemonderzoek, algemeen
NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16179:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor
monstervoorbehandeling

NEN-EN-ISO 18772:2014 en

Bodem - Richtlijn voor uitloogprocedures voor nader
chemisch en ecotoxicologisch onderzoek van bodem en
bodemmaterialen

NEN-EN-ISO 23611-6:2015 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 6: Richtlijn voor het ontwerp van
monsternemingsprogramma's met bodeminvertebraten

NEN-ISO 10381-1:2003 en

Bodem - Monsterneming - Deel 1: Richtlijn voor het
ontwerp van programma's voor monsterneming

NEN-ISO 10381-5:2005 en

Bodem - Monsterneming - Deel 5: Leidraad voor
bodemverontreinigingsonderzoek van bebouwde en
industriële locaties

NEN-ISO 10381-8:2007-11 en

Bodem - Monsterneming - Deel 8: Richtlijn voor
monsterneming van voorraden (corrected en reprinted)
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NEN-EN-ISO 10930:2013 en

Bodem - Bepaling van de stabiliteit van
bodemaggregaten als gevolg van de inwerking van
water

NEN-EN-ISO 12782-1:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 1 - Extractie van amorfe ijzeroxiden en hydroxiden met ascorbinezuur

NEN-EN-ISO 12782-2:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 2: Extractie van kristallijne ijzeroxiden en hydroxiden met dithioniet

NEN-EN-ISO 12782-3:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 3: Extractie van aluminium- en ijzer-oxiden en hydroxiden met ammoniumoxalaat/oxaalzuur

NEN-EN-ISO 12782-4:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 4: Extractie van humusstoffen uit vaste monsters

NEN-EN-ISO 12782-5:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 5: Extractie van humusstoffen uit waterige
oplossingen

NEN-EN-ISO 14688-1:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en
beschrijving

NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN
8990:2020 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en
beschrijving

NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN
8991:2020 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor een
classificatie

NEN-ISO 18512:2007 en

Bodem - Richtlijn voor lange en korte termijnopslag van
bodemmonsters

NEN-EN-ISO 21268-1:2019 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 1: Batchproef met gebruik
van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 2 l/kg
droge stof

NEN-EN-ISO 21268-2:2019 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 2: Batchproef met gebruik
van een vloeistof tot vaste stof verhouding van 10 l/kg
droge stof

NEN-EN-ISO 21268-3:2019 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 3: Opwaartse kolomproef

NEN-EN-ISO 21268-4:2019 en

Bodem - Uitloogprocedures voor opeenvolgende
chemische en ecotoxicologische beproeving van bodem
en bodemmaterialen - Deel 4: Invloed van pH op
uitloging met initiële toevoeging van zuur/base

Document Taal

Titel

NEN-EN-ISO 22892:2011 en

Bodem - Richtlijnen voor identificatie van doelstoffen
door gaschromatografie en massaspectrometrie

NEN-EN-ISO 23611-1:2018 en

Bodemkwaliteit - Monsterneming van invertebraten in de
bodem - Deel 1: Handmatige sortering en formaline
extractie van regenwormen

NEN-EN-ISO 23611-2:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 2:Monsterneming en extractie van
microarthopoden (Collembola en Acarina)

NEN-EN-ISO 23611-3:2019 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 3: Monsterneming en bodemextractie van
enchytraeën

NEN-EN-ISO 23611-4:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 4: Monsterneming, extractie en identificatie van
grondbewonende rondwormen

NEN-EN-ISO 23611-5:2013 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 5: Monsterneming en extractie van macroinvertebraten in de bodem

N 213:1939 nl

Indeeling en benaming van grondmonsters - Methoden
voor onderzoek van zand en grind

NEN 5706:2003 nl

Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke
waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig
bodemonderzoek

NEN 5717:2017 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiënisch vooronderzoek

NEN 5720:2017 nl

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiënisch onderzoek

NEN 5725:2017 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
milieuhygiënisch vooronderzoek

NEN 5737:2010 nl

Bodem - Landbodem - Proces van locatiespecifieke
ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging

NEN 5740:2009/A1:2016 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond

NEN 5740:2009+A1:2016 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond

NPR 5741:2015 nl

Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van
boortechnieken en monsternemingstoestellen voor
grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek

NEN 5742:2001 nl

Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten
behoeve van de bepaling van metalen, anorganische
verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen
en fysisch-chemische bodemkenmerken

NEN 5743:1995 nl

Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de
bepaling van vluchtige verbindingen

NEN 5744:2020 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

NTA 5755:2022 nl

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang
van bodemverontreiniging
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NEN 5766:2021 nl

Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van
milieukundig bodemonderzoek

NEN 5861:1999 nl

Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht

NEN 5898:2015/C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat

NEN 5898+C1:2016 nl

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond,
waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat

NTA 8240:2017 nl

Bodemkwaliteit - Monstervoorbehandeling van droge
grond of nat sediment voor de analyse van zware
metalen, arseen en fosfor in poriewater - Extractie met
een calciumchloride-oplossing (0,001 mol l-1) onder
aerobe en anaerobe condities

13.080.10 - Bodem. Chemische eigenschappen
NEN-EN-ISO 10693:2014 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan carbonaten Volumetrische methode

NEN-EN-ISO 13196:2015 en

Bodem - Screening van bodem voor geselecteerde
elementen met energie-dispersieve
röntgenfluorescentiespectrometrie met een
handgehouden of draagbaar instrument.

NEN-EN-ISO 14238:2013 en

Bodem - Biologische methoden - Bepaling van de
stikstofmineralisatie en nitrificatie in de bodem en de
invloed van stikstofchemicaliën op deze processen

NEN-EN 15309:2007 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van de
samenstelling van elementen met röntgenfluorescentie

NEN-EN 15936:2022 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) door
droge verbranding

NEN-EN 16166:2022 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van
adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX)

NEN-EN 16167:2018+C1:2019 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB) door gaschromatografie met
massaselectieve detectie (GC-MS) en gaschromatografie
met elektronenvangstdetectie (GC-ECD)

NEN-EN 16168:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
stikstof met droge verbrandingsmethode

NEN-EN 16169:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof

NEN-EN 16170:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en optische
emissiespectrometrie (ICP-OES)

NEN-EN 16171:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
elementen met inductief gekoppeld plasma en
massaspectrometrie (ICP-MS)

NEN-EN 16173:2012 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Ontsluiting van in
salpeterzuur oplosbare fracties van elementen

NEN-EN 16175-1:2016 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
het gehalte aan kwik - Deel 1: Koude damp atomaire
absorptiespectrometrie (CVAAS)
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NEN-EN 16175-2:2016 en

Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het
gehalte aan kwik - Deel 2: Koude damp
fluorescentiespectrometrie (CVAFS)

NEN-EN 16190:2019 en

Bodem, behandeld bioafval en slib - Bepaling van
dioxinen en furanen en dioxineachtige
polychloorbifenylen door middel van gaschromatografie
met hoge-resolutie massa selectieve detectie (HR GCMS)

NEN-EN 16502:2014 en

Beproevingsmethode voor de bepaling van de
bodemzuurgraad volgens Baumann-Gully

NEN-EN 17322:2020 en

Environmental Solid Matrices - Bepaling van
polychloorbifenylen (PCB's) met behulp van
gaschromatografie - massa selectieve detectie (GC-MS)
of detectie van elektronenvangst (GC-ECD

NEN-EN 17503:2022 en

Milieu vaste matrices - Bepaling van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) door middel van
gaschromatografie (GC) en hoogwaardige
vloeistofchromatografie (HPLC)

NEN-EN-ISO 10390:2022 en

Bodem, slib en behandeld biologisch afval - Bepaling van
de pH waarde

NEN-EN-ISO 11260:2018 en

Bodem - Bepaling van de effectieve kationenuitwisselingscapaciteit en het base verzadigingsniveau
met behulp van een bariumchloride-oplossing

NEN-ISO 11264:2007 en

Bodem - Bepaling van herbiciden - HPLC-methode met
UV-detectie

NEN-EN-ISO 11504:2017 en

Bodem - Beoordeling van de gevolgen voor met
petroleum koolwaterstoffen verontreinigde bodem

NEN-EN-ISO 11916-3:2021 en

Bodem - Bepaling van geselecteerde explosieven en
verwante verbindingen - Deel 3: Methode met
vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC
-MS/MS)

NEN-EN-ISO 12404:2021 en

Bodem en afval - Richtlijn voor de selectie en applicatie
van screeningmethoden

NEN-EN-ISO 12782-3:2012 en

Bodem - Parameters voor geochemische modellering van
uitloging en speciatie van stoffen in grond en materialen
- Deel 3: Extractie van aluminium- en ijzer-oxiden en hydroxiden met ammoniumoxalaat/oxaalzuur

NEN-ISO 14154:2005 en

Bodem - Bepaling van geselecteerde chloorfenolen Gaschromatografische methode

NEN-EN-ISO 14254:2018 en

Bodem - Bepaling van het uitwisselbare zuurgehalte met
behulp van een bariumchloride-oplossing als
extractiemiddel

NEN-ISO 14255:2005 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan stikstof,
ammoniumstikstof en totaal oplosbaar stikstof in met
lucht gedroogde bodem met calciumchloride-oplossing
als extractiemiddel

NEN-EN-ISO 15009:2016 en

Bodem - Gaschromatografische bepaling van het gehalte
aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen, naftaleen
en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - "Purgeand- trap"- methode met thermische desorptie
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NEN-EN-ISO 15192:2021 en

Karakterisering van afval en bodem - Bepaling van
Chroom(VI) in vaste materialen door alkalische
ontsluiting en ionchromatografie met
spectrofotometrische detectie

NEN-EN-ISO 16558-1:2015 en

Bodem - Risico-gebaseerde petroleum koolwaterstoffen Deel 1: Bepaling van alifatische en aromatische fracties
van vluchtige petroleum koolwaterstoffen met
gaschromatografie (statische headspace methode)

NEN-EN-ISO 165581:2015/A1:2020 en

Bodem - Risico-gebaseerde petroleum koolwaterstoffen Deel 1: Bepaling van alifatische en aromatische fracties
van vluchtige petroleum koolwaterstoffen met
gaschromatografie (statische headspace methode)

NVN-CEN ISO/TS 16558-2:2015 en Bodem - Risico-gebaseerde petroleum koolwaterstoffen Deel 2: Bepaling van alifatische en aromatische fracties
van matig-vluchtige petroleum koolwaterstoffen met
gaschromatografie en vlamionisatie detectie (GC-FID)
NEN-EN-ISO 16703:2011 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan minerale olie van
C10 tot C40 door gaschromatografie

NEN-ISO 16772:2004 en

Bodem - Bepaling van het gehalte aan kwik in
koningswater bodemextracten met behulp van atomaireabsorptiespectrometrie met koude damp of atomaire
fluorescentiespectrometrie met koude damp

NEN-EN-ISO 17184:2014 en

Bodem - Bepaling van koolstof en stikstof door
infraroodspectrometrie

NEN-EN-ISO 17380:2013 en

Bodem - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en
het gehalte aan eenvoudig vrij te maken cyanide Continue doorstroomanalyse

NEN-EN-ISO 17512-1:2020 en

Bodem - Vermijdingsproef voor het bepalen van de
bodemkwaliteit en van het effect van chemicaliën op
gedrag - Deel 1: Proef met regenwormen (Eisenia fetida
and Eisenia andrei)

NEN-ISO 17586:2016 en

Bodem - Extractie van sporenelementen met verdund
salpeterzuur

NPR-ISO/TR 18105:2014 en

Bodem - Detectie van in water oplosbaar chroom (VI)
gebruikt in een klaar-voor-gebruik methode

NEN-ISO 18287:2006 en

Bodem - Bepaling van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) - Gaschromatografische methode
met massaspectrometrische detectie (GC-MS)

NPR-ISO/TR 19588:2017 en

Achtergrondinformatie en handleiding bij analyse van
milieu cyanide

NEN-ISO 21226:2019 en

Bodem- Bodemkwaliteit - Richtlijn voor het screenen van
grond met giftige verontreiniging aan de hand van
magnetometrie

NEN-EN-ISO 22155:2016 en

Bodem - Gaschromatografische bepaling van vluchtige
aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en
geselecteerde ethers - Statische 'headspace' methode

NEN-EN-ISO 23161:2018 en

Bodem - Bepaling van geselecteerde
organotinverbindingen - Gaschromatografische methode
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NEN-ISO 23646:2022 en

Bodemkwaliteit - Bepaling van organochloorpesticiden
door middel van gaschromatografie met massaselectieve
detectie (GC-MS) en gaschromatografie met detectie van
elektronenvangst (GC-ECD)

NEN-EN-ISO 54321:2021 en

Bodem, behandeld bioafval, slib en afval - Ontsluiting
van in koningswater oplosbare fracties van elementen

NEN 5704:1996 nl

Bodem - Monstervoorbehandeling van grond - Extractie
met een calciumchloride-oplossing (0,01 mol/l)

NEN 5719:2013 nl

Bodem - Voorbehandeling van waterbodemmonsters

NEN 5754:2014 nl

Bodem - Berekening van het gehalte aan organische stof
volgens de gloeiverliesmethode

NEN 5776:2014 nl

Bodem - Bepaling van ijzer, aluminium en fosfor in een
ammoniumoxalaat-oxaalzuurextract voor het vaststellen
van de fosfaatverzadiging

NEN 5793:2010 nl

Bodem - Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar
met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL)

NEN 6499:2014 nl

Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte
aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en
de gloeiresten daarvan

NEN 6950:2020 nl

Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van
geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en
(zuiverings)slib

NEN 6965:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6965:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire bsorptiespectrometrie
met vlamtechniek

NEN 6966:2005 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie
met inductief gekoppeld plasma

NEN 6966:2005/C1:2006 nl

Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water,
eluaten en destruaten - Atomaire-emissie-spectrometrie
met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

NEN 6970:2016 nl

Koepelnorm voor de bepaling van organische
componenten in grond, waterbodem en bouwstof
(grond)

NEN 6971:2008/C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6971:2008+C1:2010 nl

Bodem - Acetonextractie voor de bepaling van
organische componenten

NEN 6972:2022 nl

Bodem - Aceton/petroleumetherextractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6974:2008/C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6974:2008+C1:2010 nl

Bodem - Zuivering met aluminiumoxide voor de bepaling
van organische componenten

NEN 6975:2016 nl

Bodem - Zuivering met Florisil® voor de bepaling van
organische componenten
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NEN 6976:2008 nl

Bodem - Zuivering met vastefase-extractie voor de
bepaling van organische componenten

NEN 6977:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6977:2008+C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NEN 6978:2016 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
minerale olie met gaschromatografie

NEN 6979:2008 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)

NEN 6980:2008/C1:2010 nl

Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie

NEN 6980:2008+C1:2010/C2:2011 Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
nl
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie
NEN 6980:2008+C1:2010+C2:2011 Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan
nl
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB),
polychloorbifenylen (PCB) en matig-vluchtige
chloorbenzenen met gaschromatografie
NVN 7392:2013 nl

Bepaling van reactieve en niet-reactieve organische
koolstof of reactieve en niet-reactieve organische stof Vaste grond- en steenachtige materialen en afvalstoffen

13.080.20 - Bodem. Fysische eigenschappen
NEN-EN-ISO 11276:2014 en

Bodem - Bepaling van de drukhoogte van water Tensiometermethode

NEN-EN 15934:2012 en

Slib, behandeld biologisch afval, bodem en afval Berekening van het droge stofgehalte door de bepaling
van de droogrest of het watergehalte

CEN/TS 15937:2013 en

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van
de soortelijke elektrische geleiding

NEN-ISO 11271:2022 en

Bodem - Bepaling van redox-potentiaal - Veldmethode

NEN-EN-ISO 11272:2017 en

Bodemkwaliteit - Bepaling van de droge bulkdichtheid

NEN-EN-ISO 11508:2017 en

Bodem - Bepaling van de deeltjesdichtheid

NEN-EN-ISO 17892-3:2016 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 3: Bepaling van de
dichtheid van gronddeeltjes

NEN-EN-ISO 16720:2007 en

Bodem - Voorbehandeling van monsters door
vriesdrogen voor daaropvolgende analyse

NEN-EN-ISO 17628:2015 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Geothermische
beproeving - Bepaling van de thermische geleidbaarheid
van grond en rots bij gebruik van een boorkop
warmtewisselaar
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NEN-EN-ISO 17892-1:2014 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het
watergehalte

NEN-EN-ISO 178921:2014/A1:2022 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het
watergehalte

NEN-EN-ISO 17892-2:2014 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 2: Bepaling van de
dichtheid van fijn korrelige grond

NEN-EN-ISO 17892-4:2016 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 4: Bepaling van de
korrelgrootte verdeling

NEN-EN-ISO 17892-5:2017 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 5: Één-dimensionale
samendrukkingsproef

NEN-EN-ISO 17892-6:2017 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 6: Valconusproef

NEN-EN-ISO 17892-7:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 7: Vrije prisma proef

NEN-EN-ISO 17892-8:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 8: Ongeconsolideerde,
ongedraineerde traxiaalproef

NEN-EN-ISO 17892-9:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 9: Geconsolideerde
traxiaal proeven op waterverzadigde grond

NEN-EN-ISO 17892-10:2019 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 10: Directe
afschuifproef

NEN-EN-ISO 17892-11:2019 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 11: Beproeven van de
doorlatendheid

NEN-EN-ISO 17892-12:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de
Atterbergse grenzen

NEN-EN-ISO 1789212:2018/A1:2021 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de
Atterbergse grenzen

NEN-EN-ISO 1789212:2018/A2:2022 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de
Atterbergse grenzen

NEN-EN-ISO 18674-1:2015 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Geotechnische
controle door middel van veldinstrumentatie - Deel 1:
Algemene regels

NEN-EN-ISO 18674-2:2016 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 2:
Measurement of displacements along a line:
Extensometers
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NEN-EN-ISO 18674-3:2018 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 3:
Measurement of displacements across a line:
Inclinometers

NEN-EN-ISO 186743:2018/A1:2020 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 3:
Measurement of displacements across a line:
Inclinometers

NEN-EN-ISO 18674-4:2020 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 4:
Measurement of pore water pressure: Piezometers

NEN-EN-ISO 18674-5:2019 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 5: Stress
change measurements by total pressure cells (TPC)

NEN-EN-ISO 23470:2018 en

Bodem - Bepaling van de effectieve kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) en uitwisselbare kationen
met behulp van een hexamminecobalt trichloride
oplossing

NEN 5749:1991 nl

Bodem - Bepaling van de soortelijke elektrische geleiding
in grond

NEN 5753:2018 nl

Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de
korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met
behulp van zeef en pipet

NEN 5766:2021 nl

Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van
milieukundig bodemonderzoek

NEN 5773:1990 nl

Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met
behulp van geo-elektrische metingen

NEN 5774:1990 nl

Bodem - Bepaling van de soortelijke weerstand met
behulp van elektromagnetische weerstandsmetingen

NEN 5781:1992 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Gravimetrische bepaling
van het watergehalte en de droge volumieke massa van
grond

NEN 5782:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een neutronendieptesonde

NEN 5784:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een gammadieptesonde

NEN 5785:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - In-situbepaling van de
waterretentiekarakteristiek

NEN 5789:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
verzadigde waterdoorlatendheid

NVN 5790:1996 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterdoorlatendheidskarakteristiek met een infiltrometer

NPR 5792:1997 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Toelichting bij het
onderzoek naar de fysische eigenschappen in de
onverzadigde zone

13.080.30 - Bodem. Biologische eigenschappen
NEN-EN-ISO 11268-1:2015 en

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
regenwormen - Deel 1: Bepaling van de acute toxiciteit
voor Eisenia fetida/Eisenia andrei
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NEN-EN-ISO 11268-2:2015 en

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
regenwormen - Deel 2: Bepaling van effecten op de
voortplanting van Eisenia fetida/Eisenia andrei

NEN-EN-ISO 11268-3:2015 en

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
regenwormen - Deel 3: Leidraad voor de bepaling van
effecten in veldsituaties

NEN-EN-ISO 14238:2013 en

Bodem - Biologische methoden - Bepaling van de
stikstofmineralisatie en nitrificatie in de bodem en de
invloed van stikstofchemicaliën op deze processen

NPR-CEN/TS 16202:2013 en

Slib, behandeld bioafval en grond - Bepaling van
onzuiverheden en stenen

NEN-EN-ISO 23611-6:2015 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 6: Richtlijn voor het ontwerp van
monsternemingsprogramma's met bodeminvertebraten

NPR-CEN-ISO/TS 29843-1:2015 en Bodemkwaliteit - Bepaling van microbiële
bodembiomassa - Deel 1: Bepaling van fosfolipiden
vetzuur analyse (PLFA) en fosfolipiden ether lipiden
(PLEL) analyse
NEN-EN-ISO 11063:2020 en

Bodem - Direct extraheren van DNA uit bodemmonsters

NEN-EN-ISO 11266:2020 en

Soil quality - Guidance on laboratory testing for
biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic
conditions

NEN-EN-ISO 11267:2014 en

Bodem - Remming van de reproductie van Collembola
(Folsomia candida) door bodemverontreinigingen

NEN-EN-ISO 11269-1:2012 en

Bodemkwaliteit - Bepaling van de invloed van
verontreinigingen op de bodemflora - Deel 1: Methode
voor de bepaling van de remming van de wortelgroei

NEN-EN-ISO 11269-2:2013 en

Bodem - Bepaling van de invloed van verontreinigingen
op de bodemflora - Deel 2: Invloed van chemicaliën op
de kieming en de groei van hogere plantsoorten

NEN-EN-ISO 14239:2020 en

Bodemkwaliteit - Laboratoriumincubatiesystemen voor
de bepaling van de mineralisatie van organische
chemicaliën onder aërobe omstandigheden

NEN-EN-ISO 14240-1:2011 en

Bodem - Bepaling van microbiële bodembiomassa - Deel
1: Substraat-geïnduceerde respiratiemethode

NEN-EN-ISO 14240-2:2011 en

Bodem - Bepaling van microbiële bodembiomassa - Deel
2: Fumigatie-extractiemethode

NEN-EN-ISO 15473:2020 en

Bodem - Leidraad voor laboratoriumbeproeving van
biodegradatie van organische chemicaliën in bodem
onder anaërobe omstandigheden

NEN-EN-ISO 15685:2020 en

Bodem - Bepaling van de potentiële nitrificatie en
remming van de nitrificatie - Snelle test door
ammoniumoxidatie

NEN-EN-ISO 15952:2018 en

Bodem - Effecten van verontreiniging op juvenile
landslakken ( Helicidae) - Bepaling van de effecten van
bodemverontreiniging op de groei

NEN-EN-ISO 16072:2011 en

Bodem - Laboratoriummethoden voor de bepaling van
microbiologische bodemrespiratie

NEN-EN-ISO 16198:2015 en

Bodem - Planttest voor het bepalen van de biologische
beschikbaarheid van sporenelementen voor planten
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NEN-EN-ISO 16387:2014 en

Bodemkwaliteit - Effecten van verontreinigingen op
Enchytraeidae (Enchytraeus sp. potwormen) - Bepaling
van de effecten op de voortplanting

NVN-ISO/TS 16751:2018 en

Bodem - Milieubeschikbaarheid van apolaire organische
componenten - Bepaling van potentiële beschikbaarheid
met behulp van een sterk adsorptiemiddel of
complexvormende verbinding

NEN-ISO 17126:2005 en

Bodem - Bepaling van de effecten van verontreiniging op
bodemflora - Proef voor het opkomen van sla-zaailingen
( Lectuca sativa L.)

NEN-EN-ISO 17155:2020 en

Bodem - Bepaling van het voorkomen en de activiteit
van bodemmicro-organismen gebruikmakend van
respiratiecurves

NEN-EN-ISO 17512-1:2020 en

Bodem - Vermijdingsproef voor het bepalen van de
bodemkwaliteit en van het effect van chemicaliën op
gedrag - Deel 1: Proef met regenwormen (Eisenia fetida
and Eisenia andrei)

NEN-EN-ISO 17512-2:2020 en

Bodem - Vermijdingsproef voor het bepalen van de
bodemkwaliteit en van het effect van chemicaliën op
gedrag - Deel 2: Proef met collembolans (Folsomia
candida)

NEN-EN-ISO 17601:2018 en

Bodem - Schatting van de talrijkheid van geselecteerde
microbiële gensequenties door kwantitatieve real-time
PCR van rechtstreeks uit de bodem geëxtraheerd DNA

NEN-EN-ISO 18187:2018 en

Bodem - Contact assay voor vaste materialen met
gebruik van de dehydrogenase activiteit van
Arthrobacter globiformis

NEN-EN-ISO 18311:2018 en

Bodem - Methode voor de bepaling van het effect van
bodemverontreiniging op de voedingsactiviteit van
bodemorganismen - 'Bait-lamina' toets

NEN-EN-ISO 18763:2020 en

Bodem - Bepaling van de toxische effecten van stoffen
op de kieming en de vroege groei van hogere planten

NEN-EN-ISO 20130:2020 en

Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in
soil samples using colorimetric substrates in micro-well
plates

NEN-EN-ISO 20963:2011 en

Bodem - Effecten van verontreinigingen op
insectenlarven (Oxythyrea funesta) - Bepaling van de
acute toxiciteit

NEN-EN-ISO 21285:2020 en

Bodem - Remming van de voortplanting van de
bodemmijt (Hypoaspis aculeifer) door
bodemverontreinigingen

NEN-EN-ISO 21286:2020 en

Bodem- Herkenning van ecotoxicologische testsoorten
met behulp van DNA-barcoding

NEN-EN-ISO 21479:2020 en

Bodem - Bepaling van de effecten van verontreinigingen
op bodemflora - Bladvetzuursamenstelling van planten
ter beoordeling van de bodemkwaliteit

NEN-EN-ISO 22030:2011 en

Bodem - Biologische methoden - Chronische toxiciteit in
hogere planten
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NEN-ISO 22190:2020 en

Bodem - Het gebruik van extracten voor de beoordeling
van de biologische beschikbaarheid van
sporenelementen in de bodem

NEN-EN-ISO 23266:2021 en

Bodemkwaliteit - Test voor het meten van de remming
van de voortplanting bij oribatidemijten (Oppia nitens)
die zijn blootgesteld aan verontreinigingen in de bodem

NEN-EN-ISO 23611-1:2018 en

Bodemkwaliteit - Monsterneming van invertebraten in de
bodem - Deel 1: Handmatige sortering en formaline
extractie van regenwormen

NEN-EN-ISO 23611-2:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 2:Monsterneming en extractie van
microarthopoden (Collembola en Acarina)

NEN-EN-ISO 23611-3:2019 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 3: Monsterneming en bodemextractie van
enchytraeën

NEN-EN-ISO 23611-4:2011 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 4: Monsterneming, extractie en identificatie van
grondbewonende rondwormen

NEN-EN-ISO 23611-5:2013 en

Bodem - Monsterneming van invertebraten in de bodem
- Deel 5: Monsterneming en extractie van macroinvertebraten in de bodem

NEN-EN-ISO 23753-1:2019 en

Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 1: Methode met gebruik van
triphenyltetrazolium chloride (TTC)

NEN-EN-ISO 237531:2019/A1:2020 en

Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 1: Methode met gebruik van
triphenyltetrazolium chloride (TTC)

NEN-EN-ISO 237532:2019/A1:2020 en

Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 2: Methode met gebruik van
iodotetrazolium chloride (INT)

NEN-EN-ISO 23753-2:2019 en

Bodem - Bepaling van de dehydrogenase activiteit in
bodem - Deel 2: Methode met gebruik van
iodotetrazolium chloride (INT)

NEN-EN-ISO 24032:2022 en

Bodemkwaliteit - Ter plekke kooien van slakken om de
bioaccumulatie van verontreinigingen te beoordelen

NEN-EN-ISO 29200:2020 en

Bodem - Beoordeling van genotoxische effecten op
hogere planten - Vicia faba micronucleusproef

NVN-CEN ISO/TS 29843-2:2021 en Bodem - Bepaling van de microbiële diversiteit in de
bodem - Deel 2: Analyse met PLFA met gebruik van de
eenvoudige PLFA extractiemethode
NEN 5796:1989 nl

Bodem - Bepaling van de urease-activiteit

13.080.40 - Bodem. Hydrologische eigenschappen
NEN-EN-ISO 11275:2014 en

Bodem - Bepaling van onverzadigde hydraulische
conductiviteit en waterretentie karakteristieken Indamprestmethode van wind

NEN-EN-ISO 11461:2014 en

Bodem - Bepaling van het watergehalte van bodem als
een volumefractie met gebruik van boormantels Gravimetrische methode
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NEN-EN-ISO 11274:2019 en

Bodem - Bepaling van eigenschappen van waterretentie
- Laboratoriummethoden

NEN-EN-ISO 15175:2018 en

Bodem - Karakterisering van verontreinigde bodem in
relatie tot bescherming van het grondwater

NEN-EN-ISO 22282-1:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving Geohydrologische beproeving - Deel 1 : Algemene regels

NEN-EN-ISO 22282-2:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving Geohydrologische beproeving - Deel 2:
Waterdoorlatendheidsproef in een boorgat met
gebruikmaking van open systemen

NEN-EN-ISO 22282-3:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving Geohydrologische beproeving - Deel 3: Waterdrukproef
in gesteente

NEN 5766:2021 nl

Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van
milieukundig bodemonderzoek

NEN 5782:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een neutronendieptesonde

NEN 5784:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van het
watergehalte met een gammadieptesonde

NEN 5785:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - In-situbepaling van de
waterretentiekarakteristiek

NEN 5789:1991 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
verzadigde waterdoorlatendheid

NVN 5790:1996 nl

Bodem - Onverzadigde zone - Bepaling van de
waterdoorlatendheidskarakteristiek met een infiltrometer

NTA 8017:2016 nl

Monsterneming van grondwater ten behoeve van de
monitoring van grondwaterkwaliteit

13.080.99 - Bodemkwaliteit, overige
CEN/TR 13983:2005 en

Karakterisering van slib - Leidraad voor toepassing van
slib bij de ontginning van land

NEN-EN 16907-2:2018 en

Grondwerken - Deel 2: Classificatie van materialen

CEN/TS 17693-1:2021 en

Earthworks - Soil treatment tests - Part 1: pH-test for
determination of the lime requirement of soils for
stabilization (Lime Fixation Point LFP, Lime Modification
Optimum LMO)

CEN/TS 17693-2:2021 en

Earthworks - Soil treatment tests - Part 2: Test of
evaluation of the aptitude of a dry material to emit dust

NEN-ISO 15799:2019 en

Bodem - Leidraad voor de ecotoxicologische
karakterisering van bodems en bodemmaterialen

NEN-ISO 15800:2019 en

Bodem - Karakterisering van bodem met betrekking tot
blootstelling van het menselijke lichaam

NEN-EN-ISO 19258:2018 en

Bodem - Leidraad voor de bepaling van achtergrond
waarden

NEN-EN-ISO 19901-4:2016 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor
buitengaatse constructies - Deel 4: Geotechnische en
funderingontwerp overwegingen

13.220.01 - Bescherming tegen brand, algemeen
NEN-EN 2:1994/A1:2004 en

Brandklassen
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NEN-EN 2:1994 nl

Brandklassen

NEN-EN 2:1994 en

Brandklassen

NEN-EN 1834-1:2000 en

Zuigermotoren met inwendige verbranding Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van
motoren voor toepassing in gebieden met
ontploffingsgevaar - Deel 1: Motoren van groep II voor
gebieden met ontplofbare gassen en dampen

CEN/TR 17524:2020 en

Fire safety engineering in Europe - Review of national
requirements and application

NEN-IEC 62899-505:2020 en

Gedrukte elektronica - Deel 505: Kwaliteitsbeoordeling Flexibele gassensor - Mechanische en thermische tests

NPR-ISO/TS 13447:2013 en

Brandveiligheidtechniek - Richtlijn voor het gebruik van
de brand zone modellen

NPR-ISO/TS 13571:2002 en

Levensbedreigende componenten bij brand - Leidraad
voor de bepaling van beschikbare tijd voor het vluchten
bij brand

NEN-EN-ISO 13943:2017 en

Brandveiligheid - Woordenlijst

NEN-ISO 16730-1:2015 en

Brandveilig ontwerpen op basis van modellen Beoordeling, verificatie en validatie van rekenmethoden Deel 1: Algemeen

NPR-ISO/TR 16730-3:2013 en

Brandveilig ontwerpen op basis van modellen Beoordeling, verificatie en validatie van rekenmethoden Deel 3: Voorbeeld van een CFD model

NPR-ISO/TR 16730-4:2013 en

Brandveilig ontwerpen op basis van modellen Beoordeling, verificatie en validatie van rekenmethoden Deel 4: Voorbeeld van een constructiemodel

NPR-ISO/TR 16730-5:2013 en

Brandveilig ontwerpen op basis van modellen Beoordeling, verificatie en validatie van rekenmethoden Deel 5: Voorbeeld van een Egress model

NEN-ISO 16732-1:2012 en

Brandveiligheid - Richtlijnen voor de risicobeoordeling
van brand - Deel 1: Algemeen

NPR-ISO/TR 16732-3:2013 en

Brandveiligheid - Richtlijnen voor de risicobeoordeling
van brand - Deel 3: Voorbeeld van een industrieel
gebouw

NVN-ISO/TS 16733-2:2021 en

Fire safety engineering - Selectie van brandscenario's en
branden voor ontwerpdoeleinden - deel 2 Ontwerpbranden

NEN-ISO 16734:2006 en

Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van
algebraïsche formules - Brandrookpluimen

NEN-ISO 16736:2006 en

Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van
algebraïsch formules - Plafondstraalstromen

NEN-ISO 16737:2012 en

Fire safety engineering - Eisen voor de toepassing van
algebraïsche formules - Ventilatiestromen

NPR-ISO/TR 16738:2009 en

Brandveiligheidstechniek - Technische informatie van
methode voor de beproeving en beweging van mensen

NVN-ISO/TS 19677:2019 en

Richtlijnen voor de bepaling van de nadelige gevolgen
van natuurbranden op het milieu en de mens
door omgevingsblootstelling
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NEN-ISO 19706:2011 en

Richtlijnen voor het beoordelen van brandgevaar voor
mensen

NEN-ISO 20710-1:2022 en

Fire Safety Engineering - Actieve
brandbeveiligingssystemen - Deel 1: Basisprincipes

NVN-ISO/TS 21397:2021 en

FTIR analyses van rookgassen bij brand in
conuscalorimeter testen

NEN-ISO 23932-1:2018 en

Fire Safety Engineering - Uitgangspunten - Deel 1:
Algemeen

NPR-ISO/TR 23932-2:2020 en

Fire Safety Engineering - Algemene principes - Deel 2:
Voorbeeld van een stomerij

NEN-ISO 24679-1:2019 en

Fire safety engineering - Prestatie van constructies bij
brand - Deel 1: Algemeen

NPR-ISO/TR 24679-3:2015 en

Fire safety engineering - Bepaling van de structuren bij
brand - Deel 3: Voorbeeld van een natuurlijk
geventileerde parkeergarage

NEN-ISO 29904:2013 en

Brandanalyse - Genereren en meten van aërosolen

NEN 1413:2011/A1:2013 nl

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige
tekeningen en in schema’s

NEN 1413:2011 nl

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige
tekeningen en in schema’s

NEN 6050:2009 nl

Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan
daken - Gesloten dakbedekkingssystemen

NEN 6058:2012 nl

Bepaling van de warmtestralingsbelasting ten gevolge
van een brand in een in de buitenlucht gelegen
houtopslag

NEN 8020-41:2012 nl

(Brand)veiligheid van tenten

13.220.10 - Bestrijden van brand
NEN-EN 3-3:1994 en

Brandbestrijding - Draagbare blustoestellen - Deel 3:
Construktie, drukbestandheid, mechanische
beproevingen

NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 nl

Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen,
prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 en

Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen,
prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 3-9:2007/C1:2007 en

Draagbare blustoestellen - Deel 9: Aanvullende eisen op
EN 3-7 voor drukweerstand van CO2 toestellen

NEN-EN 3-9:2007 en

Draagbare blustoestellen - Deel 9: Aanvullende eisen op
EN 3-7 voor drukweerstand van CO2 toestellen

NEN-EN 3-10:2009 en

Draagbare blustoestellen - Deel 10: Voorwaarden voor
de beoordeling van de keuring van een draagbaar
blustoestel volgens EN 3-7

NEN-EN 54-22:2015+A1:2020 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 22: Lineaire
thermische melders

NEN-EN 615:2009 en

Brandbeveiliging - Blusmiddelen - Eisen voor bluspoeder
(met uitzondering van bluspoeder voor brandklasse D)

NEN-EN 671-1:2012 en

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
1: Brandslanghaspels met vormvaste slang
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NEN-EN 671-1:2012 nl

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

NEN-EN 671-2:2012 nl

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-2:2012 en

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
2: Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-3:2009/C11:2015 nl

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste
slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-3+C11:2015 nl

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel
3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste
slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 671-3:2009 en

Vaste brandblusinstallaties - Slangsystemen - Deel 3:
Onderhoud van slanghaspels met vormvaste slang en
slangsystemen met plat-oprolbare slang

NEN-EN 694:2014 en

Brandslangen - Vormvaste slangen voor vaste
brandblusinstallaties

NEN-EN 1028-1:2002+A1:2008 en Brandweerpompen - Deel 1: Centrifugaalpompen met
aanzuiginrichting - Deel 1: Classificatie - Algemene en
veiligheidseisen
NEN-EN 1028-2:2002+A1:2008 en Brandweerpompen - Centrifugaalpompen met
ontluchtingsinrichting - Deel 2: Verificatie van algemene
en veiligheidseisen
NEN-EN 1147:2010 en

Draagbare ladders voor de brandweer

NEN-EN 1568-1:2018 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie
voor schuimconcentraten met gemiddelde expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-2:2018 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie
voor schuimconcentraten met grote expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-3:2018 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn

NEN-EN 1568-4:2018 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 4: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die met water mengbaar zijn

NEN-EN 1777:2010 en

Hydraulische hoogwerkers (HPs) voor de brandweer en
reddingsvoertuigen - Veiligheidseisen en beproeving

NEN-EN 1846-1:2011 en

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1846-1:2011 nl

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 1:
Terminologie en aanduiding

NEN-EN 1846-2:2009+A1:2013 en Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 2:
Algemene eisen - Veiligheid en prestatie
NEN-EN 1846-2:2009+A1:2013 nl

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 2:
Algemene eisen - Veiligheid en prestatie

NEN-EN 1846-3:2013 nl

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 3:
Permanent geïnstalleerd materieel - Veiligheid en
prestatie
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NEN-EN 1846-3:2013 en

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen - Deel 3:
Permanent geïnstalleerd materieel - Veiligheid en
prestatie

NEN-EN 1866-1:2007 en

Verrijdbare blustoestellen - Deel 1: Eigenschappen,
prestatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 1866-2:2014 en

Verrijdbare blustoestellen - Deel 2: Eisen voor de
vervaardiging, drukweerstand en mechanische
beproeving voor blustoestellen, met een maximum
toelaatbare druk gelijk aan of lager dan 30 bar, welke in
overeenstemming is met de eisen van EN 1866-1

NEN-EN 1866-3:2013 en

Verrijdbare blustoestellen - Deel 3: Eisen voor de
montage, vervaardiging, en de drukweerstand van CO2blustoestellen welke overeenkomen met de eisen van EN
1866-1

NEN-EN 1869:2019 en

Blusdekens

NEN-EN 1947:2014 en

Brandslangen - Half flexibele persslangen en
slangassemblages voor pompen en voertuigen

NEN-EN 4649:2009 en

Aerospace series - Handheld fire extinguishers with
synthesis gases, for aircraft use - Technical specification
and qualification conditions

NEN-EN 12065:1997 en

Installaties en uitrusting voor vloeibaar aardgas Beproeving op de geschiktheid van schuimconcentraten
voor de bereiding van schuim met gemiddelde expansie
en schuim met grote expansie, en bluspoeder gebruikt
voor de bestrijding van branden van vloeibaar (LNG)
aardgas

NEN-EN 12094-7:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden

NEN-EN 13204:2016 en

Dubbelwerkende hydraulische reddingsapparatuur voor
de brandweer en de hulpverlening - Eisen voor veiligheid
en prestatie

NEN-EN 13731:2007 en

Hefzaksystemen voor brandweer en reddingsdiensten Veiligheids- en prestatie-eisen

NEN-EN 14043:2014 en

Redvoertuigen voor brandweer en reddingsdiensten Autoladders met gecombineerde bewegingen Veiligheids- en prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14044:2014 en

Redvoertuigen voor brandweer en reddingsdiensten Autoladders met sequentiële bewegingen - Veiligheidsen prestatie-eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14339:2005 en

Ondergrondse brandkranen

NEN-EN 14384:2005 en

Brandkranen

NEN-EN 14466:2005+A1:2008 en

Brandweerpompen - Draagbare pompen - Veiligheid en
prestatie-eisen, beproevingen

NEN-EN 14540:2014 en

Brandslangen - Niet-doorlatende, plat-oprolbare slangen
voor vaste brandblusinstallaties

NEN-EN 14710-1:2005+A2:2009 en Brandweerpompen - Centrifugaalpompen zonder
ontluchtingsinrichting - Deel 1: Classificatie, algemene
en veiligheidseisen
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NEN-EN 14710-2:2005+A2:2009 en Brandweerpompen - Centrifugaalpompen zonder
ontluchtingsinrichting - Deel 2: Verificatie van algemene
en veiligheidseisen
NPR-CEN/TR 14715:2004 en

Veiligheid van machines - Ioniserende straling
uitgezonden door machines - Richtlijn voor toepassing
van technische normen bij het ontwerp van machines
om te voldoen aan de wettelijke eisen

NPR-CEN/TR 14922:2005 nl

Draagbare blustoestellen - Model laboratorium - Rapport
in overeenkomst met EN 3-7

NPR-CEN/TR 14922:2005 en

Draagbare blustoestellen - Model laboratorium - Rapport
in overeenkomst met EN 3-7

NEN-EN 15182-1:2019 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen - Nietvast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 15182-2:2019 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen - Nietvast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik Deel 2: Combinatie straalpijpen PN 16

NEN-EN 15182-3:2019 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen - Nietvast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik Deel 3: Straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast
ingestelde straalhoek

NEN-EN 15182-4:2019 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen - Nietvast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik Deel 4: Hogedruk straalpijpen PN 40

NPR-CEN/TR 15642:2011 en

Eenduidige beproevingsprocedures voor de testen
genoemd in EN 3-7:2004+A1:2007

NEN-EN 15767-1:2009 en

Draagbare materieel voor blustoestellen aangevoerd
door brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 1:
Draagbare monitorsamenstellen - Algemene eisen

NEN-EN 15767-2:2009 en

Draagbare materieel voor blustoestellen aangevoerd
door brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 2:
Waterverstuivers

NEN-EN 15767-3:2010 en

Draagbaar materieel voor blustoestellen aangevoerd
door brandweerpompen - Draagbare monitors - Deel 3:
Schuimapparatuur

NEN-EN 15889:2011 en

Brandweerslangen - Beproevingsmethoden

NPR-CEN/TS 15989:2015 en

Brandweer- en hulpverleningsvoertuigen en apparatuur Grafische symbolen voor bedieningselementen en
displays en voor markeringen

NPR-CEN/TR 16099:2010 en

Brandweeruitrusting - samenvatting van waterdruk
genoemd in gepubliceerde CEN/TC 192 normen

NEN-EN 16327:2014 en

Brandweer - Overdruk schuim bijmengsystemen en
druklucht schuimsystemen
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NEN-EN 16712-1:2015 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen Draagbare schuimarmaturen - Deel 1: Tussenmengers
PN 16

NEN-EN 16712-2:2015 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen Draagbare schuimarmaturen - Deel 2: Aanzuigslangen

NEN-EN 16712-3:2015 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen Draagbare schuimarmaturen - Deel 3: Zwaar- en
middelschuim handstraalpijpen PN 16

NEN-EN 16712-4:2018 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen Draagbare schuimarmaturen - Deel 4: Lichtschuim
generatoren PN 16

NEN-EN 16856:2020 en

Spuitbus voor brandblustoepassingen

NEN-EN 17407:2020 en

Draagbare armaturen voor het opbrengen van
blusmiddelen geleverd door brandbluspompen Verzamel- en verdeelstukken PN 16

NEN-EN-IEC 60352-8:2011 en

Soldeervrije verbindingen - Deel 8: Bevestiging onder
druk aangebracht - Algemene eisen,
beproevingsmethoden en praktische richtlijn

NEN-EN-IEC 60512-26100:2008/A1:2011 en

Connectoren voor elektronische apparatuur - Proeven en
metingen - Deel 26-100: Opstelling voor metingen,
beproeven en referentie-afspraken en metingen voor
connectoren volgens IEC 60603-7 - Beproevingen 26a
tot en met 26g

NEN-EN-IEC 61076-2-106:2011 en Connectoren voor elektronische apparatuur Producteisen - Deel 2-106 - Cirkelvormige connectoren Raamspecificatie voor connectoren M16 x 0,75 met
schroefsluiting en beschermingsgraad IP40 of IP65/67
NEN-IEC 62946-02:2017 en

Connectors for electronic equipment - Part 02: Detail
specification for 8-way, unshielded, free and fixed high
density connectors for data transmission up to 250 MHz
and with current carrying capacity up to 1 A

NEN-ISO 3500:2005 en

Gasflessen - Naadloze stalen CO2 flessen voor vaste
brandblusinstallaties op schepen

NEN-ISO 3500:2005/A1:2010 en

Gasflessen - Naadloze stalen CO2 flessen voor vaste
brandblusinstallaties op schepen

NEN-ISO 6183:2022 en

Brandbeschermingsmiddelen - Koolstofdioxide
blussystemen voor gebruik binnen bedrijfsgebouwen Ontwerp en installatie

NEN-ISO 7076-1:2012 en

Brandbescherming - Schuimblussystemen - Deel 1:
Schuim doseerapparatuur

NEN-ISO 7076-2:2012 en

Brandveiligheid - Schuimblussystemen - Deel 2:
Apparatuur voor blusschuim met lage expansie

NEN-ISO 7076-3:2016 en

Brandveiligheid - Schuimblussystemen - Deel 3:
Apparatuur voor blusschuim met een gemiddelde
expansie
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NEN-ISO 7076-4:2016 en

Brandveiligheid - Schuimblussystemen - Deel 4:
Apparatuur voor blusschuim met een hoge expansie

NEN-ISO 7076-6:2016 en

Brandveiligheid - Schuim blussystemen - Deel 6: Op een
voertuig gemonteerde perslucht schuimsystemen

NEN-ISO 7076-6:2016/A1:2020 en Brandveiligheid - Schuim blussystemen - Deel 6: Op een
voertuig gemonteerde perslucht schuimsystemen
NEN-ISO 7201-1:1994 en

Brandbestrijding - Blusmiddelen Halogeenkoolwaterstoffen - Deel 1: Specificaties voor
halon 1211 en halon 1301

NEN-ISO 7201-2:1994 en

Brandbestrijding - Blusmiddelen Halogeenkoolwaterstoffen - Deel 2: Praktijkrichtlijn voor
het veilig omgaan met de overdrachtprocedures

NEN-ISO 7203-1:2019 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie die met
water mengbaar zijn

NEN-ISO 7203-2:2019 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 2: Specificatie
voor schuimconcentraten met gemiddelde en hoge
expansie voor top toepassing op vloeistoffen die niet
met water mengbaar zijn

NEN-ISO 7203-3:2019 en

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 3: Specificatie
voor schuimconcentraten met lage expansie voor
gebruik op vloeistoffen die met water mengbaar zijn

NEN-ISO 7203-4:2022 (Cor. 2022- Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 4: Specificatie
03) en
voor A-klasse schuimconcentraten voor toepassing op Aklasse branden
NPR-ISO/TS 13075:2009 en

Blusgasinstallaties - Blusinstallaties - Bepaling van de
stroomberekening, verificatie en beproeving

NEN-EN-ISO 14557:2003/A1:2007
en

Brandslagen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-EN-ISO 14557:2003 en

Brandslangen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-ISO 15371:2015 en

Schepen en maritieme techniek - Brandblussystemen ter
bescherming van de kombuis kookuitrusting

NEN-ISO 15779:2011 en

Brandblussystemen voor geconcentreerde aerosolen Eisen en beproevingsmethoden voor componenten,
systeemontwerpen, installaties en onderhoud Algemene eisen

NEN-ISO 16073-1:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 1:
Algemeen

NEN-ISO 16073-2:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 2:
Compatibiliteit

NEN-ISO 16073-3:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 3:
Kleding

NEN-ISO 16073-4:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 4:
Handschoenen
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NEN-ISO 16073-5:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 5:
Helmen

NEN-ISO 16073-7:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel
7: Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen

NEN-ISO 16073-8:2019 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 8:
Gehoorbescherming

NEN-ISO 16073-9:2020 en

Beschermende brandweerkleding voor bos- en
heidebrand - Eisen en beproevingsmethoden - Deel
9: Brandweerkappen

NEN-EN-ISO 16852:2016 en

Vlamdovers - Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en
begrenzingen bij gebruik

CEN ISO/TS 21805:2019 en

Guidance on design, selection and installation of vents to
safeguard the structural integrity of enclosures protected
by gaseous fire-extinguishing systems

NEN 1184:1986 nl

Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en
toestellen in water-, gas- en
stadsverwarmingsleidingnetten en voor riolering

N 1463:1948 nl

Brandweermaterieel - Stokladder

NEN 1464:1971 nl

Brandweermaterieel - Koppelingsleutel

NEN 2033:2006 nl

Draagbare blustoestellen voor brandklasse D

NEN 2242:1989/C1:1989 nl

Brandweermaterieel - Persslang van synthetische
materialen

NEN 2242:1989 nl

Brandweermaterieel - Persslang van synthetische
materialen

NEN 2559:2001 nl

Onderhoud van draagbare blustoestellen (Bouwbesluit
2012)

NEN 2559:2001/A4:2017 nl

Onderhoud van draagbare blustoestellen

NEN 2659:2003/C1:2005 nl

Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 2659:2003 nl

Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 2659:2003/A1:2009 nl

Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 3374:1971 nl

Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen

NEN 3374:1971 en

Brandweermaterieel - Watervoerende armaturen

NEN 3374:1971/A1:1975 nl

Aanvulling op NEN 3374 - Brandweermaterieel Watervoerende armaturen

NTA 8133:2021 nl

Draagbare blustoestellen - Prestatie-eisen,
beproevingsmethoden en markering voor geschiktheid
voor het blussen van lithiumaccubranden

13.220.20 - Brandbescherming
NEN-EN 3-8:2021 en

Draagbare brandblustoestellen - Deel 8: Eisen voor de
constructie, drukvastheid en mechanische beproevingen
voor blustoestellen met een maximum toegestane druk
gelijk aan of lager dan 30 bar, die voldoen aan de eisen
in EN 3-7
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NEN-EN 54-1:2021 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 1: Inleiding

NEN-EN 54-2:1999/A1:2006 en

Automatische brandmeldingsinstallaties - Deel 2:
Brandmeldcentrale

NEN-EN 54-2:1999 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 2:
Brandmeldcentrale (inclusief correctieblad)

NEN-EN 54-3:2014+A1:2019 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3:
Brandalarmeringsapparatuur - Akoestische signaalgevers

NEN-EN 54-4:1999/A2:2006 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4:
Energievoorziening

NEN-EN 54-4:1999 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4:
Energievoorziening (inclusief correctieblad)

NEN-EN 54-4:1999/A1:2003 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4:
Energievoorziening

NEN-EN 54-5:2017+A1:2018 en

Brandmeldinstallaties - Deel 5: Thermische melders Puntmelders

NEN-EN 54-7:2018 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 7:
Rookmelders - Puntmelders werkend volgens het
strooilicht, verduisterings- of ionisatieprincipe

NEN-EN 54-10:2002/A1:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10:
Vlamdetectoren - Puntmelders

NEN-EN 54-10:2002 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10:
Vlamdetectoren - Puntmelders

NEN-EN 54-11:2001/A1:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 11:
Handbrandmelders

NEN-EN 54-11:2001 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 11:
Handbrandmelders

NEN-EN 54-12:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 12:
Rookmelders - Lijnvormige, optische detectoren met
lichtstraal

NEN-EN 54-13:2017+A1:2019 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 13:
Beoordeling van compatibiliteit en aansluitbaarheid van
systeemcomponenten

NVN-CEN/TS 54-14:2018 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 14: Richtlijnen
voor planning, ontwerp, installatie, inbedrijfstelling,
gebruik en onderhoud

NEN-EN 54-16:2008 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 16:
Ontruimingsalarmcentrale

NEN-EN 54-17:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 17: Kortsluitisolatoren

NEN-EN 54-18:2005/C1:2007 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18:
Input/output-elementen

NEN-EN 54-18:2005 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 18:
Input/output-elementen

NEN-EN 54-20:2006 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie
rookmelders

NEN-EN 54-20:2006/C1:2009 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie
rookmelders
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NEN-EN 54-21:2006 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 21:
Doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

NEN-EN 54-22:2015+A1:2020 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 22: Lineaire
thermische melders

NEN-EN 54-23:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 23:
Brandalarmeringsapparatuur - Visuele alarmgevers

NEN-EN 54-25:2008/C2:2012 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die gebruik maken van radiografische
verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

NEN-EN 54-25:2008 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die gebruik maken van radiografische
verbindingen en hieraan gerelateerde systeemeisen

NEN-EN 54-26:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 26:
Branddetectors gebruikmakend van monoxide sensoren

NEN-EN 54-27:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 27: Kanalen
rookmelders

NEN-EN 54-28:2016 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 28: Nietterugstelbare lijntype warmtedetectoren

NEN-EN 54-29:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 29: Multisensorische brandmelders - Puntmelders gebruikmakend
van een combinatie van gedetecteerde
brandverschijnselen

NEN-EN 54-30:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 30: Multisensor brandmelders - Puntmelders gebruikmakend van
een combinatie van koolmonoxide- en hittesensoren

NEN-EN 54-31:2015+A1:2016 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 31: Multisensor branddetectoren - Puntdetectoren met gebruik
van een combinatie van rook, koolmonoxide en
optionele warmtesensoren

NVN-CEN/TS 54-32:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 32: Planning,
ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, gebruik en
onderhoud van ontruimingsalarmsystemen met
gesproken woord

NEN-EN 81-58:2022 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Onderzoek en beproevingen - Deel 58:
Beproeving van brandwerendheid van schachtdeuren

NEN-EN 12094-1:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 1: Eisen en
beproevingsmethoden voor automatische elektrische
stuur- en vertragingsinrichtingen

NEN-EN 12094-2:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 2: Eisen en
beproevingsmethoden voor automatische nietelektrische stuur- en vertragingsinrichtingen

NEN-EN 12094-3:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 3: Eisen en
beproevingsmethoden voor installaties met
handbediening voor activeren en stoppen
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NEN-EN 12094-4:2004 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 4: Eisen en
beproevingsmethoden voor regelkleppen voor drukvaten
en bijbehorende bedieningsmechanismen

NEN-EN 12094-5:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 5: Eisen en
beproevingsmethoden voor verdeelafsluiters voor hoge
en lage druk en bijbehorende actuatoren

NEN-EN 12094-6:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 6: Eisen en
beproevingsmethoden voor niet-elektrische
blokkeerinrichtingen

NEN-EN 12094-7:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden

NEN-EN 12094-7:2001/A1:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor CO2
systemen - Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden voor
afblaasmonden
NEN-EN 12094-8:2006 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 8: Eisen en
beproevingsmethoden voor koppelingen

NEN-EN 12094-9:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 9: Eisen en
beproevingsmethoden voor speciale branddetectors

NEN-EN 12094-10:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 10: Eisen en
beproevingsmethoden voor drukmeters en schakelaars
voor het regelen van de druk

NEN-EN 12094-11:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 11: Eisen en
beproevingsmethoden voor mechanische weegmiddelen

NEN-EN 12094-12:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 12: Eisen en
beproevingsmethoden voor pneumatische
alarmapparatuur

NEN-EN 12094-13:2001/C1:2002
en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 13: Eisen en
beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en
keerkleppen

NEN-EN 12094-13:2001 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 13: Eisen en
beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en
keerkleppen

NEN-EN 12094-16:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 16: Eisen en
beproevingsmethoden voor odoriseerinstallaties in CO2systemen met lage druk

NEN-EN 12101-1:2005/A1:2006 en Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 1:
Specificatie voor rookgordijnen
NEN-EN 122591:1999+A1:2001/A2:2004 en

Vaste brandblusinstallatie-onderdelen voor sprinklers en
watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers
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NEN-EN 12259-1:1999+A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers
NEN-EN 122591:1999+A1:2001/A3:2006 en

Vaste brandblusinstallatie - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 1: Sprinklers

NEN-EN 12259-2:1999/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen
NEN-EN 12259-2:1999/A2:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen
NEN-EN 12259-2:1999/C1:2002 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkleren watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen
NEN-EN 12259-2:1999 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinkleren watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen

NEN-EN 12259-3:2000/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters
NEN-EN 12259-3:2000/A2:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters
NEN-EN 12259-3:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarmkleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-4:2000/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen
NEN-EN 12259-4:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12259-5:2002 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 5:
Waterstroomschakelaars

NEN-EN 12259-9:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 9: Deluge alarmkleppen

NEN-EN 12259-14:2020+A1:2022
en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 14: Sprinklers voor de
woonomgeving

NEN-EN 12416-1:2001+A2:2007 en Vaste brandblusinstallaties - Poedersystemen - Deel 1:
Eisen en beproevingsmethoden voor systemen en
onderdelen
NEN-EN 12416-2:2001+A1:2007 en Vaste brandblusinstallaties - Poedersystemen - Deel 2:
Ontwerp, aanleg en onderhoud
NEN-EN 12845:2015+A1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 13565-1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 1:
Eisen en beproevingsmethoden voor componenten

NEN-EN 13565-2:2018+C1:2019 en Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2:
Ontwerp, constructie en onderhoud
NEN-EN 135652:2018+C1:2019/C1:2021 en

Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen - Deel 2:
Ontwerp, constructie en onderhoud
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NPR-CEN/TR 14568:2003 en

EN 54 - Automatische brandmeldinstallaties Interpretaties van EN 54-2:1997

NEN-EN 14604:2005/C1:2008 en

Rookmelders

NEN-EN 14604:2005 en

Rookmelders

NPR-CEN/TS 14816:2008 en

Vaste brandblusinstallaties - Watersproeisystemen Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 14972-1:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
1: Ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud

NEN-EN 14972-3:2021 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
3: Testprotocol automatische sproeisystemen voor
kantoor, school en hotel

NEN-EN 14972-8:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
8: Testprotocol voor machines in behuizingen groter dan
260 m³ voor open sproeiers

NEN-EN 14972-9:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
9: Testprotocol voor machines in behuizingen niet groter
dan 260 m³ voor open sproeiers

NEN-EN 14972-10:2022 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
10: Testprotocol voor Atria bescherming met open
sidewall nozzles.

NEN-EN 14972-14:2021 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermist systemen - Deel
14 - Test protocol voor open watermist systeem in
gasturbines met een gesloten compartiment groter dan
260 m3 vrije ruimte

NEN-EN 14972-15:2021 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermist installaties - Deel
15: Test protocol voor gasturbines in een gesloten
compartiment niet groter dan 260 m3 vrije ruimte

NEN-EN 14972-16:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
16: Test protocol voor industriële frituur inrichtingen met
een deluge systeem

NEN-EN 15004-1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 1:
Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 15004-2:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 2:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp van
blussystemen met gas voor blusmiddel FK 5-1-12

NEN-EN 15004-4:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 4:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp van
blussystemen met gas voor blusmiddel HFC 125

NEN-EN 15004-5:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 5:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp van
blussystemen met gas voor blusmiddel HFC 227

NEN-EN 15004-6:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 6:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp van
blussystemen met gas voor blusmiddel HFC 23

NEN-EN 15004-7:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 7:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel IG-01
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NEN-EN 15004-8:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 8:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel IG-100

NEN-EN 15004-9:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 9:
Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel IG-55

NEN-EN 15004-10:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel
10: Fysische eigenschappen en systeemontwerp voor
blusgassystemen voor blusmiddel IG-541

NEN-EN 15276-1:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel
1: Eisen en beproevingsmethoden voor onderdelen

NEN-EN 15276-2:2019 en

Vaste brandblusinstallaties - Aerosol blussystemen - Deel
2: Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 16081:2011+A1:2013 en

Hyperbare kamers - Specifieke eisen voor
brandblussystemen - Prestatie, installatie en beproeving

NEN-EN 16750:2017+A1:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Beperkingssystemen voor
zuurstof - Ontwerp, installatie, berekening en onderhoud

NEN-EN 16925:2018 en

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp,
installatie en onderhoud

NEN-EN 16925:2018+NB:2020 nl

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp,
installatie en onderhoud

NEN-EN 16925:2018/C1:2020 en

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp,
installatie en onderhoud

NEN-EN 17446:2021 en

Blusinstallaties in commerciële keukens Systeemontwerp, documentatie en beproevingseisen

NEN-EN 17450-1:2021 en

Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Deel
1: Producteigenschappen en testmethoden voor filter en
filtercomponenten

CEN/TR 17532:2020 en

Railway applications - Fire protection on railway vehicles
- Assessment of fire containment and control systems for
railway vehicles

NVN-CEN/TS 17551:2021 en

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Richtlijnen voor
aardbevingsbestendige montage

CEN/TS 17749:2022 en

Blusinstallaties in professionele keukens Systeemontwerp, documentatie en beproevingseisen Testprotocollen voor plenums en ventilatiekanalen

NEN-EN 45545-1:2013 en

Railtoepassingen - Brandbescherming van railvoertuigen
- Deel 1: Algemeen

NEN-EN 45545-2:2020 en

Railtoepassingen - Brandbescherming in railvoertuigen Deel 2: Eisen aan brandgedrag van materialen en
onderdelen

NEN-EN 45545-3:2013 en

Railtoepassingen- Brandbescherming in railvoertuigen Deel 3: Brandveiligheidseisen voor brandschotten

NEN-EN 45545-4:2013 en

Railtoepassingen - Brandbescherming in railvoertuigen Deel 4: Brandveiligheidseisen voor railvoertuigontwerp
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NEN-EN 45545-5:2013+A1:2015 en Railtoepassingen - Brandbescherming in railvoertuigen Deel 5: Brandveiligheidseisen voor elektrische
apparatuur inclusief die op trolleybussen, railgeleide
bussen en zweefvoertuigen
NEN-EN 45545-6:2013 en

Railtoepassingen - Brandbescherming op railvoertuigen Deel 6: Brandmelding- en brandblussystemen en
managementsystemen

NEN-EN 45545-7:2013 en

Railtoepassingen - Brandbescherming in railvoertuigen Deel 7: Brandveiligheidseisen voor installaties met
brandbare vloeistoffen en brandbare gassen

NEN-EN 50710:2021 en

Richtlijnen en eisen voor onderhoud op afstand van
brandveiligheid- en beveiligingssystemen

NEN-EN 50264-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50264-2-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 2-1: Leidingen met isolatie van vernette
elastomeren - Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-2-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 2-2: Leidingen met isolatie van vernette
elastomeren - Meeraderige leidingen

NEN-EN 50264-3-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-1: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-3-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-2: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren Meeraderige leidingen

NEN-EN 50355:2013 en

Spoorwegen en soorgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen met verbeterd brandgedrag voor rollend
materieel - Richtlijn voor gebruik

CLC/TR 50718:2021 en

Guidelines for the use of EN 45545-2 for Ni-Cd batteries
on board rolling stock

NEN-ISO 7240-1:2014 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 1: Algemeen
en termen en definities

NEN-ISO 7240-3:2020 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 3: Hoorbare
alarmapparatuur

NEN-ISO 7240-5:2018 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 5: Thermische
puntmelders

NEN-ISO 7240-6:2011 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 6:
Koolmonoxidemelders met elektrochemische cel

Document Taal

Titel

NEN-ISO 7240-8:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 8:
Koolmonoxide detectoren gebruikmakend van een
elektro-chemische cel in combinatie van een hittesensor

NPR-ISO/TS 7240-9:2013 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 9:
Proefbanden voor brand-detectoren

NEN-ISO 7240-10:2012 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 10: Punttype
vlamdetectoren

NEN-ISO 7240-14:2013 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 14: Ontwerp,
installatie, gebruik en onderhoud van automatische
brandmeldinstallaties in en rondom gebouwen

NEN-ISO 7240-15:2014 en

Brandmeldinstallaties - Deel 15: Punttype multisensoren
(rook en hitte)

NEN-ISO 7240-20:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 20: Aspiratie
rookmelders

NEN-ISO 7240-24:2010/A1:2013
en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24:
Geluidssystemen voor luidsprekers

NEN-ISO 7240-25:2010 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25:
Componenten die radio transmissie paden gebruiken

NVN-ISO/TS 7240-30:2022 en

Fire detection and alarm systems - Part 30: Design,
installation, commissioning and service of video fire
detector systems

NEN-ISO 16437:2012 en

Schepen en mariene technologie - Reddingsmiddelen en
brandbescherming - Atmosferische oliedampdetectoren

NEN-ISO 19891-1:2017 en

Schepen en maritieme techniek - Specificaties voor
gasdetectoren voor gebruik op schepen - Deel 1:
Draagbare gasdetectoren for beproeving van de
atmosfeer in gesloten ruimtes

NEN 1594:2006/C2:2015 nl

Droge blusleidingen in en aan gebouwen

NEN 1594:2006+C2:2015 nl

Droge blusleidingen in en aan gebouwen

NEN 2077:2014 nl

Vaste brandblusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de
woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN 2535:2017 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

NEN 2555:2008 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor
woonfuncties (Bouwbesluit 2012)

NEN 2575-1:2012+C1:2021 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 1: Algemeen

NEN 2575-2:2012/A1:2018 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarm
-Ontruimingsalarminstallatie type A

NEN 2575-2:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen- Deel 2:
Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A
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NEN 2575-3:2012/A2:2018 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3:
Luidalarminstallatie type B

NEN 2575-3:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3:
Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B

NEN 2575-4:2013 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4:
Stilalarminstallatie, draadloos

NEN 2575-5:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5:
Stilalarminstallatie met attentiepanelen

NPR 2576:2018 nl

Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor
transmissiewegen

NEN 2654-1+C1:2018 nl

Beheer, controle en onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1:
Brandmeldinstallaties

NEN 2654-2:2018 nl

Beheer, controle en onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2:
Ontruimingsalarminstallaties

NEN 2654-3:2012 nl

Beheer, controle en onderhoud van
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3:
Rookbeheersingssystemen

NEN 4001+C1:2008 nl

Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en
verrijdbare blustoestellen

NEN 4001:2006/C1:2008 nl

Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en
verrijdbare blustoestellen

NEN 6055:2011 nl

Thermische belasting op basis van het natuurlijk
brandconcept - Bepalingsmethode

NEN 6089:2011+C1:2012 nl

Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van
een bouwwerk

NEN 6089:2011/C1:2012 nl

Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van
een bouwwerk

NEN 6093:2022 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en
warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits- en
ontwerpeisen

NPR 6095-1:2012 nl

Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het
ontwerpen en installeren van RWA-installaties en
rookbeheersingssystemen in parkeergarages

NPR 6095-2:2012 nl

Rookbeheersingssystemen - Deel 2: Richtlijnen voor het
ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties

NEN 6098:2012 nl

Rookbeheersingssystemen voor mechanisch
geventileerde parkeergarages

NPR 6112:2021 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Praktijkvoorbeelden
voor gevelkozijnen met beweegbare delen (ramen en
deuren) met brandwerende kenmerken
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NEN-EN 12845:2015+NEN
1073:2018 nl

Vaste brandblusinstallaties - Automatische
sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud

13.220.50 - Brandwerendheid van bouwmaterialen en bouwdelen
NEN-EN 81-73:2020 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Speciale toepassingen voor personen- en
personen-goederenliften - Deel 73: Gedrag van liften in
geval van brand

NPR-CEN/TS 1187:2012 en

Beproevingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van
daken

NEN-EN 1363-1:2020 en

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene
eisen

NEN-EN 1363-2:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve
en aanvullende procedures

NEN-EN 1363-2:1999/C1:2001 nl

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve
en aanvullende procedures

NVN-ENV 1363-3:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 3: Verificatie
van de ovenprestatie

NEN-EN 1364-1:2015 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1364-2:2018 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 2: Plafonds

NEN-EN 1364-3:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 3: Vliesgevels - Volledige opstelling

NEN-EN 1364-4:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 4: Vliesgevels - Gedeeltelijke opstelling

NEN-EN 1364-5:2017 en

Bepaling van de brandwerendheid van nietdragende bouwdelen - Deel 5: Luchtdoorvoerroosters

NEN-EN 1365-1:2012/C1:2013 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1365-1:2012 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1365-2:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken

NEN-EN 1365-3:2001 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 3: Liggers

NEN-EN 1365-4:1999 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen Deel 4: Kolommen

NEN-EN 1365-4:1999/C1:2001 nl

Bepaling van de brandwerendheid van dragende delen Deel 4: Kolommen

NEN-EN 1365-5:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 5: Balkons en galerijen

NEN-EN 1365-6:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 6: Trappen

NEN-EN 1366-1:2014+A1:2020 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
1: Ventilatiekanalen
NEN-EN 1366-2:2015 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
2: Brandkleppen
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NEN-EN 1366-3:2021 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
3: Afdichtingen voor doorvoeringen

NEN-EN 1366-4:2021 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 4: Afdichtingen voor rechte voegen

NEN-EN 1366-5:2021 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
5: Installatiekanalen en -schachten

NEN-EN 1366-6:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties Verhoogde vloeren

NEN-EN 1366-7:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 7: Afsluiting voor transportbanden en
geleide transportsystemen

NEN-EN 1366-8:2005 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
8:Rookafvoerkanalen

NEN-EN 1366-9:2008 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
9: Rookafvoerkanalen van RWA-installaties, bestemd
voor afvoer van rook direct uit brandcompartiment naar
buiten

NEN-EN 1366-10:2011+A1:2017 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 10: Rookkleppen
NEN-EN 1366-11:2018+A1:2022 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 11: Functiebehoud bij brand van
kabelsystemen en bijbehorende onderdelen
NEN-EN 1366-12:2014+A1:2019 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 12: Niet-mechanische brandkleppen
NEN-EN 1366-13:2019 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
13: Rookgasafvoervoorzieningen

NEN-EN 1634-1:2014+A1:2018 en Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren,
luiken en te openen ramen
NEN-EN 1634-2:2008 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 2: Brandwerende typeringsproef voor
hang- en sluitwerk

NEN-EN 1634-3:2004/C1:2007 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen
rookdoorgang van deuren en luiken

NEN-EN 1634-3:2004 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen
rookdoorgang van deuren en luiken

NEN-EN 1991-1-2:2002/C3:2013
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2+C3:2019 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand
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NEN-EN 1992-12+C1:2011/C11:2017 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-12+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-2 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 12: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-1-2:2005/A1:2019
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2:2005 en

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (inclusief
C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2:2005/C2:2009
en;fr;de

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2+C1/A1:2014 nl

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp enberekening van
constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1994-1-2:2005 en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand
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NEN-EN 1994-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1995-1-2:2005/C2:2009
en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)
NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-12+C1:2011/NB:2011 nl

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-1-2:2005/C1:2010
en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-2:2005 en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1999-1-2:2007/C1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 13238:2010 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Conditioneringsprocedures en algemene regels voor de
keuze van ondergronden

NEN-EN 13381-1:2020 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen Deel 1: Horizontale beschermende membranen

NEN-EN 13381-2:2014 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel
2: Verticale beschermende membranen
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NEN-EN 13381-3:2015 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel
3: Bescherming, aangebracht op betonnen
constructiedelen

NEN-EN 13381-4:2013 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen Deel 4: Passieve bescherming aangebracht op stalen
constructiedelen

NEN-EN 13381-5:2014 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel
5: Bescherming aangebracht op samengestelde
beton/geprofileerde staalplaat-constructiedelen

NEN-EN 13381-6:2012 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen Deel 6: Bescherming aangebracht op met beton gevulde
holle stalen kolommen

NEN-EN 13381-7:2019 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen Deel 7: Bescherming aangebracht op houten
constructiedelen

NEN-EN 13381-8:2013 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen
constructiedelen

NEN-EN 13381-9:2015 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructiedelen - Deel 9:
Bescherming voor stalen liggers met openingen in het lijf

NEN-EN 13381-10:2020 en

Test methods for determining the contribution to the fire
resistance of structural members - Part 10: Applied
protection to solid steel bars in tension

NEN-EN 13501-1:2019 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag

NEN-EN 13501-2:2016 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van
brandwerendheidsproeven, behalve voor
ventilatiesystemen

NEN-EN 13501-3:2006+A1:2009 en Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 3: Classificatie op grond van resultaten van
brandwerendheidsproeven op onderdelen van installaties
in gebouwen anders dan RWA installaties
NEN-EN 13501-4:2016 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 4: Classificatie op grond van resultaten van
brandwerendheidsproeven op RWA installaties

NEN-EN 13501-5:2016 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 5: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN-EN 13501-6:2019 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels
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NEN-EN 13823:2020 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Bouwproducten, met uitzondering van vloerafwerkingen,
blootgesteld aan een thermische aanval met een
brandend voorwerp

NEN-EN 14135:2005 en

Bekledingen - Bepaling van de beschermende werking
tegen brand

NEN-EN 14187-7:2019 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 7: Bepaling van de
vlambestendigheid

NEN-EN 14390:2007 en

Brandproef - Referentie-kamerproef op ware grootte
voor oppervlakte-producten

NEN-EN 15080-8:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 8: Balken

NEN-EN 15080-12:2011 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 12: Gemetselde
dragende wanden

NPR-CEN/TS 15117:2005 en

Richtlijn voor direct en uitgebreid geldigheidsgebied van
beproevingsresultaten

NEN-EN 15254-2:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven;Niet-dragende wanden - Deel
2: Metselwerk- en gipsblokken

NEN-EN 15254-3:2019 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden Deel 3: Lichtgewichte delen

NEN-EN 15254-4:2018 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden Deel 4: Glazen wanden

NEN-EN 15254-5:2018 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden Deel 5: Metalen sandwichpanelen

NEN-EN 15254-6:2014 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden Deel 6: Vliesgevels

NEN-EN 15254-7:2018 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende plafonds Deel 7: Metalen sandwichpanelen

NEN-EN 15269-1:2019 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheids- en/of rookwerendheidsproeven voor
deuren, luiken en te openen ramen, inclusief hang- en
sluitwerk - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 15269-1:2019/C1:2020 en Extended application of test results for fire resistance
and/or smoke control for door, shutter and openable
window assemblies, including their elements of building
hardware - Part 1: General requirements
NEN-EN 15269-2:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brandwerendheid en/of rookwerendheid van deuren
en luiken inclusief hang-en sluitwerk - Deel 2:
Scharnierende en taatsende deuren van staal
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NEN-EN 15269-3:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven en/of
rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te
openen ramen, inclusief hang- en sluitwerk - Deel 3:
Brandwerendheid van houten scharnierende en
taatsende deuren en te openen ramen

NEN-EN 15269-5:2014+A1:2016 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van branden rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te
openen ramen inclusief hang- en sluitwerk - Deel 5:
Brandwerendheid van scharnierende en taatsende
metaal omlijste glazen deuren en te openen ramen
NEN-EN 15269-7:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven en rookwerendheidsproeven
voor deuren, luiken en te openen ramen inclusief hangen sluitwerk - Deel 7: Brandwerendheid van stalen
schuifdeuren

NEN-EN 15269-10:2011 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brand- en/of rookwerendheid van deuren en luiken
inclusief hang-en sluitwerk - Deel 10: Brandwerendheid
van stalen rolluiken

NEN-EN 15269-11:2018+C1:2019
en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brand- en/of rookwerendheid van deuren en luiken
inclusief hang-en sluitwerk - Deel 11: Brandwerendheid
van bedienbare geweven gordijnen

NEN-EN 15269-20:2020 en

Uitbreiding van het geldigheidsgebied van
beproevingsresultaten van brandwerendheid en/of
rookwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen,
inclusief kozijnen en hang-en sluitwerk - Deel 20:
Rookwerendheid van deuren, luiken, bedienbare textiele
schermen en te openen ramen

NEN-EN 15423:2008 en

Ventilatie van gebouwen - Voorzorgsmaatregelen tegen
brand voor luchtverdeelsystemen in gebouwen

NPR-CEN/TS 15447:2006 en

Opstelling proefstukken bij bepaling van het
brandgedrag onder Richtlijn bouwproducten

NEN-EN 15725:2010 en

Rapporten over uitbreiding geldigheidsgebied van
brandeigenschappen van bouwproducten en -elementen

NEN-EN 15725:2010/C1:2012 en

Rapporten over uitbreiding geldigheidsgebied van
brandeigenschappen van bouwproducten en -elementen

NEN-EN 15882-1:2012+A1:2017 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven voor installaties - Deel 1:
Ventilatiekanalen
NEN-EN 15882-3:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 3: Afdichtingen

NPR-CEN/TR 15985:2010 en

Thermische isolatie producten - Fabrieksmatig
vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyrene
(EPS) - Vrijwillige verklaring van ruw materiaal

NEN-EN 15998:2020 en

Glas voor gebouwen - Veiligheid in geval van brand,
brandwerendheid -Test methodiek voor classificatie van
glas
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NEN-EN 16000:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Binnenhuis systemen Bevestigen en vastzetten van onderdelen voor de
beproeving van de thermische weerstand in een "single
burning item" beproeving

NEN-EN 16034:2014 en

Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en
garagedeuren, en ramen die open kunnen Productnorm, prestatiekenmerken - Brandwerende en/of
rookbeperkende kenmerken

CEN/TS 16459:2019 en

Brandgevaarlijkheid van daken en dakbedekking Uitbreiding toepassingsgebied van beproevingsresulaten
van CEN/TS 1187

NEN-EN 16623:2015 en

Verven en vernissen - Reactieve deklagen voor
brandbeveiliging van metallische ondergronden Definities, eisen, kenmerken en markering

NEN-EN 16733:2016 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Bepaling van het smeulgedrag van een bouwproduct.

NEN-EN 16755:2017/C1:2018 en

Technische duurzaamheid van de prestaties met
betrekking tot brandgedrag - Classificering van met
brandvertragende middelen behandelde houtproducten
voor binnen- en buitentoepassingen

NEN-EN 16755:2017 en

Technische duurzaamheid van de prestaties met
betrekking tot brandgedrag - Classificering van met
brandvertragende middelen behandelde houtproducten
voor binnen- en buitentoepassingen

NEN-EN 17020-4:2021 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
duurzaamheid zelfsluitende deursets en te openen
ramen. - Deel 4: Duurzaamheid van zelfsluitende
scharnierende en taatsende metaal omlijste glazen
deuren en te openen ramen

NEN-EN 50553:2012/A1:2016 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake
de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval
van brand aan boord van het rollend materieel

NEN-EN 50553:2012 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake
de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval
van brand aan boord van het rollend materieel

NEN-EN 50553:2012/A2:2020 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake
de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval
van brand aan boord van het rollend materieel

NEN-EN 50553:2012/C1:2013 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake
de mogelijkheid om te kunnen (blijven) rijden in geval
van brand aan boord van het rollend materieel

NEN-EN 50575:2014/A1:2016 en

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of
communicatie - Elektrische leidingen en
glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van
toepassing zijn
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NEN-EN 50575:2014 en

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of
communicatie - Elektrische leidingen en
glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van
toepassing zijn

NEN-EN 50577:2016 en

Elektrische leidingen - Beproeving op het bestand zijn
tegen brand van onbeschermde elektrische leidingen
(klasse P)

CLC/TR 50670:2016 en

External fire exposure to roofs in combination with
photovoltaic (PV) arrays - Test method(s)

NEN-ISO 834-13:2019 en

Fire-resistance tests - Elements of building construction Part 13: Requirements for the testing and assessment of
applied fire protection to steel beams with web openings

NEN-ISO 834-14:2019 en

Fire-resistance tests - Elements of building construction Part 14: Requirements for the testing and assessment of
applied fire protection to solid steel bar

NEN-EN-ISO 1182:2020 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Beproeving van de onbrandbaarheid

NEN-EN-ISO 1716:2018 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Bepaling van de verbrandingswarmte

NEN-ISO 3008-2:2017 en

Brandwerendheidproeven - Deel 2: Liftschachtdeuren

NEN-ISO 3008-4:2021 en

Brandwerendheidsproeven - Deuren en luiken - Deel 4:
Afdichtingsmaterialen voor rechte voegen, gebruikt voor
het afsluiten van de opening tussen het kozijn en de
ondersteuningsconstructie

NEN-ISO 9705-1:2016 en

Brandgedragproeven - Kamerhoekproef voor muur- en
plafondbeschietingen - Deel 1: Beproevingsmethoden
voor een opstelling in een kleine kamer

NPR-ISO/TR 9705-2:2001 en

Reactie op brandbeproevingen - Kamerproef op ware
grootte voor oppervlakteproducten - Deel 2: Technische
achtergrond en richtlijn

NEN-EN-ISO 119252:2010/C1:2011 en;fr;de

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van
bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NEN-EN-ISO 11925-2:2020 en

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van
bouwproducten bij directe blootstellingaan vlammen Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NPR-ISO/TR 12471:2004 en

Modellen voor ontwerp en berekening bij brand Overzicht van berekeningsmodellen, brandproeven voor
het bepalen van benodigde materiaaleigenschappen en
behoefte aan verdere ontwikkeling

NEN-ISO 13784-1:2003 en

Bepaling van het brandgedrag van sandwichpaneelbouwsystemen - Deel 1: Klein-schaal beproeving

NEN-ISO 13784-2:2008 en

Bepaling van het brandgedrag van sandwichpaneelbouwsystemen - Deel 2: Grote-schaal beproeving

NEN-ISO 14934-4:2014 en

Brandproeven - Kalibratie van warmtestroommeters Deel 4: Richtlijn voor het gebruik van
warmtestroommeters in brandproeven
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NPR-ISO/TR 17252:2019 en

Fire tests - Applicability of reaction to fire tests to fire
modelling and fire safety engineering

NPR-ISO/TS 17431:2006 en

Brandproef - Gereduceerde schaalproef

NEN-ISO 20902-1:2018 (Cor. 2022- Fire test procedures for divisional elements that are
03) en
typically used in oil, gas and petrochemical industries Part 1: General requirements
NEN-ISO 21843:2018 en

Bepaling van de weerstand tegen plasbranden van
hittewerend beschermde drukvaten

NEN-ISO 21925-1:2019 en

Bepaling van de brandwerendheid - Brandkleppen voor
luchtverdeelsystemen - Deel 1: Mechanische
brandkleppen

NEN-ISO 21925-2:2021 en

Bepaling van de brandwerendheid - Brandkleppen voor
luchtverdeelsystemen - Deel 2: Opschuimende
brandkleppen

NPR-ISO/TS 22269:2005 en

Bepaling van het brandgedrag - Branduitbreiding - Proef
op ware grootte voor trappen en trapbedekkingen

NEN-ISO 22899-1:2021 en

Bepaling van de weerstand tegen straalvlammen van
passief brandwerend materiaal - Deel 1: Algemene eisen

NEN-ISO 23693-1:2021 en

Bepaling van de weerstand tegen gasexplosies van
passieve brandwerende materialen - Deel 1: Algemene
eisen

NEN 1775:1991/A1:1997 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
vloeren (Bouwbesluit 2012)

NEN 1775:1991 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
vloeren (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1991-12+C3:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C3: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene
belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1993-12+C2:2011/NB:2015 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NPR 6051:2020 nl

Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van
beproevingsresultaten

NEN 6058:2012 nl

Bepaling van de warmtestralingsbelasting ten gevolge
van een brand in een in de buitenlucht gelegen
houtopslag

NEN 6060:2015/A1:2018 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6060:2015 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6061:1991 nl

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van
brand bij stookplaatsen (Bouwbesluit 2012)

NEN 6061:1991/A3:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van
brand bij stookplaatsen

NEN 6062:2017 nl

Bepaling van de brandveiligheid van
rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen

NEN 6063:2019 nl

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN 6064:1991/A2:2001 nl

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
(Bouwbesluit 2012)
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NEN 6064:1991 nl

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 6068:2020 nl

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069+A1:2016 nl

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van
bouwdelen en bouwproducten

NEN 6069+A1+C1:2019 nl

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van
bouwdelen en bouwproducten

NEN 6075:2011/C1:2012 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen
ruimten

NEN 6075:2020 nl

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen
ruimten

NEN 6079+C1:2016/A1:2018 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Risicobenadering

NEN 6079:2016/C1:2016 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Risicobenadering

NEN 6079+C1:2016 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Risicobenadering

NEN 6090:2017 nl

Bepaling van de vuurbelasting

NPR 6112:2021 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Praktijkvoorbeelden
voor gevelkozijnen met beweegbare delen (ramen en
deuren) met brandwerende kenmerken

NEN 8062:2011 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het
beoordelen van de brandveiligheid van
rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
(Bouwbesluit 2012)

NTA 8825:2018 en

Brandgedrag van schermmateriaal voor toepassing in
tuinbouwkassen - Beproevingsmethode en klassering

NTA 8825:2018 nl

Brandgedrag van schermmateriaal voor toepassing in
tuinbouwkassen - Beproevingsmethode en klassering

13.310 - Bescherming tegen criminaliteit
NEN-EN 54-24:2008 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 24:
Alarminstallaties met gesproken woord - Luidsprekers

NEN-EN 356:1999 en

Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeving
en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval

NEN-EN 1047-1:2019 en

Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de
brandwerendheid - Deel 1: Brandwerende kasten en
disketteverpakkingen

NEN-EN 1047-2:2019 en

Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de
brandwerendheid - Deel 2: Brandwerende archieven en
datacontainers

NEN-EN 1063:2000 en

Glas voor gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeven
en classificatie van de kogelwerendheid

NEN-EN 1143-1:2019 en

Waardeberging - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden van de weerstand tegen inbraak Deel 1: Safes, geldautomaatkluizen, kluisdeuren en
kluizen
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NEN-EN 1143-2:2014 en

Waardeberging - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden van weerstand tegen inbraak Deel 2: Stortingsystemen

NEN-EN 1300:2019 en

Waardeberging - Classificatie van hogeveiligheidssloten
naar gelang hun weerstand tegen onbevoegd openen

NEN-EN 1522:1998 en

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen Kogelwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1523:1998 en

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen Kogelwerendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 1627:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1628:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de
bepaling van de weerstand tegen statische belasting

NEN-EN 1629:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de
bepaling van de weerstand tegen dynamische belasting

NEN-EN 1630:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken Inbraakwerendheid - Beproevingsmethoden voor de
bepaling van de weerstand tegen manuele
inbraakpogingen

NEN-EN 14383-1:2006 en;fr;de

Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 1: Definities van specifieke
termen

NPR-CEN/TR 14383-2:2007 en

Criminaliteitspreventie - Stedenbouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 2 : Stedenbouwkundig
ontwerp

CEN/TS 14383-3:2006 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 3: Woningen

CEN/TS 14383-4:2006 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp Deel 4: Winkels en kantoren

NPR-CEN/TR 14383-5:2010 en

Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 5: Benzinestations

NVN-CEN/TS 14383-6:2022 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 6: School- en
onderwijsinstellingen

NPR-CEN/TR 14383-7:2009 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp Deel 7: Ontwerp en management van openbaar
vervoerbedrijven

NPR-CEN/TR 14383-8:2009 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp Deel 8: Beveiliging van gebouwen en terreinen tegen
criminele aanvallen met voertuigen

NEN-EN 14450:2017 en

Waardeberging - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden voor weerstand tegen inbraak Inbraakwerende kasten

NEN-EN 15602:2022 en

Veiligheid service aanbieders - Terminologie

NEN-EN 15659:2019 en

Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor
brandwerendheid - Lichte brandwerende
opslageenheden

Document Taal

Titel

NEN-EN 15713:2009 en

Zekere vernietiging van vertrouwelijk materiaal Praktijkrichtlijn

NEN-EN 16082:2011 en

Provisie van vliegtuigbewakingsservice

NPR-CEN/TR 16705:2014 en

Terreinbeveiliging - Werkwijze voor de classificatie van
prestaties

NEN-EN 16747:2015 en

Beveiligingsdiensten voor op zee en in de haven

NVN-CEN/TS 16850:2015 en

Maatschappelijke veiligheid - Leidraad voor
beveiligingsmanagement in zorginstellingen

CWA 17147:2017 en

Guidelines for the evaluation of installed security
systems, based on the STEFi dimensions

CEN/TS 17159:2018 en

Maatschappelijke Veiligheid - Richtlijn voor de veiligheid
van gevaarlijke materialen (CBRN) in
gezondheidsinstellingen

NEN-EN 17173:2020 en

Europese CBRNE termen en definities

CWA 17260:2018 en

Guidelines on evaluation systems and schemes for
physical security products

NEN-EN 17352:2022 en

Automatische deuren met toegangscontrole voor
voetgangers - Gebruiksveiligheid - Eisen en
beproevingsmethoden

CWA 17356:2018 en

Interoperability of security systems for the surveillance
of widezones

NEN-EN 17483-1:2021 en

Private security services - Protection of critical
infrastructure - Part 1: General requirements

NEN-EN-ISO 22311:2014 en

Maatschappelijke veiligheid - Videobewaking - Export
interoperabiliteit

NEN-EN 50131-1:2006/A1:2009 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen
NEN-EN 50131-1:2006/A3:2020 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen
NEN-EN 50131-1:2006/A2:2017 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen
NEN-EN 50131-1:2006/IS2:2010 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen
NEN-EN 50131-1:2006 nl

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-1:2006 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50131-2-2:2022 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 22: Eisen voor passief infrarooddetectoren

NEN-EN 50131-2-4:2020 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 24: Eisen voor gecombineerde infrarood- en
microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-3:2009 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 3:
Bedienings- en aanduidingsapparatuur

NVN-CLC/TS 50131-5-1:2021 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen Deel 5-1: Eisen voor bedrade interconnecties van I&HAS
apparatuur gelokaliseerd in beveiligd gebied
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NEN-EN 50131-5-3:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen Deel 5-3: Eisen voor interconnectiesystemen met
gebruik van RF-technieken

NEN-EN 50131-6:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen Deel 6: Voedingseenheden

NEN-EN 50131-6:2017/A1:2021 en Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen Deel 6: Voedingseenheden
NPR-CLC/TS 50131-7:2010 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 7:
Richtlijnen voor de toepassing

NPR-CLC/TS 50131-7:2010 nl

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 7:
Richtlijnen voor de toepassing

NPR-CLC/TS 50131-11:2012 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
11: Overvalapparatuur

NPR-CLC/TS 50131-11:2012/IS
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
11: Overvalapparatuur

NEN-EN 50132-4-1:2001 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen Deel 4-1: Zwart-wit monitors

NEN-EN 50132-5-1:2012/C1:2012
en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-1:
Videotransmissie - Algemene videotransmissie prestatieeisen

NEN-EN 50132-5-1:2012 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligstoepassingen - Deel 5-1: Videotransmissie
- Algemene videotransmissie prestatie-eisen

NEN-EN 50132-5-2:2012/C1:2012
en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-2: IP
Videotransmissie protocollen

NEN-EN 50132-5-2:2012 en

Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen
voor beveiligingstoepassingen - Deel 5-2: IP
Videotransmissie protocollen

NEN-EN 50486:2008 en

Apparatuur voor gebruik in audio en video parlofooninstallaties

NPR-CLC/TR 50515:2008 en

Lijst van interpretaties op gepubliceerde normen van
"Alarmsystemen"

NEN-ISO/IEC 20243:2015 en

Information Technology - Open Trusted Technology
ProviderTM Standard (O-TTPS) - Mitigating maliciously
tainted and counterfeit products

NEN-ISO 22341:2021 en

Security and resilience - Protective security - Guidelines
for crime prevention through environmental design

NEN-ISO 22448:2010 en

Grondverzet - Antidiefstal systemen - Classificatie en
uitvoering

NEN 5087:2013/A1:2016 nl

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van
dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5087:2013 nl

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van
dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5089:2019+A1:2021 nl

Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen
en beproevingsmethoden
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NEN 5096:2012 nl

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen,
classificatie en beproevingsmethoden

NEN 5096:2012/A1:2015 nl

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen,
classificatie en beproevingsmethoden

NPR 7400:2000 nl

Waardeberging - Termen en definities

13.320 - Alarm- en waarschuwingssystemen
NVN-CEN/TS 54-32:2015 en

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 32: Planning,
ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, gebruik en
onderhoud van ontruimingsalarmsystemen met
gesproken woord

NEN-EN 81-28:2022 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Liften voor het vervoer van personen en
goederen - Deel 28: Afstandsalarm voor personenliften
en personen-goederenliften

NEN-EN 12094-12:2003 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor
blusgassystemen - Deel 12: Eisen en
beproevingsmethoden voor pneumatische
alarmapparatuur

NEN-EN 12259-2:1999/A2:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 2: Natte alarmkleppen
NEN-EN 12259-3:2000/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters
NEN-EN 12259-3:2000/A2:2005 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarm kleppen,
inclusief versnellers en ontluchters
NEN-EN 12259-3:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 3: Droog-alarmkleppen,
inclusief versnellers en ontluchters

NEN-EN 12259-4:2000 en

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen

NEN-EN 12259-4:2000/A1:2001 en Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers
en watersproeisystemen - Deel 4: Waterturbine
aangedreven alarmbellen
NEN-EN 14604:2005/C1:2008 en

Rookmelders

NEN-EN 14604:2005 en

Rookmelders

NEN-EN 16280:2012 en

Adem en alcohol proefapparatuur voor het algemene
publiek - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16334-1:2014+A1:2022 en Railtoepassingen - Alarmsystemen voor passagiers Deel 1: Systeemeisen voor het hoofdspoor
NEN-EN 16334-2:2020 en

Railtoepassingen - Alarmsystemen voor passagiers Systeemeisen voor stedelijke spoorwegen

NEN-EN 16683:2016 en

Railtoepassingen - Noodoproep- en
communicatiesysteem - Eisen

NEN-EN 17355:2020 en

Railtoepassingen - Communicatievoorzieningen voor
reizigers in stedelijke gebieden - Systeemeisen
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NVN-CEN/TS 17470:2020 en

Diensten raamwerk voor sociale alarmering

NEN-EN 45502-2-3:2010 en

Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen - Deel 23: Bijzondere eisen voor cochlea en gehoor hersenstam
implantaatsystemen

NEN-EN 45544-1:2015 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 1: Algemene eisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN 45544-2:2015 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 2: Prestatie-eisen
voor apparatuur te gebruiken voor blootstelling aan
gassen

NEN-EN 45544-3:2015 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 3: Prestatie-eisen
voor apparaten gebruikt voor algemene opsporing van
gassen

NEN-EN 50710:2021 en

Richtlijnen en eisen voor onderhoud op afstand van
brandveiligheid- en beveiligingssystemen

NEN-EN 45544-4:2016 en

Werkplekatmosfeer - Elektrische apparatuur gebruikt
voor de directe opsporing en directe concentratiemeting
van giftige gassen en dampen - Deel 4: Leidraad voor
selectie, installatie, gebruik en onderhoud

NEN-EN 50104:2019 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
zuurstof - Gebruikseigenschappen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 50130-4:2011 en

Alarmsystemen - Deel 4: Elektromagnetische
compatibiliteit - Productgroepnorm - Immuniteitseisen
voor onderdelen van brand-, inbraak-, overval-, CCTV,
toegangscontrole en sociale alarmsystemen

NEN-EN 50130-4:2011/A1:2014 en Alarmsystemen - Deel 4: Elektromagnetische
compatibiliteit - Productgroepnorm - Immuniteitseisen
voor onderdelen van brand-, inbraak-, overval-, CCTV,
toegangscontrole en sociale alarmsystemen
NEN-EN 50130-5:2011 en

Alarmsystemen - Deel 5: Beproevingsmethoden voor de
invloed van omgevingsinvloeden

NEN-EN 50131-2-71:2012/A1:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 27-1: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren
(akoestisch)

NEN-EN 50131-2-72:2012/A2:2016 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-2:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (passief)

NEN-EN 50131-2-72:2012/A1:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 27-2: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (passief)

NEN-EN 50131-2-3:2022 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 23: Eisen voor microgolfdetectoren

NEN-EN 50131-2-6:2008 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-6:
Openingsmelders (magneetcontacten)

NEN-EN 50131-2-6:2008/IS
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 26: Openingsmelders (magneetcontacten)

Document Taal

Titel

NEN-EN 50131-2-7-3:2012/IS
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 27-3: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (actief)

NEN-EN 50131-2-73:2012/A1:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 27-3: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (actief)

NEN-EN 50131-2-7-1:2012/IS
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 27-1: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren
(akoestisch)

NEN-EN 50131-2-7-3:2012 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-3:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (actief)

NEN-EN 50131-2-71:2012/A2:2016 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-1:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (akoestisch)

NEN-EN 50131-2-73:2012/A2:2016 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-3:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (actief)

NEN-EN 50131-2-7-1:2012 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-1:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (akoestisch)

NEN-EN 50131-2-7-2:2012 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-7-2:
Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (passief)

NEN-EN 50131-2-7-2:2012/IS
01:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 27-2: Inbraakdetectoren - Glasbreukdetectoren (passief)

NEN-EN 50131-2-8:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 28: Inbraakdetectoren - Schokdetectoren

NPR-CLC/TS 50131-2-9:2016 en

Alarmsystemen - Inbraakalarmsystemen - Deel 2-9:
inbraakdetectoren - Actief infrarooddetectoren

NEN-EN 50131-2-10:2018 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 210: Inbraakdetectoren - Bewaking van sluiting en
opening (magneetcontacten)

NPR-CLC/TS 50131-2-11:2017 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 211: Inbraakdetectoren - ALDDR

NEN-EN 50131-4:2019 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 4:
Waarschuwingsapparatuur

NVN-CLC/TS 50131-5-1:2021 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen Deel 5-1: Eisen voor bedrade interconnecties van I&HAS
apparatuur gelokaliseerd in beveiligd gebied

NPR-CLC/TS 50131-5-4:2012 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 54: Beproeving van de compatibilieit van apparatuur in
inbraak- en overvalsystemen gelokaliseerd in ruimten
onder toezicht

NEN-EN 50131-8:2019 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 8:
Mistgeneratoren voor beveiligingstoepassingen

NPR-CLC/TS 50131-9:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 9:
Alarmverificatie - Methoden en principes

NEN-EN 50131-10:2014 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
10: Toepassing specifieke eisen voor alarmoverdragers
(SPT)

NPR-CLC/TS 50131-12:2016 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen Deel 12: Methodes en eisen voor in- en uitschakelen van
inbraakalarmsystemen (IAS)
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NEN-EN 50131-13:2020/C1:2021
en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
13: Pyrotechnische mistgeneratoren voor
beveiligingstoepassingen

NEN-EN 50131-13:2020 en

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel
13: Pyrotechnische mistgeneratoren voor
beveiligingstoepassingen

NEN-EN 50133-2-1:2000 en

Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor
beveiligingstoepassingen - Deel 2-1: Algemene eisen
voor onderdelen

NEN-EN 50134-1:2002 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 1:
Systeemeisen

NEN-EN 50134-2:2017 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 2:
Toestellen voor het in werking stellen van het alarm

NEN-EN 50134-3:2012 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 3: Lokale
eenheid en besturingen

NEN-EN 50134-3:2012/C1:2015 en Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 3: Lokale
eenheid en besturingen
NEN-EN 50134-5:2021 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 5:
Verbindingen en communicaties

NEN-EN 50134-7:2017 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 7:
Richtlijnen voor de toepassing

NVN-CLC/TS 50134-9:2018 en

Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen - Deel 9: IP
communicatie protocol

NEN-EN 50136-1:2012 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor
alarmtransmissiesystemen

NEN-EN 50136-1:2012/A1:2018 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor
alarmtransmissiesystemen
NEN-EN 50136-2:2013 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en apparatuur - Deel 2: Eisen voor alarmoverdragers (SPT)

NEN-EN 50136-3:2013 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en apparatuur - Deel 3: Eisen voor de alarmontvanger
(RCT)

NEN-EN 50136-3:2013/A1:2021 en Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en apparatuur - Deel 3: Eisen voor de alarmontvanger
(RCT)
NPR-CLC/TS 50136-4:2004 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en apparatuur - Deel 4: Aankondigingsapparatuur voor
gebruik in alarmontvangstcentrales

NVN-CLC/TS 50136-7:2017 en

Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en
apparatuur - Deel 7: Richtlijnen voor de toepassing

NEN-EN 50194-1:2009 en

Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare
gassen in woonhuizen - Deel 1: Beproevingsmethoden
en prestatie-eisen
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NEN-EN 50194-2:2019 en

Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare
gassen in woonhuizen - Deel 2: Elektrische apparaten
voor een continue bediening in een vast opgestelde
installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke
woonhuizen - Aanvullende beproevingsmethoden en
prestatie-eisen

NEN-EN 50244:2016 en

Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare
gassen in woonhuizen - Leidraad voor de keuze, het
installeren, het gebruik en het onderhoud

NEN-EN 50270:2015 en

Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrisch materieel
voor de detectie en meting van brandbare gassen,
giftige gassen of zuurstof

NEN-EN 50270:2015/C1:2016 en

Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrisch materieel
voor de detectie en meting van brandbare gassen,
giftige gassen of zuurstof

NEN-EN 50271:2018 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof - Eisen voor
en beproevingen van toestellen die gebruikmaken van
programmatuur en digitale technieken

NEN-EN 50291-1:2018/C1:2021 en Gasdetectoren - Elektrisch materieel voor de detectie
van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde
gebouwen - Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatieeisen
NEN-EN 50291-1:2018 en

Gasdetectoren - Elektrisch materieel voor de detectie
van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde
gebouwen - Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatieeisen

NEN-EN 50291-2:2019 en

Elektrisch materieel voor de detectie van
koolstofmonoxide in voor bewoning bestemde gebouwen
- Deel 2: Elektrisch materieel voor continu gebruik in een
vaste installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke
verblijfsruimten, met inbegrip van pleziervaartuigen Aanvullende beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NEN-EN 50292:2013 en

Elektrisch materieel voor de detectie van
koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen,
caravans en vaartuigen - Leidraad voor de keuze, het
aanbrengen, het gebruik en het onderhoud

NEN-EN 50379-1:2012 en

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel bestemd
voor het meten van rookgasparameters van
verwarmingstoestellen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 50379-2:2012 en

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel bestemd
voor het meten van rookgasparameters van
verwarmingstoestellen - Deel 2: Gebruikseigenschappen
van materieel gebruikt bij verplichte inspecties en
waardebepalingen

NEN-EN 50379-3:2012 en

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel bestemd
voor het meten van rookgasparameters van
verwarmingstoestellen - Deel 3: Gebruikseigenschappen
van materieel gebruikt bij niet-verplicht onderhoud van
met gas gestookte verwarmingstoestellen
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NEN-EN 50398-1:2018 en

Alarmsystemen - Gecombineerde en geïntegreerde
alarmsystemen - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50402:2017 en

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van
brandbare of giftige gassen, dampen of zuurstof - Eisen
aan de functionele veiligheid van vastbevestigde
gasdetectiesystemen

NPR-CLC/TR 50456:2008 en

Alarm systemen - Richtlijnen voor alarmsystemen voor
het bereiken van overeenstemming met EG-richtlijnen

NEN-EN 50518:2019 en

Monitoring en alarmontvangstcentrales

NPR-CLC/TR 50531:2009 en

Alarmsystemen - Termen en definities

NEN-EN 50543:2011 en

Elektronische draagbare en vervoerbare apparatuur
ontworpen om de aanwezigheid van kooldioxide en/of
koolmonoxide binnenshuis te detecteren - Eisen en
beproevingsmethoden

NPR-CLC/TS 50661-1:2017 en

Alarmsystemen - Externe perimeter
beveiligingssystemen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50676:2020 en

Elektrische apparatuur toegepast voor detectie en
concentratiemeting van koelmiddelen in gasvorm prestatie-eisen en testmethoden

NEN-EN 50695:2021 en

Publieke Adres en Generieke Alarm (PAGA) Systeem,
communicatiesysteem voor maritieme toepassingen

NEN-EN 50849:2017 en

Geluidsystemen voor toepassing bij noodgevallen

NEN-EN-IEC 60839-111:2013/C12:2015 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 111: Elektronische toegangsbewakingssystemen Systeemeisen en eisen voor de onderdelen

NEN-EN-IEC 60839-112:2015/C11:2015 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 112: Elektronische toegangsbewakingssystemen Toepassingsrichtlijn

NEN-EN-IEC 62676-11:2014/C11:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 1-1: Systeemeisen Algemeen

NEN-EN-IEC 62676-12:2014/C11:2015 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 1-2: Systeemeisen Prestatie-eisen voor videotransmissie

NEN-EN-IEC 62820-11:2016/A11:2022 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 1-1:
Systeemeisen - Algemeen

NEN-EN-IEC 60839-11-1:2013 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 111: Elektronische toegangsbewakingssystemen Systeemeisen en eisen voor de onderdelen

NEN-EN-IEC 60839-11-2:2015 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 112: Elektronische toegangsbewakingssystemen Toepassingsrichtlijn

NEN-EN-IEC 60839-11-5:2020 en

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 115: Elektronische toegangsbewakingssystemen - Open
Supervised Device Protocol (OSDP)

NEN-EN-IEC 60839-11-31:2017 en Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 1131 : Elektronische toegangsbewakingssystemen - Basis
protocol interoperabiliteit gebaseerd op Web services
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NEN-EN-IEC 60839-11-32:2017 en Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 1132: Elektronische toegangsbewakingssystemen Toegangscontrole gebaseerd op Web services
NEN-EN-IEC 60839-11-33:2021
en;fr

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 1133: Elektronische toegangsbewakingssystemen Configuratie van toegangscontrole gebaseerd op Web
services

NEN-EN-IEC 62676-1-1:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 1-1: Systeemeisen Algemeen

NEN-EN-IEC 62676-1-2:2014 en;fr Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 1-2: Systeemeisen Prestatie-eisen voor videotransmissie
NEN-EN-IEC 62676-2-1:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 2-1: Protocollen voor
beeldtransmissie - Algemene eisen

NEN-EN-IEC 62676-2-2:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 2-2: Protocollen voor
videotransmissie - Compatible IP intergratie gebaseerd
op HTTP en REST services

NEN-EN-IEC 62676-2-31:2019 en;fr Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 2-31: Live streaming en
controle gebaseerd op Web Services
NEN-EN-IEC 626763:2015/C11:2018 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 3: Analoge en digitale
video-interfaces

NEN-EN-IEC 62676-3:2015 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 3: Analoge en digitale
video-interfaces

NEN-EN-IEC 62676-4:2015 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 4: Richtlijnen voor de
toepassing

NEN-EN-IEC 62676-5:2018 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in
beveiligingstoepassingen - Deel 5: Specificaties van data
en prestaties van de beeldkwaliteit voor camera’s

NEN-EN-IEC 62682:2015 en

Beheer van alarmsystemen voor de procesindustrie

NEN-EN-IEC 62820-1-1:2016 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 1-1:
Systeemeisen - Algemeen

NEN-EN-IEC 62820-1-2:2017 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 1-2:
Systeemeisen - Intercomsystemen die gebuik maken van
het internet protocol (IP)

NEN-EN-IEC 62820-2:2018 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 2: Eisen voor
geavanceerde intercomsystemen voor de beveiliging van
gebouwen (ASBIS

NEN-EN-IEC 62820-3-1:2018 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 3-1:
Richtlijnen voor de toepassing - Algemeen

NEN-EN-IEC 62820-3-2:2018 en

Intercomsystemen voor gebouwen - Deel 3-2:
Richtlijnen voor de toepassing - Geavanceerde
intercomsystemen voor de beveiliging van gebouwen
(ASBIS)
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NEN-EN-ISO 7731:2008 en

Ergonomie - Gevaarsignalen voor openbare- en
werkruimten - Akoestische gevaarsignalen

NEN-ISO 8201:2001 en

Akoestiek - Akoestisch noodsignaal voor ontruiming

NEN-ISO 13475-1:1999 en

Akoestiek - Stationaire hoorbare
waarschuwingsinstallaties voor gebuik buiten - Deel 1:
Veldmetingen voor de bepaling van de kwantiteit van de
geluidsemissie

NVN-ISO/TS 13475-2:2001 en

Akoestiek - Stationair hoorbaar waarschuwingsstelsel
gebruikmakend van geluidssignalen in de buitenlucht Deel 2: Precisiemethoden voor de bepaling van
geluidemissiegrootheden

NEN 2575-1:2012+C1:2021 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 1: Algemeen

NEN 2575-2:2012/A1:2018 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 2: Luidalarm
-Ontruimingsalarminstallatie type A

NEN 2575-2:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen- Deel 2:
Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A

NEN 2575-3:2012/A2:2018 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3:
Luidalarminstallatie type B

NEN 2575-3:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3:
Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B

NEN 2575-4:2013 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4:
Stilalarminstallatie, draadloos

NEN 2575-5:2012 nl

Brandveiligheid van gebouwen Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5:
Stilalarminstallatie met attentiepanelen

17.120.10 - Debiet in gesloten leidingen
NEN-EN 16211:2015 en

Ventilatie van gebouwen - Meten van luchtstromen in
ventilatiesystemen - Methoden

NEN-ISO 2186:2007 en

Vloeistofstromen in gesloten leidingen - Verbindingen
voor overdracht van druksignalen tussen primaire en
secundaire elementen

NEN-ISO 4185:1994 en

Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen
- Weegmethode

NEN-EN-ISO 5167-1:2022 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 1: Algemene
principes en voorwaarden
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NEN-EN-ISO 5167-2:2022 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 2: Meetschijven

NEN-EN-ISO 5167-3:2020 en

Metingen van gas-en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 3: Nozzles en
Venturi-nozzles

NEN-EN-ISO 5167-4:2022 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 4: Venturibuizen

NEN-EN-ISO 5167-5:2016 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 5: Kegel meters

NEN-EN-ISO 5167-6:2019 en

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met
volledige stroming en een cirkelvormige doorsnede met
gebruik van drukverschilmeters - Deel 6: Wig meters

NEN-ISO 5168:2005 en

Debietmeting voor gas- en vloeistofstromen - Evaluatie
van onzekerheden

NEN-EN-ISO 8316:1995 en

Debietmeting van vloeistofstromen in gesloten systemen
- Methoden die gebruik maken van volumebepaling in
een meetvat

NEN-EN-ISO 9300:2022 en

Debietmeting van gasstromen met Venturi-buizen bij
kritische stroming

NPR-ISO/TR 9464:2008 en

Leidraad voor het gebruik van ISO 5167:2003

NPR-ISO/TR 9824:2007 en

Hydrometrie - Debietmeting in gesloten leidingen

NEN-ISO 10790:2015 en

Meting van vloeistofstromen in gesloten systemen Leidraad voor de keuze, installatie en gebruik van
Coriolismeters (meting van massadebiet, dichtheid en
volumedebiet)

NEN-ISO 11631:1998 en

Meting van vloeistofdebiet - Methodes voor de
specificatie van prestaties van debietmeters

NEN-ISO 12242:2012 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Ultrasone meters voor vloeistoffen

NEN-ISO 12764:2017 en

Meting van vloeistofstroom in gesloten leidingen Meting van de stroomsnelheid door vortex genererende
stroommeters die in cirkelvormige leidingen zijn
geplaatst die vollopen

NPR-ISO/TR 12765:1999 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Methoden die gebruik maken van passeertijd
metende ultrasone debietmeters

NPR-ISO/TR 12767:2007 en

Debietmetingen van vloeistof- en gasstromen met
drukverschilmeters - Leidraad voor het effect van
afwijkingen van de specificaties en de operationele
omstandigheden beschreven in ISO 5167-1

NEN-ISO 14164:1999 en

Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van het
volumedebiet van gasstromen in schoorstenen Geautomatiseerde methode

NEN-ISO 14511:2019 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Thermische massastroommeters
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NPR-ISO/TR 15377:2018 en

Debietmetingen van gas- en vloeistofstromen met
drukverschilmeters - Leidraad voor de specificatie van
meetschijven nozzles en Venturi nozzles buiten het
toepassingsgbied van ISO 5167-1

NEN-ISO 17089-1:2019 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Ultrasone meters voor gas - Deel 1: Meters
voor douane overslag en toewijzingsmeting

NEN-ISO 17089-2:2012 en

Debietmetingen van vloeistofstromen in gesloten
leidingen - Ultrasone meters voor gas - Deel 2: Meters
voor industriële toepassingen

NEN-EN-ISO 20456:2019 en

Debietmeting van geleidende vloeistofstromen in
gesloten systemen - Handleiding voor het gebruik van
elektromagnetische debietmeters

NEN-ISO 21903:2020 en

Gekoelde koolwater-vloeistoffen - Dynamische metingen
- Eisen en richtlijnen voor kalibratie en installatie
van vloeistofmeters voor vloeibaar aardgas (LNG) en
andere gekoelde koolwaterstofvloeistoffen

17.120.20 - Debiet in open kanalen
NEN-EN 1265:1999+A1:2008 en

Veiligheid van machines - Regels voor het meten van het
geluid veroorzaakt door gietmachines en -installaties

NVN-ENV 14028:2001 en

Hydrometrie - Toepassing en kalibratie van
stroommeters met een propeller

NPR-CEN-ISO/TS 25377:2007 en

Gids voor hydrometrische meetonzekerheid (HUG)

NEN-EN-IEC 60704-3:2019 en;fr

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Bepaling van het luchtgeluid - Deel 3: Procedure voor
het bepalen en het toetsen van opgegeven
geluidwaarden

NEN-EN-ISO 748:2021 en

Hydrometrie - Meting van debiet in open waterlopen Methoden om met snelheidsmetingen op verscheidene
punten in de natte doorsnede het debiet te bepalen

NEN-EN-ISO 772:2022 en

Hydrometrie - Woordenlijst en symbolen

NEN-ISO 1070:2018 en

Hydrometrie - Helling - Oppervlakte methode

NEN-ISO 1088:2007 en

Hydrometrie - Snelheidsoppervlaktemethode - Collectie
en bereiding van gegevens voor de bepaling van de
onzekerheden in debietmeting

NEN-ISO 1438:2008/C1:2008 en

Hydrometrie - Het meten van debieten in open
waterlopen met scherpe overlaten

NEN-ISO 2425:2010 en

Hydrometrie - Debietmeting in open kanalen onder
getijdenomstandigheden

NEN-ISO 2537:2007 en

Hydrometrie - Propeller en rotor stroomsnelheidsmeters

NEN-ISO 3454:2008 en

Hydrometrie - Afvoermetingen in open kanalen en
suspensie apparatuur

NEN-ISO 3455:2021 en

Hydrometrie - Kalibratie van stroommeters in rechte,
open goten

NEN-ISO 3846:2008 en

Hydrometrie - Overlaten - Rechthoekige lange overlaten

NEN-ISO 4359:2013 en

Meetvoorzieningen voor stroming - Rechthoekige,
trapeziumvormige en u-vormige meetgoten
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NEN-ISO 4359:2013/A1:2017 en

Meetvoorzieningen voor stroming - Rechthoekige,
trapeziumvormige en u-vormige meetgoten

NEN-ISO 4360:2020 en

Hydrometrie - Debietmeting van vloeistofstromen in
open kanalen in overlaten - Driehoekige overlaten

NEN-ISO 4363:2003 en

Debietmeting in open waterlopen - Methoden voor de
meting van suspensietransport

NEN-ISO 4365:2005 en

Hydrometrie - Bezinksel in open stromen en rivieren Bepaling van de concentratie, korrelverdeling en
relatieve dichtheid

NEN-ISO 4366:2008 en

Hydrometrie - Echoloden voor dieptewatermetingen

NEN-EN-ISO 4373:2022 en

Hydrometrie - Instrumenten voor het meten van de
waterstand

NEN-EN-ISO 4375:2014 en

Hydrometrische bepalingen - Kabelbaansystemen voor
metingen in waterlopen

NEN-ISO 4377:2012 en

Hydrometrie - Meting van stroming in open waterlopen
met meetstuwen - V-vormige Crump overlaten

NEN-EN-ISO 6416:2017 en

Hydrometrie - Meting van debiet met de ultrasone
transitietijd (Time of Flight ) methode

NEN-ISO 8368:2019 en

Hydrometrische bepalingen - Debietmetingen in open
kanalen met behulp van mechanische meetstuwen Leidraad voor de keuze van de meetstuwen

NEN-ISO 9123:2017 en

Hydrometrie - Afvoerbepaling in een waterloop met
variabele benedenwaterstand

NEN-ISO 9825:2005 en

Hydrometrie - Debietbepaling in open kanalen - Meting
van afvoer in grote rivieren en stromen

NEN-ISO 11655:1995 en

Debietmetingen in open kanalen - Methode om de
prestatie van hydrometrische uitrusting op te geven

NEN-ISO 11657:2014 en

Sediment in beken en kanalen - Bepaling van de
concentratie met surrogaattechnieken

NEN-ISO 13550:2002 en

Hydrometrische bepalingen - Debietmeting in open
waterlopen met meetstuwen - Verticale schuiven met
onderstort

NEN-ISO 14139:2000 en

Hydrometrische bepalingen - Debietmeting(en) in open
waterlopen met behulp van meetstuwen Samengestelde meetstuwen

NEN-ISO 15769:2010 en

Hydrometrie - Richtlijnen voor de toepassing van
akoestische snelheidsmeters met gebruik van de doppler
- en echocorrelatiemethoden

NEN-ISO 18320:2020 en

Hydrometrie- Bepaling van het verband tussen afvoer en
waterstand (Q-H relatie).

NEN-EN-ISO 18365:2013 en

Hydrometrie - Selectie, inrichting en werking van een
meetstation

NEN-ISO 23350:2021 en

Hydrometrie - Regenmeters (met opvang)

NPR-ISO/TR 24578:2012 en

Hydrometrie - Akoestische Dopplerprofielen - Methode
en toepassing voor meting van de stroom in open
kanalen

NEN-ISO 26906:2015 en

Hydrometrie - Vistrappen in combinatie met
debietmetingconstructies
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23.040.01 - Pijpleidingen en toebehoren, algemeen
NEN-EN 805:2000 en

Watervoorziening - Eisen aan distributiesystemen
buitenshuis

NEN-EN 877:2021 en

Cast iron pipe systems and their components for the
evacuation of water from works - Characteristics and
test methods

NEN-EN 1295-1:2019 en

Constructief ontwerp van ondergrondse buisleidingen
onder verschillende belastingsomstandigheden - Deel 1:
Algemene eisen

NPR-CEN/TR 1295-2:2005 en

Statische berekeningen van buitenrioleringen en
waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende
belastingsomstandigheden - Deel 2: Samenvatting van
nationaal vastgestelde berekeningen

CEN/TR 1295-3:2007 en

Statische berekeningen van buitenrioleringen en
waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende
belastingsomstandigheden - Deel 3: Algemene methode

NPR-CEN/TR 1295-4:2015 en

Statische berekeningen van buitenrioleringen en
waterleidingen buiten gebouwen onder verschillende
belastingsomstandigheden - Deel 4: Parameters voor de
betrouwbaarheid van het ontwerp

NEN-EN 1333:2006 en

Flenzen en hun verbindingen - Pijpleidingcomponenten Definitie en keuze van PN

NEN-EN 1333:2006 nl

Flenzen en hun verbindingen - Pijpleidingcomponenten Definitie en keuze van PN

NEN-EN 1401-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor
buizen, hulpstukken en het systeem

NVN-CEN/TS 1401-2:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1451-1:2017/C1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1451-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1453-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen met een
gestructureerde wand voor binnenriolering (lage en hoge
temperatuur) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor leidingsystemen

NEN-EN 1453-1:2017/C1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen met een
gestructureerde wand voor binnenriolering (lage en hoge
temperatuur) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor leidingsystemen

NVN-CEN/TS 1453-2:2017 en

Kunststofleidingsystemen met gestructureerde wand
buizen voor binnenriolering (lage en hoge temperaturen)
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Conformiteitsbeoordeling
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NEN-EN 1455-1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering
(lage en hoge temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen
(ABS) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en
leidingsystemen

NEN-EN 1519-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen
voor buizen, hulpstukken en leidingsystemen

NEN-EN 1519-1:2019/C1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen
voor buizen, hulpstukken en leidingsystemen

CEN/TS 1519-2:2020 en

Plastic piping systems for soil and waste discharge (low
and high temperature) within the building structure Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment
of conformity

NEN-EN 1555-1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening Polyetheen (PE) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 1555-5:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening Polyetheen (PE) - Deel 5: Geschiktheid voor de
toepassing van het systeem

NVN-CEN/TS 1555-7:2022 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening Polyetheen (PE) - Deel 7: Aanbeveling voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1566-1:1999 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en
het systeem

NEN-EN 1594:2013 en

Gasvoorziening - Leidingsystemen voor maximale
bedrijfsdruk groter dan 16 bar - Functionele eisen

NEN-EN 1852-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 1: Eisen voor buizen,
hulpstukken en het systeem

CEN/TS 1852-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12007-1:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 1: Algemene functionele
aanbevelingen

NEN-EN 12007-4:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 4: Specifieke functionele
aanbevelingen voor renovatie

NEN-EN 12007-5:2014 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 5: Aansluitleidingen Specifieke functionele eisen

NEN-EN 12095:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Beugels voor
hemelwaterafvoerbuizen - Beproevingsmethode voor de
sterkte

NEN-EN 12100:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
buiging bij driepuntsbelasting
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CEN/TR 12108:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Leidraad voor de installatie in
gebouwen van drukleidingsystemen voor warm en koud
water bestemd voor menselijke consumptie

NEN-EN 12560-2:2013 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 2: Spiraalpakkingen voor
stalen flenzen

NEN-EN 12666-1:2006+A1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
binnen- en buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1:
Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem
NPR-CEN/TS 12666-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Polyetheen (PE) - Deel 2: Leidraad voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13052-1:2001 en

Invloed van materialen op water bestemd voor
menselijke consumptie - Organische materialen Bepaling van de kleur en troebelheid van water in
pijpleidingsystemen - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN 13476-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplasticeerd poly(vinyl chloride)(PVC-U),
polupropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 1:
Algemene eisen en prestatiekenmerken

NEN-EN 13476-2:2018+A1:2020 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 2:
Specificaties voor buizen en hulpstukken met gladde
binnen- en buitenkant en het systeem, Type A
NEN-EN 13476-3:2018+A1:2020 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen met een gestructureerde wand van
ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 3:
Specifcaties voor buizen, hulpstukken met gladde
binnenkant en geprofileerde buitenkant en het systeem,
Type B
NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017)/A7:2020 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017)/A8:2021 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-2:2017/C (Issue
2):2019 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 2:2019) - Correctie

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017)/A3:2018 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017)/A1:2018 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-2:2017 (Issue
1:2017)/A2:2018 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2: Materialen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-3:2017 (Issue
1:2017)/A4:2021 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening (Uitgave 1)
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NEN-EN 13480-3:2017 (issue
1):2017/A2:2020 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-3:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-3:2017 (issue
1):2017/A1:2021 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-3:2017 (Issue
1:2017)/A3:2020 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp
en berekening (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-4:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 4: Fabricage
en installatie (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-5:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5: Inspectie
en beproeving (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-5:2017 (Issue
1:2017)/A2:2021 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5: Inspectie
en beproeving (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-5:2017/C (Issue
2):2019 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5: Inspectie
en beproeving (Uitgave 2:2019) - Correctie

NEN-EN 13480-6:2017 (Issue
1:2017)/A1:2019 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6:
Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen
(Uitgave 1:2017)

NEN-EN 13480-6:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6:
Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen
(Uitgave 1)

NEN-EN 13480-6:2017/C (Issue
2):2019 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6:
Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen
(Uitgave 2:2019) - Correctie

NPR-CEN/TR 13480-7:2018 (Issue
1:2017) en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 7:
Aanbevelingen voor het gebruik van procedures voor
conformiteitsbeoordeling (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-8:2013/C (Issue
4):2016 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen (Uitgave 4:2016) - Correctie

NEN-EN 13480-8:2013 (Issue
2:2013) en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen (Uitgave 2:2013)

NEN-EN 13480-8:2017 (Issue
1:2017) en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen (Uitgave 1)

NEN-EN 13480-8:2017/C (Issue
2):2019 en

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen (Uitgave 2:2019) - Correctie

NEN-EN 13942:2009 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen
- Leidingafsluiters

NEN-EN 13942:2009/C1:2009 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen
- Leidingafsluiters

NEN-EN 14758-1:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polypropeen met minerale toevoegingen
(PP-MD) - Deel 1: Specificaties voor buizen, hulpstukken
en het systeem
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NVN-CEN/TS 14758-2:2016 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polypropeen met minerale toevoegingen
(PP-MD) - Deel 2: Leidraad voor
conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 14807:2013 en

Kunststofleidingsystemen - Glasvezel versterkte
thermohardende kunststof buizen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyester hars (UP) - Richtlijn voor de
structurele analyse van ondergrondse GVK-UP
pijpleidingen

NEN-EN 15001-1:2009 nl

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en
groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële
gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen
voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en
beproeving (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 15001-1:2009 en

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en
groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële
gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen
voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en
beproeving (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 15001-2:2008/A11:2014 nl Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en
groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële
gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen
voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
NEN-EN 15001-2:2008 en

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële
installaties en groter dan 5 bar voor industriële en nietindustriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde
functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering
en onderhoud

NEN-EN 15001-2:2008 nl

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en
groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële
gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen
voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN-EN 15189:2006 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Uitwendige
polyurethaan bekleding voor buizen - Eisen en
beproevingsmethoden

NVN-CEN/TS 15223:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Gevalideerde
ontwerpparameters voor ondergrondse thermoplastische
leidingsystemen

NEN-EN 15266:2007 en

Corrosievaste stalen buigzame gegolfde buissystemen in
gebouwen voor gas met een werkdruk tot en met 0,5
bar

NEN-EN 15542:2008 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
- Uitwendig cementmortel voor pijpen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 16125:2019 en

LPG-apparatuur en toebehoren - Leidingsystemen en
bevestigingen - Vloeibare fase en gasfase
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NEN-EN 16348:2013 en

Gasinfrastructuur - Veiligheid management systemen
(SMS) voor gas transmissie infrastructuur en Buisleiding
Integriteits Management Systems (PIMS) voor gas
transmissie buisleidingen - Functionele eisen

NPR-CEN/TR 16395:2012 en

Gasinfrastructuur - CEN/TC 234 Druk Definities Richtlijndocument

NPR-CEN/TR 16787:2014 en

Industriële Gasinstallaties - Richtlijn

NEN-EN 17150:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloos ondergronds
transport en opslag van niet-drinkwater - Testmethode
ter bepaling van korte duur druksterkte van
infiltratiekratten

NEN-EN 17151:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloos ondergronds
transport en opslag van niet-drinkwater - Testmethode
ter bepaling van langeduur druksterkte van
infiltratiekratten

NEN-EN 17152-1:2019/C1:2020 en Plastics piping systems for non-pressure underground
conveyance and storage of non-potable water - Boxes
used for infiltration, attenuation and storage systems Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP
and PVC-U
NEN-EN 17152-1:2019 en

Plastics piping systems for non-pressure underground
conveyance and storage of non-potable water - Boxes
used for infiltration, attenuation and storage systems Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP
and PVC-U

CEN/TS 17176-7:2020 en

Plastics piping systems for water supply and for buried
and above ground drainage, sewerage and irrigation
under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-O) - Part 7: Assessment of conformity

NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 6412-1:2018 en

Technische productdocumentatie - Vereenvoudigde
tekenwijze van pijpleidingen - Deel 1: Algemene regels
en orthogonale weergave

NEN-EN-ISO 6412-2:2018 en

Technische productdocumentatie - Vereenvoudigde
tekenwijze van pijpleidingen - Deel 2: Isometrische
projectie
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NEN-EN-ISO 6412-3:2018 en

Technische productdocumentatie - Vereenvoudigde
tekenwijze van pijpleidingen - Deel 3: Toebehoren voor
ventilatie- en afvoersystemen

NEN-EN-ISO 6708:1995 nl

Pijpleidingcomponenten - Definitie en keuze van DN
(nominale middellijn)

NEN-EN-ISO 9311-1:2005 en

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 1:
Bepaling van de filmeigenschappen

NEN-EN-ISO 9311-2:2011 en

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 2:
Bepaling van de schuifsterkte

NEN-EN-ISO 9311-3:2005 en

Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen - Deel 3:
Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand
tegen inwendige druk

NPR-ISO/TS 10465-1:2007 en

Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel
versterkte thermohardende (GVK) leidingen - Deel 1:
Installatie procedures

NPR-ISO/TR 10465-2:2007 en

Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel
versterkte leidingen op basis van onverzadigde polyester
hars (GRP-UP):Deel 2: Vergelijking van statische
calculatiemethoden

NPR-ISO/TR 10465-3:2007 en

Ondergrondse installatie van flexibele met glasvezel
versterkte leidingen op basis van onverzadigde polyester
hars (GRP-UP) - Deel 3: Installatieparameters en
toepassingslimieten

NEN-ISO 10804:2018 en

Restrained joint systems for ductile iron pipelines Design rules and type testing

NEN-EN-ISO 10931:2005/A1:2015
en

Kunststofleidingsystemen voor industriële toepassingen Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor
onderdelen en het leidingsysteem

NEN-EN-ISO 10931:2005 en

Kunststofleidingssystemen voor industriële toepassingen
- Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor
onderdelen en het leidingssysteem

NEN-EN-ISO 11295:2022 en

Classificatie en informatie aangaande ontwerp en
toepassing van kunststofleidingsystemen voor renovatie
en vervanging

NEN-EN-ISO 13056:2018 en

Plastics piping systems - Pressure systems for hot and
cold water - Test method for leaktightness under
vacuum

NEN-EN-ISO 13845:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een
rubber-ringafdichting voor gebruik met thermoplastische
drukbuizen - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij
inwendige druk en met een hoekverdraaiing

NEN-ISO 13951:2015 en

Plastics piping systems - Test method for the resistance
of plastic pipe/pipe or pipe/fitting assemblies to tensile
loading

NEN-EN-ISO 14692-1:2017 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte
kunststof buizen (GVK) - Deel 1: Woordenlijst,
symbolen, toepassingen en materialen

NEN-EN-ISO 14692-2:2017 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte
kunststofbuizen (GVK) - Deel 2: Kwalificatie en fabricage
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NEN-EN-ISO 14692-3:2017 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte
kunststofbuizen (GVK) - Deel 3: Systeemontwerp

NEN-EN-ISO 14692-4:2017 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Met glasvezel versterkte
kunststofbuizen (GVK) - Deel 4: Vervaardiging, installatie
en functionering

NEN-EN-ISO 15493:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor industriële toepassingen ABS, PVC-U en PVC-C - Specificaties voor onderdelen en
leidingsystemen - Metrische reeks

NEN-EN-ISO 15493:2003/A1:2017
en

Kunststofleidingsystemen voor industriële toepassingen ABS, PVC-U en PVC-C - Specificaties voor onderdelen en
leidingsystemen - Metrische reeks

NEN-EN-ISO 15494:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor industriële toepassingen Polybuteen (PB), polyetheen (PE) en polypropeen (PP) Specificaties voor onderdelen en leidingsystemen Metrische reeks

NEN-EN-ISO 15494:2018/A1:2020
en

Kunststofleidingsystemen voor industriële toepassingen Polybuteen (PB), polyetheen (PE) en polypropeen (PP) Specificaties voor onderdelen en leidingsystemen Metrische reeks

NEN-EN-ISO 15874-1:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 158745:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 15874-5:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15874-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 7:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
NEN-EN-ISO 158751:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15875-1:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
1: Algemeen

NEN-EN-ISO 158752:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernetpolyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-ISO 15875-2:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-ISO 158755:2004/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 15876-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 1:
Algemeen
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NEN-EN-ISO 15876-5:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 158772:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 158775:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15877-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
NPR-ISO/TR 16913:1999 en

Kunststof leidingen en fittingen - Definities van soorten
beproevingen

NEN-ISO 18468:2017 en

Ductile iron fittings, accessories and their joints and
valves - Epoxy coating

NEN-EN-ISO 21003-1:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 21003-5:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 5:
Geschiktheid van het systeem

NEN-EN-ISO 22391-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 22391-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 22391-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 22391-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid voor
de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 22391Kunststofleidingsystemen voor warm- en
5:2009/A1:2021 (Cor. 2021-08) en koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid voor
de toepassing van het systeem
NVN-CEN ISO/TS 22391-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 7: Richtlijn voor de
beoordeling van de conformiteit
NEN 1714:1960 nl

Algemene eisen voor melkleidingen

NEN 3215+C1:2014+A2:2022 nl

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de
perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de
afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van
dakuitmondingen

NTR 3216:2018/C1:2021 nl

Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp,
uitvoering en beheer
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NTR 3216:2018 nl

Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp,
uitvoering en beheer

NEN-EN 1610+NEN 3218-1:2019 nl Buitenriolering - Aanleg en beproeving van
leidingsystemen met Nederlandse aanvulling
NPR 3218-2:2019 nl

Buitenriolering - Deel 2: Richtlijnen voor de gebruiksfase

NPR 3218-3:2019 nl

Buitenriolering - Deel 3: Richtlijnen voor onderhoud

NEN 3300:1996 nl

Buitenriolering - Termen en definities

NEN 3653:2009 en

Methoden voor de vaststelling van acceptatiecriteria voor
defecten in rondlassen van pijpleidingen

NEN 3654:2014 nl

Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en
hoogspanningssystemen

NEN 3655:2020 en

Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor
buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke
stoffen - Functionele eisen

NEN 3655:2020 nl

Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor
buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke
stoffen - Functionele eisen

NPR 3659:1996 nl

Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de
sterkteberekening

NPR 3659:1996/A1:2003 nl

Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de
sterkteberekening

NPR 3659:1996/A1:2003/C1:2006
nl

Ondergrondse pijpleidingen - Grondslagen voor de
sterkteberekening

NEN 7244-1:2014 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 1: Nederlandse
editie op basis van NEN-EN 12007-1 - Algemene
functionele eisen

NEN 7244-3:2016 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 3: Nederlandse
editie op basis van NEN-EN 12007-3 - Specifieke
functionele eisen voor staal

NEN 7244-6:2018 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 6: Specifieke
functionele eisen voor aansluitleidingen

NEN 7801:2020 nl

Koepelnorm voor rioolrenovatie met behulp van
liningtechnieken

NTA 8036:2021 nl

Eisen voor de gezamenlijke ligging van
buisleidingsystemen in een leidingenstrook

23.040.10 - Stalen en ijzeren pijpleidingen
NEN-EN 253:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse warm water
leidingnetten - Rechte buizen samengesteld uit een
stalen mediumvoerende buis met polyurethaanschuim
als isolatiemateriaal en met een polyetheen
buitenmantel

NEN-EN 545:2010 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor waterleidingen - Eisen en beproevingsmethoden
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NEN-EN 598:2007+A1:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 640:1994 en

Buizen van gewapend beton en betonbuizen met een fijn
verdeelde wapening (zonder plaatstalen kern) voor
drukleidingen, inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 969:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor gasleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1123-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste,
stalen buizen - thermisch verzinkt - met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen met spiemofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen
NEN-EN 1123-3:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spiemofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen en
speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor
binnenriolering in schepen

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2014 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 2: Systeem S - Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en

Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1124-4:2013 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 4: Onderdelen voor rioleringen
onder onderdruk en voor rioleringen op schepen

NEN-EN 10208-1:2009 en

Stalen buizen voor leidingen voor brandbare vloeistoffen
- Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van
klasse A

NEN-EN 10216-1:2013 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van
ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
omgevingstemperatuur
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NEN-EN 10216-2:2013+A1:2019 en Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2: Buizen van
ongelegeerd en gelegeerd staal met specifieke
eigenschappen bij verhoogde temperatuur
NEN-EN 10216-3:2013 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 3: Buizen van
gelegeerd fijnkorrelig staal

NEN-EN 10216-4:2013 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 4: Buizen van
ongelegeerd en gelegeerd staal met eigenschappen
gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10216-5:2021 en

Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5:
Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10217-1:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 1: Buizen van
ongelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN 10217-2:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2: Elektrisch
gelaste buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde
temperatuur

NEN-EN 10217-3:2019 en

Gelaste stalen buizen voor drukdoeleinden - Technische
leveringsvoorwaarden - Deel 3: Elektrisch gelaste en
onder bescherming gelaste buizen van gelegeerd
fijnkorrelig staal, incl. de eigenschappen bij
kamertemperatuur en bij hogere en lagere temperaturen

NEN-EN 10217-4:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 4:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-5:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd en
gelegeerd staal met eigenschappen gespecificeerd bij
verhoogde temperatuur

NEN-EN 10217-6:2019 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 6:
Onderpoedergelaste buizen van ongelegeerd staal met
eigenschappen gespecificeerd bij lage temperatuur

NEN-EN 10217-7:2021 en

Gelaste stalen buizen voor toepassingen onder druk Technische leveringsvoorwaarden - Deel 7:
Corrosievaste stalen buizen

NEN-EN 10220:2003 en

Naadloze en gelaste stalen buizen - Afmetingen en
massa's per lengte

NEN-EN 10224:2003 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater
- Technische leveringsvoorwaarden
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NEN-EN 10224:2002/A1:2005 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10240:1998 en

Inwendige en/of uitwendige beschermende deklagen
voor stalen buizen - Specificaties voor dompelverzinkte
deklagen aangebracht in geautomatiseerde installaties

NEN-EN 10255:2004+A1:2007 en

Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en
draadsnijden - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10256:2000 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen Kwalificatie en bekwaamheid van personeel voor nietdestructief onderzoek van niveau 1 en 2

NEN-EN 10288:2002 en

Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen
- Uitwendige bekledingen in 2 lagen op basis van
geëxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 10298:2005 en

Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Inwendige voeringen met cementmortel

NEN-EN 10312:2002/A1:2005 en

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport
van water en vloeistoffen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10312:2003 en

Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport
van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10339:2007 en

Stalen buizen voor land- en zeeleidingen - Inwendige
vloeibare aangebrachte epoxy voering voor
corrosiebescherming

NEN-EN 10357:2013 en

Austenitisch, austenitisch-ferritisch en ferritisch
logitudinaal gewalste roestvast stalen buizen voor de
voedsel- en chemische industrie

NEN-EN 12007-3:2015 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 3: Specifieke functionele
eisen voor staal

NEN-EN 13941-1:2019+A1:2022 en Stadsverwarmingsbuizen - Ontwerp en installatie van
thermisch geïsoleerde enkele en dubbele buissystemen
voor ondergrondse warm water leidingnetten - Deel 1:
Ontwerp
NEN-EN 13941-2:2019+A1:2022 en Stadsverwarmingsbuizen - Ontwerp en installatie van
thermisch geïsoleerde enkele en dubbele buissystemen
voor ondergrondse warm water leidingnetten - Deel 2:
Installatie
NEN-EN 14525:2004 en

Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken
van flenzen voor gebruik met buizen van verschillende
materialen: nodulair gietijzer, Grijs gietijzer, Staal, PVCU PE, vezel-cement

NEN-EN 14628-1:2020 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: PE-deklagen

NEN-EN 14901-1:2014+A1:2019 en Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden for
organische deklagen van nodulaire gietijzeren
hulpstukken en verbindingen - Deel 1: Epoxy-bekleding
(berekend op zwaar werk)
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NEN-EN 14901-2:2019 en

Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden for
organische deklagen van nodulaire gietijzeren
hulpstukken en verbindingen - Deel 2: Thermoplastische
met zuur gemodificeerde polyolefine deklaag (TMPO)

NPR-CEN/TR 15545:2007 en

Leidraad voor het gebruik EN 545

NEN-EN 15655-1:2019 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Inwendige
polyurethaan voering voor buizen en hulpstukken - Deel
1: Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15655-2:2020 en

Nodulair gietijzeren buizen, verbindingen en hulpstukken
- Eisen en beproevingsmethoden voor organische
inwendige voeringen van buizen en verbindingen - Deel
2: Inwendige voeringen van buizen van
thermoplastische gemodificeerde polyolefine (TMPO)

NEN-EN 15698-1:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen - dubbelle verbonden
buissystemen voor ondergrondse heet water
leidingnetten - Deel 1: Fabrieksmatig geproduceerde
verbonden dubbele buissystemen bestaande uit rechte
buizen samengesteld uit twee stalen mediumvoerende
buizen met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en
met een polyetheen buitenmantel

CEN/TR 16017:2010 en

Richtlijn voor het gebruik van EN 598 (Nodulair
gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden)

NPR-CEN/TR 16470:2013 en

Milieu-aspecten van nodulair gietijzeren leidingstelsels
voor water en rioleringsaspecten toepassingen

CEN/TR 16950:2016 en

Ductile iron pipes, fittings and accessories - Sanitary
characteristics and test methods

NEN-EN-ISO 1127:1996 en

Buizen van corrosievast staal - Afmetingen, toleranties
en massa's per lengte

NEN-EN-ISO 1127:1996-10 nl

Buizen van corrosievast staal - Afmetingen, toleranties
en massa's per eenheid van lengte

NEN-EN-ISO 3183:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Stalen buizen voor
transportleidingsystemen

NEN-ISO 8179-1:2017 en

Nodulair gietijzeren buizen - Externe op zink gebaseerde
deklagen - Deel 1: Metallisch zink met afwerklaag

NEN-ISO 8179-2:2017 en

Nodulair gietijzeren buizen - Externe op zink gebaseerde
deklagen - Deel 2: Zink rijke verflaag

NEN-ISO 8180:2020 en

Nodulair gietijzeren buisleidingen - Polyethylene kous
voor aanbrengen op locatie

NEN-EN-ISO 8491:2004 en

Metalen - Buizen (buislengte) - Buigproef

NEN-EN-ISO 108931:2011/A1:2020 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 1:
Geautomatiseerd elektromagnetisch onderzoek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) stalen buizen voor de verificatie
van de lekdichtheid, in plaats van hydrostatische proef Amendment 1: Aanpassing van de afmetingen van de
referentie-kerf; aanpassing acceptatie-criteria
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NEN-EN-ISO 10893-1:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 1:
Geautomatiseerd elektromagnetisch onderzoek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) stalen buizen voor de verificatie
van de lekdichtheid, in plaats van hydrostatische proef

NEN-EN-ISO 10893-2:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 2:
Geautomatiseerd wervelstroomonderzoek van naadloze
en gelaste (met uitzondering van onderpoedergelaste)
stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden

NEN-EN-ISO 108932:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 2:
Automated eddy current testing of seamless and welded
(except submerged arc-welded) steel tubes for the
detection of imperfections - Amendment 1: Change of
dimensions of the reference notch; change acceptance
criteria

NEN-EN-ISO 108933:2011/A1:2019 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 3:
Geautomatiseerd onderzoek op lekdichtheid met
magnetische strooiflux over de gehele omtrek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) ferromagnetische stalen buizen
voor het aantonen van onvolkomenheden in de lengteen omtreksrichting - Amendment 1: Verandering van
afmetingen van de referentiekerf

NEN-EN-ISO 10893-3:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 3:
Geautomatiseerd onderzoek op lekdichtheid met
magnetische strooiflux over de gehele omtrek van
naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) ferromagnetische stalen buizen
voor het aantonen van onvolkomenheden in de lengteen omtreksrichting

NEN-EN-ISO 108933:2011/A2:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 3:
Automated full peripheral flux leakage testing of
seamless and welded (except submerged arc-welded)
ferromagnetic steel tubes for the detection of
longitudinal and/or transverse imperfections Amendment 2: Change acceptance criteria

NEN-EN-ISO 10893-4:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 4:
Penetrantonderzoek van naadloze en gelaste stalen
buizen voor het aantonen van
oppervlakteonvolkomenheden

NEN-EN-ISO 10893-5:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 5:
Magnetisch onderzoek van naadloze en gelaste
ferromagnetische stalen buizen voor het aantonen van
oppervlakteonvolkomenheden

NEN-EN-ISO 10893-6:2019 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 6:
Radiographic testing of the weld seam of welded steel
tubes for the detection of imperfections

NEN-EN-ISO 10893-7:2019 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digital
radiographic testing of the weld seam of welded steel
tubes for the detection of imperfections
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NEN-EN-ISO 108938:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 8:
Automated ultrasonic testing of seamless and welded
steel tubes for the detection of laminar imperfections Amendment 1: Change acceptance criteria

NEN-EN-ISO 10893-8:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 8:
Geautomatiseerd onderzoek van naadloze en gelaste
stalen buizen voor het aantonen van dubbelingen

NEN-EN-ISO 10893-9:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 9:
Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek van band/plaat,
dat wordt gebruikt voor de fabricage van gelaste stalen
buizen, voor het aantonen van dubbelingen

NEN-EN-ISO 108939:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 9:
Automated ultrasonic testing for the detection of laminar
imperfections in strip/plate used for the manufacture of
welded steel tubes - Amendment 1: Change acceptance
criteria

NEN-EN-ISO 1089310:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 10:
Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless
and welded (except submerged arc-welded) steel tubes
for the detection of longitudinal and/or transverse
imperfections - Amendment 1: Change of ultrasonic test
frequency; change of acceptance criteria

NEN-EN-ISO 10893-10:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 10:
Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek over de gehele
omtrek van naadloze en gelaste (met uitzondering van
onderpoedergelaste) stalen buizen voor het aantonen
van onvolkomenheden in de lengte- en omtreksrichting

NEN-EN-ISO 1089311:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes - Part 11:
Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded
steel tubes for the detection of longitudinal and/or
transverse imperfections - Amendment 1: Change of
ultrasonic test frequency; change of acceptance criteria

NEN-EN-ISO 10893-11:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 11:
Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek van de las van
gelaste stalen buizen voor het aantonen van
onvolkomenheden in de lengte- en omtreksrichting

NEN-EN-ISO 10893-12:2011 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 12:
Geautomatiseerd ultrasoon dikteonderzoek over de
gehele omtrek voor naadloze en gelaste (behalve
onderpoedergelaste) stalen buizen

NEN-EN-ISO 1089312:2011/A1:2020 en

Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 12:
Geautomatiseerd ultrasoon dikteonderzoek over de
gehele omtrek voor naadloze en gelaste (behalve
onderpoedergelaste) stalen buizen - Amendment 1:
Aanpassing acceptatie-criteria

NEN-ISO 18468:2017 en

Ductile iron fittings, accessories and their joints and
valves - Epoxy coating

NEN-EN-ISO 21809-1:2018 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen
voor ondergrondse en verzonken leidingen gebruikt in
transportleidingsystemen - Deel 1: Polyolefin deklagen
(3-laags PE en 3-laags PP)
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NEN-EN-ISO 21809-2:2014 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen
voor ondergrondse en verzonken leidingen gebruikt in
transportleidingsystemen - Deel 2: Enkellaags
samengesmolten epoxy deklagen

NEN-EN-ISO 218093:2016/A1:2020 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Uitwendige deklagen
voor ondergrondse en verzonken leidingen gebruikt in
transportleidingsystemen - Deel 3:
Veldverbindingsdeklagen - Amendmend 1: Introductie
van deklaagsystemen met een gaas achterkant

NEN 1982:1986 nl

Gelaste stalen precisiebuizen voor centrale-verwarmingsen gasinstallaties

NEN 3650-1:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisen

NEN 3650-1:2020 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisen

NEN 3650-2:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Aanvullende
eisen voor leidingen van staal

NEN 3650-2:2020 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 2: Aanvullende
eisen voor leidingen van staal

NEN 3650-4:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 3650-4:2012 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 3650-5:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 5: Aanvullende
eisen voor leidingen van gietijzer

NEN 3650-5:2012 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 5: Aanvullende
eisen voor leidingen van gietijzer

NEN 3651:2020 nl

Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij
belangrijke waterstaatswerken

NEN 3651:2020 en

Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij
belangrijke waterstaatswerken

NEN 3656:2022 en

Eisen voor stalen zeeleidingsystemen

NEN 3656:2022 nl

Eisen voor stalen zeeleidingsystemen

NEN 6901:1976 nl

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6901:1976 en

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 en

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 nl

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NPR 6903:1986 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit aan de
buitenzijde met PE beklede stalen buizen en hulpstukken

NEN 6905:1983 nl

Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NPR 6906:1983 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen
buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn
voorzien van een epoxy-bekleding

NEN 6910:1983 nl

Uitwendige bekleding met (asfalt)bitumen van
ondergronds te leggen stalen buizen en hulpstukken
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NPR 6911:1983 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen
buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn
voorzien van een (asfalt)bitumen bekleding

NPR 6912:1997 nl

Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen
en constructies van metaal

NEN 6913:1983 nl

Inwendige bekleding met (asfalt)bitumen van
ondergronds te leggen stalen vaten, buizen en
hulpstukken

NEN 7041:1976 nl

Verzinkte en/of met kunststof beklede stalen pijpen en
hulpstukken voor binnenriolering

23.040.15 - Pijpleidingen van non-ferro metalen
NEN-EN 1057:2006+A1:2010 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze koperen buizen
voor gas- en waterleidingen in sanitaire en
verwarmingstoepassingen

NEN-EN 1971-1:2019 en

Koper en koperlegeringen - Wervelstroombeproeving
voor het meten van defecten op ronde naadloze koperen
buizen en koperlegering buizen - Deel 1: Beproeving met
een omsluitingsspoel met ring aan de buitenkant

NEN-EN 1971-2:2019 en

Koper en koperlegeringen - Wervelstroombeproeving
voor het meten van defecten op ronde naadloze koperen
buizen en koperlegering buizen - Deel 2: Beproeving met
een omsluitingsproef met ring aan de binnenkant

NEN-EN 12449:2016+A1:2019 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
algemene toepassingen

NEN-EN 12450:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, koperen capillaire
buizen

NEN-EN 12451:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
warmtewisselaars

NEN-EN 12452:2012 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, gewalste buizen
met ribben voor warmtewisselaars

NEN-EN 12735-1:2020 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
luchtbehandeling en koeling - Deel 1: Buizen voor
leidingsystemen

NEN-EN 12735-2:2016 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor
luchtbehandeling en koeling - Deel 2: Buizen voor
apparaten

NEN-EN 13348:2016 en

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde koperen
buizen voor medische gassen of vacuum

NEN-EN 13349:2002 en

Koper en koperlegeringen - Vooraf geïsoleerde koperen
buizen met een massieve bedekking

NEN-EN 13480-8:2012/A2:2015 en Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8:
Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en
aluminiumlegeringen
NEN 1273:1967 nl

Slangtuiten en slangpuntstukken voor gas

NEN 2381:1968 nl

Slangpuntstukken voor propaan en butaan

NEN 2541:1967 nl

Puntstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
gasleidingen

NEN 2542:1967 nl

Puntstukken met buitendraad voor gasleidingen
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NEN 2544:1967 nl

Wartelmoeren voor puntstukken voor gas- en
waterleidingen

NEN 2545:1967 nl

Pakkingringen voor puntstukken voor gasleidingen

NEN 2549:1968 nl

Draadstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
driedelige koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 2550:1968 nl

Draadstukken met buitendraad voor driedelige
koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 2551:1968 nl

Draadstukken met binnendraad voor driedelige
koppelingen in gasleidingen

23.040.20 - Pijpleidingen van kunststof
NEN-EN 637:1994/C1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte kunststoffen - Bepaling van het
gehalte van de bestanddelen met de gravimetrische
methode

NEN-EN 637:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte kunststoffen - Bepaling van het
gehalte van de bestanddelen met de gravimetrische
methode

NEN-EN 705:1994/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 705:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 761:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GRP) - Bepaling
van de kruip bij droge omstandigheden

NEN-EN 761:1994/C1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen - Bepaling van de
kruip bij droge omstandigheden

CEN/TS 1046:2021 en

Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the
building structures for gravity and pressurised systems Trench installation

NEN-EN 1120:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen
(GVK) - Bepaling van de weerstand tegen inwerking van
chemicaliën aan de binnenkant van een segment onder
buiging

NEN-EN 1227:1998 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de langeduur relatieve ringvervorming onder
vochtige omstandigheden

NEN-EN 1329-1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Ongeplasticeerd polyvinylchloride
(PVC-U) - Deel 1: Specificaties voor leidingen,
hulpstukken en het systeem
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CEN/TS 1329-2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Ongeplasticeerd polyvinylchloride
(PVC-U) - Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1393:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de initiële trekeigenschappen in de lengterichting

NEN-EN 1393:1996/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de initiële trekeigenschappen in de lengterichting

NEN-EN 1394:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de schijnbare initiële treksterkte in de
omtreksrichting

NEN-EN 1394:1996/C1:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de schijnbare initiële treksterkte in de
omtreksrichting

NVN-CEN/TS 1401-2:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1447:2009+A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) Bepaling van de lange-duurweerstand tegen inwendige
druk

CEN/TS 1451-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1452-7:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse en
bovengrondse drukriolering - Ongeplasticeerd PVC (PVCU) - Deel 7: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1455-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
- Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

CEN/TS 1519-2:2020 en

Plastic piping systems for soil and waste discharge (low
and high temperature) within the building structure Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment
of conformity

NEN-EN 1555-2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening Polyetheen (PE) - Deel 2: Buizen

NEN-EN 1566-1:1999/C1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en
het systeem

NPR-CEN/TS 1566-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor de binnenriolering (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
2: Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling
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NEN-EN 1638:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) Beproevingsmethode en beoordeling van de weerstand
tegen cyclische inwendige druk

NEN-EN 1862:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van met glasvezel
versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) - Bepaling
van de relatieve kruip bij buiging na blootstelling aan
een chemische omgeving

NEN-EN 12007-2:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 2: Specifieke functionele
aanbevelingen voor polyetheen (MOP tot en met 10 bar)

NVN-CEN/TS 12007-6:2021 en

Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
druk tot en met 16 bar - Deel 6: Specifieke functionele
aanbevelingen voor ongeplasticeerd polyamide (PA-U)

NEN-EN 12106:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van polyetheen (PE) Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
inwendige druk na toepassing van afklemmen

NEN-EN 12200-1:2016 en

Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van
hemelwater voor bovengronds gebruik buiten Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, hulpstukken en voor het
systeem

NEN-EN 12201-2:2011+A1:2013 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
2: Buizen
NEN-EN 12324-2:1999 en

Irrigatietechniek - Haspelsystemen - Deel 2: Specificaties
voor buizen van polyetheen voor haspels

CEN/TS 13476-4:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen met een gestructureerde wand van
ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 4: Leidraad
voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13598-1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U),polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Specificaties voor
aanvullende hulpstukken en inspectieputten

NEN-EN 13598-2:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Specificaties voor
inspectieputten in verkeersgebieden en diepe
ondergrondse installaties

NPR-CEN/TS 14578:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
riolering - Buizen van met glasvezel versterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van
onverzadigde polyester harsen (UP) - Aanbevolen
richtlijnen voor de installatie

NPR-CEN/TR 15438:2007 en

Kunsstofleidingsystemen - Richtlijn voor codering van
producten en hun gebruik
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NPR-CEN/TR 15729:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Met glasvezel versterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van
onverzadigde polyester hars (UP) - Bepaling van de
gemiddelde slijtage weerstand na een gedefinieerd
aantal test cycli (kantelmethode)

NEN-EN 16000:2010 en

Kunststofleidingsystemen - Binnenhuis systemen Bevestigen en vastzetten van onderdelen voor de
beproeving van de thermische weerstand in een "single
burning item" beproeving

NEN-EN 16506:2014 en

Systemen voor renovatie van buitenriolering - Lining met
een stijf verankerde kunststof binnenlaag

NEN-EN 17176-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiënteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-O) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 17176-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiënteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-O) - Deel 2: Buizen

CEN/TS 17176-3:2022 en

Plastics piping systems for water supply and for buried
and above ground drainage, sewerage and irrigation
under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-O) - Part 3: Fittings

NEN-EN 17176-5:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiënteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-O) - Deel 5: Geschiktheid voor
gebruik van het systeem

CEN/TR 17179:2018 en

Kunsstofleiding- en mantelbuissystemen- Regenwater
infiltratie en (tijdelijke)opslag systemen Praktijkrichtlijnen voor ondergrondse aanleg

NEN-EN-ISO 1167-1:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transpo rt van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 1:
Algemene methode

NEN-EN-ISO 1167-2:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 2:
Voorbereiding van buis proefstukken

NEN-EN-ISO 1167-3:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 3:
Voorbereiden van onderdelen

NEN-EN-ISO 1167-4:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 4:
Voorbehandeling van verbindingen

NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen
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NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 1452-3:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 3:
Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 2505:2005 en

Thermoplastische kunststof buizen - Lengteverandering
na verwarming en afkoeling - Beproevingsmethode en
parameters

NEN-EN-ISO 2507-1:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 1: General test method

NEN-EN-ISO 2507-2:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 2: Test conditions for unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl
chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact
resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

NEN-EN-ISO 2507-3:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 3: Test conditions for
acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and
acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings

NEN-EN-ISO 3126:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Kunststof componenten Bepaling van afmetingen

NEN-EN-ISO 3127:2017 en

Thermoplastics pipes - Determination of resistance to
external blows - Round-the-clock method

NEN-ISO 3213:2009 en

Polypropeen (PP) buizen - Gevolgen van de tijd en
temperatuur op de verwachte sterkte

NEN-ISO 4065:2018 en

Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table

NPR-ISO/TR 4191:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
- Beproevingsomstandigheden voor buizen en
hulpstukken van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVCU) - Richtlijnen voor installatie

NEN-EN-ISO 6259-1:2015 en

Thermoplastics pipes - Determination of tensile
properties - Part 1: General test method

NEN-EN-ISO 6259-2:2021 en

Thermoplastics pipes - Determination of tensile
properties - Part 2: Pipes made of unplasticized poly
(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl
chloride (PVC-O), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVCC) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

NEN-EN-ISO 6259-3:2015 en

Thermoplastische buizen - Bepaling van de treksterkte
eigenschappen - Deel 3: Buizen van polyolefinen
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NEN-ISO 6964:2019 en

Buizen en hulpstukken van polyolefinnen - Bepaling van
het gehalte aan zwart koolstof door calcinatie en
pyrolyse - Beproevingsmethode

NPR-ISO/TS 7024:2005 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) in gebouwen - Thermoplasten Aanbevolen praktijk voor installatie

NEN-ISO 7432:2018 en

Met glasvezel versterkte thermohardende kunststof
leidingen en hulpstukken - Beproevingsmethoden voor
de beoordeling van het ontwerp voor spiemofverbindingen, inclusief dubbele mofverbinding, met
elastomerische afdichtingen

NEN-ISO 7509:2015 en

Kunststof leidingssystemen - Met glas versterkte
thermohardende kunststof buizen - Bepaling van tijd tot
bezwijken onder aanhoudende interne druk

NEN-ISO 7510:2017 en

Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics (GRP)
components - Determination of the amounts of
constituents

NEN-ISO 7675:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C)

NEN-ISO 7685:2019 en

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes Determination of initial ring stiffness

NEN-EN-ISO 7686:2005 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Bepaling van de
opaciteit

NEN-ISO 8361-2:1992 en

Buizen en hulpstukken van thermoplastische
kunststoffen - Waterabsorptie - Deel 2:
Beproevingsomstandigheden voor buizen en hulpstukken
van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)

NEN-ISO 8483:2019 en

Buizen van met glasvezel versterkte thermohardende
kunststoffen en hulpstukken - Beproevingsmethoden
voor de beoordeling van het ontwerp van geboute
flensverbindingen

NEN-ISO 8513:2016 en

Kunststofleidingsystemen - Glasvezel versterkte
thermoharde kunststof (GVK) buizen Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
schijnbare initiële treksterkte in de lengterichting

NEN-ISO 8779:2020 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen van polyetheen (PE)
voor irrigatievertakkingen - Specificaties

NEN-EN-ISO 8795:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor het transport van
drinkwater - Migratie-onderzoek - Bepaling van de
migratiewaarden van kunststofbuizen, hulpstukken en
hun verbindingen

NEN-EN-ISO 9080:2012 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Bepaling van
de langeduur hydrostatische sterkte van
thermoplastische materialen in buisvorm door
extrapolatie

NEN-EN-ISO 9852:2017 en

Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) buizen - Weerstand tegen
dichloromethaan bij vastgestelde temperatuur (DCMT) Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 9967:2016 en

Buizen van thermoplasten - Bepaling van de
kruipverhouding
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NEN-EN-ISO 9969:2016 en

Buizen van thermoplasten - Bepaling van de ringstijfheid

NEN-EN-ISO 10147:2012 en

Buizen en hulpstukken - PE-X buizen - Schatting van de
mate van vernetting door bepaling van het gelgehalte

NEN-ISO 10471:2018 en

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes Determination of the long-term ultimate bending strain
and the long-term ultimate relative ring deflection under
wet conditions

NEN-ISO 10508:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-ISO 10508:2006/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-EN-ISO 10619-3:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 3: Buigproeven bij hoge
en lage temperaturen

NVN-ISO/TS 10839:2000 en

Polyethyleen buizen en hulpstukken voor gasvoorziening
- Praktijkrichtlijn voor ontwerp, behandeling en
installatie

NEN-EN-ISO 10931:2005 en

Kunststofleidingssystemen voor industriële toepassingen
- Polyvinylidenefluoride (PVDF) - Specificaties voor
onderdelen en het leidingssysteem

NEN-EN-ISO 11173:2017 en

Thermoplastics pipes - Determination of resistance to
external blows - Staircase method

NEN-EN-ISO 11296-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 11296-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11296-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 112964:2018/A1:2021 en

Plastics piping systems for renovation of underground
non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4:
Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1:
Updated definitions, marking requirements and
procedure for alternative expression of flexural test
results

NEN-EN-ISO 11296-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-EN-ISO 11296-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 7:
Voeringen met spiraalvormige buizen

NEN-EN-ISO 11297-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 1: Algemeen
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NEN-EN-ISO 11297-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 2: Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11297-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 11297-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 4: Met ter plaatse uithardende buis

NEN-EN-ISO 11298-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 11298-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11298-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 11298-4:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-EN-ISO 11299-1:2019 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 11299-2:2018 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11299-3:2018 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-ISO 11922-1:2018 en

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Dimensions and tolerances - Part 1: Metric series

NEN-EN-ISO 12162:2009 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie, ontwerpcoëfficiënt
en materiaalaanduiding

NEN-EN-ISO 12162:1995 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie en
materiaalaanduiding - Globale bedrijfs(ontwerp)
coëfficiënt

NEN-ISO 12176-1:2017 en

Kunststofbuizen en - hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 1:
Stuiklassen

NEN-ISO 12176-3:2011 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 3:
Identificatiepas van de operator

NEN-EN-ISO 13229:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC
-U) leidingen en hulpstukken - Bepaling van het
viscositeitsgetal en berekening van de K-waarde
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NEN-EN-ISO 13254:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Beproevingsmethode voor de
waterdichtheid

NEN-EN-ISO 13255:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) in gebouwen Beproevingsmethode voor de luchtdichtheid van
verbindingen

NEN-EN-ISO 13257:2019 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Beproevingsmethode voor de weerstand
tegen cyclische temperaturen

NEN-EN-ISO 13259:2020 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze toepassingen - Beproevingsmethoden voor de
lekdichtheid van verbindingen met ringafdichtingen van
elastomeren

NEN-EN-ISO 13260:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-EN-ISO 13260:2011/A1:2018
en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-EN-ISO 13262:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse rioleringen - Spiraalbuizen met een
geprofileerde wand van thermoplasten - Bepaling van de
treksterkte van een naad

NEN-EN-ISO 13263:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze toepassingen - Thermoplastische hulpstukken Beproevingsmethode voor bepalen van de slagsterkte

NEN-EN-ISO 13264:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse riolering - Thermoplastische hulpstukken Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of
flexibiliteit van handvervaardigde hulpstukken

NEN-ISO 13272:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen van ongeplasticeerd poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropeen (PP), polypropeen met
minerale toevoegingen (PP-MD) en polyetheen (PE) Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden
en diepe ondergrondse installaties

NEN-EN-ISO 13477:2008 en

Buizen van thermoplasten voor het transport van
vloeistoffen - Bepaling van de weerstand tegen snelle
scheurvoortplanting - Stationaire beproeving op kleine
schaal (S4-proef)

NEN-EN-ISO 13478:2007 en

Thermoplastische leidingsystemen voor het transport
van vloeistoffen - Bepaling van de weerstand tegen
snelle scheurgroei (RCP) - Proef op ware grootte (FST)

NEN-EN-ISO 13479:2022 en

Polyolefine buizen voor het transport van vloeistoffen Bepaling van de weerstand tegen scheurvoortplanting Beproevingsmethoden voor langzame scheurgroei op
gekerfde buizen
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NEN-EN-ISO 13760:1998 en

Kunststof buizen voor het transport van vloeistoffen
onder druk - Regel van Miner - Berekeningsmethode
voor cumulatieve schade

NEN-EN-ISO 13844:2022 en

Plastics piping systems - Elastomeric-sealing-ring-type
socket joints for use with plastic pressure pipes - Test
method for leak tightness under negative pressure,
angular deflection and deformation

NEN-EN-ISO 13845:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een
rubber-ringafdichting voor gebruik met thermoplastische
drukbuizen - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij
inwendige druk en met een hoekverdraaiing

NEN-ISO 13950:2007/C1:2008 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-ISO 13950:2007 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-EN-ISO 13968:2008 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen van
thermoplasten - Bepaling van de ringflexibiliteit

NEN-ISO 14531-3:2010 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Vernet polyetheen
(PE-X) buissystemen voor het transport van gasvormige
brandstoffen - Specificaties - Deel 3: Hulpstukken voor
mechanische afdichting (inclusief PEX/metaalconstructies)

NEN-EN-ISO 15874-1:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 15874-2:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 158742:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 15874-5:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 158745:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 158752:2004/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-ISO 15875-3:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15875-5:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 158755:2004/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem
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NVN-CEN ISO/TS 15875-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
NEN-EN-ISO 15876-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 158762:2017/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15876-2:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15876-5:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 158765:2017/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15876-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 7:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
NEN-EN-ISO 158771:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd poly(vinylchloride)
(PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15877-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 158772:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15877-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 158773:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NEN-EN-ISO 158775:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15877-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
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NEN-ISO 16422:2014 en

Buizen en verbindingen gemaakt van georiënteerde
ongeplasticeerde poly(vinylchloride) (PVC-O) voor het
transport van water - Specificaties

NPR-ISO/TS 16479:2012 en

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Determination of the slow cracking resistance of pipes
and fittings using the Notched Ring Test (NRT)

NEN-ISO 16611:2017 en

Plastic leidingsystemen voor drainage en afvalverwerking
zonder druk - Niet-ronde leidingen en hun verbindingen
gemaakt van GRP gebaseerd op UP - Afmetingen, eisen
en testen

NEN-EN-ISO 16871:2003 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen Kunststofbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode
voor het bepalen van de weerstand tegen veroudering
door (natuurlijke) weersomstandigheden

NVN-ISO/TS 16943:2020 en

Thermoplastische buizen voor het transport van
vloeistoffen - Inspectie van elektrolasverbindingen van
polyethyleen met behulp van ultrasone phased array
testtechnieken

NEN-ISO 17454:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen Beproevingsmethode voor het bepalen van de
kleefkracht van de verschillende lagen door middel van
een trekopstelling

NEN-ISO 17455:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling
van de zuurstofdoorlaatbaarheid van de barrière laag

NEN-ISO 17455:2005/C1:2007 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling
van de zuurstofdoorlaatbaarheid van de barrière laag

NEN-ISO 17456:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen - Bepaling
van de lange duur hydrostatische sterkte

NEN-ISO 17484-1:2014 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse gelaagde
leidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis met een
maximum bedrijfsdruk tot en met 5 bar - Deel 1:
Specificaties voor systemen

NEN-EN-ISO 17778:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en
toebehoren - Bepaling van de relatie tussen gasdebiet
en drukverlies

NPR-ISO/TR 18124:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse M (metalen)
buizen - Beproevingsmethode voor de sterkte van de
laslijn in de metalen laag en verbinding tussen lagen
door gebruik van een kegel

NEN-ISO 18225:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse leidingsystemen
voor gasinstallaties buitenshuis - Specificaties voor
systemen

NPR-ISO/TS 18226:2006 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Versterkte
thermoplastische leidingsystemen voor het transport van
gasvormige brandstoffen met een druk tot 4 MPa (40
bar)

NEN-ISO 18373-1:2007 en

Harde PVC buizen - Dynamische differentiecalorimetriemethode (DSC) - Deel 1: Meting van de
procestemperatuur
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NEN-ISO 18373-2:2008 en

Harde PVC buizen - Dynamische differentiecalorimetriemethode (DSC) - Deel 2: Meting van de
enthalpie van de smeltkristal

NEN-ISO 18488:2015 en

Polyethylene (PE) materials for piping systems Determination of Strain Hardening Modulus in relation to
slow crack growth - Test method

NEN-ISO 18553:2002/A1:2007 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NEN-ISO 18553:2002 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NEN-ISO 18851:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen
(GVK) - Beproevingsmethode om het structureel
ontwerp van hulpstukken te bewijzen

NPR-ISO/TR 19480:2005 en

Polyethyelene buizen en hulpstukken voor
gasvoorziening of watervoorziening - Training en
beoordeling van lasoperators

NEN-EN-ISO 19893:2018 en

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and
fittings for hot and cold water - Test method for the
resistance of mounted assemblies to temperature cycling

NEN-ISO 19899:2010 en

Plastics piping systems - Polyolefin pipes and mechanical
fitting assemblies - Test method for the resistance to
end load (AREL test)

NEN-EN-ISO 210032:2008/A1:2011 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 21003-2:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 21003-3:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3: Hulpstukken

NVN-CEN ISO/TS 21003-7:2019 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 7: Leidraad
voor conformiteitsbeoordeling
NEN-ISO 21004:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun
verbindingen, gebaseerd op thermoplasten, voor
watervoorziening

NEN-EN-ISO 21225-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 1:
Vervanging van het netwerk door pipe bursting en pipe
extraction

NEN-EN-ISO 21225-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 2:
Vervanging van het netwerk door horizontaal gestuurde
boring en impactmoling

NEN-ISO 21307:2018 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen
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NEN-ISO 21307:2018/A1:2020 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen

NEN-ISO 21751:2011 en

Plastics pipes and fittings - Decohesion test of
electrofusion assemblies - Strip-bend test

NEN-EN-ISO 223912:2009/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 22391-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-ISO 23228:2011 en

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Determination of the stress-rupture resistance of
moulding materials using plain strain grooved tensile
(PSGT) specimens

CEN ISO/TS 23818-1:2020 en

Assessment of conformity of plastics piping systems for
the rehabilitation of existing pipelines - Part 1:
Polyethylene (PE) material

NEN-EN-ISO 23856:2021 en

Drukhoudende en drukloze kunststofleidingsystemen
voor watervoorziening, afvoer of riolering Glasvezelversterkte thermohardende kunststofsystemen
(GVK) op basis van onverzadigd polyesterhars

NEN-ISO 24033:2009 en

Verhoogde temperatuurbestendige polyetheen buizen
(PE-RT) - Effect van tijd en temperatuur op de
verwachte sterkte

NEN-ISO 25780:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze
watervoorziening, irrigatie, drainage of riolering Glasvezelversterkte kunststofleidingsystemen op basis
van onverzadigde polyester hars (UP) - Buizen met
flexibele hulpstukken bedoeld om te worden
geïnstalleerd met behulp van gesloten front
boortechnieken

NPR-ISO/TS 26873:2010 en

Plastics pipes and fittings - Definition and construction
procedures for reference lines

NPR-CEN-ISO/TR 27165:2012 en

Thermoplastische leidingssystemen - Richtlijn voor de
definities van de buiswandconstructie voor pijpleidingen

NEN 3650-3:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 3: Aanvullende
eisen voor leidingen van kunststof

NEN 3650-3:2012 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 3: Aanvullende
eisen voor leidingen van kunststof

NEN 7013:1980 nl

Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7036:1976/C1:1981 nl

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7036:1976 nl

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7036:1976 en

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7037:1981 nl

Buizen van met glasvezel versterkte thermoharde
kunststoffen voor buitenriolering - Eisen en
beproevingsmethoden
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NEN 7060:1984/C1:1985 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7060:1984 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7146:2001 nl

Kunststofleidingsystemen - Buigproef voor
thermoplastische hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethode

NEN 7200:2017 nl

Kunststofleidingen voor het transport van gas,
drinkwater en afvalwater - Stuiklassen van PE-buizen en
PE-hulpstukken

NEN 7230:2020 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Buizen
van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN 7231:2020 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast
PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7232:2020 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels
met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride
(slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7244-2:2016 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 2: Nederlandse
editie op basis van NEN-EN 12007-2 - Specifieke
functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en met 10
bar)

NEN 7244-5:2014 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk
tot en met 16 bar - Deel 5: Specifieke functionele eisen
voor slagvaste PVC-leidingen (MOP tot en met 200 mbar

NTA 8032:2016 nl

Renovatie van metalen gasleidingen met de
kousmethode

NTA 8828+A1:2019 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken

NCS 8828-1:2020 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1:
PE-elektrolasser

NCS 8828-2:2019 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2:
Lastoezichthouder

23.040.40 - Metalen hulpstukken
NEN-EN 448:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse
warmwaterleidingnetten - Hulpstukken samengesteld uit
een stalen mediumvoerend hulpstuk met
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een
polyetheen buitenmantel

NEN-EN 545:2010 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor waterleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 598:2007+A1:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 640:1994 en

Buizen van gewapend beton en betonbuizen met een fijn
verdeelde wapening (zonder plaatstalen kern) voor
drukleidingen, inclusief verbindingen en hulpstukken
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NEN-EN 969:2009 en

Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen
voor gasleidingen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1123-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste,
stalen buizen - thermisch verzinkt - met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen met spiemofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen
NEN-EN 1123-3:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spiemofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen en
speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor
binnenriolering in schepen

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2014 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 2: Systeem S - Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en

Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1124-4:2013 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 4: Onderdelen voor rioleringen
onder onderdruk en voor rioleringen op schepen

NEN-EN 1254-1:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 1:
Hulpstukken met uiteinden voor capillaire of
hardsoldeerverbinding aan koperen buizen

NEN-EN 1254-2:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 2:
Knelfittingen voor gebruik in combinatie met koperen
buizen

NEN-EN 1254-3:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 3:
Knelfittingen voor gebruik in combinatie met kunststof
buizen

NEN-EN 1254-4:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 4:
Draadkoppelingen

NEN-EN 1254-5:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 5:
Hulpstukken met korte uiteinden voor capillaire
hardsoldeerverbindingen aan koperen buizen
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NEN-EN 1254-6:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel
6: Insteek (push-fit) koppelingen voor metalen buizen
en kunststof en meerlaagse buizen

NEN-EN 1254-7:2021 en

Koper en koperlegeringen - Fittingen - Deel 7:
Perskoppelingen voor metalen buizen

NEN-EN 1254-8:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 8:
Drukverbindingen gebruikt voot kunststof en meerlaagse
buizen

NEN-EN 1254-20:2021 en

Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 20:
Omschrijving, afmetingen van schroefdraad,
beproevingsmethoden, referentiegegevens en
ondersteunende informatie

NEN-EN 10224:2003 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater
- Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10224:2002/A1:2005 en

Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van waterige vloeistoffen - Technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10241:2000 en

Stalen fittingen met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995/A1:1999 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfitting met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfittings met schroefdraad

NEN-EN
10242:1995/A1:1999/C1:1999 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfitting met schroefdraad

NEN-EN 10242:1995/A2:2003 en

Smeedbaar gietijzeren pijpfittings met schroefdraad

NEN-EN 10253-1:1999 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 1: Ongelegeerd staal voor
algemeen gebruik en zonder bijzondere
beproevingseisen

NEN-EN 10253-2:2021 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 2: Ongelegeerd staal en
staalsoorten van ferritische legeringen met bijzondere
beproevingseisen

NEN-EN 10253-3:2009 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 3: Smeedbaar austenitisch
en austenitisch-ferritisch (duplex) corrosievast staal
zonder specifieke inspectie-eisen

NEN-EN 10253-4:2008/C1:2009 en Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch
en austenitische-ferritische (duplex) corrosievast staal
met specifieke keuringseisen
NEN-EN 10253-4:2008 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch
en austenitische-ferritische (duplex) corrosievast staal
met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10284:2000 en

Smeedbaar gietijzeren fittingen met klemaansluitingen
voor leidingsystemen van polyethyleen (PE)

NEN-EN 10288:2002 en

Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen
- Uitwendige bekledingen in 2 lagen op basis van
geëxtrudeerde polyetheen

NEN-EN 10298:2005 en

Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Inwendige voeringen met cementmortel

NEN-EN 10374:2021 en

Welded fittings for the food and chemical industries Tees, bends and reducers for welding
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NEN-EN 12842:2012 en

Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen
van PVC-U of PE - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14628-1:2020 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: PE-deklagen

NEN-EN 14870-1:2011 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten,
fittingen en flenzen voor transportleidingsystemen - Deel
1: Inductiebochten

NEN-EN 14870-2:2005 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inlaatbochten,
hulpstukken en flenzen voor transportleidingsystemen Deel 2 : Hulpstukken

NEN-EN 14901-1:2014+A1:2019 en Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden for
organische deklagen van nodulaire gietijzeren
hulpstukken en verbindingen - Deel 1: Epoxy-bekleding
(berekend op zwaar werk)
NEN-EN 14901-2:2019 en

Nodulaire gietijzeren buizen, hulpstukken en
verbindingen - Eisen en beproevingsmethoden for
organische deklagen van nodulaire gietijzeren
hulpstukken en verbindingen - Deel 2: Thermoplastische
met zuur gemodificeerde polyolefine deklaag (TMPO)

NPR-CEN/TR 15545:2007 en

Leidraad voor het gebruik EN 545

NEN-EN 15655-1:2019 en

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken - Inwendige
polyurethaan voering voor buizen en hulpstukken - Deel
1: Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 15655-2:2020 en

Nodulair gietijzeren buizen, verbindingen en hulpstukken
- Eisen en beproevingsmethoden voor organische
inwendige voeringen van buizen en verbindingen - Deel
2: Inwendige voeringen van buizen van
thermoplastische gemodificeerde polyolefine (TMPO)

CEN/TR 16017:2010 en

Richtlijn voor het gebruik van EN 598 (Nodulair
gietijzeren buizen, hulpstukken en verbindingen voor
afvalwatertoepassingen - Eisen en
beproevingsmethoden)

NPR-CEN/TR 16470:2013 en

Milieu-aspecten van nodulair gietijzeren leidingstelsels
voor water en rioleringsaspecten toepassingen

CEN/TR 16950:2016 en

Ductile iron pipes, fittings and accessories - Sanitary
characteristics and test methods

NEN-ISO 4144:2003 en

Pipework - Corrosievaste stalen fittingen met
schroefdraad volgens ISO7-1

NEN 2972:1986 nl

Corrosievast-stalen lasbochten 90° met langsnaad Uitvoeringsvorm 3S

NEN 2973:1986 nl

Corrosievast-stalen lasbochten 90° met langsnaad Uitvoeringsvorm 5S

NEN 2974:1986 nl

Corrosievast-stalen concentrische lasverloopstukken met
langsnaad.

NEN 2975:1986 nl

Corrosievast-stalen excentrische lasverloopstukken met
langsnaad

NEN 2976:1986 nl

Corrosievast-stalen gelijkzijdige las-T-stukken met
langsnaad
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NEN 2977:1986 nl

Corrosievast-stalen ongelijkzijde las-T-stukken met
langsnaad

NEN 2978:1986 nl

Corrosievast-stalen buiskappen

NEN 6901:1976 nl

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6901:1976 en

Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 en

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 nl

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6905:1983 nl

Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NPR 6906:1983 nl

Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit stalen
buizen en hulpstukken die aan de buitenzijde zijn
voorzien van een epoxy-bekleding

23.040.45 - Hulpstukken van kunststof
NEN-EN 705:1994 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen
(GRP) - Methoden van regressieanalyse en hun
toepassing

NEN-EN 802:1994 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete
fittingen van thermoplasten voor drukbuissystemen Beproevingsmethode voor de maximale vervorming door
samendrukken

CEN/TS 1046:2021 en

Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the
building structures for gravity and pressurised systems Trench installation

NEN-EN 1120:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen en hulpstukken van
met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen
(GVK) - Bepaling van de weerstand tegen inwerking van
chemicaliën aan de binnenkant van een segment onder
buiging

NEN-EN 1555-3:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening Polyetheen (PE) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN 1716:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Aftakzadels van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand van een
samengesteld aftakzadels tegen slagbelasting

NEN-EN 12201-3:2011+A1:2012 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
3: Hulpstukken
NEN-EN 16506:2014 en

Systemen voor renovatie van buitenriolering - Lining met
een stijf verankerde kunststof binnenlaag

NEN-EN 17176-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiënteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-O) - Deel 1: Algemeen
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CEN/TS 17176-3:2022 en

Plastics piping systems for water supply and for buried
and above ground drainage, sewerage and irrigation
under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-O) - Part 3: Fittings

NEN-EN 17176-5:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor watervoorziening en voor
bovengrondse en ondergrondse drainage, drukriolering
en irrigatie onder druk - Georiënteerde ongeplasticeerde
poly(vinylchloride) (PVC-O) - Deel 5: Geschiktheid voor
gebruik van het systeem

NEN-EN-ISO 580:2005 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Gespuitgiete
thermoplastische hulpstukken - Methode voor visuele
beoordeling van verwarmingseffecten

NEN-EN-ISO 1167-1:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transpo rt van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 1:
Algemene methode

NEN-EN-ISO 1167-2:2006 en

Thermoplastischebuizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 2:
Voorbereiding van buis proefstukken

NEN-EN-ISO 1167-3:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 3:
Voorbereiden van onderdelen

NEN-EN-ISO 1167-4:2007 en

Thermoplastische buizen, hulpstukken en assemblages
voor het transport van vloeistoffen en gassen - Bepaling
van de weerstand tegen inwendige druk - Deel 4:
Voorbehandeling van verbindingen

NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 1452-3:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 3:
Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 2507-1:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 1: General test method
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NEN-EN-ISO 2507-2:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 2: Test conditions for unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl
chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact
resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

NEN-EN-ISO 2507-3:2017 en

Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening
temperature - Part 3: Test conditions for
acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and
acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings

NEN-EN-ISO 3126:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Kunststof componenten Bepaling van afmetingen

NEN-ISO 7432:2018 en

Met glasvezel versterkte thermohardende kunststof
leidingen en hulpstukken - Beproevingsmethoden voor
de beoordeling van het ontwerp voor spiemofverbindingen, inclusief dubbele mofverbinding, met
elastomerische afdichtingen

NEN-ISO 7510:2017 en

Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics (GRP)
components - Determination of the amounts of
constituents

NEN-EN-ISO 7686:2005 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Bepaling van de
opaciteit

NEN-ISO 8361-2:1992 en

Buizen en hulpstukken van thermoplastische
kunststoffen - Waterabsorptie - Deel 2:
Beproevingsomstandigheden voor buizen en hulpstukken
van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)

NEN-ISO 8483:2019 en

Buizen van met glasvezel versterkte thermohardende
kunststoffen en hulpstukken - Beproevingsmethoden
voor de beoordeling van het ontwerp van geboute
flensverbindingen

NEN-EN-ISO 10147:2012 en

Buizen en hulpstukken - PE-X buizen - Schatting van de
mate van vernetting door bepaling van het gelgehalte

NEN-ISO 10508:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-ISO 10508:2006/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-EN-ISO 11296-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 11296-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11296-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen
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NEN-EN-ISO 112964:2018/A1:2021 en

Plastics piping systems for renovation of underground
non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4:
Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1:
Updated definitions, marking requirements and
procedure for alternative expression of flexural test
results

NEN-EN-ISO 11296-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-EN-ISO 11296-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 7:
Voeringen met spiraalvormige buizen

NEN-EN-ISO 11297-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 11297-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 2: Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11297-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 11297-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 4: Met ter plaatse uithardende buis

NEN-EN-ISO 11298-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 11298-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11298-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 11298-4:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-EN-ISO 11299-1:2019 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 11299-2:2018 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11299-3:2018 en

Kunststof leidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse gasvoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 12162:1995 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie en
materiaalaanduiding - Globale bedrijfs(ontwerp)
coëfficiënt
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NEN-EN-ISO 12162:2009 en

Thermoplastische materialen voor buizen en hulpstukken
voor druktoepassingen - Classificatie, ontwerpcoëfficiënt
en materiaalaanduiding

NEN-ISO 12176-1:2017 en

Kunststofbuizen en - hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 1:
Stuiklassen

NEN-ISO 12176-3:2011 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Apparatuur voor het
lassen van polyetheen leidingsystemen - Deel 3:
Identificatiepas van de operator

NEN-EN-ISO 13260:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-EN-ISO 13260:2011/A1:2018
en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-EN-ISO 13262:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse rioleringen - Spiraalbuizen met een
geprofileerde wand van thermoplasten - Bepaling van de
treksterkte van een naad

NEN-EN-ISO 13263:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze toepassingen - Thermoplastische hulpstukken Beproevingsmethode voor bepalen van de slagsterkte

NEN-EN-ISO 13264:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse riolering - Thermoplastische hulpstukken Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of
flexibiliteit van handvervaardigde hulpstukken

NEN-ISO 13272:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen van ongeplasticeerd poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropeen (PP), polypropeen met
minerale toevoegingen (PP-MD) en polyetheen (PE) Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden
en diepe ondergrondse installaties

NEN-ISO 13950:2007 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-ISO 13950:2007/C1:2008 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Automatische
herkenningssystemen voor elektrolasverbinding

NEN-EN-ISO 13967:2010 en

Thermoplastische hulpstukken - Bepaling van de
ringstijfheid

NEN-ISO 14531-3:2010 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Vernet polyetheen
(PE-X) buissystemen voor het transport van gasvormige
brandstoffen - Specificaties - Deel 3: Hulpstukken voor
mechanische afdichting (inclusief PEX/metaalconstructies)

NEN-EN-ISO 158743:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 3:
Hulpstukken

Document Taal

Titel

NEN-EN-ISO 15874-3:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158743:2013/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158753:2004/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158753:2003/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158763:2017/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15876-3:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158763:2017/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158773:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Gechloreerd poly(vinylchloride) (PVCC)- Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158773:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-ISO 16422:2014 en

Buizen en verbindingen gemaakt van georiënteerde
ongeplasticeerde poly(vinylchloride) (PVC-O) voor het
transport van water - Specificaties

NEN-ISO 16611:2017 en

Plastic leidingsystemen voor drainage en afvalverwerking
zonder druk - Niet-ronde leidingen en hun verbindingen
gemaakt van GRP gebaseerd op UP - Afmetingen, eisen
en testen

NEN-EN-ISO 16871:2003 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen Kunststofbuizen en hulpstukken - Beproevingsmethode
voor het bepalen van de weerstand tegen veroudering
door (natuurlijke) weersomstandigheden

NEN-ISO 17484-1:2014 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse gelaagde
leidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis met een
maximum bedrijfsdruk tot en met 5 bar - Deel 1:
Specificaties voor systemen

NEN-EN-ISO 17778:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en
toebehoren - Bepaling van de relatie tussen gasdebiet
en drukverlies

NEN-ISO 17885:2015/A1:2016 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken
voor drukleidingsystemen - Specificaties
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NEN-ISO 17885:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken
voor drukleidingsystemen - Specificaties

NEN-ISO 18225:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse leidingsystemen
voor gasinstallaties buitenshuis - Specificaties voor
systemen

NPR-ISO/TS 18226:2006 en

Kunststofbuizen en -hulpstukken - Versterkte
thermoplastische leidingsystemen voor het transport van
gasvormige brandstoffen met een druk tot 4 MPa (40
bar)

NEN-ISO 18488:2015 en

Polyethylene (PE) materials for piping systems Determination of Strain Hardening Modulus in relation to
slow crack growth - Test method

NEN-ISO 18553:2002/A1:2007 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NEN-ISO 18553:2002 en

Methode voor de bepaling van de mate van pigment of
roetdispersie in polyolefine buizen, hulpstukken en
samenstellingen

NPR-ISO/TR 19480:2005 en

Polyethyelene buizen en hulpstukken voor
gasvoorziening of watervoorziening - Training en
beoordeling van lasoperators

NEN-EN-ISO 19893:2018 en

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and
fittings for hot and cold water - Test method for the
resistance of mounted assemblies to temperature cycling

NPR-ISO/TS 19911:2010 en

Plastics pipes and fittings - Format of a technical file for
characterizing PE spigot end fittings

NEN-EN-ISO 210033:2008/A1:2021 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3: Hulpstukken

NEN-ISO 21004:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun
verbindingen, gebaseerd op thermoplasten, voor
watervoorziening

NEN-EN-ISO 21225-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 1:
Vervanging van het netwerk door pipe bursting en pipe
extraction

NEN-EN-ISO 21225-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 2:
Vervanging van het netwerk door horizontaal gestuurde
boring en impactmoling

NEN-ISO 21307:2018 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen

NEN-ISO 21307:2018/A1:2020 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen

NEN-ISO 21751:2011 en

Plastics pipes and fittings - Decohesion test of
electrofusion assemblies - Strip-bend test
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NEN-EN-ISO 223913:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 22391-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 223913:2009/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NPR-ISO/TS 26873:2010 en

Plastics pipes and fittings - Definition and construction
procedures for reference lines

NEN 7013:1980 nl

Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7060:1984/C1:1985 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7060:1984 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7146:2001 nl

Kunststofleidingsystemen - Buigproef voor
thermoplastische hulpstukken - Eisen en
beproevingsmethode

NEN 7200:2017 nl

Kunststofleidingen voor het transport van gas,
drinkwater en afvalwater - Stuiklassen van PE-buizen en
PE-hulpstukken

NEN 7231:2020 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast
PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7232:2020 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels
met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride
(slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NTA 8828+A1:2019 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken

NCS 8828-1:2020 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1:
PE-elektrolasser

NCS 8828-2:2019 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2:
Lastoezichthouder

23.040.50 - Pijpleidingen en hulpstukken van andere materialen
NEN-EN 295-1:2013 en

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen Deel 1: Eisen aan buizen, hulpstukken en verbindingen

NEN-EN 295-2:2013 en

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen Deel 2: Conformiteitsbeoordeling en monsterneming

NEN-EN 295-4:2013 en

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen Deel 4: Eisen aan verloopstukken, koppelstukken en
flexibele koppelingen

NEN-EN 295-5:2013 en

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen Deel 5: Eisen aan geperforeerde buizen en hulpstukken

NEN-EN 295-6:2013 en

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen Deel 6: Eisen aan onderdelen van putten en
inspectieruimten
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NEN-EN 295-7:2013 en

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen Deel 7: Eisen aan buizen en verbindingen voor het
doorpersen van buizen

NEN-EN 512:1994 en

Vezelcement produkten - Buizen en verbindingen voor
drukleidingen

NEN-EN 512:1994/A1:2001 en

Vezelcement producten - Buizen en verbindingen voor
drukleidingen

NEN-EN 588-1:1996 en

Vezelcementbuizen voor rioleringen en drainage - Deel
1: Buizen, verbindingen en hulpstukken voor systemen
onder vrij verval

NEN-EN 639:1994 en

Algemene eisen voor betonbuizen voor drukleidingen
inclusief verbindingen en hulpstukken

NEN-EN 641:1994 en

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

NEN-EN 642:1994 en

Buizen van spanbeton met en zonder plaatstalen kern
voor drukleiding, inclusief verbindingen en hulpstukken
en specifieke eisen voor voorspanstaal voor buizen

NEN-EN 1444:2001 en

Buizen van vezelcement - Leidraad voor de aanleg en
voor werkzaamheden op de bouwplaats

NEN-EN 1916:2002/C2:2007 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C1:2005 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C3:2008 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 nl

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 12585:1998 en

Toestellen, leidingen en fittingen van glas - Leidingen en
fittingen DN 15 tot 1000 - Compatibiliteit en
uitwisselbaarheid

NEN-EN 12763:2000 en

Vezelcementbuizen en hulpstukken voor
binnenrioleringen - Afmetingen en technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 14636-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringen Polyesterharsbeton - Deel 1: Buizen en hulpstukken met
flexibele verbindingen

NEN 3650-4:2020 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 3650-4:2012 en

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 4: Aanvullende
eisen voor leidingen van beton

NEN 7126:2004 nl

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton
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23.040.60 - Flenzen, koppelingen en verbindingen
NEN-EN 489-1:2019 en

Stadsverwarmingsbuizen - Enkele en dubbelle
verbonden buissystemen voor ondergrondse heet water
leidingnetten - Deel 1: Verbindingsconstructies en
thermische isolatie voor ondergrondse warm water
leidingnetten volgens NEN-EN 13941-1

NEN-EN 1092-1:2018 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en accessoires, PNaanduiding - Deel 1: Stalen flenzen

NEN-EN 1092-2:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met PNaanduiding - Deel 2: Gietijzeren flenzen

NEN-EN 1092-3:2003 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - PNaanduiding - Deel 3: Flenzen van koperlegeringen

NEN-EN 1092-3:2003/C1:2005
en;fr;de

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - PNaanduiding - Deel 3: Flenzen van koperlegeringen

NEN-EN 1092-3:2003/C2:2007
en;fr;de

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - PNaanduiding - Deel 3: Flenzen van koperlegeringen

NEN-EN 1092-4:2002 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren - met PNaanduiding - Deel 4: Flenzen van aluminiumlegeringen

NEN-EN 1119:2009 en

Kunststofleidingsystemen - Verbindingen voor met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK)
buizen en hulpstukken - Beproevingsmethode voor de
dichtheid en de weerstand tegen beschadiging van de
flexibele verbindingen met elastomerische
afdichtingselementen

NEN-EN 1123-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste,
stalen buizen - thermisch verzinkt - met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spiemofverbinding voor riolering - Deel 1: Eisen,
beproevingen, kwaliteitscontrole

NEN-EN 1123-2:2006+A1:2007 en Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen met spiemofverbinding voor riolering - Deel 2: Afmetingen
NEN-EN 1123-3:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
thermisch verzinkte stalen buizen, met spiemofverbinding voor riolering - Deel 3: Afmetingen en
speciale eisen voor binnenriolering onder druk en voor
binnenriolering in schepen

NEN-EN 1124-1:1999/A1:2004 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole
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NEN-EN 1124-1:1999 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spiemofverbinding voor
riolering - Deel 1: Eisen, beproevingen,
kwaliteitscontrole

NEN-EN 1124-2:2014 en

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbindingen
voor riolering - Deel 2: Systeem S - Afmetingen

NEN-EN 1124-3:2008 en

Buizen en hulpstukken in de langsnaad gelaste
corrosievaste stalen buizen met spie-mofverbinding voor
riolering - Deel 3: Systeem X - Afmetingen

NEN-EN 1448:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Componenten van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van trekvaste mof- en spie-eindverbindingen
met afdichtingen van elastomeer

NEN-EN 1449:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Componenten van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van gelijmde mof- en spie-eindverbindingen

NEN-EN 1450:1996/A1:1998 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van geboute flensverbindingen

NEN-EN 1450:1996 en

Kunststofleidingsystemen - Onderdelen van met
glasvezel versterkte thermoharde kunststoffen (GVK) Beproevingsmethoden voor de beoordeling van het
ontwerp van geboute flensverbindingen

NEN-EN 1515-1:1999 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
1: Keuze van bouten en moeren

NEN-EN 1515-2:2002 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
2: Indeling van materialen van bouten voor stalen
flenzen met PN-aanduiding

NEN-EN 1515-3:2005 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
3: Classificatie van bouten voor stalen flenzen met een
"Class" -aanduiding

NEN-EN 1515-4:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Boutverbindingen - Deel
4: Selectie van boutverbindingen voor apparatuur
gerelateerd aan Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EG)

NEN-EN 1591-1:2014 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen Deel 1: Berekening

NPR-CEN/TR 1591-2:2020 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen Deel 2: Pakkingparameters

NPR-CEN/TS 1591-3:2007 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen Deel 3: Berekeningsmethode voor metaal-op-metaal
contact type flensverbinding
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NEN-EN 1591-4:2013 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen Deel 4: Kwalificatie van personeel dat geboute
verbindingen in kritische drukhoudende systemen
monteert

NPR-CEN/TR 1591-5:2012 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen Deel 5: Berekeningsmethode voor volledig gepakte
verbindingen

NEN-EN 1759-1:2004 en

Flenzen en hun verbinding - Ronde flenzen voor buizen,
afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met "class" aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen, NPS 1/2 tot 24

NEN-EN 1759-3:2003 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met
"class"-aanduiding - Deel 3: Flenzen van
koperlegeringen

NEN-EN 1759-3:2003/C1:2006 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met
"class"-aanduiding - Deel 3: Flenzen van
koperlegeringen

NEN-EN 1759-4:2003 en

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor
buizen, afsluiters, hulpstukken en toebehoren, met
"class"-aanduiding - Deel 4: Flenzen van
aluminiumlegeringen

NEN-EN 10311:2005 en

Verbindingen voor stalen buizen en hulpstukken voor het
transport van water en andere waterige vloeistoffen

NEN-EN 12220:1998 en

Ventilatie van gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen
van ronde flenzen voor algemene ventilatie

NEN-EN 12573-4:2000 en

Gelaste, niet-verplaatsbare, drukloze tanks van
thermoplasten - Deel 4: Constructie en berekening van
flensverbindingen

NEN-EN 12734:2000 en

Irrigatietechniek - Snelkoppelbuizen voor verplaatsbare
irrigatiesystemen - Technische eigenschappen en
beproevingen

NEN-EN 12760:2016 en

Afsluiters - Lassokken voor stalen afsluiters

NEN-EN 13081:2008+A1:2012 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen Bedieningsapparatuur voor tanks - Adapters en
koppelingen voor de dampverzamelleiding

NEN-EN 13083:2008+A1:2013 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen Bedieningsapparatuur voor tanks - Adapter voor het
laden en lossen aan de onderzijde

NEN-EN 13083:2001 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen Bedieningsapparatuur voor tanks - Adapter voor het
laden en lossen aan de onderzijde

NEN-EN 13555:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingparameters en
beproevingsprocedures relevant voor de ontwerpregels
voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen

NPR-CR 13642:1999 en

Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen Achtergrondinformatie
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NEN-EN 14525:2004 en

Nodulaire gietijzeren koppelingen en overgangsstukken
van flenzen voor gebruik met buizen van verschillende
materialen: nodulair gietijzer, Grijs gietijzer, Staal, PVCU PE, vezel-cement

NEN-EN 14772:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Inspectie en beproeving
voor de kwaliteitsborging van pakkingen volgens EN 514
en EN 12560

NEN-EN 14870-1:2011 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten,
fittingen en flenzen voor transportleidingsystemen - Deel
1: Inductiebochten

NEN-EN 14870-3:2006 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Inductiebochten,
fittingen en flenzen voor transportleidingsystemen - Deel
3: Flenzen

NEN-EN 16397-1:2014 en

Flexibele verbindingstukken - Deel 1: Prestatie-eisen

NEN-EN 16397-2:2014 en

Flexibele verbindingstukken - Deel 2: Materialen en
afmetingen voor flexibele verbindingsstukken met
metalen band

NEN-EN-ISO 3458:2015 en

Plastics piping systems - Mechanical joints between
fittings and pressure pipes - Test method for
leaktightness under internal pressure

NEN-EN-ISO 3459:2022 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische verbindingen
tussen hulpstukken en drukbuizen Beproevingsmethode voor de lekdichtheid onder
negatieve druk

NEN-EN-ISO 3501:2022 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische verbindingen
tussen hulpstukken en drukbuizen Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
uittrekken onder constante belasting in lengterichting

NEN-EN-ISO 3503:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mechanische verbindingen
tussen hulpstukken en drukbuizen Beproevingsmethode voor de lekdichtheid onder
inwendige druk van samenstellen belast door buiging

NEN-ISO 9624:2019/A1:2021 (Cor. Thermoplastics piping systems for fluids under pressure
2022-01) en
- Flange adapters and loose backing flanges - Mating
dimensions
NEN-ISO 9624:2019 en

Thermoplastics piping systems for fluids under pressure
- Flange adapters and loose backing flanges - Mating
dimensions

NEN-ISO 11413:2009 en

Kunststofbuizen en hulpstukken - Voorbereiding van
proefstukverbindingen tussen een polyethyleen (PE) pijp
en een elektrolashulpstuk

NEN-ISO 11414:2009 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Voorbehandeling van
polyethyleen (PE) buis/buis of buis/hulpstuk
proefstukverbindingen door stuiklassen

NEN-EN-ISO 13783:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Trekvaste dubbelemofverbindingen van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) Beproevingsmethode voor de lekdichtheid en sterkte
tijdens beproeving op buiging en inwendige druk
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NEN-EN-ISO 13845:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een
rubber-ringafdichting voor gebruik met thermoplastische
drukbuizen - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij
inwendige druk en met een hoekverdraaiing

NEN-EN-ISO 13846:2000 en

Kunststofleidingsystemen - Trekvaste en niet-trekvaste
hulpstukken en verbindingen voor drukbuizen van
thermoplasten - Beproevingsmethode voor de langeduur
-dichtheid onder inwendige waterdruk

NEN-ISO 13956:2010 en

Kunststofleidingen en fittingen - Bepaling van de
cohesieve weerstand - Afschuifproef voor polyetheen
(PE) zadelsamenstellingen

NEN-EN-ISO 19879:2021 en

Metalen leidingverbindingen voor hydraulische,
pneumatische en algemene toepassingen Beproevingsmethoden voor hydraulische verbindingen

NEN-EN-ISO 19892:2018 en

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and
fittings for hot and cold water - Test method for the
resistance of joints to pressure cycling

NEN-ISO 19899:2010 en

Plastics piping systems - Polyolefin pipes and mechanical
fitting assemblies - Test method for the resistance to
end load (AREL test)

NPR-ISO/TS 19911:2010 en

Plastics pipes and fittings - Format of a technical file for
characterizing PE spigot end fittings

NEN-EN-ISO 27509:2020 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Compacte verbindingen
met opstaande rand met IX afsluitring

NEN 2979:1986 nl

Stalen overschuifflenzen met aansluitmaten volgens ISOPN 10

NEN 2980:1986 nl

Aluminium overschuifflenzen met aansluitmaten volgens
ISO-PN 10

NEN 2981:1986 nl

Corrosievast-stalen overschuifflenzen met aansluitmaten
volgens ISO-PN 10

NEN 2984:1989 nl

Corrosievast-stalen buiskoppelingen - Lasuitvoering

NEN 7080:1982/C1:1983 nl

Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met
klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen

NEN 7080:1982 nl

Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met
klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen

23.040.70 - Slangen en slangsamenstellen
NEN-EN 560:2018 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Slangaansluitingen
voor apparatuur voor lassen, snijden en verwante
processen

NEN-EN 561:2002 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Snelkoppelingen met
afsluitklep voor gebruik bij lassen, snijden en verwante
processen

NEN-EN 694:2014 en

Brandslangen - Vormvaste slangen voor vaste
brandblusinstallaties

NEN-EN 853:2015 en

Rubber slangen en -slangassemblages Hydrauliekslangen met wapening van gevlochten
staaldraad - Specificatie

NEN-EN 854:2015 en

Rubber slangen en -slangassemblages - Hydrauliek
slangen met textielwapening - Specificatie
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NEN-EN 1112:2008 en

Sanitaire kranen - Douchekoppen voor sanitaire kranen
voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene
technische eisen

NEN-EN 1113:2015 en

Sanitaire kranen - Doucheslangen voor sanitaire kranen
voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene
technische eisen

NEN-EN 1327:1996 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Slangen van
thermoplasten voor lassen en aanverwante processen

NEN-EN 1360:2013 en

Rubberslangen en slangassemblages voor
brandstofzuilen met telwerk - Specificatie

NEN-EN 1761:1999 en

Rubberslangen en -slangassemblages voor levering door
brandstoftankwagens - Specificatie

NEN-EN 1762:2019 en

Rubberslangen en slangsamenstellen voor LPG
(vloeibaar of gasvormig) en aardgas tot 25 bar (2,5
MPa) - Specificatie

NEN-EN 1765:2016 en

Rubber slangassemblages voor het zuigen en persen van
olie - Specificatie voor de samenstellen

NEN-EN 1947:2014 en

Brandslangen - Half flexibele persslangen en
slangassemblages voor pompen en voertuigen

NEN-EN 12115:2021 en

Rubber- en kunststofslangen en -assemblages voor
vloeibare of gasvormige chemicaliën - Specificatie

NEN-EN 13371:2002 en

Cryogene vaten - Koppelingen voor cryogeen gebruik

NEN-EN 13482:2013 en

Rubberslangen en slangassemblages voor asfalt en
bitumen - Specificatie

NEN-EN 13483:2013 en

Rubber en kunststof slangen en slangassemblages met
dampretour opvang voor brandstofzuilen met telwerk Specificatie

NEN-EN 13618:2016 en

Flexibele leidingenassemblages in drinkwaterinstallaties Functionele eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13765:2018 en

Thermoplastische composiet (niet-gevulkaniseerde)
folies slangen en slangassemblages voor het transport
van koolwaterstoffen, oplosmiddelen en chemicaliën Specificatie

NEN-EN 13766:2019+A1:2020 en

Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulkaniseerde)
slangen en slangassemblages voor het transport van
vloeibaar petroleumgas en vloeibaar aardgas Specificatie

NEN-EN 14420-1:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 1: Eisen,
overzicht, aanduiding en beproeving

NEN-EN 14420-2:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 2: Delen van de
nippel slangzijde

NEN-EN 14420-3:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 3:
Klemverbindingen, die met pinnen of bouten zijn
vastgezet

NEN-EN 14420-4:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 4:
Flensverbindingen

NEN-EN 14420-5:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 5:
Schroefdraadverbindingen
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NEN-EN 14420-6:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 6: TW tankwagen
koppelingen

NEN-EN 14420-7:2013 en

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 7:
Hefboomkoppelingen

NEN-EN 14420-8:2013+A1:2016 en Slangkoppelingen met klemmen - Deel 8: Symmetrische
koppelingen (Guillemin systeem)
NPR-CEN/TS 14421:2006 en

Slangpilaar en klembus voor krimpen en oppersen

NEN-EN 14422:2013 en

Verbindingsassemblages met klemverbindingen voor LPG
transportslangen

NEN-EN 14423:2013+A2:2019 en

Verbindingsassemblages met klemverbindingen voor
gebruik bij stoomslangen met een druk tot 18 bar

NEN-EN 14424:2013 en

Slangkoppelingen met schroefhulzen

NEN-EN 14540:2014 en

Brandslangen - Niet-doorlatende, plat-oprolbare slangen
voor vaste brandblusinstallaties

NEN-EN 14585-1:2006 en

Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassingen
onder druk - Deel 1: Eisen

NPR-CEN/TR 14585-2:2006 en

Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassingen
onder druk - Deel 2: Aanbeveling voor het gebruik van
procedures voor conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TR 14585-3:2017 en

Gegolfde metalen slangassemblages voor toepassing in
drukhoudende systemen - Deel 3: Ontwerpmethode

NEN-EN 14800:2007 en

Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenstellen voor de
aansluiting van huishoudelijke vloeibaargastoestellen

NEN-EN 15889:2011 en

Brandweerslangen - Beproevingsmethoden

NEN-EN 16436-1:2014+A3:2020 en Rubber- en kunststofslangen, buizen en
verbindingstukken gebruikt voor propaan, butaan en hun
mengsels in de dampfase - Deel 1: Slangen en buizen
NEN-EN 16436-2:2018 en

Rubber- en kunststofslangen, buizen en
verbindingstukken gebruikt voor propaan, butaan en hun
mengsels in de dampfase - Deel 2: Montage

NEN-EN 16617:2015 en

Pijpleidingen - Gegolfde metalen slangen voor brandbare
gassen - Prestatie-eisen, beproeving en merken

NEN-EN 16643:2016 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages Niet-verlijmde fluor-kunststof slangen en slangassemblages voor vloeibare en gasvormige
chemicaliën - Specificatie

NPR-CEN/TS 16650:2014 en

Specificatie voor slangkoppelingen voor benzine, olie en
smeermiddelen - Hogedrukkoppelingen

NEN-EN 16820:2017 en

Slangassemblages voor gebruik in de farmaceutische en
biotechnologische industrie met slangen van nietmetallische materialen - Elastomerische slangen met of
zonder Liner

NEN-EN 16821:2017 en

Slangassemblages voor gebruik in de farmaceutische en
biotechnische industrie met slangen van niet-metallische
materialen - Slangen van siliconenrubber

NEN-EN-ISO 1307:2008 en

Rubber- en kunstofslangen - Minimum en maximum
binnendiameters en toleranties op afgesneden lengtes

NEN-EN-ISO 1401:2016 en

Rubber irrigatieslangen
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NEN-EN-ISO 1402:2021 en

Rubber and plastics hoses and hose assemblies Hydrostatic testing

NEN-EN-ISO 1403:2019 en

Rubberslangen met textielversterking voor algemene
water toepassingen - Specificatie

NEN-EN-ISO 1825:2018 en

Rubberslangen en -slangassemblies voor het tanken van
vliegtuigen en aftanken - Specificatie

NEN-EN-ISO 2398:2016 en

Rubberslangen met textielversterking voor perslucht Specificatie

NEN-EN-ISO 3994:2014 en

Kunststofslangen - Schroefvormige met thermoplasten
versterkte thermoplastische slangen voor het zuigen en
persen van waterige materialen - Specificatie

NEN-EN-ISO 4023:2009 en

Rubberslangen en -slangassemblages voor stoom Beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 4080:2010 en

Rubber- en kunststofslangen en slangassemblages Bepaling van de gasdiffusie

NEN-EN-ISO 4641:2016 en

Rubber slangen en slangassemblages voor het afzuigen
en de afvoer van water - Specificatie

NEN-EN-ISO 4671:2022 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages Methoden voor het bepalen van de afmetingen van
slangen en de lengten van slangassemblages

NEN-EN-ISO 5774:2016 en

Kunststofslangen - Textielversterking voor
persluchttoepassingen - Specificaties

NEN-EN-ISO 6134:2017 en

Rubberslangen en slangassemblages voor verzadigde
stoom - Specificatie

NEN-EN-ISO 6224:2011 en

Kunststofslangen met textielversterking voor algemene
watertoepassingen - Specificatie

NEN-EN-ISO 6801:2022 en

Rubber and plastics hoses - Determination of volumetric
expansion

NEN-EN-ISO 6802:2018 en

Rubber- en kunststofslangen en slangassemblagesHydraulische impulsproef met buiging

NEN-EN-ISO 6803:2017 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages Hydraulische impulsproef zonder buiging

NEN-EN-ISO 6806:2017 en

Rubberslangen en -slangassemblages voor het gebruik
in oliebranders - Specificatie

NEN-EN-ISO 6808:2014 en

Kunststofslangen en slangassemblages voor zuigen en
persen onder lage druk van vloeibare aardolieproducten
- Specificatie

NEN-EN-ISO 6945:1996/A1:2000
en

Rubberslangen - Bepaling van de slijtvastheid van de
buitenlaag

NEN-EN-ISO 6945:1996 en

Rubberslangen - Bepaling van de slijtvastheid van de
buitenlaag

NEN-EN-ISO 7233:2021 en

Rubber and plastics hoses and hose assemblies Determination of resistance to vacuum

NEN-EN-ISO 7326:2016 en

Rubber- en kunststofslangen - Beoordeling van de
weerstand tegen ozon onder statische omstandigheden

NEN-EN-ISO 7369:2020 en

Leidingen - Metalen slangen en slangsamenstellen Woordenlijst
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NEN-EN-ISO 7662:1996 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
slijtvastheid van de binnenlaag

NEN-EN-ISO 7751:2016 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangsamenstellen Verhoudingen van de proef- en barstdruk tot de
maximale werkdruk

NEN-EN-ISO 8028:2018 en

Rubber- en/of kunststofslangassemblages voor het
spuiten van verf zonder gebruik van lucht - Specificatie

NEN-EN-ISO 8029:2014 en

Kunststofslang - Opvouwbare waterslang met
textielwapening voor algemeen gebruik - Specificatie

NEN-EN-ISO 8030:2014 en

Rubber- en kunststofslangen - Beproevingsmethode van
de brandbaarheid

NEN-EN-ISO 8031:2020 en

Rubber- en kunststofslangen en -slangassemblages Bepaling van de elektrische eigenschappen

NEN-EN-ISO 8033:2017 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de hechting
tussen de lagen

NEN-EN-ISO 8308:2015 en

Rubber- en kunststofslangen en flexibele buizen Bepaling van de doorlaatbaarheid voor vloeistof door de
slang- en buiswanden

NEN-EN-ISO 8330:2022 en

Rubber and plastics hoses and hose assemblies Vocabulary

NEN-EN-ISO 8331:2016 en

Rubber- en kunststofslangstellen - Richtlijnen voor
selectie, opslag, gebruik en onderhoud

NEN-EN-ISO 10380:2012 en

Pijpleidingen - Gegolfde metalen slangen en
slangassemblages

NEN-EN-ISO 10619-1:2018 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 1: Buigproeven bij
omgevingstemperatuur

NEN-EN-ISO 10619-2:2021 en

Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of
flexibility and stiffness - Part 2: Bending tests at subambient temperatures

NEN-EN-ISO 10619-3:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Meting van de
buigzaamheid en stijfheid - Deel 3: Buigproeven bij hoge
en lage temperaturen

NEN-EN-ISO 10806:2003 en

Pijpleidingen - Aansluitstukken voor gegolfde metalen
slangen

NEN-EN-ISO 10807:1997 en

Leidingen - Flexibele, geplooide metalen
slangassemblages voor de bescherming van elektrische
leidingen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan
heersen

NEN-EN-ISO 10960:2018 en

Rubber- en kunststofslangen - Bepaling van de
weerstand tegen ozon onder dynamische
omstandigheden

NEN-ISO 12151-1:2010/A1:2017
en

Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 1:
Slangkoppelingen met O-ring volgens ISO 8434-3

NEN-ISO 12151-1:2010 en

Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 1:
Slangkoppelingen met O-ring volgens ISO 8434-3
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NEN-ISO 12151-2:2003 en

Leidingverbindingen voor hydraulische en algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 2:
Slangkoppelingen met 24°-conus en O-ring volgens ISO
8434-1 en ISO 8434-4

NEN-ISO 12151-3:2021 en

Aansluitigen voor hydrauliek en voor algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 3:
Slangkoppelingen met flensuiteinden volgens ISO 61621 of ISO 6162-2

NEN-ISO 12151-4:2007 en

Leidingverbindingen voor hydrauliek en voor algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 4:
Slangkoppelingen met metrische inschroefnippels
volgens ISO 6149

NEN-ISO 12151-5:2007 en

Leidingverbindingen voor hydrauliek en voor algemene
toepassingen - Slangkoppelingen - Deel 5:
Slangkoppelingen met 37° felsrand volgens IS O 8434-2

NEN-EN-ISO 14557:2003/A1:2007
en

Brandslagen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-EN-ISO 14557:2003 en

Brandslangen - Rubber en kunststof zuigslangen en
slangsamenstellen

NEN-EN-ISO 15465:2004 en

Leidingen - Gewikkelde metalen slangen en
slangsamenstellen

NEN-ISO 17165-1:2007 en

Hydrauliek - Slangassemblages - Deel 1: Afmetingen en
eisen

NPR-ISO/TS 17165-2:2013 en

Hydrauliek - Slangassemblages - Deel 2: Praktijken voor
hydraulische slangassemblages

NPR-ISO/TR 17784:2010 en

Rubber- en kunststofslangstellen - Leidraad voor het
gebruik door inkopers, monteurs, installateurs en
bedieningspersoneel

NEN-EN-ISO 18752:2022 en

Rubber hoses and hose assemblies - Wire- or textilereinforced single-pressure types for hydraulic
applications - Specification

NEN-ISO 23384:2021 en

Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire or
textile reinforced types with working pressure equal or
above 70 MPa (700 bar) - Specification

NEN-EN-ISO 28017:2018 en

Rubberslangen en -slangassemblages, met draad- of
textielversterking, voor baggerdoeleinden - Specificatie

NEN-ISO 28702:2008 en

Rubber- en kunststofslangen en buizen Textielversterking - Pletproef bij lage temperatuur

NEN-EN-ISO 30013:2011 en

Rubber- en kunststofslangen - Methoden van
blootstelling aan laboratoriumlichtbronnen - Bepaling
van veranderingen in kleur, uiterlijk en andere fysische
eigenschappen

NPR 5527:2009 nl

Richtlijn voor controle, inspectie en keuring van
industriële slangassemblages in de gebruiksfase

23.040.80 - Afdichtingen voor pijpleidingen en slangsamenstellen
NEN-EN 681-1:1996/A1:1998 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde rubber
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NEN-EN 681-1:1996/A3:2005 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996/C1:2002 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996/A2:2002 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

NEN-EN 681-1:1996 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber

NEN-EN 681-2:2000/A1:2002 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische elastomeren

NEN-EN 681-2:2000/A2:2005 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische elastomeren

NEN-EN 681-2:2000 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische elastomeren

NEN-EN 681-3:2000/A1:2002 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van verbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

NEN-EN 681-3:2000 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

NEN-EN 681-3:2000/A2:2005 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van verbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

NEN-EN 681-4:2000/A2:2005 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan

NEN-EN 681-4:2000/A1:2002 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan

NEN-EN 681-4:2000 en

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan

NEN-EN 751-1:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
1e, 2e en 3e-familie en warm water - Deel 1: Anaerobe
afdichtingsmaterialen

NEN-EN 751-2:1997 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
1e, 2e en 3e-familie en warm water - Deel 2: Nietuithardende afdichtingsmaterialen
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NEN-EN 751-3:2022 en

Afdichtingsmaterialen voor metallieke
schroefdraadverbindingen in contact met gassen van de
1e, 2e en 3e-familie en heet water - Deel 3: Nietgesinterde banden van PTFE pijpen

NEN-EN 1514-1:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 1:
Vlakke pakkingen van niet-metallieke materialen met of
zonder vulmateriaal

NEN-EN 1514-2:2014+A1:2021 en Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met PN-aanduiding - Deel 2: Spiraalpakkingen voor
stalen flenzen
NEN-EN 1514-3:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 3: Niet
-metallieke pakkingen met een mantel van PTFE

NEN-EN 1514-4:1997 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 4:
Pakkingen van metaal met geribbeld, vlak of gegroefd
profiel voor gebruik met stalen flenzen

NEN-EN 1514-6:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 6:
Pakkingen met een kamprofiel voor stalen flenzen

NEN-EN 1514-7:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met PN-aanduiding - Deel 7: Pakkingen met een metalen
omhulling voor stalen flenzen

NEN-EN 1514-8:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met PN-aanduiding - Deel 8: Oring pakkingen van polymeer voor gegroefde flenzen

NEN-EN 1989:2000 en

Leidingsystemen van thermoplasten - Verbindingen voor
ondergrondse drukloze rioleringstoepassingen Beproevingsmethode voor de afdichtende prestatie op
lange-termijn van verbindingen met afdichtingen van
thermoplastische elastomeren (TPE) door het schatten
van de afdichtingsdruk

NEN-EN 12560-1:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 1: Vlakke pakkingen van
niet-metallieke materialen met of zonder kern

NEN-EN 12560-3:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 3: Niet-metallieke
pakkingen met een mantel van PTFE

NEN-EN 12560-4:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 4: Pakkingen van metaal
met geribbeld, vlak of gegroefd profiel voor gebruik met
stalen flenzen

NEN-EN 12560-5:2001 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 5: Pakkingen van metalen
ringverbinding voor gebruik met stalen flenzen

NEN-EN 12560-6:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Afmetingen van
pakkingen voor flenzen met een "Class"-aanduiding Deel 6: Pakkingen met kamprofiel voor stalen flenzen
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NEN-EN 12560-7:2004 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingen voor flenzen
met "Class"-aanduiding - Deel 7: Pakkingen met een
metalen omhulling voor stalen flenzen

NEN-EN 13090:2000 en

Middelen voor het opnieuw afdichten van
draadverbindingen van gasleidingen in gebouwen

NEN-EN 13555:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Pakkingparameters en
beproevingsprocedures relevant voor de ontwerpregels
voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen

NEN-EN 14741:2006 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Verbindingen
voor ondergrondse drukloze toepassingen Beproevingsmethode voor lange termijn
afdichtingsprestaties van verbindingen met afdichtingen
van elastomeer (strohalm test)

NEN-EN 14772:2021 en

Flenzen en hun verbindingen - Inspectie en beproeving
voor de kwaliteitsborging van pakkingen volgens EN 514
en EN 12560

NEN-EN-IEC 62339-1:2007 en

Modulaire component verbindingen door
oppervlaktemontage voor productverdelingscomponenten - Deel 1: Elastomerische
afdichtingen

NEN 2983:1989 nl

Niet-metalen vlakke pakkingen voor flenzen met
aansluitmaten volgens ISO-PN 10 - Uitvoeringsvorm IBC

23.040.99 - Toebehoren voor pijpleidingen, overige
NEN-EN 558:2022 en

Industriële afsluiters - Inbouwmaten van metalen
afsluiters voor gebruik in pijpleidingsystemen met
flensverbindingen - Afsluiters met PN en klasseaanduiding

NEN-EN 10289:2002 en

Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het
water gelegde leidingen - Uitwendige bekleding
bestaande uit deklagen van epoxy en gewijzigd-epoxy
aangebracht in vloeibare vorm

NEN-EN 10290:2002 en

Stalen buizen en fittingen voor in de bodem en in het
water gelegde leidingen - Uitwendige bekleding
bestaande uit deklagen van polyurethaan en gewijzigdpolyurethaan aangebracht in vloeibare vorm

NEN-EN 10300:2005 en

Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Bitumineuze warmaangebrachte materialen voor
uitwendige deklagen

NEN-EN 10301:2003 en

Stalen buizen en hulpstukken voor leidingen op land en
in zee - Inwendige deklagen voor vermindering van de
wrijving van transport van niet-corrosief gas

NEN-EN 10310:2004 en

Stalen buizen en hulpstukken voor land- en zeeleidingen
- Inwendige en uitwendige bekleding op basis van
polyamidepoeder

NEN-EN 10339:2007 en

Stalen buizen voor land- en zeeleidingen - Inwendige
vloeibare aangebrachte epoxy voering voor
corrosiebescherming

Document Taal

Titel

NEN-EN 12068:1998 en

Kathodische bescherming - Uitwendige organische
bekleding voor de bescherming tegen corrosie van in de
bodem of in het water gelegde stalen leidingen die
samen met kathodische bescherming worden gebruikt Wikkelbanden en krimpbare materialen

NEN-EN 12502-1:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 12502-2:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 2: Invloed van factoren op
koper en koperlegeringen

NEN-EN 12502-3:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 3: Invloed van factoren op
thermisch verzinkt ijzer en staal

NEN-EN 12502-4:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 4: Invloed van factoren op
corrosievast staal

NEN-EN 12502-5:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 5: Invloed van factoren op
gietijzer, ongelegeerde en laag-gelegeerd ijzer en staal

NEN-EN 12954:2019 en

Algemene principes van kathodische bescherming van
metalen constructie in de grond of in het water

NEN-EN 13160-1:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 13160-2:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 2: Eisen en beproevings
-/beoordelingsmethoden voor druk en vacuümsystemen

NEN-EN 13160-3:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 3: Eisen en beproevings
-/beoordelingsmethoden voor systemen met vloeistof
met tanks

NEN-EN 13160-4:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 4: Eisen en beproevings
-/beoordelingsmethoden voor sensor gebaseerd op
lekdetectiesystemen

NEN-EN 13160-5:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 5: Eisen en beproevings
-/beoordelingsmethoden voor een tankmeter en onder
druk staande leidingsystemen

NEN-EN 13160-6:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 6: Sensoren in
controleputten

NEN-EN 13160-7:2016 en

Lekdetectiesystemen - Deel 7: Algemene eisen en
beproevingsmethoden voor tussenruimten, afdichtingen
tegen lekken en ommantelingen tegen lekken

NEN-EN 13509:2003 en

Meettechnieken van kathodische bescherming

NEN-EN 14291:2004 en

Schuimvormende oplossingen voor lekdetectie op
gasinstallaties

NEN-EN 14624:2020 en

Prestaties van mobiele lekdetectoren en van stationaire
gasdetectoren voor alle koudemiddelen

NEN-EN 14917:2021 en

Metalen balgcompensatoren voor drukhoudende
apparatuur
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NEN-EN 15112:2022 en

Uitwendige kathodische bescherming van
bekledingsbuizen van putten

NEN-EN 17414-1:2020 en

Stadskoelingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde
flexibele buissystemen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 17414-2:2020 en

District cooling pipes - Factory made flexible pipe
systems - Part 2: Bonded system with plastic service
pipes; requirements and test methods

NEN-EN 17414-3:2020 en

Stadskoelingsbuizen - Fabrieksmatige flexibele
buissystemen - Deel 3: Vol kunststof buizen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 17415-1:2020 en

Stadskoelingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse koud water
leidingnetten - Deel 1: Rechte buizen samengesteld uit
een stalen mediumvoerende buis met
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een
polyetheen buitenmantel

NEN-EN 17415-2:2021 en

Stadskoelingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse koud water
leidingnetten - Deel 2: Hulpstukken samengesteld uit
een stalen of kunststof mediumvoerend hulpstuk met
polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een
polyetheen buitenmantel

NEN-EN 17415-3:2021 en

Stadskoelingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde
verbonden buissystemen voor ondergrondse koud water
leidingnetten - Deel 3: Stalen afsluiters voor stalen en
kunststofleidingen met polyurethaanschuim als
isolatiemateriaal en met een ommanteling van
polyetheen en met een ommanteling van polyetheen

NEN-EN 50443:2011 en

Effecten van elektromagnetische interferentie op
pijpleidingen veroorzaakt door wisselstroom bij hoge
spanning van spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer
en door wisselstroom bij hoge spanning van
voedingssystemen

NEN-EN-ISO 6553:2017 en

Automatische condenspotten - Merken

NEN-ISO 6704:1992 en

Automatische condenspotten - Classificatie

NEN-ISO 6948:1992 en

Automatische condenspotten - Beproeving na fabricage
en van functionele eigenschappen

NEN-ISO 7841:1992 en

Automatische condenspotten - Bepaling van
stoomverlies - Beproevingsmethoden

NEN-ISO 7842:1992 en

Automatische condenspotten - Debietbepaling Beproevingsmethoden

N 130:1932 nl

Rioleeringsonderdeelen - Gietijzeren straatkolkroosters
en trottoirkolkdeksels - Gietijzeren inlaatstuk met stalen
rooster

N 131:1952 nl

Rioleringsonderdelen - Betonnen bakken voor straat- en
trottoirkolk (klein model)

N 133:1951 nl

Rioleringsonderdelen - Gietijzeren inlaatstukken

NEN 1571:1967 nl

Drukmeetnippels voor gas
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23.060.01 - Afsluiters, algemeen
NEN-EN 19:2016 en

Industriële afsluiters - Markering van metalen afsluiters

NEN-EN 488:2020 en

Stadsverwarmingsbuizen - In de fabriek geïsoleerde
buissystemen voor stadsverwarming - Stalen afsluiters
voor stalen leidingen met polyurethaanschuim als
isolatiemateriaal en met een ommanteling van
polyetheen

NEN-EN 558:2022 en

Industriële afsluiters - Inbouwmaten van metalen
afsluiters voor gebruik in pijpleidingsystemen met
flensverbindingen - Afsluiters met PN en klasseaanduiding

NEN-EN 736-1:2018 en

Afsluiters - Termen en definities - Deel 1: Definitie van
de afsluitertypen

NEN-EN 736-2:2016 en

Afsluiters - Termen en definities - Deel 2: Definitie van
de onderdelen van afsluiters

NEN-EN 736-3:2008 en

Afsluiters - Terminologie - Deel 3: Definitie van
basisbegrippen

NEN-EN 736-3:2008 nl

Afsluiters - Terminologie - Deel 3: Definitie van
basisbegrippen

NEN-EN 816:2017 en

Sanitaire kranen- Zelfsluitende kranen PN 10

NEN-EN 1074-1:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 1074-1:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 1074-2:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2:
Blokafsluiters

NEN-EN 1074-2:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2:
Blokafsluiters

NEN-EN 1074-2:2000/A1:2004 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2:
Blokafsluiters

NEN-EN 1267:2012 en

Afsluiters - Beproeving van de stromingsweerstand met
water als beproevingsmedium

NEN-EN 1503-1:2000 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels Deel 1: Staalsoorten gespecificeerd in Europese normen

NEN-EN 1503-2:2000 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels Deel 2: Staalsoorten anders dan die welke zijn
gespecificeerd in Europese Normen

NEN-EN 1503-3:2000/C1:2001 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels Deel 3: Gietijzersoorten gespecificeerd in Europese
normen

NEN-EN 1503-3:2000 en

Afsluiters - Materialen voor huizen, kappen en deksels Deel 3: Gietijzersoorten gespecificeerd in Europese
normen

NEN-EN 1626:2008 en

Cryogene vaten - Afsluiters voor cryogeen gebruik
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NEN-EN 1680:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters voor
leidingsystemen van polyetheen (PE) Beproevingsmethode voor de bepaling van de
lekdichtheid tijdens en na toepassing van buiging op het
bedieningsmechanisme

NEN-EN 1705:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van thermoplasten
- Beproevingsmethode voor de integriteit van een
afsluiter na uitwendige slagbelasting

NEN-EN 12119:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Afsluiters van polyetheen
(PE) - Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
temperatuurswisselingen

NEN-EN 12201-4:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening, en
voor drainage en riolering onder druk - Polyetheen (PE) Deel 4: Kleppen

NEN-EN 12266-1:2012 en

Industriële afsluiters - Beproeving van metalen afsluiters
- Deel 1: Beproevingen, beproevingsprocedures en
acceptatiecriteria - Verplichte eisen

NEN-EN 12266-2:2012 en

Industriële afsluiters - Beproeving van metalen afsluiters
- Deel 2: Beproevingen, beproevingsprocedures en
acceptatiecriteria - Aanvullende eisen

NEN-EN 12351:2010 en

Industriële afsluiters - Beschermkappen voor afsluiters
met flensaansluitingen

NEN-EN 12516-1:2014+A1:2018 en Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 1: Tabellarische methode voor de behuizing van
stalen afsluiters
NEN-EN 12516-2:2014+A1:2021 en Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 2: Berekeningsmethode voor de behuizing van
stalen afsluiters
NEN-EN 12516-3:2002 en

Afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 3:
Experimentele methode

NEN-EN 12516-4:2014+A1:2018 en Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing
- Deel 4: Berekeningsmethode voor industriële afsluiters
gefabriceerd in metalen anders dan staal
NEN-EN 12567:2000 en

Industriële afsluiters - Afsluiters voor vloeibaar aardgas Eisen aan de geschiktheid voor gebruik en de
beproeving ervan

NEN-EN 12569:2020 en

Industriële afsluiters - Afsluiters voor de chemische en
petrochemische procesindustrie - Eisen en beproevingen

NEN-EN 12570:2000 nl

Industriële afsluiters - Methode voor het bepalen van de
grootte van het bedieningselement

NEN-EN 12570:2000 en

Industriële afsluiters - Methode voor het bepalen van de
grootte van het bedieningselement

NEN-EN 12627:2017 en

Industriële afsluiters - Lasaansluitingen voor stalen
afsluiters

NEN-EN 12982:2009 en

Industriele afsluiters - Inbouwmaten voor afsluiters met
lasaansluitingen

NEN-EN 13076:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreininging van
drinkwater door terugstroming - Ongehinderde
doorstroming - Familie A - Type A
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NEN-EN 13175:2019+A1:2020 en

LPG materieel en toebehoren - Specificaties en
beproeving van LPG tankafsluiters en hulpstukken

NEN-EN 13397:2001 en

Industriële afsluiters - Membraanafsluiters gemaakt van
metalen

NEN-EN 13774:2013 en

Afsluiters voor gasdistributiesystemen met maximale
werkdruk minder of gelijk aan 16 bar - Prestatie-eisen

NEN-EN 14141:2013 en

Afsluiters voor transport van aardgas in pijpleidingen Prestatie-eisen en beproevingen

NEN-EN 14454:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met
terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 32 - Familie H,
type A

NEN-EN 14455:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Onder druk staande
luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - Familie L, type A
en type B

NEN-EN 14506:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Automatische omleiding
- Familie H, type C

NEN-EN 15096:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met anti
-vacuümklep - DN 15 tot DN 25 inclusief Familie H, type
B en type D - Algemene technische specificatie

NEN-EN 16668:2016+A1:2018 en

Industriële afsluiters - Eisen aan en beproeving van
metalen afsluiters als drukaccessoires

NEN-EN 16722:2015 en

Industriële afsluiters - Inbouwmaten voor afsluiters met
schroefeinden

NEN-EN-IEC 61518:2001/C11:2002 Koppelingsafmetingen tussen verschildrukzenders en
en
geflensde aansluitingsblokken tot 413 bar (41,3 mpa)
NEN-ISO 5209:2019 en

Industriële afsluiters - Markering van metalen afsluiters

NEN-EN-ISO 5210:2017 en

Industriële afsluiters - Aansluitingen voor aandrijvingen
van afsluiters voor meervoudige omwenteling van de
spindel

NEN-EN-ISO 5211:2017 en

Industriële afsluiters - Aansluitingen van gedeeltelijk
draaibaar bediende afsluiters

NEN-ISO 5752:2021 en

Metalen afsluiters voor het gebruik in
pijpleidingsystemen met flensverbindingen Inbouwmaten

NEN-EN-ISO 6553:2017 en

Automatische condenspotten - Merken

NEN-ISO 8233:1991 en

Afsluiters van thermoplasten - Draaimoment Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 8659:2020 en

Afsluiters van thermoplasten - Vermoeiingssterkte Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 10497:2010 en

Beproeving van afsluiters - Eisen voor brandproeven

NEN-EN-ISO 14723:2009 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Transportleidingsystemen
- Onderzeese leidingafsluiters
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NEN-EN-ISO 15848-1:2015 en

Industriële afsluiters - Metingen, beproeven en
kwalificatieprocedures voor vluchtige emissies - Deel 1:
Classificatiesysteem en kwalificatieprocedures voor
typekeuring van afsluiters

NEN-EN-ISO 158481:2015/A1:2017 en

Industriële afsluiters - Metingen, beproeven en
kwalificatieprocedures voor vluchtige emissies - Deel 1:
Classificatiesysteem en kwalificatieprocedures voor
typekeuring van afsluiters

NEN-EN-ISO 15848-2:2015 en

Industriële afsluiters - Metingen, beproeven en
kwalificatieprocedure voor vluchtige emissies - Deel 2:
Afnamebeproeving voor de productie van afsluiters

NEN-EN-ISO 17778:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken, afsluiters en
toebehoren - Bepaling van de relatie tussen gasdebiet
en drukverlies

NEN-ISO 19240:2017 en

Industrial valves - Lined metal quarter turn and check
valves for chemical process and related industries

NEN-EN-ISO 22109:2020 en

Industriële afsluiters - Tandwielkasten voor afsluiters

NEN-EN-ISO 22153:2021 en

Elektrische aandrijvingen voor industriële afsluiters Algemene eisen

NEN-EN-ISO 22434:2022 en

Gasflessen - Inspectie en onderhoud van afsluiters

NEN-ISO 23632:2021 en

Industriële afsluiters - Ontwerp validatie-testen van
afsluiters

NEN-EN-ISO 28921-1:2022 en

Industriële afsluiters - Isolerende afsluiters voor
lagetemperatuurtoepassingen - Deel 1: Ontwerp,
vervaardiging en productiebeproeving

NEN-EN-ISO 28921-2:2017 en

Industriële afsluiters - Isolerende afsluiters voor lage
temperatuur toepassingen - Deel 2: Typebeproeving

23.060.10 - Klepafsluiters
NEN-EN 161:2011+A3:2013 en

Beveiligingsafsluiters voor met gas gestookte branders
en gasverbruikstoestellen

NEN-EN 558:2022 en

Industriële afsluiters - Inbouwmaten van metalen
afsluiters voor gebruik in pijpleidingsystemen met
flensverbindingen - Afsluiters met PN en klasseaanduiding

NEN-EN 13709:2010 en

Industriële afsluiters - Stalen klepafsluiters en afsluitbare
terugslagkleppen

NEN-EN 13789:2010 en

Industriële afsluiters - Gietijzeren klepafsluiters

NEN-EN 13828:2003 en

Kranen in gebouwen - Met de hand bediende
kogelkranen van koperlegeringen en roestvaststaal voor
de drinkwatervoorziening in gebouwen Beproevingsmethoden en eisen

NEN-EN-ISO 16138:2006/A1:2019
en

Industriële afsluiters - Membraanafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN-EN-ISO 21787:2006/A1:2019
en

Industriële afsluiters - Klepafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN-EN-ISO 21787:2006 en

Industriële afsluiters - Klepafsluiters van
thermoplastische materialen
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23.060.20 - Kogel- en plugafsluiters
NEN-EN 331:2015 en

Met de hand bediende kogelkranen en bodemplugkranen
voor gasinstallaties in gebouwen

NEN-EN 1213:1999 en

Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen
voor de drinkwatervoorziening in gebouwen Beproevingen en eisen

NEN-EN 1983:2013 en

Industriële afsluiters - Stalen kogelkranen

NEN-EN 13082:2008+A1:2012 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen Bedieningsapparatuur voor tanks - Dampafsluiter

NEN-EN 13308:2002 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen Uitrusting voor tanks - Niet drukvereffenende
bodemafsluiter

NEN-EN 13316:2002 en

Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen Uitrusting van tanks - Drukvereffenende bodemafsluiter

NEN-EN 13547:2013 en

Industriële afsluiters - Kogelkranen van koperlegeringen

NEN-EN 15714-1:2009 en

Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 1:
Terminologie en definities

NEN-EN 15714-3:2009 en

Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 3:
Pneumatische aandrijvingen voor industriële afsluiters Basiseisen

NEN-EN 15714-4:2009 en

Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 4:
Hydraulische aandrijvingen voor industriële afsluiters Basiseisen

NEN-EN 15714-5:2022 en

Industriële afsluiters - Aandrijvingen - Deel 5:
Pneumatische lineaire aandrijvingen voor industriële
afsluiters - Basiseisen

NEN-ISO 7121:2016 en

Metalen kogelafsluiters voor algemeen industriële
toepassingen

NEN-EN-ISO 16135:2006/A1:2019
en

Industriële afsluiters - Kogelkranen van thermoplastische
materialen

NEN-EN-ISO 16135:2006 en

Industriële afsluiters - Kogelkranen van thermoplastische
materialen

NEN-EN-ISO 17292:2015 en

Metalen kogelafsluiters voor de aardolie-,
petrochemische en verwante industrie

23.060.30 - Schuifafsluiters
NEN-EN 593:2017 en

Industriële kleppen - Metalen vlinderkleppen voor
algemene doeleinden

NEN-EN 1171:2015 en

Industriële afsluiters - Gietijzeren schuifafsluiters

NEN-EN 1984:2010 en

Industriële afsluiters - Stalen schuifafsluiters

NEN-EN 12288:2010 en

Industriële afsluiters - Schuifafsluiters van
koperlegeringen

NEN-EN 50216-8:2005/A1:2006 en Toebehoren van energietransformatoren en
smoorspoelen - Deel 8: Vlinderkleppen voor
pijpleidingsystemen voor isolatievloeistoffen
NEN-EN 50216-8:2005 en

Toebehoren van energietransformatoren en
smoorspoelen - Deel 8: Vlinderkleppen voor
pijpleidingsystemen voor isolatievloeistoffen
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NEN-ISO 6002:2021 en

Stalen schuifafsluiters met bout gemonteerde deksel

NEN-EN-ISO 16139:2006 en

Industriële afsluiters - Schuifafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN-EN-ISO 16139:2006/A1:2019
en

Industriële afsluiters - Schuifafsluiters van
thermoplastische materialen

23.060.40 - Drukregelaars
NEN-EN 88-1:2011+A1:2016 en

Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen
voor gasverbruikstoestellen - Deel 1: Drukregelaars voor
inlaatdrukken tot en met 500 mbar

NEN-EN 88-2:2007 en

Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen
voor gasverbruiktoestellen - Deel 2: Drukregelaars voor
inlaatdrukken tussen 0.5 bar en 5 bar

NEN-EN 126:2012 en

Multifunctionele beveiligings- en regelapparatuur voor
gastoestellen

NEN-EN 334:2019 en

Gasdrukregelaars voor inlaatdrukken tot 100 bar

NEN-EN 850:1996 en

Verplaatsbare gasflessen - PIN-index-systeem en
afsluiter met klembeugel voor gebruik met medische
gassen

NEN-EN 850:1996/A1:2001 en

Verplaatsbare gasflessen - PIN-index-systeem en
afsluiter met klembeugel voor gebruik met medische
gassen

NEN-EN 850:1996/C1:1998 en

Verplaatsbare gasflessen - PIN-index-systeem en
afsluiter met klembeugel voor gebruik met medische
gassen

NEN-EN 1074-5:2001 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 5:
Regelkleppen

NEN-EN 1106:2010 en

Met de hand bediende kranen voor met gas gestookte
toestellen

NEN-EN 1349:2009 en

Regelkleppen voor de procesindustrie

NEN-EN 1567:1999 en

Kranen in gebouwen - Waterdruk reducerende kleppen
en waterdruk reducerende combinatiekleppen - Eisen en
beproevingen

NEN-EN 1643:2014 en

Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders en
gasverbruikstoestellen - Automatische dichtheidscontrole
voor beveiligingsafsluiters

NEN-EN 1854:2010 en

Drukvoelers voor met gas gestookte branders en
toestellen

NEN-EN 12067-2:2004 en

Regelaars voor gas/lucht verhouding voor gasbranders
en voor gasverbruikstoestellen - Deel 2: Elektronische
soorten

NEN-EN 12186:2014 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelstations voor
gastransport en -distributie - Functionele eisen

NEN-EN 12279:2000 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in
aansluitleidingen - Functionele eisen

NEN-EN 12279:2000/A1:2005 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in
aansluitleidingen - Functionele eisen
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NEN-EN 12952-10:2022 en

Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 10: Eisen
voor beveiliging tegen overdruk

NEN-EN 13611:2019 en

Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders,
gasverbruikstoestellen en verbruikstoestellen met
vloeibare brandstoffen - Algemene eisen

NEN-EN 13611:2019/C1:2021 en

Veiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders,
gasverbruikstoestellen en verbruikstoestellen met
vloeibare brandstoffen - Algemene eisen

NEN-EN 13648-1:2008 en

Cryogene vaten - Veiligheidsvoorzieningen tegen
ontoelaatbare overdruk - Deel 1: Veiligheidskleppen voor
cryogeen gebruik

NEN-EN 13672:2004 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
slijtweerstand van niet met zand ingestrooid kunstgras

NEN-EN 13787:2001 en

Elastomeren voor gasdrukregelaars en de daarbij
behorende veiligheidsvoorzieningen voor inlaatdrukken
tot 100 bar

NEN-EN 13953:2020 en

LPG-uitrusting en toebehoren - Veiligheidskleppen voor
verplaatsbare hervulbare gasflessen voor vloeibaar gas
(LPG)

NEN-EN 14071:2015+A1:2019 en

LPG-apparatuur en accessoires - Drukontlastkleppen
voor LPG drukvaten - Aanverwante apparatuur

NEN-EN 14129:2014 en

LPG uitrusting en toebehoren - Drukontlastkleppen voor
LPG-tanks

NEN-EN 14382:2019 en

Gasveiligheidsafsluiters voor inlaatdrukken tot 10 MPa
(100 bar)

NEN-EN 14596:2018 en

Tanks voor transport van gevaarlijke stoffen
- Bedieningsapparatuur voor tanks Noodveiligheidskleppen

NEN-EN 14912:2022 en

LPG-uitrusting en toebehoren - Inspectie en onderhoud
van LPG afsluiters tijdens periodiek onderzoek van
flessen

NEN-EN 15069:2008 en

Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen voor
huishoudelijke gastoestellen

NEN-EN 15202:2019 en

LPG materieel en toebehoren - Essentiële operationele
afmetingen voor LPG afsluiter uitlaat van gasflessen en
aansluitingen van aanverwante apparatuur

NEN-EN 16129:2013 en

Drukregelaars, automatische omschakelapparatuur met
een maximale gereglementeerde druk van 4 bar, en een
maximale capaciteit van 100 kg/h, bijbehorende
veiligheidsapparatuur en -adapters voor butaan- en
propaanmengsels

NEN-EN 16304:2013 en

Afblaaskleppen voor gasbranders en
gasverbrandingsapparatuur

NEN-EN 16522:2014 en

Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen Bedieningsuitrusting voor tanks - Vlamafleiders voor
ontluchtingssystemen

NEN-EN 16631:2015 en

LPG uitrusting en toebehoren - Drukontlastkleppen voor
LPG drukvaten - reconditioneringseisen
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NEN-EN 16678:2015 en

Veiligheid en controle-apparatuur voor gasbranders en
gas verbrandingsapparatuur - Automatische
beveiligingsafsluiters voor bedrijfsdruk van boven 500
kPa tot en met 6300 kPa

NPR-CEN/TR 16793:2016 en

Richtlijn voor de selectie, applicatie en gebruik van
vlamdovers

NEN 10534-6:1988 en;fr

Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 6:
Bijzonderheden voor het bevestigen van
klepstandstellers aan de aandrijving van de regelklep

NEN-EN-IEC 60534-1:2005 en;fr

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 1:
Terminologie voor regelkleppen en algemene
beschouwingen

NEN-EN-IEC 60534-2-1:2011 en

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 2-1:
Doorstroomcapaciteit - Vergelijkingen voor de
afmetingen van regelkleppen bij vloeistofstromen onder
geïnstalleerde condities

NEN-EN-IEC 60534-21:2011:C1:2015 en;fr

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 2-1:
Doorstroomcapaciteit - Vergelijkingen voor de
afmetingen van regelkleppen bij vloeistofstromen onder
geïnstalleerde condities

NEN-EN-IEC 60534-2-3:2016 en

Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 2-3:
Doorstroomcapaciteit - Beproevingsmethode

NEN-EN-IEC 60534-2-4:2009 en

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 2-4:
Doorstroomcapaciteit - Inherente
doorstromingseigenschappen en meetbereik

NEN-EN-IEC 60534-2-5:2003 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 2-5:
Doorstroomcapaciteit - Vergelijkingen voor de
doorstroomberekening van meertrapsregelkleppen met
stapsgewijze aanpassing
NEN-EN-IEC 60534-3-1:2019 en

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 3-1:
Afmetingen - Inbouwmaten voor tweewegkogelkleppen
met flenzen en met rechte doorlaat en hartaansluitvlakmaten voor tweewegkogelkleppen met
flenzen en met haakse doorlaat

NEN-EN-IEC 60534-3-2:2001 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 3-2:
Afmetingen - Inbouwmaten voor roterende regelkleppen
behalve smoorkleppen
NEN-EN-IEC 60534-3-3:1998 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 3-3:
Afmetingen - Inbouwmaten voor
tweewegkogelregelkleppen met een stompe las
NEN-EN-IEC 60534-5:2004 en;fr

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 5:
Merken

NEN-EN-IEC 60534-6-1:1997 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 6:
Montage-aanwijzingen voor het bevestigen van
regelbare aandrijvingen op regelkleppen - Sectie 1:
Montage van regelbare aandrijvingen op lineaire
actuatoren
NEN-EN-IEC 60534-7:2010 en

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 7:
Gegevensblad voor regelkleppen
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NEN-EN-IEC 60534-8-1:2006 en;fr Regelkleppen voor industriële processen - Deel 8-1:
Geluidsmetingen - Laboratoriummetingen van geluid
opgewekt door aërodynamische stroming door
regelkleppen
NEN-EN-IEC 60534-8-2:2011 en

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 8-2:
Geluidsmetingen - Laboratoriummetingen van geluid
opgewekt door hydrodynamische stroming door
regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-3:2011 en

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 8-3:
Geluidsmetingen -Methode voor de voorspelling van
aerodynamisch geluid opgewekt door regelkleppen

NEN-EN-IEC 60534-8-4:2015 en

Regelkleppen voor industriële processen - Deel 8-4:
Geluidmetingen - Voorspelling van geluid opgewekt door
hydrodynamische stroming

NEN-EN-ISO 2503:2009/A1:2015
en

Apparatuur voor autogeenlassen - Drukregelaars en
drukregelaars met volumestroommeters voor gasflessen
gebruikt voor lassen, snijden en aanverwante processen
tot en met 300 bar

NEN-EN-ISO 2503:2009 en

Apparatuur voor autogeenlassen - Drukregelaars en
drukregelaars met volumestroommeters voor gasflessen
gebruikt voor lassen, snijden en aanverwante processen
tot en met 300 bar

NEN-EN-ISO 7291:2010/A1:2015
en

Apparatuur voor autogeen lassen - Drukregelaars voor
systemen met cilinders gebruikt bij lassen, snijden en
verwante processen tot 30 MPa (300 bar)

NEN-EN-ISO 7291:2010 en

Apparatuur voor autogeen lassen - Drukregelaars voor
systemen met cilinders gebruikt bij lassen, snijden en
verwante processen tot 300 bar

NEN-EN-ISO 10297:2014(Cor. 2014 Gasflessen - Afsluiters voor gasflessen - Specificatie en
-11) en
typebeproeving
NEN-EN-ISO 10297:2014/A1:2017
en

Gasflessen - Afsluiters voor gasflessen - Specificatie en
typebeproeving - Amendment 1: Drukvaten en buizen

NEN-EN-ISO 11114-4:2017 en

Verplaatsbare gasflessen - Compatibiliteit van materialen
voor flessen en afsluiters - Deel 4:
Beproevingsmethoden voor het selecteren van metalen
die bestendig zijn tegen waterstofbrosheid

NEN-EN-ISO 12209:2013/A1:2016
(Cor. 2017-04) en

Gasflessen - (Zij)aansluitingen van gasflesafsluiters voor
samengeperste ademlucht - Amendment 1: (Zij)
aansluiting voor gasflessen met een maximale werkdruk
tot 500 bar.

NEN-EN-ISO 13341:2010 en

Verplaatsbare gasflessen - Aansluiting van afsluiters op
gasflessen

NEN-EN-ISO 15996:2017 en

Gas cylinders - Residual pressure valves - Specification
and type testing of cylinder valves incorporating residual
pressure devices

NEN-EN-ISO 16852:2016 en

Vlamdovers - Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en
begrenzingen bij gebruik

NEN-EN-ISO 17871:2020 en

Gasflessen - Snelopenende afsluiters - Specificatie en
type beproeving
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NEN-EN-ISO 17879:2017 en

Gasflessen - Zelfsluitende gasflessen - Specificatie en
typebeproeving

NEN-EN-ISO 21013-3:2016 en

Cryogene vaten - Drukafblaas toebehoren voor cryogene
diensten - Deel 3: Bepaling van de benodigde
afvoercapaciteit

NEN 1059:2019 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NENEN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en
meetstations voor transport en distributie

NEN 7239:2018 nl

Huisdrukregelaars, gasgebrekbeveiligingen en
combinatieregelaars voor aansluitingen met een
capaciteit van maximaal 10 m3 en een inlaatdruk
(MOPu) tot en met 200 mbar

NEN 7244-10:2010/A1:2013 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 10: Specifieke
functionele eisen voor opstellingsruimten en
meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100
mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650
mn3/h

NEN 7244-10:2010 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 10: Specifieke
functionele eisen voor opstellingsruimten en
meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100
mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650
mn3/h

23.060.50 - Terugslagkleppen
NEN-EN 1074-3:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3:
Terugslagkleppen

NEN-EN 1074-3:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3:
Terugslagkleppen

NEN-EN 13433:2022 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Mechanische
onderbrekers, direct gestuurd - Familie G, type A

NEN-EN 13434:2022 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Mechanische
onderbrekers, hydraulisch gestuurd - Familie G, Type B

NEN-EN 13959:2004 en

Terugslagkleppen tegen verontreiniging - DN 6 tot DN
250 inclusief familie E, type A, B, C en D

NEN-EN 14451:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - In-line anti-vacuümklep
DN 8 tot DN 80 - Familie D - Type A

NEN-EN 14452:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
atmosferische ontluchting en bewegend element DN 10
tot DN 20 - Familie D, Type B

NEN-EN 14453:2005 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroom - Pijponderbreker met
permanente atmosferische ontluchting DN 10 tot DN 20
- Familie D, Type C
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NPR-CEN/TR 15356-1:2006 en

Validatie en interpretatie van analytische methoden,
migratiebeproeving en analytische gegevens voor
materialen en artikelen in contact met voedingsmiddelen
- Deel 1: Algemene overwegingen

NEN-EN 16447:2014 en

Explosie terugslagkleppen

NEN-EN 16767:2020 en

Industriële afsluiters - Stalen terugslagkleppen

NEN-EN-ISO 16137:2006 en

Industriële afsluiters - Terugslagkleppen van
thermoplastische materialen

NEN-EN-ISO 16137:2006/A1:2019
en

Industriële afsluiters - Terugslagkleppen van
themoplastische materialen

NEN-ISO 19240:2017 en

Industrial valves - Lined metal quarter turn and check
valves for chemical process and related industries

23.060.99 - Afsluiters, overige
NEN-EN 1074-4:2000 en

Afsluiters voor de watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid voor gebruik en de beproeving ervan - Deel
4: Beluchtings- en ontluchtingskleppen

NEN-EN 1074-6:2008 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 6:
Hydranten

NEN-EN 1555-4:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening Polyetheen (PE) - Deel 4: Afsluiters

NEN-EN 12380:2003 en

Beluchtingsventielen voor de binnenriolering - Eisen,
beproevingsmethoden en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13078:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
beluchte toevoerbuis en overloop - Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en

Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
injector - Familie A - Type D

NEN-EN 15081:2007 en

Industriële afsluiters - Montage-set voor de aansluiting
van de zwenkaandrijving

NEN-EN 16119:2022 en

LPG materieel en toebehoren - Afdichtkappen en
pluggen voor afsluiters van tanks - Specificatie en
beproeving

NEN-EN 17110:2018 en

Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen Bedieningsuitrusting voor tanks - Meerwegafsluiter voor
beluchting en ontluchting

NEN-EN-ISO 5210:2017 en

Industriële afsluiters - Aansluitingen voor aandrijvingen
van afsluiters voor meervoudige omwenteling van de
spindel

NEN-ISO 10631:2021 en

Metalen vlinderkleppen voor algemene doeleinden

NEN-EN-ISO 16136:2006/A1:2019
en

Industriële afsluiters - Vlinderkleppen van
thermoplastische materialen

NEN-EN-ISO 16136:2006 en

Industriële afsluiters - Vlinderkleppen van
thermoplastische materialen

NEN-EN-ISO 16138:2006/A1:2019
en

Industriële afsluiters - Membraanafsluiters van
thermoplastische materialen
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NEN-EN-ISO 16138:2006 en

Industriële afsluiters - Membraanafsluiters van
thermoplastische materialen

NEN 3826:1970 nl

Membraanafsluiters voor water

25.220.40 - Metallieke deklagen
NEN-EN 10244-1:2009/C1:2011 en Staaldraad en draadproducten - Deklagen van nonferrometaal op staaldraad - Deel 1: Algemene principes
NEN-EN 10244-1:2009 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van nonferrometaal op staaldraad - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN 10244-2:2009 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van nonferrometaal op staaldraad - Deel 2: Deklagen van zink
en zinklegeringen

NEN-EN 10244-3:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van nonferrometaal op staaldraad - Deel 3: Deklagen van
aluminium

NEN-EN 10244-4:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van nonferrometaal op staaldraad - Deel 4: Deklagen van tin

NEN-EN 10244-5:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van nonferrometaal op staaldraad - Deel 5: Deklagen van nikkel

NEN-EN 10244-6:2001 en

Staaldraad en draadproducten - Deklagen van nonferrometaal op staaldraad - Deel 6: Deklagen van koper,
brons of messing

NEN-EN 10318:2005 en

Bepaling van de dikte en chemische samenstelling van
metallieke deklagen gebaseerd op zink en aluminium Routinemethode

NEN-EN 12487:2007 en

Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en nietgespoelde chromaatdeklagen op aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN 12487:2007/C1:2008 en

Corrosiebescherming van metalen - Gespoelde en nietgespoelde chromaatdeklagen op aluminium en
aluminiumlegeringen

NEN-EN 13144:2018 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Methode voor de kwantitatieve meting van de hechting
door trekproeven

NEN-EN 13603:2021 en

Koper en koperlegeringen - Beproevingsmethoden voor
het beoordelen van beschermende deklagen van tin voor
getrokken rond koperdraad voor elektrische doeleinden

NEN-EN 13858:2007 en

Corrosiebescherming van metalen - Niet-elektrolytisch
aangebrachte zinkbevattende deklagen op onderdelen
van ijzer en staal

NEN-EN 14571:2005 en

Metallieke deklagen op niet-metallieke basismaterialen Meting van de laagdikte - Methode met microweerstand

NEN-EN 15646:2009 en

Elektrolytische deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van aluminium en aluminiumlegeringen met
aanvullende behandeling - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15648:2009 en

Thermische spuiten - Samengestelde
kwalificatiemethode
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NEN-EN 16866:2017 en

Metallieke en andere inorganische deklagen - Simultane
bepaling van dikte en elektrode potentiaal van
individuele lagen in multilaags nikkel afzettingen (STEP
test)

NEN-EN-ISO 1456:2009 en

Metallieke deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van nikkel, nikkel plus chroom, koper plus
nikkel en koper plus nikkel plus chroom

NEN-EN-ISO 1460:2020 en

Metallieke deklagen - Dompelverzinkte deklagen op
metalen - Gravimetrische bepaling van de massa per
eenheid van oppervlak

NEN-EN-ISO 1461:2009 nl

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op
ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 1461:2009 en

Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op
ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 1463:2021 en

Metaal- en oxidebedekkingen - Meting van de laagdikte Microscopische methode

NEN-EN-ISO 2063-1:2019 en

Thermisch spuiten - Metallieke en andere nietorganische deklagen - Zink, aluminium en hun
legeringen - Deel 1: Planning van
corrosiebeschermingssysteem - Overwegingen voor
onderdelen ontwerp en kwaliteitseisen

NEN-EN-ISO 2063-2:2017 en

Thermisch spuiten - Metallieke en andere nietorganische deklagen - Zink, aluminium en hun
legeringen - Deel 2: Condities voor de uitvoering van
corrosiebescherming middels thermische spuitprocessen

NEN-EN-ISO 2064:2000 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Definities en conventies over de meting van de dikte

NEN-EN-ISO 2080:2022 en

Metalen en andere anorganische deklagen Oppervlaktebehandeling, metallieke en andere nietorganische deklagen - Woordenlijst

NEN-EN-ISO 2081:2018 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink met
aanvullende behandeling van ijzer of staal

NEN-EN-ISO 2082:2017 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Elektrolytisch aangebrachte deklagen van cadmium met
aanvullende behandeling van ijzer en staal

NEN-ISO 2093:1998 en

Electrolytisch aangebrachte deklagen van tin Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 2177:2004 en

Metallieke deklagen - Meting van de laagdikte Coulometrische methode door anodisch oplossen

NEN-EN-ISO 2178:2016 en

Niet-magnetische deklagen op magnetische
oppervlakken - Meting van de laagdikte - Magnetische
methode

NEN-EN-ISO 2179:2016 en

Electrolytisch aangebrachte deklagen van tinnikkellegeringen - Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 2361:1995 en

Elektrolytisch aangebrachte deklagen van nikkel op
magnetische en niet-magnetische oppervlakken - Meting
van de laagdikte - Magnetische methode
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NEN-EN-ISO 2819:2018 en

Metallieke deklagen op metallieke oppervlakken Elektrolytisch en chemisch aangebrachte deklagen Overzicht van methoden voor de beproeving van
hechting

NEN-EN-ISO 3497:2001 en

Metallieke deklagen - Meting van de dikte van de
deklaag - Spectrometrische methode met röntgenstraling

NEN-EN-ISO 3543:2001 en

Metallieke en niet-metallieke deklagen - Meting van de
dikte - Methode met beta-terugstraling

NEN-EN-ISO 3543:2001/C1:2007
en

Metallieke en niet-metallieke deklagen - Meting van de
dikte - Methode met beta-terugstraling

NEN-EN-ISO 3868:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meting
van de laagdikte - Fizeau-meerstraals-interferentiemethode

NEN-EN-ISO 3882:2003 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Overzicht van methoden voor het meten van de dikte

NEN-EN-ISO 4516:2002 en

Metallieke en soortgelijke deklagen - Beproeving van de
microhardheid volgens Vickers en Knoop

NEN-EN-ISO 4518:2021 en

Metallieke deklagen - Meting van de dikte Profilmetrische methode

NEN-EN-ISO 4519:2016 en

Electrodeposited metallic coatings and related finishes Sampling procedures for inspection by attributes

NEN-EN-ISO 4521:2008 en

Metallieke en andere anorganische deklagen Elektrolytisch aangebrachte deklagen van zilver en
zilverlegeringen voor functionele toepassingen Specificatie en beproevingsmethoden

NEN-ISO 4524-2:2000 en

Metallieke deklagen - Beproevingsmethoden voor
elektrolytisch aangebrachte deklagen van goud en
goudlegeringen - Deel 2: Kimaatbeproevingen met
stromende gemengde gassen (MFG)

NEN-EN-ISO 4524-3:2021 en

Metallieke deklagen - Beproevingsmethoden voor
elektrolytisch aangebrachte deklagen van goud en
goudlegeringen - Deel 3: Elektrografische beproevingen
op porositeit

NEN-EN-ISO 4524-6:1994 en

Metallieke deklagen - Beproevingsmethoden voor
elektrolytisch aangebrachte deklagen van goud en
goudlegeringen - Deel 6: Bepaling van de aanwezigheid
van restzouten

NEN-EN-ISO 4526:2004 en

Metallieke deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van nikkel voor technische doeleinden

NEN-EN-ISO 4527:2003 en

Metallieke deklagen - Stroomloze (elektroloze) nikkelfosfor deklagen - Specificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 4536:1995 en

Metallieke deklagen en niet-organische deklagen op
metallieke oppervlakken - Corrosieproef met
zoutdruppels (SD-proef)

NEN-EN-ISO 4541:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Corrodkote-corrosieproef (CORR-proef)

NEN-EN-ISO 4543:1994 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Algemene regels voor corrosieproeven toepasbaar op
opslagomstandigheden
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NEN-EN-ISO 6158:2018 en

Metallieke en andere anorganische deklagen Elektrolytisch aangebrachte deklagen van chroom voor
technische doeleinden

NEN-EN-ISO 8401:2017 en

Metallieke deklagen - Overzicht van de methoden voor
het meten van de taaiheid

NEN-EN-ISO 9220:2022 en

Metallieke deklagen - Meting van de laagdikte - Methode
door scannen met een elektronenmicroscoop

NEN-ISO 9587:2007 en

Metallieke en andere anorganische deklagen Voorbehandeling van ijzer en staal ter beperking van het
risico van waterstofbrosheid

NEN-EN-ISO 9717:2017 en

Metallic and other inorganic coatings - Phosphate
conversion coating of metals

NEN-EN-ISO 10111:2019 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meting
van de massa per eenheid van oppervlak - Overzicht van
gravimetrische en chemische analysemethoden

NEN-EN-ISO 10289:2001 en

Methoden voor corrosieproeven van metallieke en
andere niet-organische deklagen op metallieke
ondergronden - Indeling van proefstukken en
vervaardigde artikelen die aan corrosieproeven worden
onderworpen

NEN-EN-ISO 10308:2006 en

Metallieke deklagen - Overzicht van
porositeitsbeproeving

NEN-EN-ISO 10309:2016 en

Metallic coatings - Porosity tests - Ferroxyl test

NEN-ISO 10587:2000 en

Metallieke en andere anorganische deklagen Beproeving voor de overblijvende brosheid in zowel
metalliek beklede en onbeklede artikelen met een
uitwendige schroefdraad en staven - Methode met een
wig

NEN-EN-ISO 10683:2018 en

Bevestigingsartikelen - Niet-elektrolytisch aangebrachte
deklagen van zink

NEN-EN-ISO 10684:2004/C2:2009
en

Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken
aangebrachte deklagen

NEN-EN-ISO 10684:2004 en

Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken
aangebrachte deklagen

NEN-EN-ISO 12683:2004 en

Mechanisch aangebrachte deklagen van zink Specificatie en beproevingsmethode

NEN-ISO 12686:2000 en

Metallieke en andere anorganische deklagen Geautomatiseerd gecontroleerd kogelstralen van
metalen artikelen voorafgaand aan plateren met nikkel,
autocatalytisch nikkel of chroom, of als een laatste
afwerking

NEN-EN-ISO 12687:1998 en

Metallieke deklagen - Beproeving van de porositeit Beproeving met vochtig zwavel (zwavelbloemen)

NEN-EN-ISO 12690:2010 en

Thermisch spuiten - Coördinatie van thermisch spuiten Taken en verantwoordelijkheden

NEN-EN-ISO 13174:2013 en

Kathodische bescherming van haveninstallaties

NEN-ISO 14571:2020 en

Metallieke deklagen op niet-metallieke basismaterialen Meting van de laagdikte - Methode met microweerstand
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NEN-EN-ISO 14647:2016 en

Metallieke deklagen - Bepaling van de porositeit van
deklagen van goud op metalen ondergronden Dampbeproeving met salpeterzuur

NEN-EN-ISO 14713-1:2017 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen en
corrosieweerstand

NEN-EN-ISO 14713-1:2017 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen en
corrosieweerstand

NEN-EN-ISO 14713-2:2020 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 2: Thermisch verzinken

NEN-EN-ISO 14713-2:2020 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 2: Thermisch verzinken

NEN-EN-ISO 14713-3:2017 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 3: Sherardiseren

NEN-EN-ISO 14713-3:2017 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 3: Sherardiseren

NEN-EN-ISO 15720:2001 en

Metallieke deklagen - Beproeving van de porositeit Poreusheid in goud of palladium deklagen op metalen
ondergronden door gel-elektrografie

NEN-EN-ISO 15721:2001 en

Metallieke deklagen - Beproeving van de porositeit Porositeit in goud of palladium deklagen met
zwavelhoudende zuur/zwaveldioxidedampen

NEN-ISO 15724:2002 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Elektrochemische meting van diffusief waterstof in staal
- Methode met Barnacle-elektrode

NEN-ISO 15726:2009 en

Metallieke deklagen - Elektrolytische zinklegeringen met
nikkel, kobalt of ijzer

NEN-EN-ISO 16348:2003 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Definities en afspraken over het uiterlijk

NEN-ISO 17334:2009 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Autocatalytisch nikkel koper voor elektromagnetische
afscherming

NEN-EN-ISO 17668:2016 en

Zinkdiffusiedeklagen op ijzer- en staalproducten Sherardiseren - Specificatie

NEN-ISO 17925:2004 en

Zinc and/or aluminium based coatings on steel Determination of coating mass per unit area and
chemical composition - Gravimetry, inductively coupled
plasma atomic emission spectrometry and flame atomic
absorption spectrometry

NEN-EN-ISO 18332:2008 en

Metalen en andere niet-organische deklagen - Definities
en afspraken over poreusheid
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NEN-ISO 19477:2016 en

Metalen en andere anorganische deklagen - Meting van
Young's modulus van warmte-isolerende coatings door
bundelafbuiging

NEN-ISO 19487:2016 en

Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited
nickel-ceramics composite coatings

NEN-EN-ISO 19598:2016 en

Metallic coatings - Electroplated coatings of zinc and zinc
alloys on iron or steel with supplementary Cr(VI)-free
treatment

NEN-ISO 21164:2018 en

Metalen en andere anorganische deklagen - Met DC
magnetronsputteren aangebrachte deklagen van zilver
voor functionele toepassingen - Bepaling van de
hechting van de deklaag

NEN-ISO 21874:2019 en

PVD meerlagige harde coatings - Samenstelling,
structuur en eigenschappen

NEN-EN-ISO 21968:2019 en

Niet-magnetische metallieke deklagen op metallieke en
niet-metallieke basismaterialen - Meting van
deklaagdikte - "Fase gevoelige"
wervelstroombeproevingsmethode

NEN-ISO 22680:2020 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meten
van de lineaire coëfficiënt van thermische uitzetting van
warmte-barrière vormende deklagen

NEN-ISO 22778:2006 en

Metallieke deklagen - Dunne laag van cadmium
aangebracht door PVD op ijzer en staal - Specificatie en
beproevingsmethoden

NEN-ISO 22779:2006 en

Metallieke deklagen - Aangebrachte dampdeklagen van
aluminium - Specificatie en beproevingsmethoden

NEN-ISO 23363:2020 en

Electrodeposited coatings and related finishes Electroless Ni-P-ceramic composite coatings

NEN-ISO 23486:2021 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Meting
van Young's modulus van warmte-isolerende coatings bij
hoge temperatuur door buigresonantiemethode

NEN-ISO 24284:2022 en

Metallieke deklagen - Corrosietestmethoden voor
decoratieve chroomlagen die blootgesteld worden aan
strooizout

NEN-EN-ISO 26945:2011 en

Metallieke en andere inorganische deklagen Elektrolytisch aangebrachte deklagen van tin-kobalt
legering

NEN-EN-ISO 27830:2018 en

Metallieke en andere anorganische deklagen - Richtlijnen
voor het specificeren van metallieke en anorganische
deklagen

NEN-ISO 27831-1:2008 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Reiniging en voorbehandeling van de
metaaloppervlakken - Deel 1: Ijzer en metaallegeringen

NEN-ISO 27831-2:2008 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen Reiniging en voorbehandeling van de
metaaloppervlakken - Deel 2: Niet-ijzer en
metaallegeringen
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NEN-EN-ISO 27874:2008 en

Metallieke deklagen - Elektrolytisch aangebrachte
deklagen van goud en goudlegeringen voor elektrische,
elektronische constructiedoeleinden - Specificatie en
beproevingsmethoden

NPR 2727:1990 nl

Richtlijnen voor de kathodische bescherming van stalen
constructies buitengaats (inclusief pijpleidingen)

NEN 5254:2022 nl

Het industrieel aanbrengen van een natlakverfsysteem
op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten
(duplexsysteem)

NEN 6902:1986 nl

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6902:1986 en

Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te leggen
stalen buizen en hulpstukken

NEN 6904:1976 nl

Betonommanteling van stalen buizen

NEN 6905:1983 nl

Uitwendige epoxy-bekledingen van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken

NPR 6912:1997 nl

Kathodische bescherming van "onshore" buisleidingen
en constructies van metaal

NEN 6913:1983 nl

Inwendige bekleding met (asfalt)bitumen van
ondergronds te leggen stalen vaten, buizen en
hulpstukken

29.060.01 - Elektrische draad en kabels, algemeen
NEN-EN 45510-2-9:2008 en

Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor
elektriciteitscentrales - Deel 2-9: Elektrische installatie Kabelsystemen

NPR-CLC/TR 50480:2011 en

Het bepalen van de kerndoorsnede van geleiders en de
keuze van beveiligingstoestellen

NEN-EN-IEC 62641:2022/A11:2022 Conductors for overhead lines - Aluminium and
en
aluminium alloy wires for concentric lay stranded
conductors
NEN-EN-IEC 63248:2022/A11:2022 Conductors for overhead lines - Coated or cladded
en
metallic wire for concentric lay stranded conductors
NEN 10189-5:1993 en;fr

Laagfrequentkabels en -draden met PVC-isolatie en PVCmantel - Deel 5: Afgeschermd enkelvoudig of dubbel
montagedraad en -kabel met PVC-isolatie

NPR-IEC/TR 60344:2007 en

Calculation of d.c. resistance of plain and coated copper
conductors of low-frequency cables and wires Application guide

NPR-IEC/TR 60344:2007/C1:2012
en

Calculation of d.c. resistance of plain and coated copper
conductors of low-frequency cables and wires Application guide

NEN-EN-IEC 61316:2021 en;fr

Kabelhaspels voor industrieel gebruik

NEN-EN-IEC 62641:2022 en;fr

Conductors for overhead lines - Aluminium and
aluminium alloy wires for concentric lay stranded
conductors

NEN-EN-IEC 63248:2022 en;fr

Conductors for overhead lines - Coated or cladded
metallic wire for concentric lay stranded conductors

Document Taal

Titel

29.060.20 - Kabels
HD 308:2001 en

Aanduiding van aders van kabels en buigzame leidingen

NEN-HD 603-S1:2021 en

Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1
kV (Nederlandse overname uit HD 603 S1, deel 0, deel
1, sectie 3I (Revision), sectie 4B (Revision), sectie 5I
(Revision), sectie 6A (Revision); het volledige HD
document is verkrijgbaar)

HD 603:1994/A1:1998 en

Distributiekabels met een toegekende spanning van
0,6/1 kV

HD 603:1994/A3:2007 en

Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1
kV

HD 603:1994/A2:2003 en

Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1
kV

HD 603:1994 en

Distributiekabels met een toegekende spanning van
0,6/1 kV

HD 604:1994/A2:2002 en

Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij
brand voor elektriciteitscentrales en met een nominale
spanning van 0,6/1 kV en 1,9/3,3 kV

HD 604:1994/A3:2005 en

Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij
brand voor elektriciteitscentrales en met een nominale
spanning van 0,6/1 kV en 1,9/3,3 kV

HD 604:1994/A1:1997 en

Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij
brand voor elektriciteitscentrales en met een toegekende
spanning van 0,6/1 kV en 1,9/3,3 kV

HD 604:1994 en

Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij
brand voor elektriciteitscentrales en met een toegekende
spanning van 0,6/1 kV

HD 621:1996/A1:2001 en

Distributiekabels voor middenspanning met aderisolatie
van geïmpregneerd papier

HD 621:1996 en

Distributiekabels voor middenspanning met aderisolatie
van geïmpregneerd papier

NEN-HD 622:2007 en

Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV met
bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik in
elektriciteitscentrales

HD 622:1996/A1:2000 en

Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV met
bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik in
elektriciteitscentrales

HD 622:1996 en

Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV met
bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik in
elektriciteitscentrales

HD 622:1996/A2:2005 en

Sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV met
bijzondere eigenschappen bij brand voor gebruik in
elektriciteitscentrales

HD 626:1997/A2:2002 en

Kabels met een nominale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1
( 1,2) kV voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie
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HD 626:1997 en

Kabels met een nominale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1
( 1,2) kV voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie

HD 626:1997/A1:1997 en

Kabels met een nominale spanning Uo/U(Um) van 0,6/1
( 1,2) kV voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie

HD 627:1996/A2:2005 en

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor
aanleg boven en in de grond

HD 627:1996 en

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor
aanleg boven en in de grond

HD 627:1996/A1:2000 en

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor
aanleg boven en in de grond

NEN-HD 629-1:2007/A1:2008 en

Beproevingseisen voor garnituren bestemd voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 1: Kabels met
geëxtrudeerde isolatie

NEN-HD 629-2:2007/A1:2008 en

Beproevingseisen voor garnituren bestemd voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 2: Kabels met
isolatie van geïmpregneerd papier

NEN-HD 629-1:2007 en

Beproevingseisen voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot en met 20,8/36(42) kV - Deel 1: Kabels
met geëxtrudeerde isolatie

HD 629-2:2006 en

Beproevingseisen voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot 20,8/36(42) kV - Deel 2: Kabels met
isolatie van geïmpregneerd papier

NEN-HD 629-2:2007 en

Beproevingseisen voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot en met 20,8/36(42) kV - Deel 2: Kabels
met isolatie van geïmpregneerd papier

NEN-HD 633:1999 en

Proeven aan oliedrukkabels met isolatie van papier of
van een laminaat van polypropeen en papier en met
metalen mantel en hun garnituren voor
wisselspanningen tot en met 400 kV (Um=420 kV)

HD 634:1998 en

Proeven aan kabels met inwendige gasdruk en
garnituren voor wisselspanningen tot en met 275 kV
(Um=300 kV)

NEN-HD 635:1999 en

Proeven aan kabels met uitwendige gasdruk en hun
garnituren voor wisselspanningen tot en met 275 kV
(Um=300 kV)

NEN-EN 1366-11:2018+A1:2022 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 11: Functiebehoud bij brand van
kabelsystemen en bijbehorende onderdelen
NEN-EN 13501-6:2019 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels

NEN-EN 45510-2-8:2004 en

Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor
elektriciteitscentrales - Deel 2-8: Elektrische inrichtingen
- Energiekabels
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NEN-EN 45510-2-9:2008 en

Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor
elektriciteitscentrales - Deel 2-9: Elektrische installatie Kabelsystemen

HD 22-3:2004 en

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale
spanning tot en met 450/750 V - Deel 3: Hittevaste
leidingen met isolatie van siliconenrubber

HD 22-4:2004 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 4:
Snoeren en buigzame leidingen

HD 22-6:1995 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 6:
Laskabels

HD 22-6:1995/A2:2004 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 6:
Laskabels

HD 22-7:1995/A2:2004 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 7:
Leidingen met verhoogde hittevastheid voor inwendige
bedrading voor een geleidertemperatuur tot 110 °C

HD 22-7:1995 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 7:
Leidingen met verhoogde hittevastheid voor inwendige
bedrading voor een geleidertemperatuur tot 110 °C

HD 22-8:1994 en

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot
en met 450/750 V van vernet materiaal - Deel 8:
Leidingen met een mantel van polychloropreen of een
gelijkwaardige synthetische elastomeer voor
verlichtingsgarnituren

HD 22-8:1994/A2:2004 en

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale
spanning tot en met 450/750 V - Deel 8: Leidingen met
een mantel van polychloropreen of een gelijkwaardige
synthetische elastomeer voor verlichtingsgarnituren

NEN-HD 605:2012 en

Sterkstroomkabels - Aanvullende beproevingsmethoden
(Nederlandse overname uit HD 605 S2 van díe proeven
die van toepassing zijn voor Nederlandse kabeltypen)

HD 605-S3:2019 en

Elektrische leidingen - Aanvullende
beproevingsmethoden

NEN-HD 605-S3:2019 en

Elektrische leidingen - Aanvullende
beproevingsmethoden

NEN-HD 620 S2:2016 en

Distributiekabels met geëxtrudeerde isolatie voor
spanningen van 3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42)
kV (Nederlandse overname uit HD 620 S2 van deel 1 en
sectie 10J (revision); het volledige HD is tegen
vergoeding beschikbaar)

NEN-HD 629-1 S3:2019 en

Beproevingseisen voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van
3,6/6(7,2) kV tot en met 20,8/36(42) kV - Deel 1: Kabels
met geëxtrudeerde isolatie
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NEN-HD 632:2018 en

Sterkstroomkabels met geëxtrudeerde isolatie en hun
garnituren met een toegekende spanning van 36 kV (Um
= 42 kV) tot en met 150 kV (Um = 170 kV)
(Nederlandse overname uit HD 632 S3 van de delen 1
en 2 en secties 3K, 4K en 5K; het volledige HD is tegen
vergoeding beschikbaar)

NEN-EN 50109-1:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 1:
Algemene eisen en beproevingen

NEN-EN 50109-2-1:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-1:
Bijzondere eisen voor RF-connectors en concentrische
contacten - Gereedschap met open bek en vaste
wangen, afmetingen A tot E, V en W

NEN-EN 50109-2-2:1995/C1:2012
en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-2:
Bijzondere eisen voor RF-connectors en concentrische
contacten - Gereedschap met open bek en verwisselbare
wangen

NEN-EN 50109-2-2:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-2:
Bijzondere eisen voor RF-connectors en concentrische
contacten - Gereedschap met open bek en verwisselbare
wangen, afmetingen A to E, Q tot V en W

NEN-EN 50109-2-3:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-3:
Bijzondere eisen voor contacten van elektrische
connectors

NEN-EN 50109-2-4:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-4:
Bijzondere eisen voor middencontacten van RFconnectors, serie SMZ

NEN-EN 50109-2-5:1995 en

Handwurggereedschap - Gereedschap voor
krimpaansluitingen van elektrische kabels en leidingen
voor laag- en hoogfrequentietoepassingen - Deel 2-5:
Bijzondere eisen voor aansluiting van tweelingkabel voor
databus-toepassingen

NEN-EN 50143:2009 en

Leidingen voor neontoestellen en neoninstallaties met
een nullastspanning hoger dan 1 000 V maar niet hoger
dan 10 000 V

NEN-EN 50214:2006/C1:2008 en

Platte buigzame vinylmantelleidingen

NEN-EN 50214:2006 en

Platte buigzame vinylmantelleidingen

NEN-EN 50264-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 1: Algemene eisen
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NEN-EN 50264-2-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 2-1: Leidingen met isolatie van vernette
elastomeren - Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-2-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 2-2: Leidingen met isolatie van vernette
elastomeren - Meeraderige leidingen

NEN-EN 50264-3-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-1: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren Eenaderige leidingen

NEN-EN 50264-3-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Voedingsleidingen en stuurstroomleidingen met
bijzondere eigenschappen bij brand voor rollend
materieel - Deel 3-2: Leidingen met isolatie met
gereduceerde dimensies van vernette elastomeren Meeraderige leidingen

NEN-EN 50305:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen Beproevingsmethoden

NEN-EN 50306-1:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen - Speciale
dunne isolatie - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50306-2:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen - Speciale
dunne isolatie - Deel 2: Eenaderige leidingen

NEN-EN 50306-3:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen - Speciale
dunne isolatie - Deel 3: Afgeschermde eenaderige en
meeraderige leidingen (paren, tripletten en stergroepen)
met dunne buitenmantel

NEN-EN 50306-4:2020 en

Railtoepassingen - Leidingen met bijzondere
eigenschappen bij brand voor railvoertuigen - Speciale
dunne isolatie - Deel 4: Meeraderige en -parige leidingen
met buitenmantel van normale dikte

NEN-EN 50334:2001 en

Elektrische leidingen - Aanduiding van de aders door
bedrukking

NEN-EN 50341-3:2001 en

Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV
wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale
normatieve aspecten

NEN-EN 50341-3:2001/C2:2009 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV
wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale
normatieve aspecten
NEN-EN 50341-3:2001/C3:2010 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV
wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale
normatieve aspecten
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NEN-EN 50341-3:2001/C1:2006 en Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV
wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale
normatieve aspecten
NEN-EN 50355:2013 en

Spoorwegen en soorgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen met verbeterd brandgedrag voor rollend
materieel - Richtlijn voor gebruik

NEN-EN 50382-1:2008/A1:2013 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen voor gebruik in rollend materieel en geschikt
voor gebruik bij hoge temperaturen en met bijzondere
eigenschappen bij brand - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 50382-1:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen voor gebruik in rollend materieel en geschikt
voor gebruik bij hoge temperaturen en met bijzondere
eigenschappen bij brand - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50382-2:2008 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen voor gebruik in rollend materieel en geschikt
voor gebruik bij hoge temperaturen en met bijzondere
eigenschappen bij brand - Deel 2: Eenaderige met
siliconen rubber geïsoleerde leidingen voor 120°C of
150°C

NEN-EN 50382-2:2008/A1:2013 en Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische
leidingen voor gebruik in rollend materieel en geschikt
voor gebruik bij hoge temperaturen en met bijzondere
eigenschappen bij brand - Deel 2: Eenaderige met
siliconen rubber geïsoleerde leidingen voor 120°C of
150°C
NEN-EN 50395:2005/A1:2011 en

Elektrische beproevingsmethoden voor
voedingsleidingen voor laagspanning

NEN-EN 50395:2005 en

Elektrische beproevingsmethoden voor
voedingsleidingen voor laagspanning

NEN-EN 50396:2005 en

Niet-elektrische beproevingsmethoden voor
voedingsleidingen voor laagspanning

NEN-EN 50396:2005/A1:2011 en

Niet-elektrische beproevingsmethoden voor
voedingsleidingen voor laagspanning

NEN-EN 50399:2011/A1:2016 en

Algemene beproevingsmethoden voor kabels bij brand Het meten van de warmte- en rookontwikkeling tijdens
beproeving op brandvoorplanting Beproevingsapparatuur, beproevingsprocedures,
beproevingsresultaten

NEN-EN 50399:2011 en

Algemene beproevingsmethoden voor kabels bij brand Het meten van de warmte- en rookontwikkeling tijdens
beproeving op brandvoorplanting Beproevingsapparatuur, beproevingsprocedures,
beproevingsresultaten

NEN-EN 50525-1:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 50525-2-11:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-11:
Leidingen voor algemeen gebruik - Buigzame leidingen
met aderisolatie van thermoplastisch PVC

Document Taal

Titel

NEN-EN 50525-2-12:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-12:
Leidingen voor algemeen gebruik - Krulsnoeren met
aderisolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-21:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-21:
Leidingen voor algemeen gebruik - Buigzame leidingen
met aderisolatie van vernette elastomeren

NEN-EN 50525-2-22:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-22:
Leidingen voor algemeen gebruik - Leidingen met hoge
buigzaamheid met aderisolatie van vernette elastomeren

NEN-EN 50525-2-31:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-31:
Leidingen voor algemeen gebruik - Eenaderige leidingen
zonder mantel met aderisolatie van thermoplastische
PVC

NEN-EN 50525-2-41:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-41:
Leidingen voor algemeen gebruik - Eenaderige leidingen
met aderisolatie van vernette siliconenrubber

NEN-EN 50525-2-42:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-42:
Leidingen voor algemeen gebruik - Eenaderige kabels
zonder mantel met aderisolatie van vernette EVA

NEN-EN 50525-2-51:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-51:
Leidingen voor algemeen gebruik - Olieresistente
leidingen voor stuurstroom met aderisolatie van
thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-71:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-71:
Leidingen voor algemeen gebruik - Koperbandsnoer met
isolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-72:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-72:
Leidingen voor algemeen gebruik - Tweelingsnoer met
isolatie van thermoplastisch PVC

NEN-EN 50525-2-81:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V - (U0/U) - Deel 2-81:
Leidingen voor algemeen gebruik - Leidingen met een
mantel van vernette elastomeren bestemd voor
booglassen

NEN-EN 50525-2-82:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-82:
Leidingen voor algemeen gebruik - Leidingen met
isolatie van vernette elastomeren voor
verlichtingsgarnituren

NEN-EN 50525-2-83:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 2-83:
Leidingen voor algemeen gebruik - Meeraderige
leidingen met isolatie van vernette siliconenrubber
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NEN-EN 50525-3-11:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 3-11:
Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand Buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van
halogeenvrije thermoplastische mengsels, en met
geringe ontwikkeling van rook

NEN-EN 50525-3-21:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 3-21:
Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand Buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van
halogeenvrije vernette mengsels en met geringe
ontwikkeling van rook

NEN-EN 50525-3-31:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 3-31:
Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van
halogeenvrije thermoplastische mengsels, en met
geringe ontwikkeling van rook

NEN-EN 50525-3-41:2011 en

Elektrische leidingen - Leidingen met een nominale
spanning tot en met 450/750 V (U0/U) - Deel 3-41:
Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van
halogeenvrije vernette mengsels en met geringe
ontwikkeling van rook

NEN-EN 50565-1:2014 en

Elektrische leidingen - Leidraad voor de toepassing van
elektrische leidingen met een nominale spanning van ten
hoogste 450/750 V (U0/U) - Deel 1: Algemene richtlijnen

NEN-EN 50565-2:2014 en

Elektrische leidingen - Leidraad voor de toepassing van
elektrische leidingen met een nominale spanning van ten
hoogste 450/750 V (U0/U) - Deel 2: Richtlijnen voor de
in EN 50525 opgenomen leidingtypen

NEN-EN 50575:2014 en

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of
communicatie - Elektrische leidingen en
glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van
toepassing zijn

NEN-EN 50575:2014/A1:2016 en

Elektrische leidingen voor voeding en elektrische
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of
communicatie - Elektrische leidingen en
glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van
toepassing zijn

NVN-CLC/TS 50576:2017 en

Elektrische leidingen - Verbrede toepassing van de
beproevingsresultaten op brandgedrag

NEN-EN 50577:2016 en

Elektrische leidingen - Beproeving op het bestand zijn
tegen brand van onbeschermde elektrische leidingen
(klasse P)

NEN-EN 50618:2015 en

Elektrische leidingen voor fotovoltaïsche systemen

NEN-EN 50620:2017/A1:2019 en

Elektrische leidingen - Kabels voor het opladen van
elektrische voertuigen
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NEN-EN 50620:2017 en

Elektrische leidingen - Kabels voor het opladen van
elektrische voertuigen

NEN-EN-IEC 60332-12:2005/A11:2016 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geïsoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas
-luchtmengsel

NEN-EN-IEC 60708:2005/C1:2016
en

Low-frequency cables with polyolefin insulation and
moisture barrier polyolefin sheath

NEN-EN-IEC 60754-1:2014 en

Proeven op gassen die vrijkomen bij verbranding van
materiaal uit elektrische leidingen - Deel 1: Bepaling van
het gehalte aan halogeenzuur gas

NEN-EN-IEC 60754-2:2014 en

Proeven op gassen die vrijkomen bij verbranding van
materiaal uit elektrische leidingen - Deel 2: Bepaling van
de zuurgraad (door meting van de pH) en de
geleidbaarheid

NEN-EN-IEC 61238-13:2019/A11:2019 en

Persklemmen en andere mechanische
verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1-3:
Beproevingsmethoden en eisen voor persklemmen en
mechanische verbindingsklemmen voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning boven
1 kV (Um=1,2 kV) tot en met 30kV (Um=36kV), voor
beproevingen op niet-geisoleerde geleiders.

NEN 10050-461:1985/A1:1995
en;fr;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst Hoofdstuk 461: Elektrische kabels en -leidingen

NEN 10050-461:1985 en;fr;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst Hoofdstuk 461: Elektrische kabels en -leidingen

NEN 10189-6:1990 en;fr

Laagfrequentkabels en -draden met PVC-isolatie en PVCmantel - Deel 6: Signaalkabels met enkelvoudige aders
voor telecommunicatieapparatuur en -installaties

NEN 10287-1-2:1994 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 1: Berekeningsmethode voor de continu
toelaatbare stroom en voor de verliezen - Sectie 2:
Wervelstroomverliezen in de mantel bij twee circuits in
plat vlak

NEN 10287-2-2:1996 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 2: Thermische weerstand - Sectie 2:
Berekening van de reductiefactoren voor groepen vrij in
lucht liggende, tegen zonnestraling afgeschermde kabels

NEN 10332-3:1994 en;fr

Geïsoleerde elektrische leidingen - Gedrag bij brand Deel 3: Beproeving van gebundelde leidingen

NEN 10719:1994 en;fr

Leidingen met ronde koperen geleiders en een
toegekende spanning tot en met 450/750 V - Berekening
van de onder- en de bovengrens van de gemiddelde
buitenafmetingen

NEN 10918:1993 en

Met PVC geïsoleerde bandkabel met een steekafstand
van 1,27 mm, geschikt voor aansluiting met behulp van
isolatie-verdringende krimptechniek

NEN 10949:1989 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
kortsluitstromen
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NEN-IEC 60050-461:1985/A2:1999 Internationale elektrotechnische woordenlijst en;fr;ru
Hoofdstuk 461: Elektrische kabels en -leidingen
NEN-IEC 60092-350:2020 en

Electrical installations in ships - Part 350: General
construction and test methods of power, control and
instrumentation cables for shipboard and offshore
applications

NEN-IEC 60092-352:2006 en

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
352: Keuze en installatie van kabels voor
laagspanningsvoedingssystemen

NEN-IEC 60092-353:2016 en;fr

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
353: Kabels met een toegekende spanning van 1 kV en
3 kV

NEN-IEC 60092-354:2020 en;fr

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
354: Éenaderige en drie-aderige sterkstroomkabels met
isolatie van geëxtrudeerde kunststof met een
toegekende spanning van 6 kV tot 30 kV

NEN-IEC 60092-359:1999/A2:1999 Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
en;fr
359: Mantelmaterialen voor scheepsinstallaties en
communicatieleidingen
NEN-IEC 60092-359:1999 en;fr

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
359: Mantelmaterialen voor scheepsinstallaties en
communicatieleidingen

NEN-IEC 60092-359:1999/A1:1999 Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel
en;fr
359: Mantelmaterialen voor scheepsinstallaties en
communicatieleidingen
NPR-IEC/TR 60092-370:2019 en

Elektrische installaties in schepen - Deel 370: Richtlijn
voor de keuze van kabels voor telecommunicatie en data
-overdracht inclusief hoogfrequentie kabels

NEN-IEC 60189-2:2007 en

Low-frequency cables and wires with PVC insulation and
PVC sheath - Part 2: Cables in pairs, triples, quads and
quintuples for inside installations

NEN-IEC 60189-3:2007 en

Low-frequency cables and wires with PVC insulation and
PVC sheath - Part 3: Equipment wires with solid or
stranded conductor wires, PVC insulated, in singles, pairs
and triples

NEN-EN-IEC 60228:2005/C11:2005 Geleiders van geïsoleerde elektrische leidingen
en
NEN-EN-IEC 60228:2005 en;fr

Geleiders van geïsoleerde elektrische leidingen

NEN-EN-IEC 60229:2008 en

Elektrische leidingen - Beproeving van geëxtrudeerde
mantels met een speciale beschermingsfunctie

NEN-EN-IEC 60230:2018 en

Stootspanningsproeven aan kabels en hun garnituren

NEN-IEC 60287-1-1:2007 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 1-1: Berekeningsmethode voor de continu
toelaatbare stroom en voor de verliezen - Algemeen

NEN-IEC 60287-1-1:2007/A1:2014 Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
en
stroom - Deel 1-1: Berekeningsmethode voor de continu
toelaatbare stroom en voor de verliezen - Algemeen
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NEN-IEC 60287-1-3:2002 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 1-3: Berekeningsmethode voor de continu
toelaatbare stroom en voor de verliezen Stroomverdeling tussen parallelle eenaderige
kabelcircuits en berekening van de bijbehorende
mantelverliezen door rondgaande stromen

NEN-IEC 60287-2-1:2015 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 2-1: Thermische weerstand - Berekening
van de thermische weerstand

NEN-IEC 60287-2-3:2017 en

Electric cables - Calculation of the current rating - Part 23: Thermal resistance - Cables installed in ventilated
tunnels

NEN-IEC 60287-3-1:2017 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom. Deel 3-1: Omgevingsomstandigheden Referentie-omgevingsomstandigheden

NEN-IEC 60287-3-2:2012 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 3-2: Secties over
omgevingsomstandigheden - Economische optimalisering
van de geleiderdoorsneden

NEN-IEC 60287-3-3:2007 en;fr

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Deel 3-3: Secties over uitwendige invloeden Leidingen die uitwendige lineaire warmtebronnen
kruisen

NEN-EN-IEC 60331-1:2019 en

Proeven voor het gedrag van elektrische leidingen bij
brand - Functiebehoud - Deel 1: Beproevingsmethode
voor brand met schokken bij een temperatuur van ten
minste 830°C voor leidingen met een nominale spanning
tot en met 0,6/1,0 kV en met een diameter groter dan
20 mm

NEN-EN-IEC 60332-11:2005/A1:2015 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-1: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geïsoleerde draad of enkele leiding Beproevingsinrichting

NEN-EN-IEC 60332-1-1:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-1: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geïsoleerde draad of enkele leiding Beproevingsinrichting
NEN-EN-IEC 60332-1-2:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geïsoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas
-luchtmengsel
NEN-EN-IEC 60332-12:2005/A1:2015 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geïsoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas
-luchtmengsel
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NEN-EN-IEC 60332-12:2005/A12:2020 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geïsoleerde draad of enkele leiding - 1 kW-vlam met gas
-luchtmengsel

NEN-EN-IEC 60332-13:2005/A1:2015 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-3: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geïsoleerde draad of enkele leiding - Procedure voor de
beoordeling van brandende druppeltjes/deeltjes

NEN-EN-IEC 60332-1-3:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-3: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele
geïsoleerde draad of enkele leiding - Procedure voor de
beoordeling van brandende druppeltjes/deeltjes
NEN-EN-IEC 60332-2-1:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 2-1: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne
geïsoleerde draad of enkele dunne leiding Beproevingsinrichting
NEN-EN-IEC 60332-2-2:2005 en;fr Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 2-2: Beproeving
van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne
geïsoleerde draad of enkele dunne leiding - Procedure
met lichtgevende vlam
NEN-EN-IEC 60332-310:2018/A11:2020 en

Beproeven van elektrische en optische leidingen voor het
gedrag bij brand - Deel 3-10: Beproeving van de
verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste
gebundelde leidingen - Apparatuur

NEN-EN-IEC 60332-310:2018/C1:2018 en

Beproeven van elektrische en optische leidingen voor het
gedrag bij brand - Deel 3-10: Beproeving van de
verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste
gebundelde leidingen - Apparatuur

NEN-EN-IEC 60332-3-10:2018 en

Beproeven van elektrische en optische leidingen voor het
gedrag bij brand - Deel 3-10: Beproeving van de
verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste
gebundelde leidingen - Apparatuur

NEN-EN-IEC 60332-3-21:2018 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-21:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
A F/R

NEN-EN-IEC 60332-3-22:2018 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-22:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
A

NEN-EN-IEC 60332-3-23:2018 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-23:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
B
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NEN-EN-IEC 60332-3-24:2018 en

Beproeving van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-24:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
C

NEN-EN-IEC 60332-3-25:2018 en

Beproevingen van elektrische leidingen en optische
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 3-25:
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij
verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen - Categorie
D

NEN-EN-IEC 60702-1:2002 en;fr

Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met
een nominale spanning tot en met 750 V - Deel 1:
Kabels

NEN-EN-IEC 607021:2002/A1:2015 en

Leidingen met minerale aderisolatie en hun
eindsluitingen voor een nominale spanning van ten
hoogste 750 V - Deel 1: Kabels

NEN-EN-IEC 607022:2002/A1:2015 en

Leidingen met minerale isolatie en hun aansluitingen
met een toegekende spanning tot en met 750 V - Deel
2: Aansluitingen

NEN-EN-IEC 60702-2:2002 en;fr

Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met
een toegekende spanning tot en met 750 V - Deel 2:
Aansluitingen

NEN-EN-IEC 60702-3:2016 en

Leidingen met minerale aderisolatie en hun aansluitingen
met een toegekende spanning van ten hoogste 750 V Deel 3: Richtlijn voor het gebruik

NEN-EN-IEC 60708:2005 en

Low-frequency cables with polyolefin insulation and
moisture barrier polyolefin sheath

NPR-IEC 60724:2001 en;fr

Kabels met een toegekende spanning van 1 kV en 3 kV Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NPR-IEC 60724:2000/A1:2008 en

Kabels met een toegekende spanning van 1 kV en 3 kV Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NEN-EN-IEC 607541:2014/A1:2020 en;fr

Proeven op gassen die bij verbranding van materiaal uit
elektrische leidingen vrijkomen - Deel 1: Bepaling van
het gehalte aan halogeenhoudende zuren

NEN-EN-IEC 607542:2014/A1:2020 en;fr

Proeven op gassen die bij verbranding van materiaal uit
elektrische leidingen vrijkomen - Deel 2: Bepaling van de
zuurgraad (door meting van de pH) en de
geleidbaarheid

NEN-EN-IEC 60754-3:2019 en

Proeven op gassen die vrijkomen bij verbranding van
materiaal uit elektrische leidingen - Deel 3: Metingen van
halogenen door middel van ion chromatografie bij laag
halogeengehalte

NEN-EN-IEC 60799:2021 en

Electrical accessories - Cord sets and interconnection
cord sets

NEN-EN-IEC 60811-14:1996/A2:2001 en;fr

Elektrische en optische leidingen - Isolatie- en
mantelmaterialen - Gangbare beproevingsmethoden Deel 1-4: Algemene toepassing - Proeven bij lage
temperatuur

NEN-EN-IEC 60811-100:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 100: Algemeen
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NEN-EN-IEC 60811201:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 201: Algemene beproevingen - Meting van de dikte
van de isolatie

NEN-EN-IEC 60811-201:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 201: Algemene beproevingen - Meting van de dikte
van de isolatie

NEN-EN-IEC 60811202:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 202: Algemene beproevingen - Meting van de dikte
van niet-metallische mantels

NEN-EN-IEC 60811-202:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 202: Algemene beproevingen - Meting van de dikte
van niet-metallische mantels

NEN-EN-IEC 60811-203:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 203: Algemene beproevingen - Bepaling van
buitenafmetingen

NEN-EN-IEC 60811-301:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 301: Elektrische beproeving - Meting van de
permittiviteit van vulmassa's bij 23 °C

NEN-EN-IEC 60811-302:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 302: Elektrische beproevingen - Meting van de
soortelijke weerstand bij gelijkspanning van vulmassa's
bij 23 °C en 100 °C

NEN-EN-IEC 60811-401:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 401: Overige beproevingen - Methoden van
thermische veroudering - Veroudering in een heteluchtoven

NEN-EN-IEC 60811401:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 401: Overige beproevingen - Methoden van
thermische veroudering - Veroudering in een heteluchtoven

NEN-EN-IEC 60811-402:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 402: Overige beproevingen - Waterabsorptie

NEN-EN-IEC 60811-403:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 403: Overige beproevingen - Beproeving van
vernette materialen die bestand zijn tegen ozon

NEN-EN-IEC 60811-404:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 404: Overige beproevingen - Onderdompelproef in
minerale olie voor mantels

Document Taal

Titel

NEN-EN-IEC 60811-405:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 405: Overige beproevingen - Thermische
stabiliteitsbeproeving voor isolatiemateriaal van PVC en
mantelmateriaal van PVC

NEN-EN-IEC 60811-406:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 406: Overige beproevingen - Het bestand zijn
tegen omgevingsspanningscorrosie van polyetheen en
polypropeen materialen

NEN-EN-IEC 60811-407:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 407: Overige beproevingen - Meting van de
massatoename van materiaal van polyetheen en
polypropeen

NEN-EN-IEC 60811-408:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 408: Overige beproevingen - Proef ter bepaling van
de stabiliteit op lange termijn van materiaal van
polyetheen en polypropeen

NEN-EN-IEC 60811-409:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 409: Overige beproevingen - Beproeving op
massaverlies voor thermoplastische isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-410:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 410: Overige beproevingen - Beproevingsmethode
voor de afbraak door oxidatie onder invloed van de
katalytische werking van koper van met polyolefin
geisoleerde geleiders

NEN-EN-IEC 60811410:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 410: Overige beproevingen - Beproevingsmethode
voor de afbraak door oxidatie onder invloed van de
katalytische werking van koper van met polyolefin
geisoleerde geleiders

NEN-EN-IEC 60811-411:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 411: Overige beproevingen - Brosheid van
vulmassa's bij lage temperatuur

NEN-EN-IEC 60811-412:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 412: Overige beproevingen - Thermische
veroudering - Veroudering in een luchtdrukkamer

NEN-EN-IEC 60811-501:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 501: Mechanische beproevingen - Beproevingen
voor het bepalen van mechanische eigenschappen van
isolatie- en mantelmaterialen
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NEN-EN-IEC 60811501:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 501: Mechanische beproevingen - Beproevingen
voor het bepalen van mechanische eigenschappen van
isolatie- en mantelmaterialen

NEN-EN-IEC 60811-502:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 502: Mechanische beproevingen - Krimpproef voor
isolatie

NEN-EN-IEC 60811-503:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 503: Mechanische beproevingen - Krimpproef voor
mantels

NEN-EN-IEC 60811-504:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 504: Mechanische beproevingen - Buigproeven bij
lage temperatuur voor isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-505:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 505: Mechanische beproevingen - Rek bij lage
temperatuur voor isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-506:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 506: Mechanische beproevingen - Slagproef bij lage
temperatuur voor isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-507:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 507: Mechanische beproevingen - Rekproef van
vernette materialen bij hoge temperatuur

NEN-EN-IEC 60811508:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 508: Mechanische beproevingen - Drukproef bij
hoge temperatuur voor isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811-508:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 508: Mechanische beproevingen - Drukproef bij
hoge temperatuur voor isolatie en mantels

NEN-EN-IEC 60811509:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 509: Mechanische beproevingen - Beproeving op
het bestand zijn tegen barsten in isolatie en mantels
(thermoschokproef)

NEN-EN-IEC 60811-509:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 509: Mechanische beproevingen - Beproeving op
het bestand zijn tegen barsten in isolatie en mantels
(thermoschokproef)

NEN-EN-IEC 60811-510:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 510: Mechanische beproevingen - Methoden
specifiek voor materialen van polyetheen en polypropeen
- Wikkelproef na thermische veroudering in lucht
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NEN-EN-IEC 60811-511:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 511: Mechanische beproevingen - Meting van de
smeltindex van materiaal van polyetheen

NEN-EN-IEC 60811511:2012/A1:2018 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 511: Mechanische beproevingen - Meting van de
smeltindex van materiaal van polyetheen

NEN-EN-IEC 60811-512:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 512: Mechanische beproevingen - Beproevingen
specifiek voor materialen van polyetheen en polypropeen
- Treksterkte en rek bij breuk na voorbehandeling bij
verhoogde temperatuur

NEN-EN-IEC 60811-513:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 513: Mechanische beproevingen - Beproevingen
specifiek voor materialen van polyetheen en polypropeen
- Wikkelproef na voorbehandeling

NEN-EN-IEC 60811-601:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 601: Fysische beproevingen - Meting van het
druppelpunt van vulmassa's

NEN-EN-IEC 60811-602:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 602: Fysische beproevingen - Olieafscheiding in
vulmassa's

NEN-EN-IEC 60811-603:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 603: Fysische beproevingen - Meting van het totaal
zuurgetal van vulmassa's

NEN-EN-IEC 60811-604:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 604: Fysische beproevingen - Meting op
afwezigheid van corrosieve bestanddelen in vulmassa's

NEN-EN-IEC 60811-605:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 605: Fysische beproevingen - Meting van het
gehalte aan roet en/of minerale vulstoffen in materiaal
van polyetheen

NEN-EN-IEC 60811-606:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 606: Fysische beproevingen - Methoden voor het
bepalen van de dichtheid

NEN-EN-IEC 60811-607:2012 en

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen Deel 607: Fysische beproevingen - Proef voor de
beoordeling van de roetverdeling in polyetheen en
polypropeen
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NEN-IEC 60853-1:2002 en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 1: Cyclische belasting van kabels tot en
met 18/30 (36) kV

NEN-IEC 60853-1:2002/A1:2002
en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 1: Cyclische belasting van kabels tot en
met 18/30 (36) kV

NEN-IEC 60853-1:2002/A2:2008
en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 1: Cyclische belasting van kabels tot en
met 18/30 (36) kV

NEN-IEC 60853-2:2007/A1:2008 en Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 2: Cyclische belasting van kabels hoger
dan 18/30 (36) kV en incidentele belasting van kabels bij
alle spanningen
NEN-IEC 60853-2:2007 en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 2: Cyclische belasting van kabels hoger
dan 18/30 (36) kV en incidentele belasting van kabels bij
alle spanningen

NEN-IEC 60853-3:2002 en;fr

Sterkstroomkabels - Berekening van de toelaatbare
stroom bij cyclische belasting en bij incidentele tijdelijke
belasting - Deel 3: Cyclische belasting van kabels voor
alle spanningen, bij gedeeltelijke uitdroging van de
grond

NEN-EN-IEC 60885-2:2003 en;fr

Elektrische beproevingsmethoden voor elektrische
leidingen - Deel 2: Beproevingsmethoden voor het
meten van partiële ontladingen aan korte lengten van
kabels met geëxtrudeerde isolatie

NEN-EN-IEC 60885-3:2015 en

Elektrische beproevingsmethoden voor elektrische
leidingen - Deel 3: Beproevingsmethoden voor het
meten van partiële ontladingen aan korte en lange
lengten van kabels met geëxtrudeerde isolatie

NEN-IEC 60949:1989/A1:2008 en

Berekening van de toelaatbare kortsluitstromen,
rekening houdend met non-adiabatische warmteeffecten

NPR-IEC 60986:2001 en;fr

Kabels met een toegekende spanning van 6 kV tot en
met 30 kV - Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NPR-IEC 60986:2001/A1:2008 en

Kabels met een toegekende spanning van 6 kV tot en
met 30 kV - Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NEN-EN-IEC 610341:2005/A2:2020 en;fr

Meting van de dichtheid van de rook bij verbranding van
elektrische leidingen onder gedefinieerde
omstandigheden - Deel 1: Beproevingstoestellen

NEN-EN-IEC 61034-1:2006 en;fr

Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische
leidingen onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 1:
Beproevingsinrichting

NEN-EN-IEC 610341:2006/A1:2014 en

Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische
leidingen onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 1:
Beproevingsinrichting
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NEN-EN-IEC 610342:2006/A1:2013 en

Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische
leidingen onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 2:
Beproevingsprocedure en -eisen

NEN-EN-IEC 610342:2006/A2:2020 en;fr

Meting van de dichtheid van de rook van elektrische
leidingen bij verbranding onder gedefinieerde
omstandigheden - Deel 2: Beproevingsprocedure en eisen

NEN-EN-IEC 61034-2:2006 en;fr

Rookdichtheidsmeting bij verbranding van elektrische
leidingen onder gedefinieerde omstandigheden - Deel 2:
Beproevingsprocedure en -eisen

NEN-EN-IEC 61138:2008 en

Elektrische leidingen voor draagbare aardings- en
kortsluitapparatuur

NEN-EN-IEC 61238-1-1:2019 en

Persklemmen en andere mechanische
verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1-1:
Beproevingsmethoden en eisen voor persklemmen en
mechanische verbindingsklemmen voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning tot en
met 1 kV (Um=1,2 kV), voor beproevingen op nietgeisoleerde leidingen.

NEN-EN-IEC 61238-1-2:2019 en

Persklemmen en andere mechanische
verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1 -2:
Beproevingsmethoden en eisen voor isolatie
doorborende verbindingen voor sterkstroomkabels met
een toegekende spanning tot en met 1 kV (Um=1,2 kV),
voor beproevingen op geisoleerde geleiders

NEN-EN-IEC 61238-1-3:2019 en

Persklemmen en andere mechanische
verbindingsklemmen voor sterkstroomkabels. Deel 1-3:
Beproevingsmethoden en eisen voor persklemmen en
mechanische verbindingsklemmen voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning boven
1 kV (Um=1,2 kV) tot en met 30kV (Um=36kV), voor
beproevingen op niet-geisoleerde geleiders.

NEN-EN-IEC 61394:2011/C1:2012
en

Overhead lines - Requirements for greases for
aluminium, aluminium alloy and steel bare conductors

NEN-EN-IEC 61394:2011 en

Bovengrondse hoogspanningslijnen - Eisen voor vet voor
blanke geleiders van aluminium, gelegeerd aluminium en
staal

NEN-EN-IEC 61442:2005 en;fr

Beproevingsmethoden voor garnituren voor
sterkstroomkabels met een toegekende spanning van 6
kV (Um = 7,2 kV) tot 30 kV (Um = 36 kV)

NPR-IEC 61443:1999 en;fr

Kabels met een toegekende spanning hoger dan 30 kV Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NPR-IEC 61443:1999/A1:2008 en

Kabels met een toegekende spanning hoger dan 30 kV Toelaatbare temperaturen bij kortsluiting

NEN-IEC 62067:2022 en;fr

Kabels met geëxtrudeerde isolatie en hun garnituren
voor spanningen hoger dan 150 kV (Um = 170 kV) tot
en met 500 kV (Um = 550 kV) - Beproevingsmethoden
en eisen

NPR-IEC/TR 62095:2003 en

Kabels voor sterkstroom - Berekening van de toelaatbare
stroom - Eindige-elementenmethode
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NEN-IEC 62125:2019 en

Milieu overwegingen specifiek voor geisoleerde
elektriciteits- en controlekabels

NEN-EN-IEC 62230:2007 en;fr

Elektrische leidingen - "Spark test"-methode

NEN-EN-IEC 62230:2007/A1:2014
en

Elektrische leidingen - "Spark test"-methode

NEN-EN-IEC 62491:2008 en

Industriële systemen, installaties en uitrusting en
industriële producten - Merken van kabels en kernen

NEN-IEC 62893-3:2018 en

Charging cables for electric vehicles for rated voltages
up to and including 0,6/1 kV - Part 3: Cables for AC
charging according to modes 1, 2 and 3 of IEC 61851-1
of rated voltages up to and including 450/750 V

NEN-IEC 62893-4-1:2020 en

Laadkabels voor elektrische voertuigen met nominale
spanningen tot en met 0,6 / 1 kV - Deel 4-1: Kabels voor
DC-laden volgens modus 4 van IEC 61851-1 - DC-laden
zonder gebruik van een thermisch managementsysteem

NVN-IEC/TS 62893-4-2:2021 en

Charging cables for electric vehicles of rated voltages up
to and including 0,6/1 kV - Part 4-2: Cables for DC
charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - Cables
intended to be used with a thermal management system

NEN-IEC 62930:2018 en

Electric cables for photovoltaic systems with a voltage
rating of 1,5 kV DC

NEN-IEC 63010-2:2018 en

Halogen-free thermoplastic insulated and sheathed
flexible cables of rated voltages up to and including
300/300 V - Part 2: Test methods

NEN-IEC 63026:2019 en

Onderzeese stroomkabels met geëxtrudeerde isolatie en
hun accessoires voor nominale spanningen van 6 kV
(Um = 7,2 kV) tot 60 kV (Um = 72,5 kV) Testmethoden en vereisten

NPR 3107:1982/A2:2011 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Continu toelaatbare
stroom

NPR 3107:1982 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Continu toelaatbare
stroom

NEN 3172:1979 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en
keuring

NEN 3172:1979 en

Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en
keuring

NEN 3172:1979/A3:1999 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en
keuring

NEN 3194:1980 nl

Rond koperdraad en kabel uit rond koperdraad

NEN 3207:2013 nl

Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom - Systemen voor
de aanduiding van leidingtypen

NVN 3603:2003 nl

Kabels voor spanningen van 6 kV en hoger - Kabels met
geïntegreerde optische vezels

NEN 3607:1998 en

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor
aanleg boven en in de grond

NEN 3617:2003/A1:2004 nl

Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met
bijzondere eigenschappen bij brand en met een
nominale spanning van 0,6/1 kV
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NEN 3617:2003 nl

Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met
bijzondere eigenschappen bij brand en met een
nominale spanning van 0,6/1 kV

NEN 3618:2003 nl

Halogeenvrije sterkstroomkabels met bijzondere
eigenschappen bij brand en met een nominale spanning
van 0,6/1 kV

NEN 3618:2003/A1:2004 nl

Halogeenvrije sterkstroomkabels met bijzondere
eigenschappen bij brand en met een nominale spanning
van 0,6/1 kV

NPR 3626:1994 nl

Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor
spanningen van 6 kV tot en met 30 kV - Continu
toelaatbare stroom en thermisch toelaatbare
kortsluitstroom

NPR 3626:1994/A2:2011 nl

Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor
spanningen van 6 kV tot en met 30 kV - Continu
toelaatbare stroom en thermisch toelaatbare
kortsluitstroom

NEN 8012:2015/A1:2020 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van
schade als gevolg van brand van en via elektrische
leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen

NTA 8120:2020 en

Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-,
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het
elektriciteits- en gasnetbeheer

NTA 8120:2020 nl

Assetmanagement - Eisen aan een veiligheids-,
kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het
elektriciteits- en gasnetbeheer

33.060.40 - Kabeldistributiesystemen
NEN-EN 50080:1994 en

RF karakteristieken van MAC AM-RZB kabelontvangers

NEN-EN 50083-2:2012 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 2: Elektromagnetische
compatibiliteit voor uitrusting

NEN-EN 50083-2:2012/A1:2015 en Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 2: Elektromagnetische
compatibiliteit voor uitrusting
NPR-CLC/TR 50083-2-1:2014 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 2-1:
Elektromagnetische compabiliteitsmetingen

NPR-CLC/TR 50083-2-2:2014 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 2-2:
storing van DVB-T ontvangst in de nabijheid van LTE
basisstationsignalen

CLC/TS 50083-2-3:2018 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 2-3: LTE
(4G) Interferentiedempingsfilters

NEN-EN 50083-2-4:2020 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 2-4: Interferentie
beperkende filters voor de 700 MHz en 800 MHz banden
ten behoeve van DTT ontvangst
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NPR-CLC/TS 50083-3-3:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 3-3: Actieve breedband
apparatuur voor kabelnetwerken- Meetmethoden van
het maximale operationele uitgangsniveau in het retour
pad

NPR-CLC/TR 50083-5-1:2009 en

Kabelnetwerken voor televisiesignalen, geluidssignalen
en interactieve diensten -Deel 5-1: IP gateways en
interfaces voor headends

NEN-EN 50083-8:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 8: Elektromagnetische
compatibiliteit voor netwerken

NEN-EN 50083-9:2003 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 9: Interfaces voor
CATV/SMATV ontvangststations en soortgelijke
professionele apparatuur voor overdracht van
DVB/MPEG-2 signalen

NPR-CLC/TR 50083-10-1:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 10-1: Richtlijnen voor de
implementatie van retourpaden in kabelnetwerken

NEN-EN 50098-1:1999 en

Bekabeling van gebouwencomplexen voor
informatietechnologie - Deel 1: ISDN-basistoegang

NEN-EN 50098-1:1999/A1:2003 en Bekabeling van gebouwencomplexen voor
informatietechnologie - Deel 1: ISDN-basistoegang
NPR-CLC/TR 50460:2005 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Systeemleidraad voor analoge,
optische overdrachtssystemen

NEN-EN 50529-1:2010 en

Geleide transmissie netwerken - Deel 1:
Telecommunicatie lijnen

NEN-EN 50529-2:2010 en

Geleide transmissie netwerken - Deel 2: Coaxiale kabels
(CaTV-based)

NEN-EN 50607:2015 en

Satelietsignaal distributie over een enkele coaxiale kabel
- Tweede generatie

CLC/TR 50607-10:2015 en

Satelietsignaal distributie over een enkele coaxiale kabel
- Deel 2: Implementatie richtlijn

NEN-EN-IEC 6072811:2017/A11:2018 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 11: Veiligheid

TBR 15:1997 en

Zakelijke telecommunicatie (BTC) - Open Network
Provision (ONP) - Technische eisen - Tweedraads
analoge huurlijnen met bandbreedte voor normale en
bijzondere spraakkwaliteit (A20 en A2S) Koppelingseisen voor eindapparatuurinterface (CTR
15:1997)

NEN-EN-IEC 60728-1:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 1: Systeemprestaties van
voorwaartse paden

NEN-EN-IEC 60728-3:2018 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 3: Actieve
breedbandapparatuur voor distributienetten
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NPR-IEC/TR 60728-3-2:2016 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 3
-: Methode voor het meten van de 5 order niet-lineariteit
voor actieve elektronische apparatuur met behulp van
vijf dragers

NEN-EN-IEC 60728-4:2008 en

Kabelnetwerken voor televisie en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 4: Passieve breedband
apparatuur voor coaxiale kabelwerken

NEN-EN-IEC 60728-5:2016 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 5: Apparatuur voor
kopstations

NEN-EN-IEC 60728-6:2011 en

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen,
geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 6:
Optische toestellen

NEN-EN-IEC 60728-10:2014 en

Kabelnetwerken voor televisiesignalen en geluidsignalen
en interactieve diensten - Deel 10:
Systeemeigenschappen van het retour pad

NEN-EN-IEC 60728-11:2017 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 11: Veiligheid

NEN-EN-IEC 60728-14:2014 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 14: optische
transmissiesystemen die van RFoG technologie gebruik
maken

NEN-EN-IEC 60728113:2018/C1:2018 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 113: Optische systemen
voor uitzendingen met uitsluitend digitale kanalen

NEN-EN-IEC 60728-113:2018 en

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en
interactieve diensten - Deel 113: Optische systemen
voor uitzendingen met uitsluitend digitale kanalen

NEN-EN-IEC 60728-115:2022 en;fr Cable networks for television signals, sound signals and
interactive services - Part 115: In-building optical
systems for broadcast signal transmissions
NTA 5175:2016 nl

Technische richtlijnen voor Centrale antenne-inrichtingen
(CAI)

33.180.01 - Communicatiesystemen met optische vezels, algemeen
CLC/TR 50682:2018 en

Consideration on the use of OTDRs to measure return
loss of single-mode optical fibre connections

NPR-ES 59012:2001 en

Toekomstige netwerken en benodigde glasvezels

NEN-EN-IEC 61280-45:2020/C1:2022 en;fr

Fibre-optic communication subsystem test procedures Part 4-5: Installed cabling plant - Attenuation
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toepassing in optische-vezelsystemen - Deel 1:
Specificatie template voor toegekende grootheden en
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toepassing in optische-vezelsystemen - Deel 2:
Meetmethoden

NEN-EN-IEC 62074-1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic WDM devices - Part 1: Generic
specification
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NEN-EN-IEC 62343-1:2019 en;fr

Dynamic modules - Part 1: Performance standards General conditions
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premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-211:2019/A1:2021 en

Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor cables - Detailed
specification for simplex and duplex cables for use in
premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-221:2019/A1:2021 en

Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed
specification for multi-fibre optical distribution cables for
use in premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-2-21:2019 en

Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed
specification for multi-fibre optical distribution cables for
use in premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-2-22:2017 en;fr Optical fibre cables - Part 2-22: Indoor cables - Detail
specification for multi-simplex breakout optical cables to
be terminated with connectors
NEN-EN-IEC 60794-2-30:2019 en

Optical fibre cables - Part 2-30: Indoor cables - Family
specification for optical fibre ribbon cables for use in
terminated cable assemblies

NEN-EN-IEC 60794-231:2019/A1:2021 en

Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed
specification for optical fibre ribbon cables for use in
premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-2-31:2019 en

Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed
specification for optical fibre ribbon cables for use in
premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-2-40:2008 en

Optical fibre cables - Part 2-40: Indoor optical fibre
cables - Family specification for A4 fibre cables
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NEN-EN-IEC 60794-2-41:2008 en

Optical fibre cables - Part 2-41: Indoor cables - Product
specification for simplex and duplex buffered A4 fibres

NEN-EN-IEC 60794-2-42:2008 en

Optical fibre cables - Part 2-42: Indoor optical fibre
cables - Product specification for simplex and duplex
cables with A4 fibres

NEN-EN-IEC 60794-2-50:2020 en;fr Optical fibre cables - Part 2-50: Indoor cables - Family
specification for simplex and duplex cables for use in
terminated cable assemblies
NEN-EN-IEC 60794-2-51:2014 en

Optical fibre cables - Part 2-51: Indoor cables - Detail
specification for simplex and duplex cables for use in
cords for controlled environment

NEN-EN-IEC 60794-3:2022 en;fr

Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional
specification

NEN-EN-IEC 60794-3-10:2015 en

Optical fibre cables - Part 3-10: Outdoor cables - Family
specification for duct, directly buried or lashed aerial
optical telecommunication cables

NEN-EN-IEC 60794-3-11:2010 en

Optical fibre cables - Part 3-11: Outdoor cables - Product
specification for duct, directly buried and lashed aerial
single-mode optical fibre telecommunication cables

NEN-EN-IEC 60794-3-12:2021 en;fr Optical fibre cables - Part 3-12: Outdoor cables Detailed specification for duct and directly buried optical
telecommunication cables for use in premises cabling
NEN-EN-IEC 60794-3-20:2017 en

Optical fibre cables - Part 3-20: Outdoor cables - Family
specification for self-supporting aerial telecommunication
cables

NEN-EN-IEC 60794-3-21:2016 en

Optical fibre cables - Part 3-21: Outdoor cables - Product
specification for optical self-supporting aerial
telecommunication cables for use in premises cabling

NEN-EN-IEC 60794-3-30:2008 en

Optical fibre cables - Part 3-30: Outdoor cables - Family
specification for optical telecommunication cables for
lakes, river crossings and coastal applications

NEN-EN-IEC 60794-3-40:2022 en;fr Optical fibre cables - Part 3-40: Outdoor cables - Family
specification for cables for storm and sanitary sewers
NEN-EN-IEC 60794-3-50:2009 en

Optical fibre cables - Part 3-50: Outdoor cables - Family
specification for gas pipe cables and subducts for
installation by blowing and/or pulling/dragging in gas
pipes

NEN-EN-IEC 60794-3-60:2009 en

Optical fibre cables - Part 3-60: Outdoor cables - Family
specification for drinking water pipe cables and subducts
for installation by blowing and/or
pulling/dragging/floating in drinking water pipes

NEN-EN-IEC 60794-3-70:2021 en

Optical fibre cables - Part 3-70: Outdoor cables - Family
specification for outdoor optical fibre cables for
rapid/multiple deployment

NEN-EN-IEC 60794-4:2018 en

Optical fibre cables - Part 4: Sectional specification Aerial optical cables along electrical power lines

NEN-EN-IEC 60794-4-10:2015 en

Optical fibre cables - Part 4-10: Family specification Optical ground wires (OPGW) along electrical power
lines
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NEN-EN-IEC 60794-4-20:2018 en

Optical fibre cables - Part 4-20: Sectional specification Aerial optical cables along electrical power lines - Family
specification for ADSS (all dielectric self-supported)
optical cables

NEN-EN-IEC 60794-4-30:2021 en;fr Optical fibre cables - Part 4-30: Aerial optical cables
along electrical power lines - Family specification for
optical phase conductor (OPPC) optical cables
NEN-EN-IEC 60794-5:2016 en

Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification Microduct cabling for installation by blowing

NEN-EN-IEC 60794-5-10:2014 en

Optical fibre cables - Part 5-10: Family specification Outdoor microduct optical fibre cables, microducts and
protected microducts for installation by blowing

NEN-EN-IEC 60794-5-20:2014 en;fr Optical fibre cables - Part 5-20: Family specification Outdoor microduct fibre units, microducts and protected
microducts for installation by blowing
NEN-EN-IEC 60794-6:2020 en;fr

Optical fibre cables - Part 6: Indoor-outdoor cables Sectional specification for indoor-outdoor cables

NEN-EN-IEC 60794-6-20:2020 en;fr Optical fibre cables - Part 6-20: Indoor-outdoor cables Family specification for flame retardant outdoor cables
NEN-EN-IEC 60794-6-30:2020 en;fr Optical fibre cables - Part 6-30: Indoor-outdoor cables Family specification for weatherised indoor cables
NEN-EN-IEC 61280-2-8:2021 en;fr Fibre optic communication subsystem test procedures Part 2-8: Digital systems - Determination of low BER
using Q-factor measurements
NEN-EN-IEC 61280-2-11:2006 en

Fibre optic communication subsystem test procedures Part 2-11: Digital systems - Averaged Q-factor
determination using amplitude histogram evaluation for
optical signal quality monitoring

NEN-EN-IEC 61280-2-12:2014 en;fr Fibre optic communication subsystem test procedures Part 2-12: Digital systems - Measuring eye diagrams and
Q-factor using a software triggering technique for
transmission signal quality assessment
NEN-EN-IEC 61300-2-17:2011 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-17: Tests - Cold

NEN-EN-IEC 61300-3-38:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-38: Examinations and measurements - Group
delay, chromatic dispersion and phase ripple

NEN-EN-IEC 61300-3-54:2019 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-54: Examinations and measurements - Angular
misalignment between ferrule bore axis and ferrule axis
for cylindrical ferrules
NEN-EN-IEC 61315:2019 en

Calibration of fibre-optic power meters

NEN-EN-IEC 61753-031-3:2015 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - prestatie standaard - Deel 031-4: niet
geconnectoriseerde single-mode 1xN en 2xN golflengte
onafhankelijke splitters voor categorie U Ongecontroleerde omgeving
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NEN-EN-IEC 61753-031-6:2014 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 031-6: Nonconnectorized single-mode 1xN and 2xN nonwavelengthselective branching devices for Category O Uncontrolled environment
NEN-EN-IEC 61753-061-2:2020
en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 061-2: Single
-mode fibre optic pigtailed style polarization independent
isolators for category C - Controlled environments

NEN-EN-IEC 61753-081-2:2014 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 081-2: Nonconnectorized single-mode fibre optic middle-scale 1 x N
DWDM devices for category C - Controlled environments
NEN-EN-IEC 61753-085-02:2021
en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 085-02: Nonconnectorized single-mode pigtailed CWDM devices for
category C - Indoor controlled environment

NEN-EN-IEC 61753-086-2:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components performance standard - Part 086-2: Nonconnectorised single-mode bidirectional 1490 / 1550 nm
downstream 1310 nm upstream WWDM devices for
category C - Controlled environment
NPR-IEC/TR 62000:2021 en

Guidelines for combining different single-mode fibre subcategories

NPR-IEC/TS 62033:2000 en;fr

Verzwakking heterogeniteit van optische vezels

NPR-IEC/TR 62048:2014 en

Optical fibres - Reliability - Power law theory

NPR-IEC/TR 62221:2012 en

Optical fibres - Measurement methods - Microbending
sensitivity

NPR-IEC/TR 62245:2002 en;fr

Optische vezels - Meetmethoden - Wikkelverlies bij A3
en A4 type vezels

NPR-IEC/TR 62283:2010 en

Optical fibres - Guidance for nuclear radiation tests

NPR-IEC/TR 62284:2003 en;fr

Effectieve luchtmeting van enkelvoudige optische vezels
- Richtlijn

NPR-IEC/TR 62285:2005 en;fr

Application guide for non-linear coefficient measuring
methods

NPR-IEC/TR 62316:2017 en

Guidance for the interpretation of OTDR backscattering
traces for single-mode fibres

NPR-IEC/TR 62324:2007 en

Single-mode optical fibres - Raman gain efficiency
measurement using continuous wave method - Guidance

NPR-IEC/TR 62362:2020 en

Selection of optical fibre cable specifications relative to
mechanical, ingress, climatic or electromagnetic
characteristics - Guidance

NPR-IEC/TR 62469:2007 en

Guidance for residual stress measurement of optical
fibre

NPR-IEC/TR 62470:2011 en

Guidance on techniques for the measurement of the
coefficient of friction (COF) between cables and ducts
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NPR-IEC/TR 62547:2013 en

Richtlijnen voor de meting van
beschadigingsgevoeligheid door hoogvermogen
enkelvoudige vezels te buigen - Richtlijn voor de
interpretatie van resultaten

NPR-IEC/TR 62627-02:2010 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Part 02: Report of round robin test results
on SC plug style fixed attenuators

NPR-IEC/TR 62690:2014 en;fr

Hydrogen effects in optical fibre cables - Guidelines

NPR-IEC/TR 62691:2011 en

Optical fibre cables - Guide to the installation of optical
fibre cables

NPR-IEC/TR 63367:2022 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Summarising results of round robin on
connector end face scratch recognition and verification
by automated microscopes

NEN-ISO/IEC 9314-9:2000 en

Information technology - Fibre Distributed Data
Interface (FDDI) - Part 9: Low-cost fibre physical layer
medium dependent (LCF-PMD)

NEN-ISO/IEC 9314-20:2001 en

Information technology - Fibre distributed data interface
(FDDI) - Part 20: Abstract test suite for FDDI physical
medium dependent conformance testing (PMD ATS)

33.180.20 - Voorzieningen voor onderlinge verbinding met optische vezels
NEN-EN 50377-2-1:2001 en

Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor
gebruik in communicatiesystemen voor optische vezels Productspecificatie - Deel 2-1: Type FC-PC aangesloten
volgens IEC 60793-2 Categorie B1 monomodusvezel

NEN-EN 50377-2-2:2009 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 2-2: FC/APC 8 terminated on IEC
60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre,
with full zirconia ferrule, category C

NEN-EN 50377-3-1:2008 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 3-1: Type SG terminated on IEC
60793-2-10 category A1a, A1b or equivalent multimode
fibre for category C

NEN-EN 50377-4-2:2011 en

Connector sets en componenten voor gebruik in fibre
optic communicatiesystemen - Productspecificaties Deel 4-2: Type SC/APC simplex 8° afgesloten volgens
IEC 60793-2-50 voor types B1.1 and B1.3 singlemode
vezel, met volledige zirconium ferrule categorie U

NEN-EN 50377-4-3:2022 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 4-3: Type SC/APC simplex 9°
terminated on EN 60793-2-50 of type B-652.D and B657.A singlemode fibre with full zirconia ferrule,
category OP

NEN-EN 50377-4-4:2011 en

Connector sets en componenten voor gebruik in fibre
optic communicatiesystemen - Productspecificaties Deel 4-4: Type SC-PC simplex afgesloten volgens IEC
60793-2-50 categorie B1.1 en B1.3 singlemode vezel,
met volledige zirconium ferrule categorie U
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NEN-EN 50377-6-1:2002 en

Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor
gebruik in communicatiesystemen voor optische vezels Productspecificatie - Deel 6-1: SC-RJ aangesloten
volgens IEC 60793-2 Categorie A1a en A1b
multimodusvezel

NEN-EN 50377-6-2:2007 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 6-2: Type SC-RJ single mode
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, Category U

NEN-EN 50377-7-1:2004 en

Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor
gebruik in communicatiesystemen voor optische vezels Productspecificatie - Deel 7-1: LC-PC aangesloten
volgens IEC 60793-2 Categorie A1a en A1b
multimodusvezel

NEN-EN 50377-7-2:2004 en

Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor
gebruik in communicatiesystemen voor optische vezels Productspecificatie - Deel 7-1: LC-PC duplex aangesloten
volgens IEC 60793-2 Categorie B1.1 mnonomodusvezel

NEN-EN 50377-7-3:2004 en

Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor
gebruik in communicatiesystemen voor optische vezels Productspecificatie - Deel 7-3: LC-APC duplex
aangesloten volgens IEC 60793-2 Categorie B1.1
monomodusvezel

NEN-EN 50377-7-4:2011 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 7-4: LC-PC simplex terminated on
IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre
with full zirconia ferrule for category C

NEN-EN 50377-8-2:2007 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-2: Type LSH-APC simplex
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre, composite ferrule catergory C

NEN-EN 50377-8-3:2007 en

Connector sets and Interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-3: LSH-PC Simplex, terminated on
IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode
fibre, composite ferrule Catergory C

NEN-EN 50377-8-4:2007 en

Connector sets and Interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-4: LSH-HR Simplex terminated on
IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode
fibre, composite ferrule Catergory U

NEN-EN 50377-8-5:2007 en

Connector sets and Interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-5: LSH-PC Simplex terminated on
IEC 60793-2-50 Category B1.1 and B1.3 singlemode
fibre, composite ferrule Catergory U
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NEN-EN 50377-8-6:2007 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-6: LSH-HR simplex terminated on
IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode
fibre, with full zirconia ferrule category C

NEN-EN 50377-8-7:2007 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-7: LSH-PC terminated on IEC
60793-2-50 Category B1.1 and B1.3 singlemode fibre,
with full zirconia ferrule Category C

NEN-EN 50377-8-8:2007 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-8: LSH-APC simplex terminated on
IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode
fibre, with full zirconia ferrule category U

NEN-EN 50377-8-9:2007 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-9: LSH-PC simplex terminated on
IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode
fibre, with full zirconia ferrule category U

NEN-EN 50377-8-10:2010 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-10: Type LSH-APC simplex
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for
category C

NEN-EN 50377-8-11:2010 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-11: Type LSH-PC simplex
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for
category C

NEN-EN 50377-8-12:2010 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-12: Type LSH-APC simplex
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for
category U

NEN-EN 50377-8-13:2010 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 8-13: Type LSH-PC simplex
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for
category U

NEN-EN 50377-11-1:2008 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 11-1: Type MF terminated on IEC
60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre for
category C
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NEN-EN 50377-14-1:2021 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications Part 14-1: Simplex and duplex cords made
from simplex plugs with cylindrical ferrules, using EN
60793-2-50 single-mode B-652 ou B-657 fibre for
Category C according to EN 61753-1

NEN-EN 50377-15-1:2011 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 15-1: Type MPO with 12-fibre PPS
ferrules terminated on IEC 60793-2 category A1a
multimode fibre for 50/125 micron multimode fibre

NEN-EN 50377-16-1:2011 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 16-1: Type LF3 APC simplex
terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3
singlemode fibre with titanium composite ferrule for
category C

NEN-EN 50377-17-1:2013 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 17-1: Type FPFT (factory polished
field terminated) simplex connector factory terminated
with EN 60793-2-50 category B1.3 fibre and field
mounted onto IEC 60793-2-50 category B1.3 or B6a_1
or B6a_2 singlemode fibre, category C

NEN-EN 50377-17-2:2015 en

Connector sets and Interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 17-2: Type FPFT (factory polished
field terminated) simplex connector factory terminated
with EN 60793-2-50 category B1.3 fibre and field
mounted onto reinforced cable containing IEC 60793-250 category B1.3 or B6a1 or B6a 2 singlemode fibre
(with restricted MFD), category C

NEN-EN 50377-18-1:2019 en

Connector sets and interconnect components to be used
in optical fibre communication systems - Product
specifications - Part 18-1: type 4+4x10.3125 Gb/s MPO
(QFSP) transceiver mated with an MPO connector
equipped with 12 fibre PPS ferrules terminated on EN
60793-2-10 category A1a.3a or A1a.3b 50/125 micron
multimode fibre

NPR-CLC/TR 50378-2-1:2009 en

Passive Components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 21: SC(SC2)-PC connector-type fixed optical attenuators
using IEC 60793-2 Catergory B1.1 singlemode fibre

NPR-CLC/TR 50378-2-2:2008 en

Passive Components to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 22:SC(SC2)-APC connector-type fixed optical attenuators
using IEC 60793-2 Category B1.1 singlemode fibre

NEN-EN 50411-2:2008 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 2:
General and guidance for optical fibre cable joint
closures, protected microduct closures, and microduct
connectors
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NEN-EN 50411-2-2:2012 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 2
-2: Sealed pan fibre splice closures Type 1, for category
S&A

NEN-EN 50411-2-3:2012 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 23: Sealed inline fibre splice closures Type 1, for category
S&A

NEN-EN 50411-2-4:2021 en

Fibre management systems and protective housings to
be used in optical fibre communication systems Product specifications - Part 2-4: Sealed dome fibre
splice closures for category S & A

NEN-EN 50411-2-5:2009 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 25: Sealed closures for air blown fibre microduct, type 1,
for category S & A

NEN-EN 50411-2-8:2009 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 28: Microduct connectors, for air blown optical fibres,
Type 1

NEN-EN 50411-2-9:2010 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communications systems - Product specifications - Part 2
-9: Non-sealed closures for air blown fibre microduct
cable, for category S & A

NEN-EN 50411-2-10:2015 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 210: Sealed fibre splice closures type 2, category G, for
FTTH optical distribution networks

NEN-EN 50411-3-1:2012 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 31: Fibre management system, splice wall box, for
category C & G

NEN-EN 50411-3-2:2011 en

Fibre organizers en behuizingen voor gebruik in fibre
optic communicatiesystemen - Productspecificaties Deel 3-2: Singlemode mechanische fibre splice

NEN-EN 50411-3-3:2019 en

Fibre management systems and protective housings to
be used in optical fibre communication systems Product specifications - Part 3-3: Singlemode optical
fibre fusion splice protectors

NEN-EN 50411-3-4:2019 en

Fibre management systems and protective housings to
be used in optical fibre communication systems Product specifications - Part 3-4: Wall box for splice to
patchcord connections, for category C and A

NEN-EN 50411-3-5:2016 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 35: Wall outlet

NEN-EN 50411-3-6:2013 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 36: Multimode mechanical fibre splice for use in an
outdoor protected environment (Cat U)
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NEN-EN 50411-3-8:2016 en

Fibre organizers en behuizingen voor gebruik in fibre
optic communicatiesystemen - Productspecificaties Deel 3-8: Vezel-managementsysteem, aansluitdoos type
1, voor eindapparatuur categorie C

NEN-EN 50411-4-1:2019 en

Fibre management systems and protective housings to
be used in optical fibre communication systems Product specifications - Part 4-1: Passive optical street
cabinet for category A

NEN-EN 50411-6-1:2011 en

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems - Product specifications - Part 61: Unprotected microduct for category S and A

NEN-EN 50516-3-1:2014 en

Industrial connector sets and interconnect components
to be used in optical fibre control and communication
systems - Product specifications - Part 3-1: Type ODVA
APC terminated on EN 60793-2-50 category B1.1 and
B1.3 singlemode fibre to meet the requirements of
category I (industrial environments) as specified in EN
50173-1 and IEC 61753-1-3

CLC/TR 50682:2018 en

Consideration on the use of OTDRs to measure return
loss of single-mode optical fibre connections

NEN-EN-IEC 61300-246:2019/C1:2022 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-46: Tests - Damp heat, cyclic

NEN-EN-IEC 61300-2-27:1997 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-27: Beproevingen - Stof - Laminaire stroming

NEN-EN-IEC 621493:2020/C1:2021 en;fr

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 3: Modulator-integrated
laser diode transmitters for 40-Gbit/s fibre optic
transmission systems

NEN-CECC 178005-802:1999
en;fr;de

Artikelspecificatie: "Termini set" van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type LSD-HRL

NEN-EN 180101:1997 en

Raamspecificatie: Vaste dempingseenheden voor
optische vezelkabels

NEN-EN 181101:2005 en

Raamspecificatie: Optische-vezel-vertakkingselementen Type: Niet-golflengte-selectieve stervormige
transmissiekoppelstukken

NEN-EN 181103:1998 en

Raamspecificatie: Optische-vezel-vertakkingselementen Type: Niet-golflengte-selectieve stervormige
transmissiekoppelstukken voor toepassing in
telecommunicatie

NEN-EN 181104:1998 en

Raamspecificatie: Optische-vezel-vertakkingselementen Type: Golflengte-selectieve stervormige
transmissiekoppelstukken voor toepassing in
telecommunicatie

NEN-CECC 186115-803:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type FC-PC
tuned

NEN-CECC 186115-804:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type FC-APC
8° untuned
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NEN-CECC 186115-805:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type FC-APC
8° tuned

NEN-EN 186130:1996 en

Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type LSA

NEN-EN 186150:1997 en

Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type OCCA-BU

NEN-EN 186160:1997 en

Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type OCCA-PC

NEN-EN 186170:1998 en

Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type RCC

NEN-EN 186180:1996 en

Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type LSB

NEN-EN 186210:1996 en

Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type CF08

NEN-EN 186220:1996 en

Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type LSC

NEN-EN 186230:1996 en

Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type LSF

NEN-EN 186240:1994 en

Groepsspecificatie - Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type MT

NEN-EN 186260:1997 en

Groepsspecificatie:Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type SC

NEN-CECC 186265-005:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type SC-APC
8° tuned

NEN-CECC 186265-801:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type SC-APC
9° untuned

NEN-CECC 186265-802:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type SC-PC
untuned

NEN-CECC 186265-803:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type SC-APC
9° tuned

NEN-CECC 186265-804:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type SC-APC
8° untuned

NEN-CECC 186265-806:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type SC-APC
tuned

NEN-EN 186270:1997 en

Groepsspecificatie:Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type LSH

NEN-CECC 186275-801:1999
en;de;fr

Artikelspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type LSH
universeel

NEN-CECC 186275-802:1999
en;fr;de

Artikelspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type LSH-HRL
universeel
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NEN-CECC 186285-801:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type LSG

NEN-CECC 186285-802:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type LSG-HRL

NEN-EN 186290:1997 en

Groepsspecificatie: Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type MPO

NEN-EN 186300:1999 en

Groepsspecificatie: Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type MSC

NEN-CECC 186305-801:1998 en

Raamspecificatie: Connectorgroepen van vastgestelde
kwaliteit voor optische vezels en kabels - Type MSC-APC
8° untuned

NEN-EN 186310:1999 en

Groepsspecificatie: Connectorgroepen voor optische
vezels en kabels - Type MF

NEN-EN 187103:2003 en

Familiespecificatie - Optische vezelkabels voor
toepassingen binnenshuis

ETR 328:1996 en

Transmission and Multiplexing (TM) - Asymmmetric
Digital Subscriber Line (ADSL) - Requirements and
performance

I-ETS 300671:1996 en

Transmission and Multiplexing (TM) - Passive optical
components - Fibre optical connectors for single-mode
optical fibre communication systems - Common
requirements and conformance testing

I-ETS 300783:1998 en

Transmission and Multiplexing (TM) - Passive optical
components - Fibre optic fusion splices for single-mode
optical fibre transmission systems - Common
requirements and conformance testing

NEN 11269-1:1997 en

Optische-vezel-eindafsluiters - Deel 1: Hoofdspecificatie

NEN 11269-1-1:1997 en

Optische-vezel-eindafsluiters - Deel 1-1:
Raamspecificatie

NEN 11754-2:1997 en;fr

Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 2:
Connectorfamilie type BFOC/2,5

NEN-EN-IEC 60869-1:2019 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic passive power control devices Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 60874-1:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connectors for optical fibres and cables Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 60874-1-1:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connectors for optical fibres and cables Part 1-1: Blank detail specification

NEN-IEC 60874-14-9:1999 en

Connectoren voor optische vezels en kabels - Deel 14-9:
Optische-vezelconnector type SC-APC 8° periodiek voor
monomodusvezel type B1 - Artikelspecificatie

NEN-IEC 60874-14-10:1999 en

Connectoren voor optische vezels en kabels - Deel 1410: Optische-vezelconnector type SC-APC 8° aperiodiek
voor monomodusvezel type B1 - Artikelspecificatie
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NEN-IEC 60874-19-1:2008 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connectors for optical fibres and cables Part 19-1: Fibre optic patch cord connector type SC-PC
(floating duplex) standard terminated on multimode fibre
type A1a, A1b - Detail specification

NEN-IEC 60874-19-2:1999 en

Connectoren voor optische vezels en kabels - Deel 19-2:
Optische-vezelconnector (duplex) type SC voor
monomodusvezelconnectors - Artikelspecificatie

NEN-IEC 60874-19-3:2008 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connectors for optical fibres and cables Part 19-3: Fibre optic adaptor (duplex) type SC for
multimode fibre connectors - Detail specification

NEN-EN-IEC 60875-1:2015 en

Optische vezel verbindingsapparatuur en passieve
componenten - Niet golflengte selectieve optische vezel
vertakkingselementen - Deel 1: Hoofdspecificatie

NEN-EN-IEC 60875-1-1:1998 en;fr Optische-vezel-vertakkingselementen - Deel 1-1:
Raamspecificatie
NEN-EN-IEC 60876-1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic spatial switches - Part 1:
Generic specification

NEN-EN-IEC 61073-1:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Mechanical splices and fusion splice
protectors for optical fibres and cables - Part 1: Generic
specification

NEN-EN-IEC 61202-1:2017 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic isolators - Part 1: Generic
specification

NEN-EN-IEC 61274-1:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Adaptors for fibre optic connectors - Part
1: Generic specification

NEN-EN-IEC 61274-1-1:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Adaptors for fibre optic connectors - Part
1-1: Blank detail specification

NEN-EN-IEC 61280-2-9:2009 en

Fibre optic communication subsystem test procedures Part 2-9: Digital systems - Optical signal-to-noise ratio
measurement for dense wavelength-division multiplexed
systems

NEN-EN-IEC 61290-10-3:2003 en

Optische versterkers - Beproevingsmethoden - Deel 103: Meerkanaalsparameters - Contactmethoden

NEN-EN-IEC 61300-1:2022 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 1: General and guidance

NEN-EN-IEC 61300-2-1:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-1: Tests - Vibration (sinusoidal)

NEN-EN-IEC 61300-2-2:2009 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-2: Beproevingen - Duurzaamheid van
verbindingen
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NEN-EN-IEC 61300-2-4:2019 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-4: Tests - Fibre or cable retention

NEN-EN-IEC 61300-24:2019/A1:2020 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-4: Tests - Fibre or cable retention

NEN-EN-IEC 61300-2-5:2011 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-5: Tests - Torsion

NEN-EN-IEC 61300-2-6:2011 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-6: Tests - Tensile strength of coupling mechanism

NEN-EN-IEC 61300-2-7:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-7: Tests - Bending moment

NEN-EN-IEC 61300-2-8:1997 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-8: Beproevingen - Stoten

NEN-EN-IEC 61300-2-9:2017 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-9: Tests - Shock

NEN-EN-IEC 61300-2-10:2021 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-10: Tests - Crush and load resistance
NEN-EN-IEC 61300-2-11:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-11: Tests - Axial compression

NEN-EN-IEC 61300-212:2009/C1:2011 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-12: Tests - Impact

NEN-EN-IEC 61300-2-12:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-12: Tests - Impact

NEN-EN-IEC 61300-2-13:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-13: Beproevingen - Versnelling
NEN-EN-IEC 61300-2-14:2021 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-14: Tests - High optical power

NEN-EN-IEC 61300-2-15:2008 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-15: Torque strength of coupling mechanism

NEN-EN-IEC 61300-2-18:2005 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-18: Tests - Dry heat - High temperature
endurance
NEN-EN-IEC 61300-219:2013/C1:2020 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-19: Tests - Damp heat (steady state)
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NEN-EN-IEC 61300-2-19:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-19: Tests - Damp heat (steady state)

NEN-EN-IEC 61300-2-21:2010 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-21: Beproevingen - Samengestelde cyclische
temperatuur- en vochtigheidsproef

NEN-EN-IEC 61300-2-22:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-22: Tests - Change of temperature
NEN-EN-IEC 61300-2-23:2011 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-23: Tests - Sealing for non-pressurized closures of
fibre optic devices

NEN-EN-IEC 61300-2-24:2010 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-24: Tests - Screen testing of ceramic alignment
split sleeve by stress application

NEN-EN-IEC 61300-2-25:1997 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-25: Beproevingen - Duurzaamheid van isolatie
van omhulsels

NEN-EN-IEC 61300-2-26:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-26: Tests - Salt mist
NEN-EN-IEC 61300-2-28:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-28: Tests - Industrial atmosphere (sulphur
dioxide)

NEN-EN-IEC 61300-228:2013/C1:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-28: Tests - Industrial atmosphere (sulphur
dioxide)

NEN-EN-IEC 61300-2-29:1997 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-29: Beproevingen - Lage luchtdruk

NEN-EN-IEC 61300-2-32:1997 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-32: Beproevingen - Bestandheid tegen
waterdamp

NEN-EN-IEC 61300-2-33:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-33: Tests - Assembly and disassembly of fibre
optic mechanical splices, fibre management systems and
closures

NEN-EN-IEC 61300-2-34:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-34: Tests - Resistance to solvents and
contaminating fluids of interconnecting components and
closures
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NEN-EN-IEC 61300-2-35:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-35: Tests - Cable nutation

NEN-EN-IEC 61300-2-36:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-36: Beproevingen - Brandbaarheid (brandgevaar)
NEN-EN-IEC 61300-2-37:2016 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-37: Tests - Cable bending for fibre optic closures

NEN-EN-IEC 61300-2-38:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-38: Tests - Sealing for pressurized fibre optic
closures
NEN-EN-IEC 61300-2-39:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-39: Beproevingen - Gevoeligheid voor externe
magnetische velden
NEN-EN-IEC 61300-2-40:2001 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-40: Beproevingen - Beproevingsmethode voor
schermbeproeving van de verzwakking van monomodusafgestelde gebogen optische-vezelconnectoren
NEN-EN-IEC 61300-2-41:1998 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-41: Beproevingen - Schermbeproeving van de
verzwakking van monomodus-afgestelde niet-gebogen
optische-vezelconnectoren
NEN-EN-IEC 61300-2-42:2014 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-42: Tests - Static side load for strain relief
NEN-EN-IEC 61300-2-43:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-43: Tests - Screen testing of return loss of singlemode PC optical fibre connectors

NEN-EN-IEC 61300-2-44:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-44: Tests - Flexing of the strain relief of fibre
optic devices

NEN-EN-IEC 61300-2-45:1999 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 2-45: Beproevingen - Duurzaamheidsproef door
onderdompeling in water
NEN-EN-IEC 61300-2-46:2019 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-46: Tests - Damp heat, cyclic

NEN-EN-IEC 61300-2-47:2016 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-47: Tests - Thermal shocks

NEN-EN-IEC 61300-2-48:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-48: Tests - Temperature-humidity cycling
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NEN-EN-IEC 61300-2-49:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-49: Tests - Connector installation test
NEN-EN-IEC 61300-2-50:2007 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-50: Tests - Fibre optic connector proof test with
static load - Singlemode and multimode

NEN-EN-IEC 61300-250:2007/C1:2015 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-50: Tests - Fibre optic connector proof test with
static load - Singlemode and multimode

NEN-EN-IEC 61300-2-51:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-51: Tests - Fibre optic connector test for
transmission with applied tensile load - Singlemode and
multimode
NEN-EN-IEC 61300-251:2007/C1:2015 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-51: Tests - Fibre optic connector test for
transmission with applied tensile load - Singlemode and
multimode

NEN-EN-IEC 61300-2-52:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-52: Tests - Bending test for cords

NEN-EN-IEC 61300-2-54:2020 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-54: Tests - Corrosive atmosphere (mixed gas)

NEN-EN-IEC 61300-2-55:2017 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-55: Tests - Strength of mounted adaptor

NEN-EN-IEC 61300-2-56:2020 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 2-56: Tests - Wind resistance of mounted housing
NEN-EN-IEC 61300-3-1:2006 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-1: Examinations and measurements - Visual
examination
NEN-EN-IEC 61300-3-2:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-2: Examinations and measurements - Polarization
dependent loss in a single-mode fibre optic device

NEN-EN-IEC 61300-3-3:2009 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en - meetprocedures Deel 3-3: Onderzoek en metingen - Aktieve bewaking
van wijziging in verzwakking en retourverliezen

NEN-EN-IEC 61300-3-4:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-4: Examinations and measurements - Attenuation

NEN-EN-IEC 61300-3-6:2009 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-6: Onderzoek en metingen - Retourverliezen
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NEN-EN-IEC 61300-3-7:2021 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-7: Examinations and measurements - Wavelength
dependence of attenuation and return loss of single
mode components

NEN-EN-IEC 61300-3-8:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-8: Onderzoek en metingen - Gevoeligheid voor
omgevingslicht
NEN-EN-IEC 61300-3-9:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-9: Onderzoek en metingen - Veraf-overspraak
NEN-EN-IEC 61300-3-10:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-10: Examinations and measurements - Gauge
retention force
NEN-EN-IEC 61300-3-11:1997 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-11: Onderzoek en metingen - Maak- en
verbreekkrachten

NEN-EN-IEC 61300-3-13:1997 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-13: Onderzoek en metingen - Regelstabiliteit van
een optische-vezelschakelaar

NEN-EN-IEC 61300-3-14:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-14: Examinations and measurements - Error and
repeatability of the attenuation settings of a variable
optical attenuator

NEN-EN-IEC 61300-3-19:1997 en

Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-19: Onderzoek en metingen - Polarisatieafhankelijkheid van de retourverliezen van een
enkelvoudig optische-vezelelement

NEN-EN-IEC 61300-3-20:2002 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-20: Onderzoek en metingen - Richtingsvoorkeur
voor optische-vezel-vertakkingselementen
NEN-EN-IEC 61300-3-21:2019 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-21: Examinations and measurements - Switching
time
NEN-EN-IEC 61300-3-22:2011 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-22: Examinations and measurements - Ferrule
compression force

NEN-EN-IEC 61300-3-24:2007 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-24: Examinations and measurements - Keying
accuracy of optical connectors for polarization
maintaining fibre
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NEN-EN-IEC 61300-3-25:2016 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-25: Examinations and measurements Concentricity of non-angled ferrules and non-angled
ferrules with fibre installed

NEN-EN-IEC 61300-3-26:2003 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-26: Onderzoek en metingen - Meting van de
hoekafwijking tussen de as van de vezel en de as van de
afsluithulzen
NEN-EN-IEC 61300-3-27:1997 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-27: Onderzoek en metingen - Meetmethode voor
de plaatsbepaling van het gat van een
meerwegsconnectorplug
NEN-EN-IEC 61300-3-28:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-28: Examinations and measurements - Transient
loss

NEN-EN-IEC 61300-3-29:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-29: Examinations and measurements - Spectral
transfer characteristics of DWDM devices

NEN-EN-IEC 61300-3-30:2021 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-30: Examinations and measurements - Endface
geometry of rectangular ferrule
NEN-EN-IEC 61300-3-31:2003 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-31: Onderzoek en metingen - Gekoppelde
krachtratio metingen voor optische vezel doeleinden
NEN-EN-IEC 61300-3-32:2006 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-32: Examinations and measurements Polarization mode dispersion measurement for passive
optical components
NEN-EN-IEC 61300-3-33:2022 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-33: Examinations and measurements Withdrawal force from a resilient alignment sleeve using
pin gauges
NEN-EN-IEC 61300-3-34:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-34: Examinations and measurements Attenuation of random mated connectors

NEN-EN-IEC 61300-3-35:2015 en

Glasvezel communicatie - Glasvezel
verbindingsapparatuur en passieve componenten Fundamentele test- en meetprocedures - Deel 3-35:
Onderzoeken en metingen - Visuele inspectie van
glasvezelconnectoren en 'fibre-stub transceivers'
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NEN-EN-IEC 61300-3-37:2005 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-37: Examinations and measurements - Endface
angle of angle-polished optical fibres
NEN-EN-IEC 61300-3-39:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-39: Examinations and measurements - Physical
contact (PC) optical connector reference plug selection
for return loss measurements

NEN-EN-IEC 61300-3-40:1998 en;fr Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures Deel 3-40: Onderzoek en metingen - De
extinctieverhouding van een polarisatie-onderhoudende
(pm) gevlochten vezelconnector
NEN-EN-IEC 61300-3-42:2008 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-42: Examinations and measurements Attenuation of single mode alignment sleeves and or
adaptors with resilient alignment sleeves

NEN-EN-IEC 61300-3-43:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-43: Examinations and measurements - Mode
transfer function measurement for fibre optic sources

NEN-EN-IEC 61300-3-45:2011 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-45: Examinations and measurements Attenuation of random mated multi-fibre connectors

NEN-EN-IEC 61300-3-46:2011 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-46: Measurement - Bore diameter for guide pin in
MT ferrules

NEN-EN-IEC 61300-3-47:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-47: Examinations and measurements - End face
geometry of PC/APC spherically polished ferrules using
interferometry

NEN-EN-IEC 61300-3-48:2013 en

Fibre optic interconnect devices and passive components
- Basic test and measurement procedures - Part 3-48:
Examinations and measurements - Spring compression
force of the coupling sleeve for rectangular ferrule multifibre connectors

NEN-EN-IEC 61300-3-49:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-49: Examinations and measurements - Guide pin
retention force for rectangular ferrule multi-fibre
connectors

NEN-EN-IEC 61300-3-50:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures -Part 3-50: Examinations and measurements - Crosstalk
for optical spatial switches
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NEN-EN-IEC 61300-350:2013/C1:2015 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-50: Examinations and measurements - Crosstalk
for optical spatial switches

NEN-EN-IEC 61300-350:2013/C2:2015 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-50: Examinations and measurements - Crosstalk
for optical spatial switches

NEN-EN-IEC 61300-3-51:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-51: Examinations and measurements - Pin gauge
withdrawal force for rectangular ferrule multi-fibre
connectors

NEN-EN-IEC 61300-3-52:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-52: Examinations and measurements - Guide hole
and alignment pin deformation constant, CD for 8
degree angled PC rectangular ferrule, single mode fibres

NEN-EN-IEC 61300-3-53:2021 en;fr Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-53: Examinations and measurements - Encircled
angular flux (EAF) measurement method based on twodimensional far field data from multimode waveguide
(including fibre)
NEN-EN-IEC 61300-3-55:2020 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures Part 3-55:Examinations and measurements - Polarisation
extinction ratio and keying accuracy of polarisation
maintaining, passive, optical components

NEN-EN-IEC 61313-1:1997 en

Passieve optische-vezelcomponenten en optischevezelsamenstellen - Deel 1: Goedkeuring op basis van
bekwaamheid - Hoofdspecificatie

NEN-EN-IEC 61314-1:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic fan-outs - Part 1: Generic
specification

NEN-EN-IEC 61314-1-1:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic fan-outs - Part 1-1: Blank
detail specification

NEN-EN-IEC 617531:2018/C1:2019 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 1: General
and guidance

NEN-EN-IEC 61753-1:2018 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 1: General
and guidance

NEN-EN-IEC 617531:2018/A1:2020 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 1: General
and guidance

NEN-EN-IEC 61753-1-3:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 1-3: General
and guidance for single-mode fibre optic connector and
cable assembly for industrial environment, Category I
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NEN-EN-IEC 61753-021-2:2008 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Deel 021-2: Graad C/3 enkelvoudige
vezel optische-vezelconnectoren aangesloten op voor
categorie C - Gecontroleerde omgeving
NEN-EN-IEC 61753-021-6:2008 en Optische-vezelverbindingselementen en passieve
componenten - Deel 021-6: Optische-vezelconnectoren
van klasse B/2 aangesloten op enkelvoudige vezels voor
categorie O - Niet gecontroleerde omgeving
NEN-EN-IEC 61753-022-2:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 022-2: Fibre
optic connectors terminated on multimode fibre for
category C - Controlled environment
NEN-EN-IEC 61753-031-2:2014 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 031-2: Nonconnectorized single-mode 1×N and 2×N nonwavelength-selective branching devices for Category C Controlled environment
NEN-EN-IEC 61753-041-2:2014 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 041-2: Nonconnectorized single-mode OTDR reflecting device for
category C - Controlled environment
NEN-EN-IEC 61753-042-2:2014 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 042-2: Plugpigtail-style and plug-receptacle-style OTDR reflecting
devices for category C - Controlled environments
NEN-EN-IEC 61753-051-3:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 051-3: Single
-mode fibre, plug style fixed attenuators for category U Uncontrolled environment
NEN-EN-IEC 61753-052-3:2017 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 052-3: Single
-mode fibre non-connectorized fixed attenuator Category U in uncontrolled environment
NEN-EN-IEC 61753-052-6:2017 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 052-6: Single
-mode fibre non-connectorized fixed attenuator Category O in outside plant environment
NEN-EN-IEC 61753-053-2:2014 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 053-2: Nonconnectorized single-mode fibre, electrically controlled,
variable optical attenuator for category C - Controlled
environments
NEN-EN-IEC 61753-056-2:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 056-2: Single
mode fibre pigtailed style optical fuse for category C Controlled environment
NEN-EN-IEC 61753-057-2:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 057-2: Single
mode fibre plug-receptacle style optical fuse for category
C - Controlled environment
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NEN-EN-IEC 61753-058-2:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 058-2: Single
mode fibre pigtailed style optical power limiter for
category C - Controlled environment
NEN-EN-IEC 61753-059-2:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 059-2: Single
-mode fibre plug-receptacle style optical limiter for
category C - Controlled environment
NEN-EN-IEC 61753-071-02:2020
en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 071-02: Nonconnectorized single-mode fibre optic 1 × 2 and 2 × 2
spatial switches for category C - Controlled environments

NEN-EN-IEC 61753-083-2:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components performance standard - Part 083-2: Nonconnectorised single-mode fibre optic C-band/L-band
WDM devices for category C - Controlled environment
NEN-EN-IEC 61753-084-2:2008 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components performance standard - Part 084-2: Non
connectorised single-mode 980/1550 nm WWDM devices
for category C - Controlled environment
NEN-EN-IEC 61753-0842:2008/C1:2008 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components performance standard - Part 084-2: Non
connectorised single-mode 980/1550 nm WWDM devices
for category C - Controlled environment

NEN-EN-IEC 61753-086-6:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 086-6: Nonconnectorized single-mode bidirectional 1490 / 1550 nm
downstream and 1310 nm upstream WWDM devices for
category O - Uncontrolled environment
NEN-EN-IEC 61753-087-2:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 087-2: Nonconnectorized single-mode bidirectional 1310 nm
upstream and 1490 nm downstream WWDM devices for
category C - Controlled environment
NEN-EN-IEC 61753-087-6:2012 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 087-6: Nonconnectorised single-mode bidirectional 1310 nm
upstream and 1490 nm downstream WWDM devices for
category O - Uncontrolled environment
NEN-EN-IEC 61753-088-2:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 088-2: Nonconnectorized single-mode fibre optic LAN WDM devices
with channel spacing of 800 GHz for category C Controlled environments
NPR-IEC/PAS 61753-088-2:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components performance standard - Part 088-2: Nonconnectorised single-mode fibre optic LAN WDM devices
with channel spacing of 800 GHz for category C Controlled environments
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NEN-EN-IEC 61753-089-2:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 089-2: Nonconnectorised single-mode bidirectional OTDR
monitoring WWDM devices for category C - Controlled
environment
NEN-EN-IEC 61753-091-02:2022
en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 091-02: Nonconnectorized 3-port incompletely circulated single-mode
fibre optic circulators for category C - Controlled
environments

NEN-EN-IEC 61753-101-2:2007
en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components performance standard - Part 101-2: Fibre
management systems for category C - Controlled
environment

NEN-EN-IEC 61753-101-03:2021
en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components performance standard - Part 101-03: Fibre
management systems for category OP - Outdoor
protected environment

NEN-EN-IEC 61753-111-07:2021
en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 111-07:
Sealed closures - Category A - Aerial

NEN-EN-IEC 61753-111-08:2021
en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 111-08:
Sealed closures for Category G - Ground

NEN-EN-IEC 61753-111-09:2021
en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 111-09:
Sealed closures - Category S - Subterranean

NEN-EN-IEC 61753-121-2:2017 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 121-2:
Simplex and duplex cords with single-mode fibre and
cylindrical ferrule connectors for category C - Controlled
environment
NEN-EN-IEC 61753-121-3:2010 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 121-3:
Simplex and duplex cords with single-mode fibre and
cylindrical ferrule connectors for category U Uncontrolled environment
NEN-EN-IEC 61753-131-03:2021
en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 131-03:
Single-mode mechanical fibre splice for category OP Outdoor protected environment

NEN-EN-IEC 61753-141-2:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 141-2: Fibre
optic passive chromatic dispersion compensator using
single-mode dispersion compensating fibre for category
C - Controlled environments
NEN-EN-IEC 61753-143-2:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 143-2:
Optical passive VIPA-based dispersion compensator of
single-mode fibre transmission for category C Controlled environment
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NEN-EN-IEC 61753-381-2:2016 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 381-2: Cyclic
arrayed waveguide grating - Category C (controlled
environment)
NEN-EN-IEC 61753-381-6:2016 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 381-6: Cyclic
arrayed waveguide grating - Category O (uncontrolled
environment)
NEN-EN-IEC 61753-382-2:2016 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Performance standard - Part 382-2: Nonconnectorized single-mode bidirectional G-PON-NGA
WWDM devices for category C - Controlled environment
NEN-EN-IEC 61754-1:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 1:
General and guidance

NEN-EN-IEC 61754-3:2002 en;fr

Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 3:
Connectorfamilie type LSA

NEN-EN-IEC 61754-4:2022 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 4:
Type SC connector family

NEN-EN-IEC 61754-4-100:2016 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 4100: Type SC connector family - Simplified receptacle SC
-PC connector interfaces
NEN-EN-IEC 61754-5:2006 en;fr

Fibre optic connector interfaces - Part 5: Type MT
connector family

NEN-EN-IEC 61754-6:2022 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 6:
Type MU connector family

NEN-EN-IEC 61754-6-100:2016 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 6100: Type MU connector family - Simplified receptacle
MU-PC connector interfaces
NEN-EN-IEC 61754-7-1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-1:
Type MPO connector family - One fibre row

NEN-EN-IEC 61754-7-2:2018 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-2:
Type MPO connector family - Two fibre rows

NEN-EN-IEC 61754-7-3:2019 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-3:
Type MPO connector family - Two fibre rows 16 fibre
wide

NEN-EN-IEC 61754-9:2002 en;fr

Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 9:
Connectorfamilie type DS

NEN-EN-IEC 61754-12:1999 en;fr

Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 12:
Connectorfamilie type FS

NEN-EN-IEC 61754-13:2006 en;fr

Fibre optic connector interfaces - Part 13: Type FC-PC
connector
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NEN-EN-IEC 61754-15:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 15:
Type LSH connector family

NEN-EN-IEC 6175415:2009/C1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 15:
Type LSH connector family

NEN-EN-IEC 61754-18:2002 en

Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 18:
Connectorfamilie type MT-RJ

NEN-EN-IEC 61754-19:2002 en

Fibre optic connector interfaces - Part 19: Type SG
connector family

NEN-EN-IEC 61754-20:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 20:
Type LC connector family

NEN-EN-IEC 61754-20-100:2012
en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 20100: Interface standard for LC connectors with
protective housings related to IEC 61076-3-106

NEN-EN-IEC 61754-21:2005 en;fr

Fibre optic connector interfaces - Part 21: Type SMI
connector family for plastic optical fibre

NEN-EN-IEC 61754-22:2005 en;fr

Fibre optic connector interfaces - Part 22: Type F-SMA
connector family

NEN-EN-IEC 61754-23:2005 en;fr

Fibre optic connector interfaces - Part 23: Type LX.5
connector family

NEN-EN-IEC 61754-24:2010 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 24:
Type SC-RJ connector family

NEN-EN-IEC 61754-24-11:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 2411: Type SC-RJ connectors with protective housings
based on IEC 61076-3-117
NEN-EN-IEC 61754-24-21:2009 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 2421: Type SC-RJ connectors with protective housings
based on IEC 61076-3-106, variant 06
NEN-EN-IEC 61754-25:2009 en

Fibre optic connector interfaces - Part 25: Type RAO
connector family

NEN-EN-IEC 61754-26:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 26:
Type SF connector family

NEN-EN-IEC 61754-27:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 27:
Type M12-FO connector family

NEN-EN-IEC 61754-28:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 28:
Type LF3 connector family

NEN-EN-IEC 61754-29:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 29:
Type BLINK connector series
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NEN-EN-IEC 61754-30:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 30:
Type CLIK connector series

NEN-EN-IEC 61754-31:2016 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 31:
Type N-FO connector family

NEN-EN-IEC 61754-32:2017 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 32:
Type DiaLink connector family

NEN-EN-IEC 61754-34:2017 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 34:
Type URM connector family

NEN-EN-IEC 61754-35:2020 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector interfaces - Part 35:
Type LSHE connector family for harsh environments

NEN-EN-IEC 61755-1:2006 en;fr

Fibre optic connector optical interfaces - Part 1: Optical
interfaces 2006-04-21 for single mode non-dispersion
shifted fibres - General and guidance

NEN-EN-IEC 617551:2006/C11:2007 en;fr

Fibre optic connector optical interfaces - Part 1: Optical
interfaces 2006-04-21 for single mode non-dispersion
shifted fibres - General and guidance

NEN-EN-IEC 61755-2-1:2006 en;fr Fibre optic connector optical interfaces - Part 2-1:
Optical interface standard single mode non-angled
physically contacting fibres
NEN-EN-IEC 61755-2-2:2007 en;fr Fibre optic connector optical interfaces - Part 2-2:
Optical interface standard single mode angled physically
contacting fibres
NEN-EN-IEC 61755-2-4:2015 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connector optical interfaces - Part 2-4:
Connection parameters of non-dispersion shifted singlemode physically contacting fibres - Non-angled for
reference connection applications

NEN-EN-IEC 61755-2-5:2015 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connector optical interfaces - Part 2-5:
Connection parameters of non-dispersion shifted singlemode physically contacting fibres - Angled for reference
connection applications

NEN-EN-IEC 61755-3-1:2009 en

Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-1:
Optical interface, 2,5 mm and 1,25 mm diameter
cylindrical full zirconia PC ferrule, single mode fibre

NEN-EN-IEC 61755-3-2:2009 en

Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-2:
Optical interface, 2,5 mm and 1,25 mm diameter
cylindrical full zirconia ferrules for 8 degrees angled-PC
single mode fibres

NEN-EN-IEC 61755-3-5:2007 en;fr Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-5:
Optical interface, 2,5 mm and 1,25 mm diameter
cylindrical PC composite ferrule using Cu-Ni-alloy as fibre
surrounding material, single mode fibre
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NEN-EN-IEC 61755-36:2007/A1:2012 en

Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-6:
Optical interface - 2,5 mm and 1,25 mm diameter
cylindrical 8 degrees angled-PC composite ferrule using
Cu-Ni-alloy as fibre surrounding material, single mode
fibre

NEN-EN-IEC 61755-3-6:2007 en;fr Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-6:
Optical interface, 2,5 mm and 1,25 mm diameter
cylindrical 8 degrees angled-PC composite ferrule using
Cu-Ni-alloy as fibre surrounding material, single mode
fibre
NEN-EN-IEC 61755-3-7:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector optical interfaces Part 3-7: Optical interface, 2,5 mm and 1,25 mm
diameter cylindrical PC composite ferrule using titanium
as fibre surrounding material, single mode fibre

NEN-EN-IEC 61755-3-8:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector optical interfaces Part 3-8: Optical interface, 2,5 mm and 1,25 mm
diameter cylindrical 8 degrees angled-APC composite
ferrule using titanium as fibre surrounding material,
single mode fibre

NEN-EN-IEC 61755-3-10:2017 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connector optical interfaces - Part 3-10:
Connector parameters of non-dispersion shifted single
mode physically contacting fibres - Non-angled, ferruleless, bore alignment connectors

NEN-EN-IEC 61755-3-31:2015 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connector optical interfaces - Part 3-31:
Connector parameters of non-dispersion shifted single
mode physically contacting fibres - Angled
polyphenylene sulphide rectangular ferrules

NEN-EN-IEC 61755-3-32:2016 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connector optical interfaces - Part 3-32:
Connector parameters of non-dispersion shifted single
mode physically contacting fibres - Angled thermoset
epoxy rectangular ferrules

NEN-EN-IEC 61755-6-2:2018 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Connector optical interfaces - Part 6-2:
Connection of 50 µm core diameter multimode physically
contacting fibres - Non-angled for reference connector
application, at wavelength of 850 nm using selected A1a
fibre only

NEN-EN-IEC 61758-1:2008 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Interface standard for closures - Part 1:
General and guidance

NEN-EN-IEC 61977:2020 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic fixed filters - Generic
specification

NEN-EN-IEC 61988-4:2007 en;fr

Plasmaschermen - Deel 4: Klimatologische en
mechanische beproevingsmethoden
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NEN-EN-IEC 62005-1:2001 en

Betrouwbaarheid van optische
vezelverbindingselementen en passieve componenten Deel 1: Inleiding en definities

NEN-EN-IEC 62005-2:2001 en

Betrouwbaarheid van optische
vezelverbindingselementen en passieve componenten Deel 2: Voorbeeld van kwantitatieve beoordeling van
betrouwbaarheid gebaseerd op versneldeverouderingsproeven - Temperatuur en vochtigheid constant

NEN-EN-IEC 62005-3:2006 en;fr

Reliability of fibre optic interconnecting devices and
passive optical components - Part 3: Relevant tests for
evaluating failure modes and failure mechanisms for
passive components

NEN-EN-IEC 62005-4:1999 en;fr

Betrouwbaarheid van optischevezelverbindingselementen en passieve componenten Deel 4: Productbeproeving

NEN-EN-IEC 62005-7:2004 en

Betrouwbaarheid van optischevezelverbindingselementen en passieve componenten Deel 7: Modelleren van stress tijdens gebruik

NEN-EN-IEC 62005-9-1:2015 en;fr Glasvezelcommunicatie - Glasvezelverbindingselementen
en passieve componenten - Betrouwbaarheid - Deel 9-1:
Kwalificatie van passieve optische componenten
NEN-EN-IEC 62005-9-4:2018 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Reliability - Part 9-4: High power
qualification of passive optical components for
environmental category C

NEN-EN-IEC 62074-1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic WDM devices - Part 1: Generic
specification

NEN-EN-IEC 62077:2016 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic circulators - Generic
specification

NEN-EN-IEC 62099:2001 en;fr

Golflengte schakelaars voor optische vezels Hoofdspecificatie

NEN-EN-IEC 62148-3:2011 en

Fibre optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 3: SFF 20-pin transceivers

NEN-EN-IEC 62148-6:2020 en;fr

Fibre optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 6: ATM-PON transceivers

NEN-EN-IEC 62148-11:2010 en

Fibre optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 11: 14-pin active device
modules

NEN-EN-IEC 62148-12:2004 en

Actieve componenten en toebehoren voor optische
vezels - Verpakkingen en interface standaarden - Deel
12: Laser zenders met coaxiale RF verbinding

NEN-EN-IEC 62148-15:2021 en;fr

Fibre optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 15: Discrete vertical cavity
surface emitting laser packages

NEN-EN-IEC 62148-16:2010 en

Fibre optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 16: Transmitter and
receiver components for use with LC connector interface

Document Taal

Titel

NEN-EN-IEC 62148-18:2015 en

Fibre optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 18: 40-Gbit/s serial
transmitter and receiver components for use with the LC
connector interface

NEN-EN-IEC 62148-19:2019 en

Fibre optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 19: Photonic chip scale
package

NEN-EN-IEC 62148-21:2021 en

Fibre optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 21: Design guidelines of
electrical interface of PIC packages using silicon finepitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land
grid array (S-FLGA)

NEN-EN-IEC 62149-2:2014 en;fr

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 2: 850 nm discrete vertical
cavity surface emitting laser devices

NEN-EN-IEC 62149-3:2020 en;fr

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 3: Modulator-integrated
laser diode transmitters for 40-Gbit/s fibre optic
transmission systems

NEN-EN-IEC 62149-4:2010 en

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 4: 1 300 nm fibre optic
transceivers for Gigabit Ethernet application

NEN-EN-IEC 62149-5:2020 en;fr

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 5: ATM-PON transceivers
with LD driver and CDR ICs

NEN-EN-IEC 62149-6:2003 en;fr

Actieve componenten en toebehoren voor optische
vezels - Deel 6: 650-nm 250-Mbit/s kunststof optische
vezel ontvangers

NEN-EN-IEC 62149-7:2012 en

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 7: 1 310 nm discrete
vertical cavity surface emitting laser devices

NEN-EN-IEC 62149-8:2014 en

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 8: Seeded reflective
semiconductor optical amplifier devices

NEN-EN-IEC 62149-9:2014 en;fr

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 9: Seeded reflective
semiconductor optical amplifier transceivers

NEN-EN-IEC 62149-11:2020 en;fr

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 11: Multiple channel
transmitter/receiver chip scale package with multimode
fibre interface

NEN-EN-IEC 62150-1:2005 en;fr

Fibre optic active components and devices - Test and
measurement procedures - Part 1: General and guidance

NEN-EN-IEC 62150-2:2011 en

Fibre optic active components and devices - Test and
measurement procedures - Part 2: ATM-PON
transceivers

NEN-EN-IEC 62150-3:2015 en

Fiber optic actieve componenten en apparaten - Test- en
meetprocedures - Deel 3: Variatie optisch vermogen
geïnduceerd door mechanische verstoring in ontvangers
en ‘transceiver-interfaces’
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NEN-EN-IEC 62150-4:2010 en

Fibre optic active components and devices - Test and
measurement procedures - Part 4: Relative intensity
noise using a time-domain optical detection system

NEN-EN-IEC 62150-5:2017 en

Fibre optic active components and devices - Test and
measurement procedures - Part 5: Wavelength channel
tuning time of tuneable transmitters

NEN-EN-IEC 62150-6:2022 en

Fibre optic active components and devices - Test and
measurement procedures - Part 6: Universal mezzanine
boards for test and measurement of photonic devices

NEN-EN-IEC 62300:2005 en

Audio-/videoapparatuur voor de consument digitale
interface met plastic optische vezel

NEN-EN-IEC 62343-3-1:2016 en

Dynamic modules - Part 3-1: Performance specification
templates - Dynamic channel equalizers

NEN-EN-IEC 62343-3-3:2020 en;fr Dynamic modules - Part 3-3: Performance specification
templates - Wavelength selective switches
NEN-EN-IEC 62343-4-1:2016 en

Dynamic modules - Part 4-1: Software and hardware
interface - 1 x 9 wavelength selective switch

NPR-IEC/TR 62343-6-5:2014 en

Dynamic modules - Part 6-5: Design guide Investigation of operating mechanical shock and
vibration tests for dynamic modules

NPR-IEC/TR 62343-6-6:2017 en

Dynamic modules - Part 6-6: Design guide - Failure
mode effect analysis for optical units of dynamic
modules

NPR-IEC/TR 62343-6-8:2011 en

Dynamic modules - Part 6-8: Categorization study of
dynamic performance requirements

NPR-IEC/TR 62627-01:2010 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Part 01: Fibre optic connector cleaning
methods

NPR-IEC/TR 62627-03-02:2011 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Part 03-02: Reliability - Report of high
power transmission test of specified passive optical
components
NPR-IEC/TR 62627-03-03:2013 en Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Part 03-03: Reliability - Report on highpower reliability for metal-doped optical fibre plug-style
optical attenuators
NPR-IEC/TR 62627-03-04:2013 en Fibre optic interconecting devices and passive
components - Part 03-04: Reliability - Guideline on high
power reliability of passive optical components
NPR-IEC/TR 62627-04:2012 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Part 04: Example of uncertainty
calculation: Measurement of the attenuation of an
optical connector

NPR-IEC/TR 62627-05:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Part 05: Investigation on impact of
contamination and scratches on optical performance of
single-mode (SM) and multimode (MM) connectors
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NPR-IEC/TR 62627-06:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Part 06: Mechanical design proving
nutation test results for reinforced fibre cable terminated
with optical connectors for high density patching
applications

NEN-EN-IEC 62664-1-1:2013 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic connector product
specifications - Part 1-1: LC-PC duplex multimode
connectors terminated on IEC 60793-2-10 category A1a
fibre

NEN-EN-IEC 63032:2018 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic tuneable bandpass filters Generic specification

NVN-IEC/TS 63334:2021 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Conditions for testing the protection
against dust and water ingress of passive optical
protective housings and hardened fibre optic connectors
(IP5X, IPX4, IPX5, IPX6)

33.180.30 - Optische versterkers
NPR-IEC/TR 61282-6:2003 en;fr

Leidraad voor het ontwerp van optischevezelcommunicatiesysteem - Deel 6: Asymmetrisch
ontwerp in evenwijdige optische onderlinge systemen

NEN-EN-IEC 61290-1:2015 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 1: Power and
gain parameters

NEN-EN-IEC 61290-1-1:2020 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1: Power and
gain parameters - Optical spectrum analyzer method
NEN-EN-IEC 61290-1-3:2021 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 1-3: Power and
gain parameters - Optical power meter method
NEN-EN-IEC 61290-3:2008 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 3: Noise figure
parameters

NPR-IEC/PAS 61290-3-1:2002 en

Versterkers voor optische vezels - Basisspecificaties Deel 3-1: Beproevingsmethoden voor geluidparameters Optische spectrum analyzer

NEN-EN-IEC 61290-3-1:2003 en;fr Versterkers voor optische vezels - Beproevingsmethoden
- Deel 3-1: Geluidparameters - Optische spectrum
analyzer
NEN-EN-IEC 61290-3-2:2008 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 3-2: Noise figure
parameters - Electrical spectrum analyzer method

NEN-EN-IEC 61290-3-3:2014 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 3-3: Noise figure
parameters - Signal power to total ASE power ratio

NEN-EN-IEC 61290-4-1:2017 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 4-1: Gain
transient parameters - Two-wavelength method

NEN-EN-IEC 61290-4-2:2011 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 4-2: Gain
transient parameters - Broadband source method

NEN-EN-IEC 61290-4-3:2018 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 4-3: Power
transient parameters - Single channel optical amplifiers
in output power control

NEN-EN-IEC 61290-4-4:2018 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 4-4: Gain
transient parameters - Single channel optical amplifiers
with gain control
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NEN-EN-IEC 61290-5-1:2006 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 5-1: Reflectance
parameters - Optical spectrum analyzer method

NEN-EN-IEC 61290-5-2:2004 en

Optische versterkers - Beproevingsmethoden - Deel 5-2:
Reflectieparameters - Elektrische
spectrumanalysemethode

NEN-EN-IEC 61290-5-3:2002 en;fr Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel
5-1: Beproevingsmethoden voor reflectieparameters Reflectie tolerantie met gebruik van
spectrumanalysemethode
NEN-EN-IEC 61290-6-1:1998 en;fr Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel
6-1: Beproevingsmethoden voor
pomplekkageparameters - Optische demultiplexer
NEN-EN-IEC 61290-7-1:2007 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 7-1: Out-of-band
insertion losses - Filtered optical power meter
NEN-EN-IEC 61290-10-1:2009 en

Beproevingsmethoden van optische vezels- Deel 10-1:
Meerkanaals parameters - Pulsmethode met gebruik van
optische schakelaar en optische spectrum analyse

NEN-EN-IEC 61290-10-2:2008 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 10-2: Multichannel parameters - Pulse method using gated optical
spectrum analyzer
NEN-EN-IEC 61290-10-4:2007 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 10-4:
Multichannel parameters - Interpolated source
subtraction method using an optical spectrum analyzer
NEN-EN-IEC 61290-10-5:2014 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 10-5:
Multichannel parameters - Distributed Raman amplifier
gain and noise figure

NEN-EN-IEC 61290-11-1:2008 en

Optical amplifiers - Test methods - Part 11-1:
Polarization mode dispersion parameter - Jones matrix
eigenanalysis (JME)

NEN-EN-IEC 61290-11-2:2005 en;fr Optical amplifiers - Test methods - Part 11-2:
Polarization mode dispersion parameter - Poincaré
sphere analysis method
NEN-EN-IEC 61291-1:2018 en

Optical amplifiers - Part 1: Generic specification

NEN-EN-IEC 61291-2:2016 en

Optical amplifiers - Part 2: Single channel applications Performance specification template

NEN-EN-IEC 61291-4:2012 en

Optical amplifiers - Part 4: Multichannel applications Performance specification template

NEN-EN-IEC 61291-5-2:2003 en;fr Optische-vezelversterkers - Deel 5-2: Kwalificatie
specificaties - Betrouwbaarheidskwalificatie voor
optische vezelversterkers
NEN-EN-IEC 61291-5-2:2017 en

Optical amplifiers - Part 5-2: Qualification specifications Reliability qualification for optical fibre amplifiers

NEN-EN-IEC 61291-52:2017/C1:2019 en

Optical amplifiers - Part 5-2: Qualification specifications Reliability qualification for optical fibre amplifiers

NEN-EN-IEC 61291-6-1:2008 en

Optical amplifiers - Part 6-1: Interfaces - Command set

NPR-IEC/TR 61292-1:2022 en

Optical amplifiers - Part 1: Parameters of optical fibre
amplifier components
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NPR-IEC/TR 61292-2:2003 en

Technisch rapoort voor optische versterker - Deel 2:
Theoretische achtergrond voor geluidevaluatie met
gebruik van elektrische spectrumanalyse

NPR-IEC/TR 61292-3:2020 en

Optische vezels - Deel 3: Classificatie, karakteristieken
en toepassingen

NPR-IEC/TR 61292-4:2014 en

Optical amplifiers - Part 4: Maximum permissible optical
power for the damage-free and safe use of optical
amplifiers, including Raman amplifiers

NPR-IEC/TR 61292-5:2004 en

Optical amplifiers - Part 5: Polarization mode dispersion
parameter - General information

NPR-IEC/TR 61292-6:2010 en

Optical amplifiers - Part 6: Distributed Raman
amplification

NPR-IEC/TR 61292-7:2011 en

Optical amplifiers - Part 7: Four wave mixing effect in
optical amplifiers

NEN-EN-IEC 62129-2:2011 en

Calibration of wavelength/optical frequency
measurement instruments - Part 2: Michelson
interferometer single wavelength meters

NEN-EN-IEC 62148-4:2003 en;fr

Actieve componenten en toebehoren voor optische
vezels - Verpakkingen en interface standaarden - Deel 4:
PN 1x9 plastic optische vezel zend/ontvangers

NEN-EN-IEC 62343-1-2:2015 en

Dynamic modules - Part 1-2: Performance standards Tuneable chromatic dispersion compensator (nonconnectorized)

33.180.99 - Optische vezelapparatuur, overige
CWA 17857:2022 en

Lens-based adaptor system for coupling fibre optic to
infrared semiconductor lasers

NEN-EN 50411-3-4:2019 en

Fibre management systems and protective housings to
be used in optical fibre communication systems Product specifications - Part 3-4: Wall box for splice to
patchcord connections, for category C and A

NEN-EN 50411-3-8:2016 en

Fibre organizers en behuizingen voor gebruik in fibre
optic communicatiesystemen - Productspecificaties Deel 3-8: Vezel-managementsysteem, aansluitdoos type
1, voor eindapparatuur categorie C

NEN-EN 50411-4-1:2019 en

Fibre management systems and protective housings to
be used in optical fibre communication systems Product specifications - Part 4-1: Passive optical street
cabinet for category A

NPR-CLC/TR 50510:2021 en

Fibre optic access to end-user - A guideline to building of
FTTX fibre optic network

ETS 300672:1996 en

Transmission and Multiplexing (TM) - Relevant generic
characteristics of optical amplifier devices and subsystems

NEN-EN-IEC 60794-1-31:2021 en;fr Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification Optical cable elements - Optical fibre ribbon
NEN-EN-IEC 61757:2018 en

Fibre optic sensors - Generic specification

NEN-EN-IEC 61757-1-1:2020 en;fr Fibre optic sensors - Part 1-1: Strain measurement Strain sensors based on fibre Bragg gratings
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NEN-EN-IEC 61757-2-1:2021 en;fr Fibre optic sensors - Part 2-1: Temperature
measurement - Temperature sensors based on fibre
Bragg gratings
NEN-EN-IEC 61757-2-2:2017 en

Fibre optic sensors - Part 2-2: Temperature
measurement - Distributed sensing

NEN-EN-IEC 61757-3-2:2022 en;fr Fibre optic sensors - Part 3-2: Acoustic sensing and
vibration measurement - Distributed sensing
NEN-EN-IEC 61757-43:2020/C1:2022 en

Fibre optic sensors - Part 4-3: Electric current
measurement - Polarimetric method

NEN-EN-IEC 61757-4-3:2020 en;fr Fibre optic sensors - Part 4-3: Electric current
measurement - Polarimetric method
NEN-EN-IEC 61757-5-1:2021 en;fr Fibre optic sensors - Part 5-1: Tilt measurement - Tilt
sensors based on fibre Bragg gratings
NEN-EN-IEC 62134-1:2009 en

Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic closures - Part 1: Generic
specification

NEN-EN-IEC 62148-17:2014 en

Fiber optic active components and devices - Package
and interface standards - Part 17: Transmitter and
receiver components with dual coaxial RF connectors

NEN-EN-IEC 62149-10:2019 en

Fibre optic active components and devices Performance standards - Part 10: Radio-over-fibre (RoF)
transceivers for mobile fronthaul

NEN-EN-IEC 62343:2017 en

Dynamic modules - General and guidance

NEN-EN-IEC 62343-1:2019 en;fr

Dynamic modules - Part 1: Performance standards General conditions

NEN-EN-IEC 62343-3-2:2016 en

Dynamic modules - Part 3-2: Performance specification
templates - Optical channel monitor

NEN-EN-IEC 62343-3-4:2018 en

Dynamic modules - Part 3-4: Performance specification
templates - Multicast optical switches

NEN-EN-IEC 62343-5-1:2015 en

Dynamische modules - Deel 5-1: Testmethoden Dynamische vermogenstoename equalizer Vermogenstoename aanpassingstijd meting

NEN-EN-IEC 62343-5-2:2018 en

Dynamic modules - Part 5-2: Test methods - 1xN fixedgrid WSS - Dynamic crosstalk measurement

NPR-IEC/TR 62343-6-4:2017 en

Dynamic modules - Part 6-4: Design guides Reconfigurable optical add/drop multiplexer

NPR-IEC/TS 62661-2-1:2013 en

Optical backplanes - Product specification - Part 2-1:
Optical backplane using optical fibre circuit boards and
multi-core right angle optical connectors

45.080 - Rails en spoorwegonderdelen
NEN-EN 13232-1:2003 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen Deel 1: Definities

CEN/TS 15427-1-2:2021 en

Railway applications - Wheel/Rail friction management Part 1-2: Equipment and Application - Top of Rail
materials

CEN/TS 15427-2-2:2021 en

Railway applications - Wheel/Rail friction management Part 2-2: Properties and Characteristics - Top of Rail
materials
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NEN-ISO 12856-1:2022 en

Kunststoffen - Kunststof dwarsliggers voor
spoorwegtoepassingen (in verbinding met stalen spoor)
- Deel 1: Materiaaleigenschappen

NEN-ISO 12856-2:2020 en

Kunststof dwarsliggers voor spoorwegen - Deel 2:
Produktbeproeving

NEN-ISO 12856-3:2022 en

Railway applications - Polymeric composite sleepers,
bearers and transoms - Part 3: General requirements

NEN-ISO 14837-1:2005 en

Mechanische trillingen - Door de grond gevoerde
trillingen ontstaan door railsystemen - Deel 1: Algemene
leidraad

NEN-ISO 22074-2:2021 en

Railway infrastructure - Rail fastening systems - Part 2:
Test method for longitudinal rail restraint

NEN-ISO 22074-3:2021 en

Railway infrastructure - Rail fastening systems - Part 3:
Proof load test method for pull-out resistance

NEN-ISO 22074-5:2021 en

Railtoepassingen - Bovenbouw Railbevestigingssystemen - Deel 5:
Beproevingsmethode voor elektrische weerstand

NEN-ISO 22074-6:2021 en

Railway infrastructure - Rail fastening systems - Part 6:
Test method for resistance to severe environmental
conditions

NEN-ISO 22074-7:2021 en

Railway infrastructure - Rail fastening systems - Part 7:
Test method for clamping force and uplift stiffness

NEN-ISO 22074-8:2022 en

Railtoepassingen - Bovenbouw Railbevestigingssystemen - Deel 8: Bepaling van de
stijfheid

NEN-ISO 22480-1:2022 en

Railway applications - Concrete sleepers and bearers for
track - Part 1: General requirements

NEN-ISO 22480-2:2022 en

Railway applications - Concrete sleepers and bearers for
track - Part 2: Prestressed monoblock sleepers

NEN-ISO 23300-1:2021 en

Railway infrastructure - Rail welding - Part 1: General
requirements and test methods for rail welding

59.080.70 - Geotextiel
NEN-EN 12224:2000 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de
bestandheid tegen verwering

NEN-EN 12225:2020 en

Geokunststoffen - Methode voor de bepaling van de
microbiologische bestandheid door begraven in de grond

NEN-EN 12226:2012 en

Geokunststoffen - Algemene beproevingen voor de
beoordeling na duurzaamheidsproeven

NEN-EN 12447:2021 en

Geotextiel en soortgelijke producten Beproevingsmethode voor de controle van de weerstand
tegen hydrolyse in water

NEN-EN 13249:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in de
wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen
(exclusief spoorwegen en asfaltlagen)

NEN-EN 13250:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in de
spoorwegbouw
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NEN-EN 13251:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken,
funderingen en keermuren

NEN-EN 13252:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in
drainagesystemen

NEN-EN 13253:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in
beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en
oeververdedigingswerken)

NEN-EN 13254:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van
reservoirs en stuwdammen

NEN-EN 13255:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in de
kanaalbouw

NEN-EN 13256:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in de
tunnelbouw en in ondergrondse werken

NEN-EN 13257:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in
opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

NEN-EN 13265:2016 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten
voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

NEN-EN 13361:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van reservoirs en stuwdammen

NEN-EN 13362:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van kanalen

NEN-EN 13491:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en
ondergrondse constructies

NEN-EN 13492:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van stortplaatsen,
overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare
afvalstoffen

NEN-EN 13493:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van opslag- en stortplaatsen
voor vaste afvalstoffen

NEN-EN 13562:2000 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de
weerstand tegen het doordringen van water
(hydrostatische drukbeproeving)

NEN-EN 13719:2016 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het
rendement van bescherming op lange termijn van
geotextiel in contact met geosynthetische afdichtingen

NEN-EN 13738:2004 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de
weerstand tegen het uit de grond trekken

NEN-EN 14150:2019 en

Afdichtingen van geokunststof - Bepaling van de
vloeistofdoorlatendheid
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NEN-EN 14151:2010 en

Geokunststoffen - Bepaling van de weerstand tegen
scheuren onder gelijkmatige druk

NEN-EN 14196:2016 en

Geokunststoffen - Beproevingsmethoden voor de
bepaling van de massa per oppervlakte-eenheid van
bentonietmatten ("clay geosynthetic barriers")

NEN-EN 14414:2004 en

Geokunststoffen - Beproevingsmethode voor controle
van de chemische weerstand voor toepassing in
stortplaatsen

NEN-EN 14415:2004 en

Afdichtingen van geokunststof - Beproevingsmethode
voor de bepaling van de weerstand tegen uitlogen

NPR-CEN/TS 14416:2014 en

Afdichtingen van geokunststof - Beproevingsmethode
voor de bepaling van de weerstand tegen doorworteling

NPR-CEN/TS 14417:2014 en

Afdichtingen van geokunststof - Beproevingsmethode
voor de bepaling van de invloed van de nat/droogcyclus
op de doorlatendheid van geokunststof-afdichtingen van
klei

NPR-CEN/TS 14418:2014 en

Afdichtingen van geokunststof - Beproevingsmethode
voor de bepaling van de invloed van de vorst/dooicyclus
op de doorlatendheid van geokunststof-afdichtingen van
klei

NEN-EN 14574:2015 en

Geokunststoffen - Bepaling van de ponsweerstand van
ondersteunde kunststoffen met een piramidevormige
conus

NEN-EN 14575:2005 en

Geokunststof-afdichtingen - Beproevingsmethode voor
de controle van de weerstand tegen oxidatie

NEN-EN 14576:2005 en

Geokunststoffen - Beproevingsmethode voor het bepalen
van de weerstand van geokunststof-afdichtingen van
polymeren tegen het ontstaan van spanningsscheuren
door milieu-invloeden

NPR-CEN/TR 15019:2005 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Kwaliteitsbewaking op lokatie

NEN-EN 15381:2008 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor het gebruik in
wegverhardingen en asfaltdeklagen

NEN-EN 15382:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij transportinfrastructuur

NEN-EN 16416:2013 en

Geosynthetische kleibelemmeringen - Bepaling van de
waterstroomindex - Bepaling van de
waterdoorlatendheid met flexibele wand cellen onder
constante drukverval

NEN-EN 16993:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van opslaglagunes, secundair
containment (boven- en ondergronds) en andere
containment toepassingen voor chemicaliën,
verontreinigd water en geproduceerde vloeistoffen

NEN-EN 16994:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik als vloeistof barrière bij de bouw van
ondergrondse constructies (anders dan tunnels en
bijbehorende constructies)
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NEN-EN 17096:2018 en

Geokunststoffen - Beproevingsmethode voor het bepalen
van de verstevigingsmodules van geokunststof barrieres
vervaardigd van HDPE

NEN-EN 17323:2020 en

Geokunststoffen - Bepaling van trekeigenschappen van
polymere afdichtingen van geokunststof

CEN/TS 17445:2021 en

Geosynthetics - Standard test for the simulation of
rainfall-induced erosion on the surface of a slope
protected by geosynthetic erosion control products

NEN-EN-ISO 9862:2005 en

Geokunststoffen - Monsterneming en het maken van
proefstukken

NEN-EN-ISO 9863-1:2016/A1:2019 Geokunststoffen - Bepaling van de dikte onder
en
voorgeschreven drukken - Deel 1: Enkelvoudige lagen
NEN-EN-ISO 9863-1:2016 en

Geokunststoffen - Bepaling van de dikte onder
voorgeschreven drukken - Deel 1: Enkelvoudige lagen

NEN-EN-ISO 9864:2005 en

Geokunststoffen - Beproevingsmethode voor de bepaling
van de massa per oppervlakte-eenheid van geotextiel en
verwante producten

NEN-EN-ISO 10318-1:2015 en

Geokunststoffen - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN-ISO 103181:2015/A1:2018 en

Geokunststoffen - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN-ISO 103182:2015/A1:2018 en

Geokunststoffen - Deel 2: Symbolen en pictogrammen

NEN-EN-ISO 10318-2:2015 en

Geokunststoffen - Deel 2: Symbolen en pictogrammen

NEN-EN-ISO 10319:2015 en

Geokunststoffen - Trekproef op brede stroken

NEN-EN-ISO 10320:2019 en

Geotextiel - Identificatie op de bouwplaats

NEN-EN-ISO 10321:2008 en

Geokunststoffen - Trekproef op brede stroken aan de
verbindingen/naden

NEN-EN-ISO 10722:2019 en

Geokunststoffen - Testprocedure voor de beoordeling
van mechanische schade onder herhaaldelijke belasting Schade veroorzaakt door korrelvormig materiaal

NEN-EN-ISO 10769:2011 en

Geosynthetische afdichtingen van klei (GBR-C) Bepaling van de waterabsorptie van bentoniet

NEN-EN-ISO 10772:2012 en

Beproevingsmethode voor de bepaling van het
filtratiegedrag van geotextiel onder woelige
waterstroomcondities

NEN-EN-ISO 10773:2011 en

Afdichtingen van geokunststof - Bepaling van de
doorlaatbaarheid van gassen

NEN-EN-ISO 10776:2012 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Bepaling van waterdampdoorlatendheid eigenschappen
loodrecht op het vlak, onder belasting

NEN-EN-ISO 11058:2019 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van
waterdoorlatende eigenschappen loodrecht op het vlak,
zonder belasting

NEN-EN-ISO 12236:2006 en

Geokunststoffen - Statische doorponsproef (CBR proef)

NEN-EN-ISO 12956:2020 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Bepaling van dekarakteristieke openingsmaat

NEN-EN-ISO 12957-1:2019 en

Geokunststoffen - Bepaling van de
wrijvingseigenschappen - Deel 1: Afschuifproef
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NEN-EN-ISO 12957-2:2005 en

Geokunststoffen - Bepaling van wrijvingseigenschappen
- Deel 2: Hellend vlak-proef

NEN-EN-ISO 12958-1:2020 en

Geotextiel en soortgelijke produkten - Bepaling van de
water stroomcapaciteit in hun vlak - Deel 1: Index test

NEN-EN-ISO 12958-2:2020 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de
water stroomcapaciteit in hun vlak - Deel 2: Prestatie
test

NEN-EN-ISO 12960:2020 en

Geotextielen en geotextiel-gerelateerde producten Screening test methoden voor bepaling van de
weerstand tegen zure en alkalische vloeistoffen

NEN-EN-ISO 13426-1:2019 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Sterkte van de
interne verbindingsstructuur - Deel 1: Geocellen

NEN-EN-ISO 13426-2:2005 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Sterkte van
interne verbindingsstructuren - Deel 2: Geocomposieten

NEN-EN-ISO 13427:2015 en

Geokunststoffen - Simulatie van slijtage (proef met
glijblok)

NEN-EN-ISO 13428:2005 en

Geokunststoffen - Bepaling van het
beschermingsrendement van geokunststof tegen schade
door stootbelasting

NEN-EN-ISO 13431:1999 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de
kruip bij trekbelasting en het breukgedrag bij kruip

NEN-EN-ISO 13433:2006 en

Geokunststoffen - Dynamische perforatieproef
(conusvalproef)

NVN-ISO/TS 13434:2020 en

Geokunststoffen - Richtlijnen voor de beoordeling van de
duurzaamheid

NEN-EN-ISO 13437:2019 en

Geosynthetics - Installing and retrieving samples in the
field for durability assessment

NEN-EN-ISO 13438:2019 en

Geotextiel en soortgelijke producten Beproevingsmethode voor de controle van de weerstand
tegen oxidatie bij een verhoogd zuurstofgehalte

NEN-ISO 18325:2015 en

Geokunststoffen - Testmethode voor het bepalen van de
waterafvoercapaciteit van voorgefabriceerde verticale
drains

NPR-ISO/TR 20432:2008 en

Richtlijnen voor de sterktebepaling van geokunststoffen
voor bodemversterking op lange termijn

NPR-ISO/TR 20432:2008/C1:2008
en

Richtlijnen voor de sterktebepaling van geokunststoffen
voor bodemversterking op lange termijn

NEN-EN-ISO 25619-1:2021 en

Geokunststoffen - Bepaling van de samendrukbaarheid Deel 1: Kruipgedrag bij drukbelasting

NEN-EN-ISO 25619-2:2015 en

Geokunststoffen - Bepaling van de samendrukbaarheid Deel 2: Bepaling van het gedrag bij kortstondige
samendrukking

65.020.01 - Land- en bosbouw, algemeen
CWA 15966:2009 en

Guidelines and recommendations for building metadata
application profiles for agricultural learning resources

NTA-IWA 29:2019 en

Professional farmer organization - Guidelines
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65.020.40 - Landschapsordening en bosbouw
NEN 7412:1995 nl

Bos- en haagplantsoenen - Eisen, criteria en
leveringsvoorwaarden

65.080 - Meststoffen
NEN-EN 1235:1995/A1:2003 en

Vaste meststoffen - Zeefanalyse

NEN-EN 1235:1995 en

Vaste meststoffen en bodemverbeterende middelen Zeefanalyse

NEN-EN 1236:1995 en

Meststoffen - Bepaling van de stortdichtheid

NEN-EN 1237:1995 en

Meststoffen - Bepaling van de schuddichtheid

NEN-EN 1482-1:2007 nl

Meststoffen en kalkmeststoffen - Monsterneming en
monstervoorbehandeling - Deel 1: Monsterneming

NEN-EN 1482-1:2007 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - Monsterneming en
monstervoorbehandeling - Deel 1: Monsterneming

NEN-EN 1482-2:2007 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - Monsterneming en
monstervoorbehandeling - Deel 2:
Monstervoorbehandeling

NEN-EN 1482-3:2016 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - Monsterneming en
monstervoorbehandeling - Deel 3: Monsterneming van
statische hopen

NEN-EN 12047:1996 en

Vaste meststoffen - Bepaling van de statische storthoek

NEN-EN 12048:1996 en

Vaste meststoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van het
vochtgehalte - Gravimetrische methode door drogen bij
(105±2)°C

NEN-EN 12049:1996 en

Vaste meststoffen - Bepaling van het vochtgehalte Gravimetrische methode door middel van drogen onder
verlaagde druk

NPR-CEN/TR 12333:2021 en

Meststoffen - Hardheidsbepaling van meststofkorrels

NEN-EN 12579:2013 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Bemonstering

NEN-EN 12580:2013 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Volumebepaling

NEN-EN 12944-1:1999 en

Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende
middelen - Woordenlijst - Deel 1: Algemene termen

NEN-EN 12944-1:1999/C1:2000 en Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende
middelen - Woordenlijst - Deel 1: Algemene termen
NEN-EN 12944-2:1999 en

Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende
middelen - Woordenlijst - Deel 2: Termen gerelateerd
aan meststoffen

NEN-EN 12944-2:1999/C1:2000 en Meststoffen en kalkmeststoffen en bodemverbeterende
middelen - Woordenlijst - Deel 2: Termen gerelateerd
aan meststoffen
NEN-EN 12944-3:2019 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - Woordenlijst - Deel 3:
Termen gerelateerd aan kalkmeststoffen

NEN-EN 12945:2014+A1:2016 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van de neutraliserende
waarde - Titrimetrische methode

NEN-EN 12946:2000 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van het calcium- en
magnesiumgehalte - Complexometrische methode
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NEN-EN 12946:2000/C1:2002 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van het calcium- en
magnesiumgehalte - Complexometrische methode

NEN-EN 12947:2000 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van het magnesiumgehalte Atomaire-absorptiespectrometrische methode

NEN-EN 12948:2010 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van de korrelgrootteverdeling
via droog en nat zeven

NEN-EN 13037:2011 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Bepaling van de pH

NEN-EN 13038:2011 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen

NEN-EN 13039:2011 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Bepaling van het gehalte aan organische stoffen en as

NEN-EN 13040:2007 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Monstervoorbereiding voor chemische en fysische
beproeving, bepaling van het gehalte aan droge stof, het
gehalte aan vocht en de samengedrukte bulkdichtheid in
een laboratorium

NEN-EN 13041:2011 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Bepaling van fysische eigenschappen - Droge
bulkdichtheid, luchtvolume, watervolume, krimpwaarde
en totale ruimte aan poriën

NEN-EN 13266:2001 en

Vertraagd afgegeven meststoffen - Bepaling van de
afgiftesnelheid van nutriënten - Methode voor
ingekapselde meststoffen

NEN-EN 13299:2000 en

Meststoffen - Bepaling van het stroomgedrag

NEN-EN 13366:2001 en

Meststoffen - Behandeling met kationenwisselaarhars
voor de bepaling van chelaat microvoedingsinhoud en
van de fractie chelaat van microvoedingen

NEN-EN 13368-1:2014 en

Meststoffen - Bepaling van chelaatvormers in
meststoffen door chromatografie - Deel 1: Bepaling van
EDTA, HEEDTA en DTPA door ionchromatografie

NEN-EN 13368-2:2017 en

Meststoffen - Bepaling van chelaatvormers in
meststoffen door chromatografie - Deel 2: Bepaling van
ijzer gecheleerd door o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA en HBED
door ionpaar chromatografie

NEN-EN 13368-3:2018 en

Meststoffen - Bepaling van chelaatvormers in
meststoffen door chromatografie - Deel 3: Bepaling van
[S,S]-EDDS door ionenparenchromatografie

NPR-CR 13455:1999 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstaten Richtlijnen voor de veiligheid van gebruikers, de
omgeving en planten

NPR-CR 13456:1999 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Etikettering, specificaties en lijsten van producten

NEN-EN 13466-1:2001 en

Meststoffen - Bepaling van het watergehalte - (Karl
Fischer methoden) - Deel 1: Methanol als
extractiemiddel

NEN-EN 13466-2:2001 en

Meststoffen - Bepaling van het watergehalte (Karl
Fischer methoden) - Deel 2: 2-propanol als
extractiemiddel
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NEN-EN 13475:2002 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van het calciumgehalte Oxalaatmethode

NEN-EN 13535:2001 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - Classificatie

NEN-EN 13650:2001 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Extractie van in koningswater oplosbare elementen

NEN-EN 13651:2001 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Extractie van calciumchloride/DTPA (CAT) oplosbare
voedingsstoffen

NEN-EN 13652:2001 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Extractie van in water oplosbare voedingsstoffen en
elementen

NEN-EN 13654-1:2001 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Bepaling van stikstof - Deel 1: Gewijzigde Kjeldahl
methode

NEN-EN 13654-2:2001 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Bepaling van stikstof - Deel 2: Dumas methode

NEN-EN 13971:2020 en

Carbonaat en silicaat kalkmeststoffen - Bepaling van de
reactiviteit - Potentiometrische titratiemethode met
zoutzuur

NPR-CEN/TR 14061:2021/C1:2022 Meststoffen - Bepaling van het stofgehalte
en
NPR-CEN/TR 14061:2021 en

Meststoffen - Bepaling van het stofgehalte

NEN-EN 14069:2017 en

Kalkmeststoffen - Aanduiding, specificaties en labelling

NEN-EN 14397-1:2010 en

Mestoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van
koolstofdioxide- Deel 1: Methode voor vaste meststoffen

NEN-EN 14397-2:2004 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van
kooldioxide - Deel 2: Methode voor kalkmeststoffen

NPR-CEN/TR 14539:2021 en

Enkelvoudige stikstofmeststoffen met een hoog
stikstofgehalte - Vergelijkende studie op de bepaling van
porositeit (olieretentie)

NEN-EN 14787:2005 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van het
watergehalte - Richtlijnen en aanbevelingen

NEN-EN 14888:2005 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van het
cadmiumgehalte

NEN-EN 14984:2016 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van het producteffect op de
bodem pH - Bodemincubatiemethode

NPR-CEN/TS 15084:2006 en

Kalkmeststoffen - Leidraad voor de bepaling van de
kalkbehoefte

NPR-CEN/TR 15106:2005 en

Meststoffen - Bepaling van de chelaatvormer EDDHA en
EDDHMA door ionchrommatografie - Vergelijking van
niet-genormaliseerde Lucena methode met de EN 13368
-2:2001

NEN-EN 15238:2007 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Volumebepaling voor materialen met
deeltjesgrootteverdeling groter dan 60 mm

NEN-EN 15238:2007/C1:2009 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Volumebepaling voor materialen met
deeltjesgrootteverdeling groter dan 60 mm
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NEN-EN 15360:2007 en

Meststoffen - Bepaling van dicyandiamide - Methode van
hoge-prestatie vloeistofchromatografie

NEN-EN 15428:2007 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling

NEN-EN 15451:2008 en

Meststoffen - Bepaling van de chelaatvormers - Bepaling
van gechelateerd ijzer ionchelaat door EDDHSA door
ionchromatografie

NEN-EN 15452:2008 en

Meststoffen - Bepaling van chelaatvormers - Bepaling
van gechelateerd ijzer door o,p-EDDHA door
omgekeerde HPLC

NEN-EN 15475:2009 en

Meststoffen - Bepaling van ammoniumstikstof

NEN-EN 15476:2009 en

Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan salpeter en
ammoniumstikstof volgens Devarda

NEN-EN 15477:2009 en

Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan in water
oplosbaar kalium

NEN-EN 15478:2009 en

Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan stikstof in
ureum

NEN-EN 15479:2009 en

Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan biureet in
ureum

NEN-EN 15558:2009 en

Meststoffen - Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof
volgens Ulsch

NEN-EN 15559:2009 en

Meststoffen - Bepaling van nitraat- en ammoniumstikstof
volgens Arnd

NEN-EN 15560:2009 en

Meststoffen - Bepaling van stikstof totaal in nitraatvrije
kalkstikstof

NEN-EN 15561:2009 en

Meststoffen - Bepaling van stikstof totaal in
nitraathoudende kalkstikstof

NEN-EN 15562:2009 en

Meststoffen - Bepaling van cyaanamidestikstof

NEN-EN 15604:2009 en

Meststoffen - Bepaling van de verschillende vormen van
stikstof in hetzelfde monster, met stikstoffen als salpeter
-, ammoniak-, ureum- en cyaanamide

NEN-EN 15688:2008 en

Meststoffen - Bepaling van urease remming N-(n-butyl)
thiophosphorictriamide (NBPT) gebruikmakend van hoge
-prestatie vloeistofchromatografie (HPLC)

NEN-EN 15704:2009 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van het uiteenvallen van
calciumkorrels en calcium/magnesium carbonaten onder
invloed van water

NEN-EN 15705:2010 en

Meststoffen - Bepaling van ureum-condensaten door
gebruik van hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) Isobutylideendiureum en crotonylideendiureum (method
A) en methyleen-ureum oligomeren (method B)

NEN-EN 15749:2009 en

Meststoffen - Bepaling van het sulfaatgehalte
gebruikmakend van drie verschillende methodes

NEN-EN 15750:2009 en

Meststoffen - Bepaling van totaal stikstof in meststoffen
waarin de stikstof uitsluitend in de vorm van nitraat-,
ammonium- en ureumstikstof aanwezig is, met twee
verschillende methoden

NEN-EN 15761:2009 en

Voorgevormd groeimedium - Bepaling van de lengte,
breedte, dikte, volume en dichtheid
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NEN-EN 15905:2010 en

Meststoffen - Bepaling van 3-methylpyrazool (MP) met
behulp van hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC)

NEN-EN 15909:2010 en

Meststoffen - Bepaling van calcium en formiaat in
calciumbladmeststoffen

NEN-EN 15919:2011 en

Meststoffen - Extractie van fosfor oplosbaar in 2 %
mierenzuur

NEN-EN 15920:2011 en

Meststoffen - Extractie van fosfor oplosbaar in 2 %
citroenzuur

NEN-EN 15921:2011 en

Meststoffen - Extractie van oplosbaar fosfor volgens
Petermann bij 65 °C

NEN-EN 15922:2011 en

Meststoffen - Extractie van oplosbaar fosfor volgens
Petermann bij omgevingstemperatuur

NEN-EN 15923:2011 en

Meststoffen - Extractie van fosfor oplosbaar in Joulie's
alkaline ammonium citraat

NEN-EN 15924:2011 en

Meststoffen - Bepaling van de fijnheid van malen van
zachte natuurlijke fosfaten

NEN-EN 15925:2011 en

Meststoffen - Extractie van de totale hoeveelheid zwavel
aanwezig in verschillende vormen

NEN-EN 15926:2011 en

Meststoffen - Extractie van in water oplosbare zwavel
wanneer zwavel in verschillende vormen aanwezig is

NEN-EN 15928:2010 en

Meststoffen - Bepaling van de fijnheid van malen (droge
procedure)

NEN-EN 15950:2010 en

Meststoffen - Bepaling van de N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L
asparaginezuur (Imino-disuccinezuur, IDHA) met hoge
druk vloeistofchromatografie (HPLC)

NEN-EN 15956:2011 en

Meststoffen - Extractie van fosfor oplosbaar in minerale
zuren

NEN-EN 15957:2011 en

Meststoffen - Extractie van fosfor oplosbaar in neutraal
ammonium citraat

NEN-EN 15958:2011 en

Meststoffen - Extractie van in water oplosbaar fosfor

NEN-EN 15959:2011 en

Meststoffen - Bepaling van geëxtraheerd fosfor

NEN-EN 15960:2011 en

Meststoffen - Extractie van totaal calcium, totaal
magnesium, totaal natrium en totaal zwavel in de vorm
van sulfaten

NEN-EN 15961:2017 en

Meststoffen - Extractie van in water oplosbaar calcium,
magnesium, natrium en zwavel in de vorm van sulfaten

NEN-EN 15962:2011 en

Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan
gecomplexeerde micro-nutriënten en de fractie
gecomplexeerde micro-nutriënten

NEN-EN 16024:2011 en

Meststoffen - Bepaling van 1H-1,2,4-triazool in ureum en
in meststoffen die ureum bevatten - Methode met
behulp van hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC)

NEN-EN 16032:2011 en

Meststoffen - Extractie en bepaling van elementair
zwavel

NEN-EN 16075:2011 en

Meststoffen - Bepaling van N-(2-nitrophenyl) fosforzuur
triamide(2-NPT) in ureum en in meststoffen die ureum
bevatten - Methode met behulp van
hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC)
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NEN-EN 16086-1:2011 en

Bodemverbeterende middelen en groeimedia - Bepaling
van de gewasreactie - Deel 1: Groeitest in plantpotten
met Chinese kool

NEN-EN 16086-2:2011 en

Bodemverbeterende middelen en groeimedia - Bepaling
van de gewasreactie - deel 2: Groeitest in petrischaal
met tuinkers

NEN-EN 16087-1:2020 en

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Bepaling van de aerobe biologische activiteit - Deel 1:
Zuurstofabsorptievermogen (OUR)

NEN-EN 16087-2:2011 en

Bodemverbeterende middelen en groeimedia - Bepaling
van de aerobe biologische activiteit - Deel 2:
Zelfopwarmingsbeproeving voor compost

NEN-EN 16109:2011 en

Meststoffen - Bepaling van het gehalte aan
gecomplexeerde micronutriënt ionen in meststoffen Identificatie van lignosulfonaat

NEN-EN 16195:2012 en

Meststoffen - Bepaling van chloriden in de afwezigheid
van organisch materiaal

NEN-EN 16196:2012 en

Meststoffen - Manganometrische bepaling van
geëxtraheerd calcium na neerslagvorming in de vorm
van oxalaat

NEN-EN 16197:2012 en

Meststoffen - Bepaling van magnesium met atomaire
absorptiespectrometrie

NEN-EN 16198:2012 en

Meststoffen - Bepaling van magnesium door
complexometrie

NEN-EN 16199:2012 en

Meststoffen - Bepaling van geëxtraheerd natrium door
vlamemissie spectrometrie

CEN/TS 16305:2012 en

Kalk - Bepaling van het stofgehalte van korrelig kalk
voor en na nagebootste behandelingsvoorwaarden

NEN-EN 16317:2013+A1:2017 en

Meststoffen - Bepaling van sporenelementen - Bepaling
van arseen met behulp van atomaire
emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma
(ICP-AES) na ontsluiting met koningswater

NEN-EN 16318:2013+A1:2016 en

Meststoffen - Bepaling van sporenelementen - Bepaling
van chroom(VI) met behulp van fotometrie (methode A)
en ionchromatografie met spectrofotometrische detectie
(methode B)

NEN-EN 16319:2013+A1:2016 en

Meststoffen - Bepaling van sporenelementen - Bepaling
van cadmium, chroom, lood en nikkel met behulp van
atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma (ICP-AES) na ontsluiting met koningswater

NEN-EN 16320:2013+A1:2017 en

Meststoffen - Bepaling van sporenelementen - Bepaling
van kwik door dampgeneratie (VG) na ontsluiting met
koningswater

NEN-EN 16328:2012 en

Meststoffen - Bepaling van 3,4-dimethyl-1H-pyrazool
fosfaat (DMPP) - Methode met behulp van
hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC)

NEN-EN 16357:2013 en

Carbonaatkalkmeststoffen - Bepaling van de reactiviteit Automatische titratiemethode met citroenzuur
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CEN/TS 16375:2013 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van de hoeveelheid residueel
fijngemalen carbonaat in bodems - Volumetrische
methode

NPR-CEN/TS 16490:2013 en

Meststoffen - Vergelijking van de CEN/TC 260/WG 7
testresultaten met toleranties gegeven in de bijlage van
verordening (EG) Nr 2003/2003 Annex II en conclusies

NEN-EN 16651:2015 en

Meststoffen - Bepaling van N-(n-Butyl)thiofosforzuur
triamide (NBPT) en N-(n-Propyl)thiofosforzuur triamide
(NPPT) - Methode met hoge
prestatievloeistofchromatografie (HPLC)

NEN-EN 16847:2016 en

Meststoffen - Bepaling van complexvormers in
meststoffen - Identificatie van heptagluconzuur door
chromatografie

NEN-EN 16962:2018 en

Meststoffen - Extractie van wateroplosbare
micronutriënten in meststoffen en verwijdering van
organische stof uit meststoffenextracten

NEN-EN 16963:2018 en

Meststoffen - Bepaling van boron, kobalt, koper, ijzer,
mangaan, molybdenum en zink met gebruik van ICPAES

NEN-EN 16964:2018 en

Meststoffen - Extractie van het totaal micro-nutriënten in
meststoffen met gebruik van aqua regia

NEN-EN 16965:2018 en

Meststoffen - Bepaling van kobalt, koper, ijzer, mangaan
en zink met gebruik van Flame Atomic Absorption
Spectrometry (FAAS)

NPR-CEN/TR 17040:2017 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - bemonstering van
statische hopen - Technisch rapport over experimentele
bemonsteringsonderzoeken uitgevoerd onder mandaat
M/454

NEN-EN 17041:2018 en

Meststoffen - Bepaling van boor in concentraties = 10 %
met gebruik van spectrometrie met azomethine-H

NEN-EN 17042:2018 en

Meststoffen - Bepaling van boor in concentraties &gt; 10
% met gebruik van acidimetrische titratie

NEN-EN 17043:2018 en

Meststoffen - Bepaling van molybdenum in
concentraties = 10 % met gebruik van spectrometrie
van een complex met ammoniumtiocyanaat

CEN/TS 17060:2017 en

Meststoffen - Bepaling van molybdenum in concentraties
&gt;10% met gebruik van een gravimetrische methode
met 8-hydroxyquinoline

NEN-EN 17090:2018 en

Meststoffen - Bepaling van nitrificatieremmer DMPSA in
meststoffen - Methode met High-Performance Liquid
Chromatography HPLC

NEN-EN 17246:2019 en

Meststoffen - Bepaling van perchloraat in minerale
meststoffen door ionen chromatografie en
geleidingsdetectie (IC-CD)

NVN-CEN/TS 17338:2019 en

Kalkmeststoffen - Bepaling van het vereiste kalk in
bodem - Ammiumacetaat buffermethode pH 5,5
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NVN-CEN/TS 17403:2021 en

Meststoffen - Bepaling van in koud water onoplosbaar
stikstof en in warm water onoplosbaar stikstof in vaste
urea formaldehyde en methylene urea slow-release
meststoffen en in nutriëntenpolymeren in
fosfaatbufferoplossing met een pH van 7,5 bij 100 ° C

NEN-EN 17411:2020 en

Meststoffen - Bepaling van perchloraat in minerale
meststoffen door middel van vloeistof chromatografie en
tandem massa spectrometrie detectie (LC-MS/MS)

NVN-CEN/TS 17700-1:2022 en

Biostimulanten - Claims - Deel 1: Algemene principes

NVN-CEN/TS 17700-2:2022 en

Biostimulanten - Claims - Deel 2: Efficiëntie van het
gebruik van voedingsstoffen als gevolg van het gebruik
van biostimulanten bij planten

NVN-CEN/TS 17700-3:2022 en

Biostimulanten - Claims - Deel 3: Tolerantie voor
abiotische stress als gevolg van het gebruik van
biostimulanten bij planten

NVN-CEN/TS 17700-4:2022 en

Biostimulanten - Claims - Deel 4: Bepaling van
kwaliteitskenmerken als gevolg van het gebruik van
biostimulanten bij planten

NVN-CEN/TS 17700-5:2022 en

Biostimulanten - Claims - Deel 5: Bepaling van de
beschikbaarheid van beperkte voedingsstoffen in de
bodem of rhizosfeer

NVN-CEN/TS 17701-1:2022 en

Biostimulanten - Bepaling van specifieke elementen Deel 1: Oplossen in koningswater voor een
daaropvolgende bepaling van elementen

NVN-CEN/TS 17701-2:2022 en

Biostimulanten - Bepaling van specifieke elementen Deel 2: Bepaling van de totale hoeveelheid Cd, Pb, Ni,
As, Cr, Cu en Zn

NVN-CEN/TS 17702-1:2022 en

Biostimulanten - Bemonstering en
monstervoorbewerking - Deel 1: Bemonstering

NVN-CEN/TS 17702-2:2022 en

Biostimulanten - Bemonstering en
monstervoorbewerking - Deel 2: Monstervoorbewerking

NVN-CEN/TS 17707:2022 en

Biostimulants - Bepaling van het gehalte gisten en
schimmels

NVN-CEN/TS 17708:2022 en

Biostimulants - Monstervoorbewerking voorafgaande aan
een microbiële analyse

NVN-CEN/TS 17709:2022 en

Biostimulants - Bepaling van Azotobacter spp.

NVN-CEN/TS 17710:2022 en

Biostimulants - Detectie van Listeria monocytogenes

NVN-CEN/TS 17711:2022 en

Biostimulants - Detectie van Vibrio spp.

NVN-CEN/TS 17712:2022 en

Biostimulants - Detectie van Staphylococcus aureus

NVN-CEN/TS 17713:2022 en

Biostimulants - Bepaling van Azospirillum spp.

NVN-CEN/TS 17714:2022 en

Biostimulants - Bepaling van de concentratie van microorganismen

NVN-CEN/TS 17715:2022 en

Biostimulants - Detectie van Shigella spp

NVN-CEN/TS 17716:2022 en

Biostimulants - Bepaling van Escherichia coli

NVN-CEN/TS 17717:2022 en

Biostimulants - Detectie van Salmonella spp.

NVN-CEN/TS 17718:2022 en

Biostimulanten - Bepaling van Rhizobium spp.
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NVN-CEN/TS 17719:2022 en

Biostimulanten - Bepaling van het anaerobe kiemgetal

NVN-CEN/TS 17720:2022 en

Biostimulanten - Bepaling van Enterococcaceae

NVN-CEN/TS 17721:2022 en

Biostimulanten - Bepaling van de pH in vloeibare
microbiële biostimulanten/pH in microbiële producten Bepaling van de pH

NVN-CEN/TS 17722:2022 en

Biostimulanten - Bepaling van mycorrhiza schimmels

NVN-CEN/TS 17723:2022 en

Biostimulanten - Bepaling van het chloride gehalte

NVN-CEN/TS 17724:2022 en

Biostimulanten - Terminologie

NVN-CEN/TS 17728:2022 en

Organische bodemverbeteraars - Bepaling van specifieke
parameters

NVN-CEN/TS 17729:2022 en

Bodemverbetereaars - Bepaling van specifieke
parameters

NVN-CEN/TS 17730:2022 en

Compost- en digestaateigenschappen bij gebruik in
bemestingsproducten

NVN-CEN/TS 17731:2022 en

Groeimedia - Bepaling van specifieke parameters

NVN-CEN/TS 17732:2022 en

Bodemverbeteraars en groeimedia - Terminologie

NVN-CEN/TS 17733:2022 en

Bodemverbeteraars en groeimedia - Bemonstering en
monstervoorbewerking

NVN-CEN/TS 17751:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van specifieke
parameters in ammoniumnitraat houdende meststoffen
met een hoog stikstofgehalte

NVN-CEN/TS 17752:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van specifieke
inhibitoren

NVN-CEN/TS 17753:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van specifieke
contaminanten

NVN-CEN/TS 17754:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van specifieke
micronutriënten

NVN-CEN/TS 17755:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van specifieke
parameters

NVN-CEN/TS 17756:2022 en

Organische, organominerale en anorganische
meststoffen - Bepaling van het chloridegehalte

NVN-CEN/TS 17757:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van specifieke
nutriënten

NVN-CEN/TS 17758:2022 en

Meststoffen en kalkmeststoffen - Bepaling van het
chloridegehalte gebruik makend van een
potentiometrische titratie

NVN-CEN/TS 17759:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van de pH in een
oplossing van ammoniumnitraatmeststoffen met een
hoog stikstofgehalte

NVN-CEN/TS 17760:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van de
deeltjesgrootte bij ammoniumnitraatmeststoffen met
een hoog stikstofgehalte

NVN-CEN/TS 17761:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van het
chloridegehalte in ammoniumnitraatmeststoffen met een
hoog stikstofgehalte
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NVN-CEN/TS 17762:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van het
kopergehalte in ammoniumnitraatmeststoffen met een
hoog stikstofgehalte

NVN-CEN/TS 17764:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van de concentratie
vrije, gecheleerde of gecomplexeerde micronutriënten
en de aanwezige chelaat- en complexvormers in
samengestelde anorganische meststoffen met
micronutriënten

NVN-CEN/TS 17765:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van het biuretgehalte

NVN-CEN/TS 17766:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Extractie
met behulp van water voor een daaropvolgende
bepaling van elementen

NVN-CEN/TS 17767:2022 en

Organominerale meststoffen - Extractie van fosfor met
behulp van mierenzuur voor een daaropvolgende
bepaling van fosfor gebruik makend van ICP-AES

NVN-CEN/TS 17768:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Oplossen in
koningswater voor een daaropvolgende bepaling van
elementen

NVN-CEN/TS 17769:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van het kwikgehalte

NVN-CEN/TS 17770:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van het totale gehalte aan specifieke elementen gebruik
makend van ICP-AES na het oplossen in koningswater

NVN-CEN/TS 17771:2022 en

Organische en anorganische meststoffen - Bepaling van
het stikstofgehalte

NVN-CEN/TS 17772:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van specifieke parameters

NVN-CEN/TS 17773:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van het droge stof gehalte

NVN-CEN/TS 17774:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van het gehalte specifieke elementen na extractie met
behulp van water

NVN-CEN/TS 17775:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van het anorganisch arseengehalte

NVN-CEN/TS 17776:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van het organisch koolstofgehalte

NVN-CEN/TS 17777:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van specifieke elementen

NVN-CEN/TS 17778:2022 en

Organische en organominerale meststoffen - Bepaling
van het chroom-6 gehalte door chromatografie

NVN-CEN/TS 17779:2022 en

Organominerale meststoffen - Extractie van fosfor
oplosbaar in neutrale ammoniumcitraat (NAC) voor een
daaropvolgende bepaling van fosfor gebruik makend van
ICP-AES

NVN-CEN/TS 17780:2022 en

Organische, organominerale en anorganische
meststoffen - Detectie van Salmonella spp

NVN-CEN/TS 17781:2022 en

Organische, organominerale en anorganische
meststoffen - Detectie van Escherichia coli
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NVN-CEN/TS 17782:2022 en

Bemestingsproducten - Bepaling van de stabiliteit van
meststoffen die micronutriëntchelaten bevatten bij
verschillende pH's

NVN-CEN/TS 17783:2022 en

Bemestingsproducten - Bepaling van de stabiliteit van
meststoffen die micronutriëntcomplexen bevatten

NVN-CEN/TS 17784-1:2022 en

Organominerale meststoffen - Identificatie van
complexvormers - Deel 1: Methode gebruik makend van
UV-Vis spectrofotometrie en gravimetrie

NVN-CEN/TS 17784-2:2022 en

Organominerale meststoffen - Identificatie van
complexvormers - Deel 2: Methode gebruik makend van
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)

NVN-CEN/TS 17785:2022 en

Organominerale meststoffen - Bepaling van chelaat- en
complexvormers

NVN-CEN/TS 17786-1:2022 en

Anorganische meststoffen met micronutriënten Bepaling van het gehalte gecheleerde micronutriënten
en de gecheleerde micronutriënten ten opzichte van de
totale hoeveelheid micronutriënten - Deel 1:
Behandeling met kationenuitwisselingshars

NVN-CEN/TS 17786-2:2022 en

Anorganische meststoffen met micronutriënten Bepaling van het gehalte gecheleerde micronutriënten
en de gecheleerde micronutriënten ten opzichte van de
totale hoeveelheid micronutriënten - Deel 2: Bepaling
van EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA of EDDS

NVN-CEN/TS 17787:2022 en

Bemestingsproducten - Stabiliteit van chelaat- en
complexvormers

NVN-CEN/TS 17788:2022 en

Organominerale meststoffen - Bepaling van de fractie
gecomplexeerde micronutriënten

NVN-CEN/TS 17789-1:2022 en

Organominerale meststoffen - Identificatie van
chelaatvormers - Deel 1: Bepaling van EDTA, HEEDTA
en DTPA gebruik makend van ionchromatografie

NVN-CEN/TS 17789-2:2022 en

Organominerale meststoffen - Identificatie van
chelaatvormers - Deel 2: Bepaling van Fe gecheleerd
door [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA en HBED, of de
hoeveelheid chelaatvormers gebruik makend van
ionpaarchromatografie

NVN-CEN/TS 17790:2022 en

Organominerale meststoffen - Bepaling van het gehalte
gecheleerde micronutriënten en de gecheleerde
micronutriënten ten opzichte van de totale hoeveelheid
micronutriënten gebruik makend van
kationenuitwisselingshars

NVN-CEN/TS 17791:2022 en

Anorganische meststoffen - Bepaling van chelaat- en
complexvormers

NVN-CEN/TS 17803:2022 en

Organische en organominerale meststoffen Aanwezigheid van specifieke pathogenen

NVN-CEN/TS 17804:2022 en

Organische, organominerale en anorganische
meststoffen - Detectie van Enterococcaceae

NEN-ISO 7409:2018 en

Meststoffen - Markering - Presentatie en verklaringen

NEN-EN-ISO 7837:2000 en

Meststoffen - Bepaling van de stortdichtheid van
fijnkorrelige meststoffen

Document Taal

Titel

NEN-ISO 7851:2022 en

Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances Classification

NEN-EN-ISO 10248:1999 en

Vloeibare meststoffen - Ontluchting van
suspensiemonsters door filmvorming

NEN-EN-ISO 10249:1999 en

Vloeibare meststoffen - Visueel vooronderzoek en
monstervoorbereiding voor fysische beproevingen

NEN-ISO 19670:2017 en

Fertilizers and soil conditioners - Solid urea aldehyde
slow release fertilizer - General requirements

NEN-ISO 19746:2017 en

Determination of urea content in urea-based fertilizers
by high performance liquid chromatography (HPLC)

NEN-ISO 19747:2020 en

Fertilizers and soil conditioners - Determination of
monosilicic acid concentrations in nonliquid fertilizer
materials

NEN-ISO 19822:2018 en

Meststoffen en bodemverbeteraars - Bepaling van
humus- en hydrofobe fulvine zurenconcentraties in
meststoffen

NEN-ISO 20620:2021 en

Meststoffen en bodemverbeteraars - Bepaling van het
totale stikstofgehalte door verbranding

NEN-ISO 20702:2018 en

Meststoffen en bodemverbeterende middelen - Bepaling
van microhoeveelheden van anorganische anionen in
meststoffen met ionenchromatografie

NEN-ISO 22862:2021 en

Fertilizers and soil conditioners - Compound fertilizer General requirements

NEN 7430:1998 nl

Dierlijke mest en mestproducten Monstervoorbehandeling door homogeniseren Drijfmest

NEN 7431:1998 nl

Dierlijke mest en mestproducten Monstervoorbehandeling door mengen, drogen en malen
- Stapelbare mest

NEN 7432:1998 nl

Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van de
gehalten aan droge stof en organische stof Gravimetrische methode

NEN 7433:2020 nl

Dierlijke mest en mestproducten Monstervoorbehandeling voor de bepaling van stikstof,
fosfor en kalium - Ontsluiting met zwavelzuur,
waterstofperoxide en kopersulfaat

NEN 7434:1998 nl

Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het
gehalte aan stikstof in destruaten

NEN 7435:2019 nl

Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het
gehalte aan fosfor in destruaten

NEN 7436:1998 nl

Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het
gehalte aan kalium in destruaten

NEN 7437:1998 nl

Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het
gehalte aan totaal stikstof

NEN 7438:1998 nl

Dierlijke mest en mestproducten - Bepaling van het
gehalte aan ammoniumstikstof - Titrimetrische methode
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65.100.01 - Pesticiden en andere landbouwfarmaceutische producten, algemeen
NPR-CEN/TR 16468:2013 en

Voedingsmiddelenanalyse - Bepaling van
pesticideresiduen met GC-MS - Retentietijden,
massaspectrometrische parameters en informatie over
detectorrespons

NEN-EN 16636:2015 en

Plaagdierbestrijdingsbedrijven - Eisen en competenties

NEN-ISO 257:2019 en

Bestrijdingsmiddelen en andere agro-chemicaliën Uitganspunten voor de keuze van gemeenschappelijke
namen

NEN-ISO 765:2016 en;fr

Bestrijdingsmiddelen beschouwd waar geen
gemeenschappelijke naam vereist is

NEN-ISO 1750:2002/A4:2008 en

Bestrijdingsmiddelen en andere agro-chemicaliën Gemeenschappelijke namen

NEN-ISO 1750:2002/A5:2008 en;fr Bestrijdingsmiddelen en andere agro-chemicaliën Gemeenschappelijke namen
NEN-ISO 1750:2002/A6:2018 en;fr Bestrijdingsmiddelen en andere agro-chemicaliën Gemeenschappelijke namen - Amendment 6:
Meptyldinocap
NEN-ISO 1750:2002 en

Bestrijdingsmiddelen en andere agro-schemicaliën Gemeenschappelijke namen

NEN-ISO 1750:2002/A3:2002 en

Bestrijdingsmiddelen en andere agro-chemicaliën Gemeenschappelijke namen

65.145 - Jagen
NEN-ISO 10990-4:1999 en

Diervallen - Deel 4: Methoden voor beproeving van
dodende vangmiddelen voor gebruik op het land of
onderwater

71.100.50 - Houtbeschermingsmiddelen
NEN-EN 20-1:1993 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
preventieve werking tegen Lyctus Brunneus (Stephens)
(parketkever) - Deel 1: Toepassing door middel van
oppervlaktebehandeling (laboratoriummethode)

NEN-EN 20-2:1994 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
preventieve werking ten opzichte van Lyctus brunneus
(Stephens) (parketkever) - Deel 2: Toepassing door
middel van impregnatie (laboratoriummethode)

NEN-EN 21:1990 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
giftgrenswaarde tegen Anobium punctatum (De Geer)
(kleine houtworm) door het overbrengen van larven.
(laboratoriummethode)

NEN-EN 21:1990 nl

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
giftgrenswaarde tegen Anobium punctatum (De Geer)
(kleine houtworm) door het overbrengen van larven.
(laboratoriummethode)

NEN-EN 22:1975 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
curatieve werking ten opzichte van Hylotrupes bajulus
(Linnaeus) larven (huisboktor) - Laboratoriummethode
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NEN-EN 46-1:2016 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
beschermende werking tegen net uitgekomen larven van
Hylotrupes bajalus (Linnaeus) - Deel 1: Aanbrengen door
oppervlaktebehandeling (Laboratoriummethode)

NEN-EN 46-2:2016 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
beschermende werking tegen Hylotrupes bajulus
(Linnaeus) - Deel 2: Eierdodend effect
(Laboratoriummethode)

NEN-EN 47:2016 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
giftgrenswaarde tegen larven van Hylotrupes bajalus
(Linnaeus) - (Laboratoriummethode)

NEN-EN 48:2005 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
curatieve werking tegen larven van Anobium punctatum
(De Geer) (laboratoriummethode)

NEN-EN 49-1:2016 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
preventieve werking tegen Anobium punctatum (De
Geer) kleine houtworm aan de hand van het aantal
gelegde eieren en de hoeveelheid overlevende larven Deel 1: Toepassing door middel van
oppervlaktebehandeling (laboratoriummethode)

NEN-EN 49-2:2015 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
preventieve werking tegen Anobium punctatum (De
Geer) (kleine houtworm) aan de hand van het aantal
gelegde eieren en de hoeveelheid overlevende larven Deel 2: Toepassing door middel van impregneren
(Laboratoriummethode)

NEN-EN 73:2020 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Versnelde veroudering
van behandeld hout, voorafgaande aan biologische
beproeving - Methode van veroudering door verdamping

NEN-EN 84:2020 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Versnelde veroudering
van behandeld hout voorafgaande aan biologische
beproevingen - Uitloogmethode

NEN-EN 113-1:2020 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Beproevingsmethode voor de bepaling van
houtaantastende basidiomyceten - Deel 1: Beoordeling
van de biocidale werkzaamheid van
houtverduurzamingsmiddelen

NEN-EN 113-2:2020 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Beproevingsmethode voor de bepaling van
houtaantastende basidiomyceten - Deel 2: Beoordeling
van de inherente of verbeterde duurzaamheid

NEN-EN 117:2012 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
giftgrenswaarden tegen Reticulitermes-soorten
(Europese termieten) (Laboratoriummethode)

NEN-EN 118:2013 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
beschermende werking tegen Reticulitermes soorten
(Europese termieten) (Laboratorium methode)

NEN-EN 152:2011 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
beschermende werking van een
verduurzamingsbehandeling tegen blauwverkleuring in
hout in functie - Laboratoriummethode

Document Taal

Titel

NEN-EN 212:2003 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Algemene richtlijnen
voor monsterneming en voorbereiding voor het
onderzoek van houtverduurzamingsmiddelen en
behandeld hout

NEN-EN 252:2014 en

Veldonderzoeksmethode voor de bepaling van de
relatieve beschermende werking van een
houtverduurzamingsmiddel bij contact met de grond

NEN-EN 275:1993 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
preventieve werking tegen mariene boorders

NEN-EN 330:2014 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
relatieve beschermende werking van een
houtverduurzamingsmiddel voor gebruik onder een
beschermlaag en niet in contact met de grond - Lconstructie-methode

NEN-EN 335:2013 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Gebruiksklassen: Definities, toepassing op
massief hout en op houtachtige plaatmaterialen

NEN-EN 351-1:2007 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Met verduurzamingsmiddelen behandeld
massief hout - Deel 1: Classificatie van de indringing en
retentie van verduurzamingsmiddelen

NEN-EN 351-2:2007 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Met verduurzamingsmiddelen behandeld
massief hout - Deel 2: Richtlijn voor de monsterneming
en de analyse van met verduurzamingsmiddelen
behandeld hout

NEN-EN 370:1993 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
curatieve werking door verhindering van het verschijnen
van Anobium punctatum (kleine houtworm) (De Geer)

NEN-EN 460:1994 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
produkten - Natuurlijke duurzaamheid van massief hout
- Richtlijn voor de eisen aan de duurzaamheid van hout
voor toepassing in risicoklassen

NEN-EN 599-1:2009+A1:2013 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Effectiviteit van preventieve
houtverduurzamingsmiddelen zoals bepaald door
biologische beproevingen - Deel 1: Specificatie volgens
risicoklasse

NEN-EN 599-2:2016 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Prestatie van houtverduurzamingsmiddelen
zoals bepaald door biologische beproevingen - Deel 2:
Klasse-indeling en etikettering

NVN-ENV 807:2001 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de werking
tegen zachtrotschimmel en andere grondbewonende
micro-organismen

NEN-EN 839:2014 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
beschermende werking tegen houtaantastende
basidiomyceten - Toepassing door
oppervlaktebehandeling

NEN-EN 927-1:2013 en

Verven en vernissen - Verf en verfsystemen voor hout
voor buitentoepassing - Deel 1: Classificatie en selectie
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NEN-EN 1014-1:2010 en

Houtverduurzaming - Creosoot en gecreosoteerd hout Methoden voor monsterneming en analyse - Deel 1:
Procedure voor het bemonsteren van creosoot

NEN-EN 1014-2:2010 en

Houtverduurzaming - Creosoot en gecreosoteerd hout Methode voor monsterneming uit creosoot en analyse Deel 2: Procedure voor de monsterneming van
gecreosoteerd hout, voor daar op volgende analyse

NEN-EN 1014-3:2010 en

Houtverduurzaming - Creosoot en gecreosoteerd hout Methoden voor monsterneming en analyse - Deel 3:
Bepaling van het benzo(a )pyreen-gehalte van creosoot

NEN-EN 1014-4:2010 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Creosoot en
gecreosoteerd hout - Methoden voor monsterneming en
analyse - Deel 4: Bepaling van het gehalte aan water
extraheerbare fenolen in creosoot

NVN-ENV 1250-1:1995 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Methoden voor het
meten van het verlies aan actieve bestanddelen en
andere verduurzamingsbestanddelen uit behandeld hout
- Deel 1: Laboratoriummethode voor het verkrijgen van
analysemonsters voor het meten van de verliezen door
verdamping naar de lucht

NVN-ENV 1250-2:1995 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Methoden voor het
meten van het verlies aan actieve bestanddelen en
andere verduurzamingsbestanddelen uit behandeld hout
- Deel 2: Laboratoriummethode voor het verkrijgen van
analysemonsters voor het meten van verliezen door
uitloging in water of kunstmatig zeewater

NEN-EN 1390:2020 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
curatieve werking ten opzichte van Hylotrupes bajulus
(Linnaeus) larven - Laboratoriummethode

NPR-CEN/TS 12037:2004 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethode in
het veld voor de bepaling van de relatieve
beschermende werking van een
houtverduurzamingsmiddel niet in contact met de grond
- Methode met horizontale lapnaad

NEN-EN 12404:2020 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Beoordeling van de beschermende werking
van een schimmeldodend middel in metselwerk om de
groei van de huiszwam Serpula lacrymans (Schuhmacher
ex Fries) S.F. Gray in hout te voorkomen

NEN-EN 12490:2010 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Met verduurzamingsmiddel behandeld
massief hout - Bepaling van de indringdiepte en de
retentie van creosoot in behandeld hout

NEN-EN 13991:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Op koolteer
gebaseerde oliën: creosoot - Specificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14128:2020 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Prestatie-eisen voor curatieve
houtverduurzamingsmiddelen op basis van biologische
beproevingen
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NPR-CEN/TR 14542:2003 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Richtlijnen voor de validiteit van
testresultaten van inmiddels herziene normen

NPR-CEN/TR 14723:2004 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Beproevingen onder veldomstandigheden en
versnelde veroudering (FACT) voor
houtverduurzamingsmiddelen zonder grondcontact

CEN/TR 14823:2003 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Kwantitatieve bepaling van
pentachloorphenol in hout - Gaschromatografische
methode

NPR-CEN/TR 14839:2004 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
preventieve werking tegen houtaantastende
basisdiomyceten

NPR-CEN/TR 15046:2005 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Kunstmatige veroudering
bij behandeld hout voorafgaande aan biologische
beproeving - UV-straling en water-sproeiprocedure

CEN/TS 15082:2005 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de
preventieve werking tegen sapvlekschimmels en
schimmels op vers gezaagd hout - Beproeving ter plekke

CEN/TS 15119-1:2018 en

Duurzaamheid van hout en houtachtige producten Bepaling van emissies van met verduurzamingsmiddelen
behandeld hout naar de omgeving - Deel 1: Hout na
behandeling bewaard in de opslagplaats en houten
basisproducten blootgesteld aan gebruiksklasse 3 (niet
bedekt, niet in contact met de grond) Laboratoriummethode

NPR-CEN/TS 15119-2:2012 en

Duurzaamheid van hout en houtachtige producten Bepaling van emissies naar het milieu van met
verduurzamingsmiddelen behandeld hout - Deel 2:
Houten basisproducten blootgesteld in gebruiksklasse 4
of 5 (in contact met de grond, zoetwater of zeewater) Laboratoriummethode

NEN-EN 15228:2009 en

Hout voor constructieve toepassingen dat met
verduurzamingsmiddelen tegen biologische aantasting is
behandeld

NPR-CEN/TS 15397:2006 en

Houtverduurzamingsmiddelen - Methode voor het vooraf
conditioneren van behandelde houtmonsters niet met in
contact met de grond voorafgaande aan een biologische
beproevingsmethode

NVN-CEN/TS 16663:2016 en

Duurzaamheid van hout en hout gebaseerde producten Bepaling van emissies van verduurzaamd hout naar de
omgeving - Houten producten blootgesteld in
gebruiksklasse 3 (niet overdekt, niet in contact met de
grond) - Semi-veldmethode

NEN-EN 16755:2017/C1:2018 en

Technische duurzaamheid van de prestaties met
betrekking tot brandgedrag - Classificering van met
brandvertragende middelen behandelde houtproducten
voor binnen- en buitentoepassingen
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NEN-EN 16755:2017 en

Technische duurzaamheid van de prestaties met
betrekking tot brandgedrag - Classificering van met
brandvertragende middelen behandelde houtproducten
voor binnen- en buitentoepassingen

NPR-CEN/TR 17809:2022 en

Duurzaamheidvan hout en op hout gebaseerde
producten - Nabehandeling door injectie van hout tegen
aantasting door insecten

NEN-ISO 273:1996 nl

Bevestigingsartikelen - Doorlopende gaten voor bouten
en schroeven

NEN 2907:1985 nl

Houtverduurzaming - Bescherming door middel van
bestrijken en bespuiten met de hand

NEN 2908:1985 nl

Houtverduurzaming - Sproeien in een cabine

NEN 2909:1985 nl

Houtverduurzaming - Dompelen

NEN 2910:1985 nl

Houtverduurzaming - Drenken

NEN 2911:1985 nl

Houtverduurzaming - Dompelen gevolgd door diffusie

NEN 2912:1985 nl

Houtverduurzaming - Vacuümmethode

NEN 2913:1992 nl

Houtverduurzaming - Vacuüm- en drukmethode Behandeling met creosootolie (creosoteren) - Eisen in
relatie tot de toepassing van het hout

NEN 2913:1992/C1:1992 nl

Houtverduurzaming - Vacuüm- en drukmethode Behandeling met creosootolie (creosoteren) - Eisen in
relatie tot de toepassing van het hout

NEN 2930:1991 nl

Houtverduurzaming - Vacuüm- en drukmethode Behandeling met middelen anders dan creosootolie

75.140 - Was, bitumenproducten en andere aardolieproducten
NEN-EN 1108:1999 en

Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Bitumen
banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van
de vormvastheid bij cyclische temperatuurverandering

NEN-EN 1425:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Karakterisering
van de direct waarneembare eigenschappen

NEN-EN 1426:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
naaldpenetratie

NEN-EN 1427:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het verwekingspunt - Ring- en kogelmethode

NEN-EN 1428:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het gehalte aan water in bitumenemulsies Azeotropische destillatiemethode

NEN-EN 1429:2013 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
zeefrest van bitumenemulsies, en bepaling van de
opslagstabiliteit door zeven

NEN-EN 1430:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
deeltjespolariteit van bitumenemulsies

NEN-EN 1431:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
hoeveelheid residu en het oliedestillaat van
bitumenemulsies door destillatie

NEN-EN 12592:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
oplosbaarheid
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NEN-EN 12593:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het breekpunt volgens Fraass

NEN-EN 12594:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen Monstervoorbehandeling

NEN-EN 12595:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
kinematische viscositeit

NEN-EN 12596:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
dynamische viscositeit met een vacuümcapillair

NEN-EN 12597:2014 en;de;fr

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Terminologie

NEN-EN 12606-1:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het gehalte aan paraffinewas - Deel 1:
Destillatiemethode

NEN-EN 12607-1:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
weerstand tegen verharding onder de invloed van
warmte en lucht - Deel 1: RTFOT-methode

NEN-EN 12607-2:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
weerstand tegen verharding onder de invloed van
warmte en lucht - Deel 2: TFOT-methode

NEN-EN 12607-3:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
weerstand tegen verharding onder de invloed van
warmte en lucht - Deel 3: RFT-methode

NEN-EN 12847:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het ontmenggedrag van bitumenemulsies

NEN-EN 12848:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
mengstabiliteit van bitumenemulsies met cement

NEN-EN 12849:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het penetratievermogen van bitumenemulsies

NEN-EN 12850:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
pH-waarde van bitumenemulsies

NEN-EN 13075-1:2016 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het breekgedrag - Deel 1: Bepaling van de breekwaarde
van kationische bitumenemulsies, methode met minerale
vulstof

NEN-EN 13075-2:2016 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het breekgedrag - Deel 2: Bepaling van de mengtijd van
kationisch bitumenemulsies

NEN-EN 13179-1:2013 en

Beproevingen voor minerale vulstof in bitumineuze
mengsels - Deel 1: Deltaring- en kogelproef

NEN-EN 13179-2:2000 en

Beproevingen voor minerale vulstof in bitumineuze
mengsels - Deel 2: Bitumengetal

NEN-EN 13301:2010 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
neiging tot vlekvorming van bitumen

NEN-EN 13302:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
viscositeit van bitumen met gebruik van een
rotatieviscositeitsmeter

NEN-EN 13303:2017 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het massaverlies na conditionering op hoge temperatuur
van bitumen voor industriële toepassingen
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NEN-EN 13304:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor
de specificatie van geoxideerde bitumen

NEN-EN 13305:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor
de specificatie van harde bitumen voor industriële
toepassingen

NEN-EN 13358:2019 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het destillatieverloop van vloeibitumenproducten
gemaakt met vloeibare mineralen

NEN-EN 13398:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het elastisch herstel van gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13399:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
opslagstabiliteit van gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13587:2016 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
trekeigenschappen van bitumineuze bindmiddelen door
middel van de trekproef

NEN-EN 13614:2021 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het hechtingsvermogen van bitumenemulsies door
onderdompelproef in water

NEN-EN 13632:2010 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Visualisatie van
dispersies van polymeren in met polymeren
gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13702:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
dynamische viscositeit van gemodificeerd bitumen door
de kegel- en plaatmethode

NEN-EN 13924-2:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties
voor speciale bitumen - Deel 2: Multigrade bitumineuze
bindmiddelen

NEN-EN 13991:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Op koolteer
gebaseerde oliën: creosoot - Specificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14260:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en
op koolteer gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde
producten:Wegenteer - Eigenschappen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14261:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en
op koolteer gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde
producten: vuurvaste bindmiddelen - Eigenschappen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14262:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en
op koolteer gebaseerde bindmiddelen: briketting pitch Eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14263:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en
op koolteer gebaseerde bindmiddelen: carbon binder
pitch - Eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14264:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en
op koolteer gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde
producten: impregnating pitch - Eigenschappen en
beproevingsmethoden
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NEN-EN 14265:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en
op koolteer gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde
producten: painting tar - Eigenschappen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14266:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en
op koolteer gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde
producten: Teer voor deklagen - Eigenschappen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14769:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Lange-termijn
verouderingsconditionering met een
verouderingsdrukvat (PAV)

NEN-EN 14770:2012 en

Bitumen and bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
complexe afschuifmodulus en fasehoek - Dynamische
Afschuif Rheometer (DSR)

NEN-EN 14771:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
buigkruipstijfheid - Buigproef Rheometer (BBR)

NEN-EN 15322:2013 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor
de specificatie van vloeibitumen

NEN-EN 15326:2007+A1:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Meting van de
dichtheid en zwaartekracht - Methode met pyknometer
met stop met capillair

NEN-EN 16345:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
efflux tijd van bitumineuze emulsies met gebruik van de
Redwood No. II Viscometer

NPR-CEN/TS 16346:2012 en

Bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de het
breekgedrag en kleefkracht van kationische bitumineuze
emulsies met 2/4 mm aggregaat

NEN-EN 16659:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Test ter
bepaling van kruip en elastisch herstel bij meervoudige
spanningsopleggingen

NEN-EN 16849:2016 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het watergehalte in bitumineuze emulsies - Methode die
gebruik maakt van uitgebalanceerd drogen

NVN-CEN/TS 17481:2020 en

Bitumen and bituminous binders - Determination of salt
content in bitumen - Electrical conductivity method

NVN-CEN/TS 17482:2020 en

Bitumen and bituminous binders - Determination of acid
number of bitumen - Potentiometric method

NEN-ISO 2137:2020 en

Aardolieproducten en smeermiddelen - Bepaling met een
conus van het indringingsgetal van smeervet en vaseline

NEN-ISO 2908:1979 en

Paraffine - Bepaling van het oliegehalte

NEN-ISO 3841:1979 en

Paraffine - Bepaling van het smeltpunt met behulp van
de afkoelgrafiek

NEN-ISO 6244:1982 en

Paraffinewas en petrolatum - Bepaling van het
druppelpunt

NEN 3904:1982 nl

Bitumen- en teerprodukten - Bitumenemulsies
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NEN 7331:2007 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007/A1:2013 en

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

NEN 7331:2007/A1:2013 nl

Bitumen en bitumenhoudende materialen - Bepaling van
de gehalten aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) en aan benzeen, tolueen,
ethylbenzeen en xyleen (BTEX) - Gaschromatografische
methode met massaspectrometrische detectie

77.040.10 - Mechanische beproeving van metalen
NEN-EN 10229:1998 en

Beoordeling van de weerstand van producten van staal
tegen scheurvorming door de inwerking van waterstof
(HIC)

NEN-EN 10229:1998 nl

Beoordeling van de weerstand van producten van staal
tegen scheurvorming door de inwerking van waterstof
(HIC)

NEN-EN 10274:1999 en

Metalen - Afschuifproef met een valgewicht

NEN-EN 10275:1999 en

Metalen - Hydraulische ringoprekproef

NEN-EN 10319-1:2003 en

Metallieke materialen - Beproeven van
spanningsvermindering - Deel 1: Procedure voor het
beproeven van machines

NEN-EN 10319-2:2006 en

Metallieke materialen - Beproeven van
spanningsvermindering - Deel 2: Procedure voor
boutverbindingen

NEN-EN 10325:2006 en

Staal - Bepaling van de vloeigrens toename door het
effect van warmte-behandeling (Bake-Hardening-Index)

NEN-EN 10371:2021 en

Metalen - Miniatuur drukproef

CWA 15261-1:2005 en

Onzekerheidsmetingen in mechanische beproevingen op
metallische materialen - Deel 1: De evaluatie van
onzekerheden in lagecyclus vermoeiingsbeproevingen

CWA 15261-2:2005 en

Onzekerheidsmetingen in mechanische beproevingen op
metallische materialen - Deel 2: De evaluatie van
onzekerheden in trekproef

CWA 17157:2017 en

Engineering materials - Electronic data interchange Formats for fatigue test data

CWA 17349:2019 en

Engineering materials - Electronic data interchange Mechanical test data
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CWA 17552:2020 en

Engineering materials - Electronic data interchange Instrumented indentation test data

CWA 17793:2021 en

Test method for determination of the essential work of
fracture of thin ductile metallic sheets

CWA 17794:2021 en

Measurement of diffusible hydrogen in metallic materials
- HELIOS 4 HOT PROBE method

NEN-EN-IEC 61788-6:2011 en

Superconductivity - Part 6: Mechanical properties
measurement - Room temperature tensile test of Cu/NbTi composite superconductors

NEN-EN-IEC 61788-19:2014 en

Superconductivity - Part 19: Mechanical properties
measurement - Room temperature tensile test of reacted
Nb3Sn composite superconductors

NEN-EN-IEC 61788-21:2015 en

Superconductivity - Part 21: Superconducting wires Test methods for practical superconducting wires General characteristics and guidance

NEN-EN-IEC 61788-24:2018 en

Superconductivity - Part 24: Critical current
measurement - Retained critical current after double
bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223
superconducting wires

NEN-EN-IEC 61788-25:2018 en;fr

Superconductivity - Part 25: Mechanical properties
measurement - Room temperature tensile test on
REBCO wires

NEN-EN-ISO 148-1:2017 en

Metallische materialen - Kerfslagproef volgens Charpy Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 148-2:2016 en

Metalen - Kerfslagproef volgens Charpy - Deel 2:
Kalibratie van meettoestellen

NEN-EN-ISO 148-3:2016 en

Metalen - Kerfslagproef volgens Charpy - Deel 3:
Voorbereiding en karakterisering van kerfslagproef
volgens Charpy voor indirecte verificatie van het
beproevingstoestel (slingertoestel)

NEN-EN-ISO 204:2018 en

Metalen - Eénassige kruipproef bij trekbelasting Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 376:2011 en

Metalen - IJking van krachtmeetinstrumenten die voor
de kalibratie van éénassige beproevingstoestellen
worden gebruikt

NEN-EN-ISO 377:2017 en

Staal en producten van staal - Ligging en voorbereiding
van monsters en proefstaven voor mechanische
beproeving

NEN-ISO 1099:2017 en

Metallische materialen - Vermoeiingsproeven - Axialesterkte-controle methode

NEN-ISO 1143:2021 en

Metalen - Vermoeiingsbeproeving bij een roterende staaf
door middel van buigen

NEN-ISO 1352:2022 en

Metalen - Torsie-bestuurde vermoeiingsproeven

NEN-EN-ISO 2566-1:2022 en

Staal - Conversie van rekwaarden - Deel 1: Koolstofstaal
en laag-gelegeerde staalsoorten

NEN-EN-ISO 2566-2:2022 en

Staal - Conversie van rekwaarden - Deel 2: Austenitische
staalsoorten

NEN-EN-ISO 2739:2012 en

Bussen van gesinterd metaal - Bepaling van de radiale
druksterkte
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NEN-EN-ISO 2740:2009 en

Gesinterde metalen met uitzondering van hardmetalen Proefstaven voor de trekproef

NEN-ISO 3312:1993 en

Gesinterde metalen en hardmetalen - Bepaling van de
elasticiteitsmodulus

NEN-EN-ISO 3325:1999 en

Gesinterde metalen, exclusief hardmetalen - Bepaling
van de buigsterkte

NEN-EN-ISO 3325:1999/A1:2002
en

Gesinterde metalen, exclusief hardmetalen - Bepaling
van de buigsterkte

NEN-EN-ISO 3327:2009 en

Hardmetalen - Bepaling van de buigsterkte

NEN-EN-ISO 3738-1:2010 en

Hardmetalen - Hardheidsmeting volgens Rockwell
(schaal A) - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 3738-2:2006 en

Hardmetalen - Beproeving volgen Rockwell (schaal A) Deel 2: Bereiding en kalibratie van standaard
testblokken

NEN-EN-ISO 3785:2006 en

Metalen - Aanduiding van de assen van proefstukken in
relatie tot de productiestructuur

NEN-EN-ISO 3928:2016-12 en

Gesinterde metalen, met uitzondering van hardmetalen Vermoeiingsproefstukken

NEN-ISO 3995:1993 en

Poeders van metalen - Bepaling van de buigsterkte van
een samengeperste proefstaaf met een rechthoekige
doorsnede

NEN-EN-ISO 4489:2019 en

Gesinterde hardmetalen - Monsterneming en beproeving

NEN-EN-ISO 4498:2010 en

Gesinterde metalen, met uitzondering van hardmetalen Bepaling van schijnbare hardheid en micro-hardheid

NEN-EN-ISO 4506:2018 en

Hardmetalen - Drukproef

NEN-EN-ISO 4507:2007 en

Gesinterde ferro materialen, gecarboneerd of
gecarbonitreerd - Bepaling en verificatie van
carboneerdiepte door de microhardheidbeproevingsmethode

NEN-EN-ISO 4545-1:2018 en

Metalen - Hardheidsmeting volgens Knoop - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 4545-2:2018 en

Metalen - Hardheidsmeting volgens Knoop - Deel 2:
Verificatie en ijking van beproevingsmachines

NEN-EN-ISO 4545-3:2018 en

Metalen - Hardheidsmeting volgens Knoop - Deel 3:
IJking van standaardblokken

NEN-EN-ISO 4545-4:2018 en

Metalen - Hardheidsmeting volgens Knoop - Deel 4:
Tabellen voor hardheidswaarden

NEN-ISO 4739:1988 en

Kneedkoper en kneedkoperlegeringen - Monsterneming
en behandeling van proefstukken en proefstaven voor
mechanische beproeving

NEN-EN-ISO 4884:2019 en

Hardmetalen - Monsterneming en beproeving van
poeders bij het gebruik van gesinterde proefstaven

NEN-ISO 4965-1:2012 en

Metalen - IJking van dynamische kracht voor éénassige
beproeving op vermoeiing - Deel 1:
Beproevingssystemen

NEN-ISO 4965-2:2012 en

Metalen - IJking van dynamische kracht van eenassige
beproeving op vermoeiing - Deel 2: Instrumentatie van
apparatuur voor dynamische ijking
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NEN-EN-ISO 5754:2017 en

Gesinterde metalen, met uitzondering van hardmetalen Ongekerfde proefstaven voor de kerfslagproef

NEN-EN-ISO 6506-1:2014 en

Metallische materialen - Hardheidsmeting volgens Brinell
- Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 6506-2:2019 en

Metallische materialen - Hardheidsmeting volgens Brinell
- Deel 2: Kalibratie van meettoestellen

NEN-EN-ISO 6506-3:2014 en

Metallische materialen - Hardheidsmeting volgens Brinell
- Deel 3: IJking van standaard blokken

NEN-EN-ISO 6506-4:2014 en

Metallische materialen - Hardheidsmeting volgens Brinell
- Deel 4:Tabel van hardheidswaarden

NEN-EN-ISO 6507-1:2018 en

Metalen - Hardheidsmeting volgens Vickers - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 6507-2:2018 en

Metalen - Hardheidsmeting volgens Vickers - Deel 2:
Verificatie en kalibratie van meettoestellen

NEN-EN-ISO 6507-3:2018 en

Metalen - Hardheidsmeting volgens Vickers - Deel 3:
IJking van standaard blokken

NEN-EN-ISO 6507-4:2018 en

Metalen - Hardheidsmeting volgens Vickers - Deel 4:
Tabellen en hardheidswaarden

NEN-EN-ISO 6508-1:2016 en

Metallische materialen - Hardheidsmeting volgens
Rockwell - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 6508-2:2015 en

Metallische materialen - Hardheidsmeting volgens
Rockwell - Deel 2: Verificatie en kalibratie van
meettoestellen

NEN-EN-ISO 6508-3:2015 en

Metallische materialen - Hardheidsmeting volgens
Rockwell - Deel 3: IJking van standaardblokken

NEN-EN-ISO 6892-1:2019 en

Metalen - Trekproef - Deel 1: Beproevingsmethode bij
kamertemperatuur

NEN-EN-ISO 6892-2:2018 en

Metalen - Trekproef - Deel 2: Beproevingsmethode bij
verhoogde temperatuur

NEN-EN-ISO 6892-3:2015 en

Metallische materialen - Trekproef - Deel 3:
Beproevingsmethode bij lage temperatuur

NEN-EN-ISO 7438:2020 en

Metallische materialen - Buigproef

NEN-EN-ISO 7500-1:2018 en

Metallische materialen - Verificatie van éénassige
statische beproevingstoestellen - Deel 1:
Trek/drukbanken - Verificatie en kalibratie van het
krachtmeetsysteem

NEN-EN-ISO 7500-2:2007 en

Metalen - Verificatie van éénassige statische
beproevingstoestellen - Deel 2: Toestellen voor de
kruipproef bij trekbelasting - Verificatie van de
toegepaste kracht

NEN-EN-ISO 7799:2000 en

Metalen - Plaat en band met een dikte van 3 mm of
minder - Heen- en weer buigproef

NEN-ISO 7800:2012 en

Metalen - Draad - Eenvoudige torsieproef

NEN-EN-ISO 8491:2004 en

Metalen - Buizen (buislengte) - Buigproef

NEN-EN-ISO 8492:2013 en

Metalen - Buizen - Pletbeproeving

NEN-EN-ISO 8493:2004 en

Metalen - Buizen - Opwijdbeproeving

NEN-EN-ISO 8494:2013 en

Metalen - Buizen - Flensbeproeving
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NEN-EN-ISO 8495:2013 en

Metalen - Buizen - Ringopwijdbeproeving

NEN-EN-ISO 8496:2013 en

Metalen - Buizen - Trekbeproeving aan ringen

NEN-EN-ISO 9513:2012/C1:2013
en

Metalen - IJking van extensometersystemen gebruikt
voor éénassige beproeving

NEN-EN-ISO 9513:2012 en

Metalen - IJking van extensometersystemen gebruikt
voor éénassige beproeving

NEN-EN-ISO 10113:2020 en

Metalen - Plaat en band - Bepaling van de plastische
anisotropiecoëfficiënt

NEN-EN-ISO 10275:2020 en

Metalen - Plaat en band - Bepaling van de trekspanning
bij het verharden van exponenten

NEN-ISO 11531:2015 en

Metallic materials - Sheet and strip - Earing test

NEN-EN-ISO 12004-1:2020 en

Metalen - Plaat en band - Bepaling van de
vormingslimiet van curves - Deel 1: Meting en
toepassing van de vormingslimietsschema in de
perswerkplaats

NEN-EN-ISO 12004-2:2021 en

Metalen - Plaat en band - Bepaling van de
vormingslimiet van curves - Deel 2: Bepaling van de
vormingslimietcurves in het laboratoria

NEN-ISO 12106:2017 en

Metallische materialen - Vermoeiingsproeven - Axialespanning-controle methode

NEN-ISO 12107:2012 en

Metalen - Beproeving op vermoeiing - Statistische
planning en analyse van gegevens

NEN-ISO 12108:2018 en

Metalen - Beproeving op vermoeiing Scheurgroeimethode bij vermoeiing

NEN-ISO 12110-1:2013 en

Metallische materialen - Beproeving op vermoeiing Beproeving op vermoeiing met variabele amplitude Deel 1: Algemene beginselen, beproevingsmethode en
rapportage-eisen

NEN-ISO 12110-2:2013 en

Metalen - Beproeving op vermoeiing - Beproeving op
vermoeiing met variabele amplitude - Deel 2: Tellen van
cycli en reductiemethoden met gerelateerde gegevens

NEN-ISO 12135:2021 en

Metallische materialen - Eenduidige beproevingsmethode
voor de quasistatische bepaling van de breuktaaiheid

NEN-EN-ISO 12737:2010 en

Metalen - Bepaling van breuktaaiheid bij vlakke
vervormingstoestand

NEN-ISO 13314:2012 en

Mechanisch beproeven van metalen - Ductiliteitsproef Drukproef voor poreuze metalen en metaalschuim

NEN-ISO 14317:2015 en

Gesinterde metalen met uitzondering van hardmetalen Bepaling van druksterkte

NEN-EN-ISO 14556:2015 en

Metalen - Kerfslagproef volgens Charpy Geïnstrumenteerde beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 14577-1:2015 en

Metalen - Geïnstrumenteerde indeukproef voor hardheid
en materiaalparameters - Deel 1: Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 14577-2:2015 en

Metalen - Geïnstrumenteerde indeukproef voor hardheid
en materiaalparameters - Deel 2: Verificatie en ijking
van beproevingstoestellen
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NEN-EN-ISO 14577-3:2015 en

Metalen - Geïnstrumenteerde indeukproef voor hardheid
en materiaalparameters - Deel 3: IJking van
standaardblokken

NEN-EN-ISO 14577-4:2016 en

Metallic materials - Instrumented indentation test for
hardness and materials parameters - Part 4: Test
method for metallic and non-metallic coatings

NEN-ISO 15461:2018 en

Steel forgings - Testing frequency, sampling conditions
and test methods for mechanical tests

NEN-ISO 16630:2017 en

Metallische materialen - Plaat en band - Gatopwijdproef

NEN-EN-ISO 16808:2022 en

Metalen - Plaat en band - Bepaling van tweeassig
spanning-rek curve met behulp van de opbolproef met
optische meetsystemen

NEN-ISO 16842:2021 en

Metalen - Plaat en band - Tweeassige trekproefmethode
met gebruik van kruisvormige proefstukken

NEN-EN-ISO 16859-1:2015 en

Metallische materialen - Leeb hardheidsmeting - Deel 1:
Beproevingsmethode

NEN-EN-ISO 16859-2:2015 en

Metallische materialen - Leeb hardheidsbeproeving Deel 2: Verificatie en kalibratie van
beproevingsapparatuur

NEN-EN-ISO 16859-3:2015 en

Metallische materialen - Leeb hardheidsmeting - Deel 3:
IJking van standaard blokken

NEN-ISO 17340:2020 en

Metalen - Taaiheidsbepaling - Hoge snelheid drukproef
voor cellulaire en poreuze metalen

NEN-EN-ISO 18265:2013 en

Metalen - Conversie van hardheidswaarden

NEN-ISO 18338:2022 en

Metallische metalen - Torsiebeproeving bij
kamertemperatuur

NEN-ISO 20064:2019 en

Metallic materials - Steel - Method of test for the
determination of brittle crack arrest toughness, Kca

NEN-EN-ISO 20482:2013 en

Metallische materialen - Plaat en band - Indeukproef
volgens Erichsen

NEN-ISO 22407:2021 en

Metallic materials - Fatigue testing - Axial plane bending
method

NEN-ISO 22889:2013 en

Metalen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de
weerstand tegen stabiele scheuruitbreiding met gebruik
van lage spanning

NEN-ISO 23296:2022 en

Metallic materials - Fatigue testing - Force controlled
thermo mechanical fatigue testing method

NEN-ISO 23718:2007 en;fr

Metalen - Mechanische beproeving - Woordenlijst

NEN-ISO 23788:2012 en

Metallische materialen - Controle van de uitlijning van
beproevingsmachines voor vermoeiing

NEN-ISO 23838:2022 en

Metallic materials - High strain rate torsion test at room
temperature

NEN-ISO 24213:2017 en

Metalen - Plaat en band - Methode voor
springveerevaluatie in rekbuiging

NEN-EN-ISO 26203-1:2018 en

Metalen - Trekproef bij hoge reksnelheden - Deel 1:
Verende staaftypesysteem

Document Taal

Titel

NEN-EN-ISO 26203-2:2011 en

Metalen - Trekproef bij hoge rek-snelheden - Deel 2:
Servo-hydraulische en andere
beproevingssystemensystemen

NEN-ISO 27306:2016 en

Metalen - Methode ter correctie van verlies aan
rekverhindering bij CTOD breuktaaiheid ten behoeve van
breukevaluatie van stalen onderdelen

NEN-ISO 28079:2009 en

Hardmetalen - Palmquist taaiheidsbeproeving

NPR-ISO/TR 29381:2008 en

Metalen - Meting van mechanische eigenschappen door
een geïnstrumenteerde indeukproef - Indeuktrekeigenschappen

77.080.20 - Staal
NEN-EN 10020:2000 en

Definitie en indeling van staalsoorten

NEN-EN 10020:2000 nl

Definitie en indeling van staalsoorten

NEN-EN 10027-1:2016 en

Systemen voor het aanduiden van staalsoorten - Deel 1:
Aanduiding met symbolen

NEN-EN 10027-2:2015 en

Systemen voor het benoemen van staalsoorten - Deel 2:
Numeriek stelsel

NEN-EN 10168:2004 nl

Producten van staal - Keuringsdocumenten - Lijst van
informatie en omschrijving

NEN-EN 10168:2004 en

Producten van staal - Keuringsdocumenten - Lijst van
informatie en omschrijving

NEN-EN 10178:1990 en

Chemische analyse van ijzer en staal - Fotometrische
bepaling van het gehalte aan niobium in staal

NEN-EN 10179:1990 en

Chemische analyse van ijzer en staal - Fotometrische
bepaling van lage gehalten (spoorelementen) aan
stikstof in staal

NPR-CR 10313:2000 en

Indeling van staalsoorten - Voorbeelden voor de indeling
in Europese normen

NEN-EN 10325:2006 en

Staal - Bepaling van de vloeigrens toename door het
effect van warmte-behandeling (Bake-Hardening-Index)

NPR-CEN/TR 10362:2015 en

Chemische analyse van ijzerhoudende materialen Bepaling van seleen in staal - Elektrothermische
atomaire absorptiespectrometrische methode

NPR-CEN/TR 10367:2019 en

Gelegeerd staal - Bepaling van het chroomgehalte Inductief gekoppeld plasma en optische
emissiespectrometriemethode

NEN-EN 10373:2021 en

Determination of the physical and mechanical properties
of steels using models

NEN-EN-ISO 4945:2018 en

Steel - Determination of nitrogen - Spectrophotometric
method

NEN-ISO 6306:2020 en

Chemical analysis of steel - Order of listing elements in
steel standards

NEN-ISO 9658:1992 en

Staal - Bepaling van het gehalte aan aluminium Atomaire-absorptiespectrometrie (vlamtechniek)

NPR-ISO/TS 13899-1:2004 en

Steel - Determination of Mo, Nb and W contents in
alloyed steel - Inductively coupled plasma atomic
emission spectrometric method - Part 1: Determination
of Mo content
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NEN-ISO 13899-2:2005 en

Steel - Determination of Mo, Nb and W contents in
alloyed steel - Inductively coupled plasma atomic
emission spectrometric method - Part 2: Determination
of Nb content

NPR-ISO/TS 13899-3:2005 en

Steel - Determination of Mo, Nb and W contents in
alloyed steel - Inductively coupled plasma atomic
emission spectrometric method - Part 3: Determination
of W content

NEN-EN-ISO 13900:2002 en

Staal - Bepaling van gehalte aan boor - Curcumine
spectrofotometrische methode na destillatie

NEN-EN-ISO 15349-2:2021 en

Ongelegeerd staal - Bepaling van laag koolstofgehalte Deel 2: Infrarood absorptie methode na verbranding in
een inductieoven (met voorverwarming)

NEN-ISO 17054:2010 en

Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray
fluorescence spectrometry (XRF) by using a near-by
technique

NPR-ISO/TR 17055:2002 en

Staal - Bepaling van het siliciumgehalte - Methode met
atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld
plasma

NEN-ISO 17925:2004 en

Zinc and/or aluminium based coatings on steel Determination of coating mass per unit area and
chemical composition - Gravimetry, inductively coupled
plasma atomic emission spectrometry and flame atomic
absorption spectrometry

NEN-ISO 20915:2018 en

Life cycle inventory calculation methodology for steel
products

NEN 6213:1978 nl

Chemische analyse van ijzer en staal - Gravimetrische
bepaling van het gezamenlijke gehalte aan niobium en
tantaal in staal

77.140.20 - Corrosievast staal
NEN-EN 10088-1:2014 en

Roestvaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van roestvaste
staalsoorten

NEN-EN 10088-2:2014 en

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

NEN-EN 10088-3:2014 en

Roestvaste staalsoorten - Deel 3: Technische
leveringsvoorwaarden voor halfproducten, staven,
draad, walsdraad, profielen en blanke producten van
corrosievaste staalsoorten voor algemeen gebruik

NEN-EN 10088-4:2009 en

Roestvaste staalsoorten - Deel 4: Technische
leveringsvoorwaarden voor plaat en band van
corrosievast staal voor constructief gebruik

NEN-EN 10088-5:2009 en

Roestvast staal - Deel 5: Technische
leveringsvoorwaarden voor staven, draad, profielen en
producten van corrosievast blank staal voor constructie
doeleinden

NEN-EN 10095:1999 en

Hittevaste staalsoorten en nikkellegeringen

NEN-EN 10095:1999 nl

Hittevaste staalsoorten en nikkellegeringen

NEN-EN 10205:2017 en

Producten van koudgewalst verpakkingsstaal - Band
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NEN-EN 10250-3:2022 en

Vrij-smeedwerk van staal voor algemene
constructiedoeleinden - Deel 3: Gelegeerd speciaalstaal

NEN-EN 10250-4:2021 en

Vrij-smeedwerk van staal voor algemene
constructiedoeleinden - Deel 4: Roestvrij staal

NEN-EN 10253-2:2021 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 2: Ongelegeerd staal en
staalsoorten van ferritische legeringen met bijzondere
beproevingseisen

NEN-EN 10253-3:2009 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 3: Smeedbaar austenitisch
en austenitisch-ferritisch (duplex) corrosievast staal
zonder specifieke inspectie-eisen

NEN-EN 10253-4:2008/C1:2009 en Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch
en austenitische-ferritische (duplex) corrosievast staal
met specifieke keuringseisen
NEN-EN 10253-4:2008 en

Pijpfittings voor lassen - Deel 4: Smeedbaar austenitisch
en austenitische-ferritische (duplex) corrosievast staal
met specifieke keuringseisen

NEN-EN 10264-4:2012 en

Staaldraad en draadproducten - Staaldraad voor kabels Deel 4: Draad van corrosievast staal

NEN-EN 10269:2013 en

Staalsoorten en nikkellegeringen voor
bevestigingsartikelen met gespecificeerde
eigenschappen van verhoogde en/of lage temperaturen

NEN-EN 10283:2019 en

Corrosievast gietstaal

NEN-EN 10315:2006 en

Routinemethode voor analyse van hooggelegeerde
staalsoorten door röntgenfluorescentiespectrometrie
(XRF) met behulp van een 1-standaard kalibratie

NPR-CR 10320:2004 en

Optische emissie analyse van laaggelegeerde
staalsoorten (routinemethode) - Methode voor de
bepaling van C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni en Cu

NEN-EN-ISO 683-1:2018 en

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels
- Part 1: Non-alloy steels for quenching and tempering

NEN-EN-ISO 683-2:2018 en

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels
- Part 2: Alloy steels for quenching and tempering

NEN-EN-ISO 683-3:2022 en

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels
- Part 3: Case-hardening steels

NEN-EN-ISO 683-4:2018 en

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels
- Part 4: Free-cutting steels

NEN-EN-ISO 683-5:2021 en

Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels
- Part 5: Nitriding steels

NEN-EN-ISO 683-17:2014 en

Warmtebehandelbaar staal, gelegeerde staalsoorten en
automatenstaal - Deel 17: Kogellagerstaal

NEN-ISO 4954:2022 en

Steels for cold heading and cold extruding

NEN-EN-ISO 4957:2018 en

Tool steels

NEN-EN-ISO 7153-1:2016 en

Chirurgische instrumenten - Materialen - Deel 1: Metalen

NEN-EN-ISO 9443:2018 en

Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod

NEN-EN-ISO 9444-2:2010 en

Continu warmgewalst corrosievast staal - Toleranties op
afmetingen en vorm - Deel 2: Breedband en
plaatstroken
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NEN-EN-ISO 9445:2006 en

Continu koudgewalst smalband, breedband, plaat en
plaatstroken van corrosievast staal - Toleranties op
afmetingen en vorm

NEN-EN-ISO 9445-1:2010 en

Continu koudgewalst corrosievast staal - Toleranties op
afmetingen en vorm - Deel 1: Smalband en plaatstroken

NEN-EN-ISO 9445-2:2010 en

Continu koudgewalst corrosievast staal - Toleranties op
afmetingen en vorm - Deel 2: Breedband en
plaatstroken

NEN-ISO 15510:2014 en

Stainless steels - Chemical composition

NEN-ISO 16143-1:2014 (Cor. 2014- Stainless steels for general purposes - Part 1: Corrosion09) en
resistant flat products
NEN-ISO 16143-2:2014 en

Stainless steels for general purposes - Part 2: Corrosionresistant semi-finished products, bars, rods and sections

NEN-ISO 16143-3:2014 en

Stainless steels for general purposes - Part 3: Wire

NEN-EN-ISO 17781:2017 en

Aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie Beproevingsmethoden voor kwaliteitscontrole van
microstructuur van ferritisch/austenitisch (duplex)
roestvast staal

NEN-ISO 19272:2015 en

Low alloyed steel - Determination of C, Si, Mn, P, S, Cr,
Ni, Al, Ti and Cu - Glow discharge optical emission
spectrometry (routine method)

79.020 - Houttechnologie
NEN-EN 1001-2:2005 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Terminologie - Deel 2: Woordenlijst

79.040 - Hout, houtblokken, rondhout en gezaagd hout
NEN-EN 335:2013 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Gebruiksklassen: Definities, toepassing op
massief hout en op houtachtige plaatmaterialen

NEN-EN 336:2013 en

Hout voor constructieve toepassingen - Afmetingen,
toelaatbare maatafwijkingen

NEN-EN 338:2016 en

Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen

NEN-EN 350:2016 en

Duurzaamheid van hout en houtachtige producten Beproeving en classificatie van de weerstand tegen
biologische agentia, de doorlaatbaarheid van water en
de prestaties van hout en houtachtige materialen

NEN-EN 351-1:2007 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Met verduurzamingsmiddelen behandeld
massief hout - Deel 1: Classificatie van de indringing en
retentie van verduurzamingsmiddelen

NEN-EN 351-2:2007 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Met verduurzamingsmiddelen behandeld
massief hout - Deel 2: Richtlijn voor de monsterneming
en de analyse van met verduurzamingsmiddelen
behandeld hout

NEN-EN 384:2016+A2:2022 en

Hout voor constructieve toepassingen - Bepaling van
karakteristieke waarden van mechanische kenmerken en
dichtheid
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NEN-EN 408:2010+A1:2012 en

Houtconstructies - Hout voor houtconstructies en gelijmd
gelamineerd hout - Bepaling van enkele fysische- en
mechanische eigenschappen

NEN-EN 460:1994 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
produkten - Natuurlijke duurzaamheid van massief hout
- Richtlijn voor de eisen aan de duurzaamheid van hout
voor toepassing in risicoklassen

NEN-EN 844:2019 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities

NEN-EN 844-7:1997 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
7: Termen voor de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-7:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
7: Termen voor de anatomische opbouw van hout

NEN-EN 844-8:1997 nl;en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
8: Termen voor de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-8:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
8: Termen voor de onvolkomenheden in rondhout

NEN-EN 844-9:1997 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
9: Termen voor de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 844-9:1997 nl

Rondhout en gezaagd hout - Termen en definities - Deel
9: Termen voor de onvolkomenheden in gezaagd hout

NEN-EN 942:2007 en

Hout in timmerwerk - Algemene eisen

NEN-EN 975-1:2009 en

Gezaagd hout - Indeling van loofhout op uiterlijk - Deel
1: Eiken en beuken

NEN-EN 975-1:2009/C1:2010
en;de;fr

Gezaagd hout - Indeling van loofhout op uiterlijk - Deel
1: Eiken en beuken

NEN-EN 975-2:2004 en

Gezaagd hout - Indeling van loofhout op uiterlijk - Deel
2: Populierenhout

NEN-EN 1001-1:2005 en;fr;de

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Terminologie - Deel 1: Lijst van equivalente
termen

NEN-EN 1309-1:1997 en

Rondhout en gezaagd hout - Methode voor het meten
van afmetingen - Deel 1: Gezaagd hout

NEN-EN 1309-2:2006 en

Rondhout en gezaagd hout - Methode voor het meten
van afmetingen - Deel 2: Rondhout - Eisen aan de regels
voor het bepalen van afmetingen en het berekenen van
het volume

NEN-EN 1309-3:2018 en

Rondhout en gezaagd hout - Methode voor het meten
van afmetingen - Deel 3: Kenmerken en biologische
degradaties

NEN-EN 1312:1997 en

Rondhout en gezaagd hout - Bepaling van het volume
van een partij gezaagd hout

NEN-EN 1313-1:2010 en

Rondhout en gezaagd hout - Toelaatbare afwijkingen en
voorkeurmaten - Deel 1: Gezaagd naaldhout

NEN-EN 1313-2:1998/C1:1999 en

Rondhout en gezaagd hout - Toelaatbare afwijkingen en
voorkeurmaten - Deel 2: Gezaagd hardhout

NEN-EN 1313-2:1998 en

Rondhout en gezaagd hout - Toelaatbare afwijkingen en
voorkeurmaten - Deel 2: Gezaagd hardhout

NEN-EN 1315:2010 en

Indeling naar afmetingen van rondhout
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NEN-EN 1316-1:2012 en

Rond loofhout - Indeling naar kwaliteit - Deel 1: Eiken
en beuken

NEN-EN 1316-2:2012 en

Rond loofhout - Indeling naar kwaliteit - Deel 2: Populier

NEN-EN 1316-3:1997 en

Rond hardhout - Indeling naar kwaliteit - Deel 3: Essen
en esdoorn

NEN-EN 1438:1998 en

Symbolen voor hout en op hout-gebaseerde producten

NEN-EN 1611-1:1999/A1:2002 en

Gezaagd hout - Indeling naar uiterlijk van naaldhout Deel 1: Europees vuren, dennen, grenen, Douglas en
lariks

NEN-EN 1611-1:1999 en

Gezaagd hout - Indeling naar uiterlijk van naaldhout Deel 1: Europees vuren, dennen , grenen en douglas

NEN-EN 1912:2012 en

Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen Toewijzing van visuele sorteringsklassen en houtsoorten

NEN-EN 1912:2012/C1:2013 en

Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen Toewijzing van visuele sorteringsklassen en houtsoorten

NEN-EN 1927-1:2008 en

Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 1:
Vuren en dennen

NEN-EN 1927-2:2008/C1:2009 en

Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 2:
Grenen

NEN-EN 1927-2:2008 en

Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 2:
Grenen

NEN-EN 1927-3:2008 en

Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 3:
Lariks en douglas

NPR-CEN/TS 12169:2008 en

Criteria voor de aanvaarding van een partij gezaagd
hout

NEN-EN 12246:1999 en

Kwaliteitsclassificatie van hout in pallets en industriële
verpakkingen

NEN-EN 12248:1999 en

Gezaagd hout gebruikt in industriële verpakkingen Toelaatbare afwijkingen en richtlijnen voor afmetingen

NEN-EN 12249:1999 en

Gezaagd hout gebruikt in pallets - Toelaatbare
afwijkingen en richtlijnen voor afmetingen

NEN-EN 12490:2010 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Met verduurzamingsmiddel behandeld
massief hout - Bepaling van de indringdiepte en de
retentie van creosoot in behandeld hout

NEN-EN 13145:2001+A1:2011 en

Railverkeertoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en
dragers van hout

NEN-EN 13183-1:2002 en

Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 1:
Bepaling door middel van wegen en drogen in een oven

NEN-EN 13183-2:2002 en

Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 2:
Benadering met behulp van een elektrische vochtmeter

NEN-EN 13183-2:2002/C1:2017 en Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout - Deel 2:
Benadering met behulp van een elektrische vochtmeter
NEN-EN 13183-3:2005 en

Rondhout en gezaagd hout - Methode voor het meten
van het vochtgehalte - Capacitatieve methode voor het
benaderen van het vochtgehalte van een stuk gezaagd
hout
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NEN-EN 13556:2003 en;fr;de

Rondhout en gezaagd hout - Benamingen van
houtsoorten die worden gebruikt in Europa

NEN-EN 14081-1:2016+A1:2019 en Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd hout met
rechthoekige doorsnede - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 14081-2:2018+A1:2022 en Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd hout met
rechthoekige doorsnede - Deel 2: Machinaal sorteren;
aanvullende eisen voor type-onderzoek
NEN-EN 14081-3:2022 en

Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd hout met
rechthoekige doorsnede - Deel 3: Machinaal sorteren;
aanvullende eisen voor productiecontrole in de fabriek

NEN-EN 14128:2020 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Prestatie-eisen voor curatieve
houtverduurzamingsmiddelen op basis van biologische
beproevingen

NEN-EN 14251:2003 en

Rondhout voor constructieve toepassingen Beproevingsmethoden

NEN-EN 14298:2017 en

Gezaagd hout - Beoordeling van de droogkwaliteit

NEN-EN 14358:2016 en

Houtconstructies - Berekening van de karakteristieke 5percentielwaarden en gemiddelde waarden voor initieel
typeonderzoek en produktiecontrole van de fabriek

NPR-CEN/TS 14464:2010 en

Gezaagd hout - Methode voor beoordeling van de
droogspanning

NEN-EN 14734:2022 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Bepaling van de behandelbaarheid van
houtsoorten die geïmpregneerd moeten worden met
houtverduurzamingsmiddelen - Laboratoriummethode

CEN/TR 14823:2003 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Kwantitatieve bepaling van
pentachloorphenol in hout - Gaschromatografische
methode

NPR-CEN/TR 15003:2012 en

Duurzaamheid van hout en houtachtige producten Criteria voor heteluchtprocessen voor curatieve
doeleinden tegen houtvernielende organismen

CEN/TS 15083-2:2005 en

Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde
producten - Bepaling van de natuurlijke duurzaamheid
van massief hout tegen houtaantastende schimmels Deel 2: Zachtrotschimmel

NEN-EN 15228:2009 en

Hout voor constructieve toepassingen dat met
verduurzamingsmiddelen tegen biologische aantasting is
behandeld

NEN-EN 15497:2014 en

Gevingerlast gezaagd hout voor constructieve
toepassingen - Prestatie-eisen en minimale eisen voor de
vervaardiging

NPR-CEN/TS 15679:2008 en

Thermisch gemodificeerd hout - Definities en
eigenschappen

NPR-CEN/TR 16420:2012 en

Ontledende methode voor de analyse van propiconazool
in monsters behandeld hout

NEN-EN 16449:2014 en

Hout en op hout gebaseerde producten - Berekening van
de opname en vastlegging van kooldioxide uit de
atmosfeer
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NEN-EN 16737:2016 en

Hout voor constructieve toepassingen - Visuele sortering
van tropisch hardhout op sterkte

NEN-EN 16873:2016 en

Conservering van cultureel erfgoed - Richtlijnen voor het
beheer van hout verzadigd met water op locaties van
archeologisch belang

NEN-ISO 9709:2018 en

Hout voor constructieve toepassingen - Visuele
sterktesortering - Uitgangspunten

ISO 16415 en

Eisen aan het sorteren van hout voor niet-constructieve
toepassingen

NEN-ISO 16415:2012 en

Eisen aan het sorteren van hout voor niet-constructieve
toepassingen

NEN-ISO 21625:2020 en

Terminologie van bamboe en bamboe producten

NEN-ISO 22157:2019 en

Bamboe - Bepaling van de fysische en mechanische
eigenschappen van bamboe stengels Beproevingsmethoden

NEN-ISO 23067:2022 en

Beoordelingssysteem voor rotan: richtlijnen en
classificatie

NEN 5461:1999 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en
rondhout - Algemeen gedeelte

NEN 5461:1999/A1:2004 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Gezaagd hout en
rondhout - Algemeen gedeelte

NEN 5466:2010 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) - Op uiterlijke
kenmerken gesorteerd Europees naaldhout

NEN 5470:2007 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoort oregon
pine

NEN 5471:2019 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000) - Houtsoort
western red cedar

NEN 5476:1983 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort
europees eiken - Ongekantrecht

NEN 5477:1983 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort
europees eiken - Gekantrecht

NEN 5478:1983 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort
europees beuken - Ongekantrecht

NEN 5479:1983 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort
Europees beuken - Gekantrecht

NEN 5479:1983/C1:1997 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort Europees beuken - Gekantrecht

NEN 5480:1983 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort azobé

NEN 5481:1988 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort
merbau

NEN 5482:1989 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort iroko

NEN 5483:1989/C1:1990 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort rode
meranti

NEN 5483:1989 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort rode
meranti

NEN 5484:1990 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort red
lauan
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NEN 5484:1990/C1:1990 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Houtsoort red
lauan

NEN 5492:1985 nl

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen

NEN 5493:2010 en

Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
waterbouwkundige werken en andere constructieve
toepassingen

NEN 5493:2010+C1:2011 nl

Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
waterbouwkundige werken en andere constructieve
toepassingen

NEN 5493:2010/C1:2011 nl

Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
waterbouwkundige werken en andere constructieve
toepassingen

NEN 5499:2007/A1:2011 nl

Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor
constructieve toepassingen

NEN 5499:2007 nl

Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor
constructieve toepassingen

87.060.20 - Bindmiddelen
NEN-EN 16980-1:2021 en

Photocatalysis - Continuous flow test methods - Part 1:
Determination of the degradation of nitric oxide (NO) in
the air by photocatalytic materials

NEN-EN-ISO 150:2019 en

Ruwe, geraffineerde en gekookte lijnolie voor verven en
vernissen - Specificaties en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 276:2021 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen Lijnzaadstandolie - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 277:2010 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Ruwe houtolie
- Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 3251:2019 en

Verven, vernissen en kunststoffen - Bepaling van het
gehalte aan niet-vluchtige bestanddelen

NEN-EN-ISO 3681:2018 en

Binders for paints and varnishes - Determination of
saponification value - Titrimetric method

NEN-EN-ISO 4625-1:2020 en

Binders for paints and varnishes - Determination of
softening point - Part 1: Ring-and-ball method

NEN-EN-ISO 4625-2:2006 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van
het verwekingspunt - Deel 2: "Cup-and-ball" methode

NEN-EN-ISO 4629-1:2016 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van
het hydroxylgetal - Deel 1: Titrimetrische methode
zonder gebruik van een katalysator

NEN-EN-ISO 4629-2:2016 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van
het hydroxylgetal - Deel 2: Methode met gebruik van
een katalysator

NEN-EN-ISO 4629-3:2020 en

Binders for paints and varnishes - Determination of
hydroxyl value - Part 3: Rapid test

NEN-EN-ISO 4630:2016 en

Heldere vloeistoffen - Schatting van de kleur met de
kleurschaal van Gardner

NEN-EN-ISO 6271:2016 en

Heldere vloeistoffen - Schatting van de kleur met de
platina-cobaltschaal

NEN-EN-ISO 6744-1:2004 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Alkydharsen Deel 1: Algemene beproevingsmethoden
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NEN-EN-ISO 6744-2:2004 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Alkydharsen Deel 2: Bepaling van het gehalte aan taalzuur anhydride

NEN-EN-ISO 6744-3:2004 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Alkydharsen Deel3: Bepaling van het gehalte aan niet-verzeepbare
componenten

NEN-EN-ISO 6744-4:2004 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Alkydharsen Deel 4 - Bepaling van het gehalte aan vetzuren

NEN-EN-ISO 7142:2007 en

Bindmiddelen voor verf en vernissen - Epoxyharsen Algemene methoden

NEN-EN-ISO 7143:2007 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen Beproevingsmethoden voor het karakteriseren van op
water gebaseerde bindmiddelen

NEN-EN-ISO 8623:2015 en

Tallolievetzuren voor verven en vernissen Beproevingsmethoden en karakteristieke waarden

NEN-EN-ISO 10283:2007 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van
monomeerdi-isocyanaten in polyisocyanaatharsen

NEN-EN-ISO 11668:2001 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Gechloreerde
polymerisatie harsen - Algemene beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 11908:1998 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Aminoharsen Algemene beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 11909:2007 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen Polyisocyanaatharsen - Algemene beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 13632:2012 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Colofonium Bemonstering en monsterbereiding voor kleurmeting

NEN-EN-ISO 13885-1:2021 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen Gelpermeatiechromatografie (GPC) - Deel 1:
Tetrahydrofuraan als oplosmiddel

NEN-EN-ISO 13885-2:2021 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen Gelpermeatiechromatografie (GPC) - Deel 2: N,NDimethylaceetamide (DMAC) als oplosmiddel

NEN-EN-ISO 13885-3:2021 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen Gelpermeatiechromatografie (GPC) - Deel 3: Water als
oplosmiddel

NEN-EN-ISO 14446:2010 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van
de viscositeit van industriële cellulosenitraatoplossingen
en indeling van dergelijke oplossingen

NEN-EN-ISO 15715:2006 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van
de troebelheid

NEN-EN-ISO 15880:2004 en

Verven, vernissen en bindmiddelen - Bepaling van de
MEQ-waarde van op water gebaseerde bindmiddelen

NEN-EN-ISO 16482-1:2016 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van
het gehalte aan niet-vluchtige bestanddelen van in water
oplosbare hars dispersies - Deel 1: Ovenmethode

NEN-EN-ISO 16482-2:2016 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van
het gehalte aan niet-vluchtige bestanddelen van in water
oplosbare colofonium-hars dispersies - Deel 2:
Microgolfmethode

NEN-EN-ISO 16805:2005 en

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van
glas transitie temperatuur
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NEN-EN-ISO 19334:2011 en

Bindmiddelen voor verf en vernissen - Gom hars Gaschromatografische analyse

91.010 - Bouwnijverheid
NEN-EN-IEC 62337:2012 en

Ingebruikname van elektrische instrumentatie en
regelsystemen in de procesindustrie - Specifieke fases
en mijlpalen

91.010.01 - Bouwnijverheid, algemeen
NPR-CEN/TR 13833:2004 en

Kwalificatie van bouwbedrijven

CWA 17316:2018 en

Smart CE marking for construction products

NPR-CEN/TR 17439:2020 en

Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2
in Europe

NPR-CEN/TR 17654:2021 en

Guideline for the implementation of Exchange
Information Requirements (EIR) and BIM Execution
Plans (BEP) on European level based on EN ISO 19650-1
and -2

NPR-CEN/TR 17741:2022 en

Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1
Building information models - Information delivery
manual - Part 1: Methodology and format

NEN-ISO 6707-1:2020 en;ru

Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part
1: General terms

NEN-ISO 6707-4:2021 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 4 :
Facility management termen

NEN-EN-ISO 12006-2:2020 en

Building construction - Organization of information about
construction works - Part 2: Framework for classification

NEN-EN-ISO 12006-3:2016 en

Bouwconstructies - Organisatie van informatie over
constructiewerken - Deel 3: Raamwerk voor
objectgerichte informatie

NPR-ISO/TS 12911:2012 en

Framework for building information modelling (BIM)
guidance

NEN-ISO 16354:2013 en

Richtlijnen voor Kennis Bibliotheken en
Objectbibliotheken

NEN-EN-ISO 16757-1:2019 en

Datastructuren voor elektronische productcatalogi voor
diensten in de bouw - Deel 1: Concepten, architectuur
en model

NEN-EN-ISO 16757-2:2019 en

Datastructuren voor elektronische productcatalogi voor
diensten in de bouw - Deel 2: Geometrie

NEN-EN-ISO 19650-1:2019 nl

Organisatie en digitalisering van informatie over
gebouwen en civieltechnische werken, met inbegrip van
building information modelling (BIM) Informatiemanagement met behulp van bouw informatie
modelling - Deel 1: Concepten en beginselen

NEN-EN-ISO 19650-1:2019 en

Organization and digitization of information about
buildings and civil engineering works, including building
information modelling (BIM) - Information management
using building information modelling - Part 1: Concepts
and principles
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NEN-EN-ISO 19650-2:2019 nl

Organisatie en digitalisering van informatie over
gebouwen en civieltechnische werken, met inbegrip
van building information modelling (BIM) Informatiemanagement met behulp van building
information modelling - Deel 2: Leveringsfase van de
assets

NEN-EN-ISO 19650-2:2019 en

Organization and digitization of information about
buildings and civil engineering works, including building
information modelling (BIM) - Information management
using building information modelling - Part 2: Delivery
phase of the assets

NEN-EN-ISO 19650-3:2020 en

Organization and digitization of information about
buildings and civil engineering works, including building
information modelling (BIM) - Information management
using building information modelling - Part 3:
Operational phase of the assets

NEN-EN-ISO 19650-5:2020 en

Organization and digitization of information about
buildings and civil engineering works, including building
information modelling (BIM) - Information management
using building information modelling - Part 5: Securityminded approach to information management

NEN-EN-ISO 21597-1:2020 en

Information container for linked document delivery Exchange specification - Part 1: Container

NEN-EN-ISO 21597-2:2020 en

Information container for linked document delivery Exchange specification - Part 2: Link types

NEN-ISO 22263:2008 en

Organization of information about construction works Framework for management of project information

NEN-EN-ISO 23387:2020 en

Building information modelling (BIM) - Data templates
for construction objects used in the life cycle of built
assets - Concepts and principles

NEN-EN-ISO 29481-1:2017 en

Building information models - Information delivery
manual - Part 1: Methodology and format

NEN-EN-ISO 29481-2:2016 en

Informatiemodellen voor gebouwen - Handmatige
informatielelevering - Deel 2: Wisselwerkingsraamwerk

91.010.20 - Contracten
NEN-ISO 6707-2:2017 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 2:
Contract termen

NEN-ISO 6707-3:2017 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 13:
Termen van duurzaamheid

NEN-ISO 10845-1:2021 en

Plaatsing van opdrachten in de bouwdienst - Deel 1:
Processen, methoden en procedures

NEN-ISO 10845-2:2021 en

Construction procurement - Part 2: Formatting and
compilation of procurement documentation

NEN-ISO 10845-3:2021 en

Plaatsing van opdrachten in de bouwdienst - Deel 3:
Standaard voorwaarden van een aanbod

NEN-ISO 10845-4:2021 en

Plaatsing van opdrachten in de bouwdienst - Deel 4:
Standaard voorwaarden voor het oproepen tot het
indienen van blijken van belangstelling

NEN-ISO 22058:2022 en

Construction procurement - Guidance on strategy and
tactics
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91.010.30 - Technische aspecten
NEN-EN 1090-4:2018 en

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 4: Technische eisen voor dunwandige,
koudvervormde stalen elementen en constructies voor
dak-, plafond-, vloer- en muurtoepassingen

NEN-EN 1337-1:2000 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 1: Algemene ontwerpregels

NEN-EN 1337-2:2004 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 2: Glijdelen

NEN-EN 1337-3:2005 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 3: Opleggingen van elastomeren

NEN-EN 1337-4:2004/C1:2007 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 4: Rolopleggingen

NEN-EN 1337-4:2004 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 4: Rolopleggingen

NEN-EN 1337-5:2005 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 5: Potopleggingen

NEN-EN 1337-6:2004 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 6: Taatsopleggingen

NEN-EN 1337-7:2004 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 7: Bolvormige en cilindrische
opleggingen van PTFE

NEN-EN 1337-8:2007 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 8: Geleide Opleggingen en Geremde
Opleggingen

NEN-EN 1337-9:1997 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 9: Bescherming

NEN-EN 1337-10:2003 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 10: Inspectie en onderhoud

NEN-EN 1337-11:1997 en

Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen - Deel 11: Vervoer, opslag en installatie

NEN-EN 1542:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de hechtsterkte door middel van de
afbreekproef

NEN-EN 1990:2002/A1:2006 en

Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1990:2002 en

Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN
1990:2002/A1:2006/C2:2010 en

Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1991-1-7:2006/A1:2014
en

Eurocode 1:- Belastingen op constructies - Deel 1-7:
Algemene belastingen - Buitengewone belastingen:
stootbelastingen en ontploffingen

NEN-EN 1991-1-3:2003/A1:2015
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3:
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-1:2002 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1:
Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen
gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

Document Taal

Titel

NEN-EN 1991-1-1:2002/C1:2009
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1:
Algemene belastingen - Volumieke gewichten,
eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1:
Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen
gewicht en gebruiksbelastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-2:2002 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2+C3:2019 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-2:2002/C3:2013
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-1-3:2003/C1:2009
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3:
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-13+C1+A1:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3+C1: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene
belastingen - Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3:
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-1-3:2003 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3:
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-4:2005/C2:2010
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4:
Algemene belastingen - Windbelasting

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2019 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4:
Algemene belastingen - Windbelasting
NEN-EN 1991-1Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:
4+A1+C2:2011/NB:2019+C1:2020 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4:
nl
Algemene belastingen - Windbelasting
NEN-EN 1991-1-4:2005/A1:2010
en

Eurocode 1: Ontwerpgrondslagen en belastingen op
constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen Windbelasting

NEN-EN 1991-1-4:2005 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4:
Algemene belastingen - Windbelasting

NEN-EN 1991-1-5:2003 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5:
Algemene belastingen - Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-5+C1:2011 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5:
Algemene belastingen - Thermische belasting
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1991-15+C1:2011/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene
belastingen - Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-5:2003/C1:2009
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5:
Algemene belastingen - Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-6:2005/C3:2013
en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-6:
Algemene belastingen - Belastingen tijdens uitvoering

NEN-EN 1991-1-6:2005 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-6:
Algemene belastingen - Belastingen tijdens uitvoering

Document Taal

Titel

NEN-EN 1991-1-6:2005/NB:2013
en

Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op
constructies - Deel 1-6: Algemene belastingen Belastingen tijdens uitvoering

NEN-EN 1991-1-7:2006 en

Eurocode 1:Belastingen op constructies - Deel 1-7:
Algemene belastingen - Buitengewone belastingen:
Stootbelastingen en ontploffingen

NEN-EN 1991-17+C1+A1:2015/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1+A1:
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7:
Algemene belastingen - Buitengewone belastingen

NEN-EN 1991-1-7:2006/C1:2010
en

Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-7:
Algemene belastingen - Buitengewone belastingen:
stootbelastingen en ontploffingen

NEN-EN 1991-1-7+C1+A1:2015 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7:
Algemene belastingen - Buitengewone belastingen:
stootbelastingen en ontploffingen
NEN-EN 1991-2+C1:2015 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2:
Verkeersbelasting op bruggen

NEN-EN 1991-2:2003 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2:
Verkeersbelasting op bruggen

NEN-EN 1991-2:2003/C1:2010 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2:
Verkeersbelasting op bruggen

NEN-EN 1991-2+C1:2015/NB:2019 Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2+C1: Eurocode 1:
nl
Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting
op bruggen
NEN-EN 1991-3:2006/C1:2012 en

Eurocode 1:Belastingen op constructies - Deel 3:
Belastingen veroorzaakt door kranen en machines

NEN-EN 1991-3:2006/NB:2013 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-3 Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen
veroorzaakt door kranen en machines

NEN-EN 1991-3:2006 en

Eurocode 1:Belastingen op constructies - Deel 3:
Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1991-3:2006 nl

Eurocode 1:Belastingen op constructies - Deel 3:
Belastingen veroorzaakt door kranen en machines
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1991-4:2006/NB:2013 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-4:2006 Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 4: Silo's en
opslagtanks

NEN-EN 1991-4:2006/C1:2012 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 4: Silo's
en opslagtanks

NEN-EN 1991-4:2006 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 4: Silo's
en opslagtanks (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-1-1:2005/A1:2015 nl Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
NEN-EN 1992-1-1:2005/A1:2015
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

Document Taal

Titel

NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-1-1:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-1:2005/C2:2010
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-2:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-12+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-2 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 12: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-1-2:2005/A1:2019
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2:2005/C1:2008
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-12+C1:2011/C11:2017 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-2:2005/C1:2008 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Bruggen

NEN-EN 1992-2:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-2+C1:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor
ontwerp, berekening en detaillering (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-2+C1:2011/
NB:2016 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2+C1 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en
detaillering

NEN-EN 1992-3:2006/NB:2011 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-3 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3:
Constructies voor keren en opslaan van stoffen
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-3:2006 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en
opslaan van stoffen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-4:2018 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 4: Ontwerp en berekening van
bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton

Document Taal

Titel

NEN-EN 1992-4:2018/NB:2019 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-4: Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 4:
Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor
gebruik in beton

NEN-EN 1993-1-1+C2/A1:2014 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-4:2006/A1:2015
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor
roestvaste staalsoorten

NEN-EN 1993-1-5:2006/A1:2017
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden

NEN-EN 1993-1-6:2007/A1:2017
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-6: Sterkte en Stabiliteit van
Schaalconstructies

NEN-EN 1993-1-1+C2+A1/NB:2016 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
nl
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-1+C2+A1:2016 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-1:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-1:2006/C2:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-2:2005 en

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (inclusief
C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-1-2:2005/C2:2009
en;fr;de

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-3:2006/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-3 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3:
Algemene regels - Aanvullende regels voor
koudgevormde dunwandige profielen en platen
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-3:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige
profielen en platen Vervangt NEN 6773:2000 en NEN
6773:2000/A1:2001 (Bouwbesluit 2012)

Document Taal

Titel

NEN-EN 1993-1-3:2006/C3:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige
profielen en platen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-4:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor
roestvaste staalsoorten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-4:2006 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor
roestvaste staalsoorten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-4:2006/A2:2020
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor
roestvaste staalsoorten

NEN-EN 1993-1-5:2006/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-5:2006/A2:2019
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden

NEN-EN 1993-1-5:2006+C1:2012
nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-5:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-5:2006/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5:
Constructieve plaatvelden (Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1993-1-6:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - Sterkte
en Stabiliteit van Schaalconstructies (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-6:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - Sterkte
en Stabiliteit van Schaalconstructies (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-6:2007/NB:2020
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-6 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6:
Algemene regels - Sterkte en Stabiliteit van
Schaalconstructies (inclusief C1:2009 en A1:2017)

NEN-EN 1993-1-7:2008 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks
op het vlak belaste platen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-7:2008/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks
op het vlak belaste platen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-8+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-8:2006/C2:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen

Document Taal

Titel

NEN-EN 1993-1-8:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-18+C2:2011/C11:2016 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen

NEN-EN 1993-18+C2:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-8 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8:
Ontwerp en berekening van verbindingen (inclusief
C2:2009) (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-9:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-1-9+C2:2012 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing

NEN-EN 1993-1-9:2006/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-9 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9:
Vermoeiing (inclusief C2:2009) (Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1993-1-9:2006/C1:2006
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing

NEN-EN 1993-1-9:2006/C2:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-1-10:2006/C1:2006
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006/NB:2007
nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-10 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 110: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de
dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006/C2:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006/NB:2007
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-10 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 110: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de
dikterichting

NEN-EN 1993-1-10+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-11:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening
van op trek belaste componenten

NEN-EN 1993-1-11:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening
van op trek belaste componenten

Document Taal

Titel

NEN-EN 1993-1-11+C1:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening
van op trek belaste componenten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-12:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de
uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S
700

NEN-EN 1993-1-12+C1:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de
uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S
700 (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-12:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de
uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S
700

NEN-EN 1993-2:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-2+C1:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-2+C1:2011/NB:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
nl
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen (Bouwbesluit
2012)
NEN-EN 1993-2:2007/C1:2009 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen

NEN-EN 1993-3-1:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en
schoorstenen - Torens en masten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-3-1:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en
schoorstenen - Torens en masten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-3-1:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-1 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1:
Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten
(inclusief C1:2009)

NEN-EN 1993-3-2:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 3-2: Torens, masten en
schoorstenen - Schoorstenen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-3-2:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-2 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-2:
Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen

NEN-EN 1993-4-1:2007/A1:2017
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-1: Silo's

NEN-EN 1993-4-1:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-1: Silo's (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-4-1:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-1: Silo's (Bouwbesluit 2012)
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NEN-EN 1993-4-2:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-4-2:2007/A1:2017
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks

NEN-EN 1993-4-2:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-5:2008/C1:2009 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-5:2008 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-5:2008/NB:2012 en

Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening
van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden

NEN-EN 1993-6:2008 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-6:2008/NB:2012 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-6 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6:
Kraanbanen (inclusief C1:2009)

NEN-EN 1993-6:2008/C1:2009 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1994-1-2+C1/A1:2014 nl

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-1+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-11+C1:2011/NB:2012 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-1+C1 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-1:2005 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-1:2005/C1:2009
en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)

Document Taal
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NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp enberekening van
constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-2+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-2:2006 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-2:2006/C1:2008 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen

NEN-EN 1995-1-1:2005/A2:2014
en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1+C1+A1/A2:2014 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
nl
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008
en

Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011 nl Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
(Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1995-1-1:2005/C1:2006
en

Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-11+C1+A1:2011/C1:2012 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1:2005 en

Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-2:2005 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)
NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)
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NEN-EN 1995-1-2:2005/C2:2009
en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1995-2:2005 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 2: Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1995-2:2005 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 2: Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1996-1-1:2006+A1:2013
nl

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor
constructies van gewapend en ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-1-1:2006+A1:2013
en

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor
constructies van gewapend en ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-12+C1:2011/NB:2011 nl

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-1-2:2005 en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-2:2005/C1:2010
en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-2:2006/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-2 - Eurocode 6:
Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
- Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van
constructies van metselwerk (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1996-2:2006 en

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en
uitvoering van constructies van metselwerk

NEN-EN 1996-2:2006/C1:2009 en

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en
uitvoering van constructies van metselwerk

NEN-EN 1996-2+C1:2011 nl

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en
uitvoering van constructies van metselwerk (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-3+C1:2011/NB:2011 Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-3+C1 - Eurocode 6:
nl
Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
- Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor
constructies van ongewapend metselwerk (Bouwbesluit
2012)

Document Taal
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NEN-EN 1996-3:2006/C1:2009 en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde
berekeningsmethoden voor constructies van
ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-3:2006 en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde
berekeningsmethoden voor constructies van
ongewapend metselwerk (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1996-3+C1:2011 nl

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde
rekenmethoden voor constructies van ongewapend
metselwerk (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1997-1:2005/A1:2013 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene
regels

NEN-EN 1997-1:2005/C1:2009 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene
regels

NEN-EN 1997-1:2005 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene
regels

NEN-EN 1997-2:2007/C1:2010 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2:
Grondonderzoek en beproeving

NEN-EN 1997-2:2007 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2:
Grondonderzoek en beproeving

NEN-EN 1998-1:2005/A1:2013 en

Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 1: Algemene
regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen

NEN-EN 1999-1-1:2007/A2:2014
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-11:2007+A1/A2:2014 nl

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-1-1+A1:2011 nl

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-1:2007/A1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-1-1:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-11+A1:2011/C11:2018 nl

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-11+A1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1999-1-1 Eurocode 9:
Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Deel 1-1: Algemene regels (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-2:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1999-1-2:2007/C1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en
berekening van constructies bij brand
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NEN-EN 1999-12+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1999-1-2+C1 Eurocode 9:
Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Deel 1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en
berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2009)
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-3:2007/A1:2011
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-3: Vermoeiing
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-3:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-3: Vermoeiing
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-4:2007/C1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde platen

NEN-EN 1999-1-4:2007/A1:2011
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde dunne
platen

NEN-EN 1999-1-4:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde dunne
platen

NEN-EN 1999-1-5:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-5:2007/C1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 12833:2001 en

Rolluiken voor dakramen en serres - Weerstand tegen
sneeuwbelasting - Beproevingsmethode

NEN-EN 13584:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de kruip onder drukspanning voor
reparatieproducten

CEN/TR 17231:2018 en

Eurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on
Bridges - Track-Bridge Interaction

CEN/TS 17440:2020 en

Beoordeling en verbouw van bestaande constructies

NVN-CEN/TS 19103:2021 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Constructief ontwerp van constructies
van hout-beton-composiet - Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-ISO 21723:2019 en

Buildings and civil engineering works - Modular
coordination - Module

NEN-EN
Nationale bijlage bij NEN-EN
1990+A1+A1/C2:2019/NB:2019 nl 1990+A1:2006+A1:2006/C2:2019 Eurocode:
Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019 nl

Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp
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NEN-EN 1991-11+C1+C11:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1:
Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen
gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

NEN-EN 1991-12+C3:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C3: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene
belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1992-11+C2:2011/NB:2016+A1:2020 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 11: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1993-12+C2:2011/NB:2015 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-7:2008/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-7 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-7:
Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-110+C2:2011/C11:2015 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-11:2007/NB:2011
nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-11 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 111: Ontwerp en berekening van op trek belaste
componenten (inclusief C1:2009) (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-12:2007/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-12 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 112: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993
voor staalsoorten tot en met S 700 (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-4-1:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-4-1 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1:
Silo's (inclusief C1:2009)

NEN-EN 1993-4-2:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-4-2 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2:
Opslagtanks (inclusief C1:2009)

NEN-EN 1994-2+C1/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-2+C1 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1995-11+C1+A1:2011/NB:2013 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-1+C1+A1 Eurocode
5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 11: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor
gebouwen (inclusief NEN-EN 1995-1-1+C1+A1/C1:2012)

NEN-EN 1995-2:2005/NB:2011 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2:
Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1995-2:2005/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2:
Bruggen (Bouwbesluit 2012)
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NEN-EN 1996-11:2006+A1:2013/NB:2018 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-1-1+A1: Eurocode 6:
Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
- Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van
gewapend en ongewapend metselwerk

NEN-EN 1999-1-4+A1+C1:2011 nl Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde platen
(Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1999-14+A1+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1999-1-4 - Eurocode 9:
Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Deel 1-4: Koudgevormde dunne platen (Bouwbesluit
2012)

NEN 2747:2001 nl

Classificatie en meting van de vlakheid en
evenwijdigheid van vloeroppervlakken

NEN 2767-1+C1:2019 nl

Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek

NEN 2767-1+C1:2019 en

Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek

NEN 2767-2:2008 nl

Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 2:
Gebrekenlijsten

NEN 2881:1990 nl

Maattoleranties voor de bouw - Begripsomschrijvingen
en algemene regels

NEN 2886:1990 nl

Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen Steenachtige draagconstructies

NEN 2887:1990 nl

Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten
op de bouwplaats

NEN 2888:1990 nl

Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen
van draagconstructies van gebouwen

NEN 2890:1990 nl

Afleiding van streefmaten uit modulaire maten van
gebouwdelen

NEN 2891:1990 nl

Gevelelementen - Termen, definities en regels voor de
bepaling van de modulaire plaats en maten

NEN 2892:1994 nl

Vlakheid en evenwijdigheid van bouwdeeloppervlakken Berekeningsmethode voor maximaal toelaatbare
maatafwijkingen, meting en toetsing

NEN 3682:1990 nl

Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en
aanwijzingen

NPR 3685:1995 nl

Maattoleranties voor de bouw - Instructies en
voorbeelden voor de berekening

NEN 3698:1977 nl

Grootheden in de bouw - Lengte, oppervlakte en inhoud

NEN 3699:1993 nl

Meetmethode voor het bepalen van nettohoeveelheden
van bouwdelen, installatiedelen en resultaten met
specificatierichtlijnen

NEN 6000:1986/C1:1986 nl

Modulaire coördinatie voor gebouwen Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels
voor plannen

NEN 6000:1986 nl

Modulaire coördinatie voor gebouwen Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels
voor plannen

NTA 8060:2021 nl

Keuring bouwtechnische staat van een woning Methodiek en opnamelijst
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NEN 8700:2011+A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren Grondslagen

NEN 8700:2011/A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren Grondslagen

NEN 8701:2011/A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren Belastingen

NEN 8701:2011+A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren Belastingen

NEN 8707:2018+C1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur Geotechnische constructies

NPR 9096-1-1:2012 nl

Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels,
gebaseerd op NEN-EN 1996-1-1+C1

91.010.99 - Bouwnijverheid, overige
CWA 15141:2004 en

European eConstruction Meta-Schema (EeM)

CEN/TR 15563:2007 en

Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Aanbevelingen voor het
tot stand brengen van gezondheid en veiligheid

NEN-EN 15804:2012+A2:2019 en

Duurzaamheid van bouwwerken - Milieuverklaringen van
producten - Basisregels voor de productgroep
bouwproducten

NEN-EN
15804:2012+A2:2019/C1:2021 en

Sustainability of construction works - Environmental
product declarations - Core rules for the product
category of construction products

CEN/TR 15941:2010 en

Duurzaam bouwen - Milieuverklaringen - Methodiek en
basisgegevens

NEN-EN 15942:2021 en

Duurzaamheid van gebouwen - Milieu product
verklaringen - Communicatieformaat - Bedrijf aan bedrijf

NEN-EN 16485:2014 en

Rondhout en gezaagd hout - Milieuverklaringen van
producten - Basisregels voor de productgroepen
houtproducten en op hout gebaseerde producten voor
gebruik in de bouw

NEN-EN 16908:2017+A1:2022 en

Cement en bouwkalk - Milieuverklaringen van producten
- Product category rules complementair aan EN 15804

NPR-CEN/TR 16970:2016 en

Duurzaamheid van bouwwerken - Richtlijn voor de
implementatie van EN 15804

CEN/TR 17005:2016 en

Sustainability of construction works - Additional
environmental impact categories and indicators Background information and possibilities - Evaluation of
the possibility of adding environmental impact categories
and related indicators and calculation methods for the
assessment of the environmental performance of
buildings

NEN-EN 17213:2020 en

Ramen en deuren - Milieuverklaringen van producten Productcategorieregels voor ramen en deuren
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NEN 2660-1:2022 nl

Regels voor informatiemodellering van de gebouwde
omgeving - Deel 1: Conceptuele modellen

NEN 2660-2:2022 nl

Regels voor informatiemodellering van de gebouwde
omgeving - Deel 2: Praktische configuratie, extensie en
implementatie van NEN 2660-1

91.020 - Ruimtelijke ordening. Stedenbouw
NPR-CEN/TR 14383-2:2007 en

Criminaliteitspreventie - Stedenbouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 2 : Stedenbouwkundig
ontwerp

NPR-CEN/TR 14383-5:2010 en

Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 5: Benzinestations

NVN-CEN/TS 14383-6:2022 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 6: School- en
onderwijsinstellingen

CWA 17381:2019 en

The Description and Assessment of Good Practices for
Smart City solutions

NEN 2776:2014 nl

Vastgoed - Termen en definities

NPR 2777:2014 nl

Leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten
voor vastgoed

NEN 3610:2022 nl

Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties
en algemene regels voor de uitwisseling van informatie
over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten

NPR 4057:2022 nl

Daglicht in gebouwen - Toelichting op NEN-EN 17037

NEN 8021:2014 nl

Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen

NTA 8026:2009 nl

Vastgoedsturing en conditiemeting

NEN 8100:2006 nl

Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving

NEN 9300:2013 nl

Oppervlakten en dichtheden in de stedenbouw Termen, definities en bepalingsmethoden

91.040 - Gebouwen
NEN-EN-IEC 62337:2012 en

Ingebruikname van elektrische instrumentatie en
regelsystemen in de procesindustrie - Specifieke fases
en mijlpalen

91.040.01 - Gebouwen, algemeen
NEN-EN 380:1994 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Algemene
uitgangspunten bij beproeving onder statische belasting

NEN-EN 1993-1-4:2006/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-4 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4:
Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvaste
staalsoorten

NEN-EN 15331:2011 en

Criteria voor ontwerp, aanpak en controle van
onderhoudsdiensten voor gebouwen

NEN-EN 15643:2021 en

Sustainability of construction works - Framework for
assessment of buildings and civil engineering works

NEN-EN 15942:2021 en

Duurzaamheid van gebouwen - Milieu product
verklaringen - Communicatieformaat - Bedrijf aan bedrijf

NEN-EN 16309:2014+A1:2014 en

Duurzaamheid van bouwwerken - Beoordeling van de
sociale prestatie van gebouwen - Berekeningsmethoden
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NEN-EN 16627:2015 en

Duurzaamheid van bouwwerken - Beoordeling van de
economische prestaties van gebouwen Berekeningsmethode

NEN-EN 17210:2021 en

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen,
functionele eisen

NEN-EN 17472:2022 en

Sustainability of construction works - Sustainability
assessment of civil engineering works - Calculation
methods

NPR-CEN/TR 17621:2021 en

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de gebouwde
omgeving - Technische prestatie criteria en eisen.

NPR-CEN/TR 17622:2021 en

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwde
omgeving - Conformiteitsbeoordeling

NEN-ISO 9836:2017 en

Prestatienormen voor gebouwen - Definitie en calculatie
van gebied- en ruimte-indicators

NEN-EN-ISO 11855-1:2021 en

Installatie-ontwerp voor binnenklimaat - Ontwerp,
dimensionering, installatie en regeling van ingebouwde
stralingswarmte- en koelingssystemen - Deel 1:
Definitie, symbolen, en comfortcriteria

NEN-EN-ISO 11855-2:2021 en

Ontwerp van de gebouwde omgeving - Ingebouwde
systemen voor stralingsverwarming en koeling - Deel 2:
Bepaling van de ontwerpcapaciteit van verwarming en
koeling$0

NEN-EN-ISO 11855-3:2021 en

Installatie-ontwerp voor binnenklimaat - Ontwerp,
dimensionering, installatie en regeling van ingebouwde
stralingswarmte- en koelingssystemen - Deel 3: Ontwerp
en dimensionering

NEN-EN-ISO 11855-4:2021 en

Installatie-ontwerp voor binnenklimaat - Ontwerp,
dimensionering, installatie en regeling van ingebouwde
stralingswarmte- en koelingssystemen - Deel 4:
Dimensionering en berekening van de dynamische
verwarmings- en koelcapaciteit van Thermo-Actieve
Gebouwsystemen (TABS)

NEN-EN-ISO 11855-5:2021 en

Ontwerp van de gebouwde omgeving - Ingebouwde
systemen voor stralingswarmte en koeling - Deel 5:
Installatie

NEN-ISO 11855-6:2018 en

Installatie-ontwerp voor binnenklimaat - Ontwerp,
dimensionering, installatie en regeling van van
ingebouwde stralingswarmte- en koelingssystemen Deel 6: Controle

NEN-ISO 11855-7:2019 en

Installatie-ontwerp voor binnenklimaat - Ontwerp,
dimensionering, installatie en regeling van ingebouwde
stralingswarmte - en koelingssystemen - Deel 7:
invoergegevens voor energieberekening

NEN-ISO 11863:2011 en

Gebouwen en gebouwenconstructies - Functioneel en
gebruikers-eisen en prestatie in gebouwen - Werktuigen
voor beoordeling en vergelijking functionele prestatie

NEN-ISO 13153:2012 en

Kader voor het ontwerpproces van energiebesparende
woningen en kleine utiliteitsgebouwen op basis van de
energieverbruiksverhouding als criterium
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NEN-ISO 13612-1:2014 en

Verwarmings- en koelsystemen in gebouwen - Methode
voor de berekening van de systeemprestatie en
systeemontwerp voor warmtepompsystemen - Deel 1:
Ontwerp en vormgeving

NEN-ISO 13612-2:2014 en

Verwarmings- en koelsystemen in gebouwen - Methode
voor de berekening van de systeemprestatie en
systeemontwerp voor warmtepompsystemen - Deel 2:
Energieberekening

NEN-ISO 13675:2013 en

Verwarming en koelingssystemen in gebouwen Methode en ontwerp voor berekening van de
energieprestatiesystemen - Verbrandingssystemen
(ketels)

NEN-ISO 15392:2019 en

Duurzaamheid van bouwwerken - Algemene principes

NEN-ISO 15686-1:2011 en

Gebouwen en constructies - Planning van de levensduur
- Deel 1: Algemene principes en kader

NEN-ISO 15686-2:2012 en

Gebouwen en constructies - Planning van de levensduur
- Deel 2: Procedures van de voorspelling van de
levensduur

NEN-ISO 15686-5:2017 en

Gebouwen en constructies - Planning van de levensduur
- Deel 5: Onderhoud en levenscyclus

NEN-ISO 15686-7:2017 en

Gebouwen en constructies - Planning van de levensduur
- Deel 7: Prestatieonderzoek voor terugkoppeling van de
levensduurgegevens van de praktijk

NEN-ISO 15686-8:2008 en

Gebouwen en constructies - Planning van de levensduur
- Deel 8: Referenties voor de levensduur

NPR-ISO/TS 15686-9:2009 en

Gebouwen en constructies - Planning van de levensduur
- Deel 9: Leidraad voor de beoordeling van de
levensduur

NEN-ISO 15686-10:2010 en

Gebouwen en constructies - Planning van de levensduur
- Deel 10: Wanneer functionele prestatie te beoordelen

NPR-ISO/TR 15686-11:2014 en

Gebouwen en constructies - Planning van de levensduur
- Deel 11: Woordenlijst

NEN-ISO 15928-1:2015 en

Woningen - Beschrijving van eigenschappen - Deel 1:
Structurele veiligheideisen

NEN-ISO 15928-3:2015 en

Woningen - Beschrijving van de prestatie - Deel 3:
Duurzaamheid van de constructie

NEN-ISO 15928-4:2017 en

Woningen - Beschrijving van eigenschappen - Deel 4:
Brandbeveiliging

NEN-ISO 15928-5:2013 en

Woningen - Beschrijving van eigenschappen - Deel 5:
Energieverbruik

NEN-ISO 15928-7:2021 en

Woningen - Beschrijving van prestatie - Deel 7:
Toegankelijkheid en de bruikbaarheid

NEN-EN-ISO 16484-1:2010 en

Building automation and control systems (BACS) - Part
1: Project specification and implementation

NEN-EN-ISO 16484-3:2005-04 en

Gebouwenautomatisering en beheersystemen (BACS) Deel 3: Functies (Corrected and reprinted)

NEN-EN-ISO 164845:2017/A1:2020 en

Gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) -Deel
5: Protocol voor uitwisseling van gegevens
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NEN-EN-ISO 16484-5:2017 en

Gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) -Deel
5: Protocol voor uitwisseling van gegevens

NEN-ISO 16813:2006 en

Milieubewust ontwerpen van gebouwen - Binnenmilieu Uitgangspunten

NEN-ISO 16814:2008 en

Milieubewust ontwerpen van gebouwen - Kwaliteit van
binnenlucht - Methoden voor de uitdrukking van de
binnenluchtkwaliteit

NEN-ISO 16817:2017 en

Ontwerp van de gebouwde omgeving - Binnenmilieu Ontwerpproces voor de visuele omgeving

NEN-ISO 16818:2008 en

Milieubewust ontwerpen van gebouwen - Energieefficiëntie - Terminologie

NEN-ISO 19208:2016 en

Raamwerk voor het specificeren van prestatie in
gebouwen

NEN-ISO 19455-1:2019 en

Planning voor functionele prestatiebeproevingen voor
het inbedrijfstellen van gebouwen - Deel 1: Secundaire
hydraulische pomp, systeem en bijbehorende
regelapparatuur

NEN-ISO 20887:2020 en

Sustainability in buildings and civil engineering works Design for disassembly and adaptability - Principles,
requirements and guidance

NEN-ISO 21678:2020 en

Sustainability in buildings and civil engineering works Indicators and benchmarks - Principles, requirements
and guidelines

NEN-ISO 21930:2017 en

Sustainability in buildings and civil engineering works Core rules for environmental product declarations of
construction products and services

NEN-ISO 21931-1:2022 en

Duurzaamheid van gebouwen en civiele bouwwerken Raamwerk voor methoden voor beoordeling van de
milieuprestatie, maatschappelijke en economische
prestatie van constructies als basis voor beoordeling van
duurzaamheid - Deel 1: Gebouwen

NEN-EN-ISO 22057:2022 en

Sustainability in buildings and civil engineering works Data templates for the use of environmental product
declarations (EPDs) for construction products in building
information modelling (BIM)

NEN-EN-ISO 22510:2020 en

Open data communication in building automation,
controls and building management - Home and building
electronic systems - KNXnet/IP communication

NEN-ISO 23045:2008 en;fr

Miliebewust ontwerpen van gebouwen - Voorgeschreven
richtlijnen tot het beoordelen van de energie-efficiëntie
van nieuwe gebouwen - Richtlijnen voor nieuwe
gebouwen

NEN-ISO 23234:2021 (Cor. 202105) en

Buildings and civil engineering works - Security Planning of security measures in the built environment

NVN-ISO/TS 23764:2021 en

Methodiek voor het realiseren van energieneutrale
utiliteitsgebouwen (ZEB's)

NEN 1773:1983 nl

Huisnummers - Wijzen van nummeren en plaats

NEN 1814:2001 nl

Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en
woningen
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NEN 2580:2007/C1:2008 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen,
definities en bepalingsmethoden (Bouwbesluit 2012)

NEN 2580:2007 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen,
definities en bepalingsmethoden (Bouwbesluit 2012)

NTA 2581:2011 nl

Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580

NEN 2633:1982 nl

Gegevens voor beheer en gebruik van gebouwen

NTA 8778:2012 nl

Harmonisatie Begrippenkader - Binnenmilieu in
woningen

91.040.10 - Openbare gebouwen
NEN-EN 13200-1:2019 en

Toeschouwersaccommodaties - Deel 1: Algemene
kenmerken voor de inrichting van tribunes

NEN-EN 13200-3:2018 en

Toeschouwersaccomodaties - Deel 3:
Scheidingselementen - Eisen

NEN-EN 13200-4:2006 en

Toeschouwersfaciliteiten - Part 4: Stoelen - Product
karakteristieken

NEN-EN 13200-5:2006 en

Toeschouwersaccomodaties - Deel 5: Schuiftribunes

NEN-EN 13200-7:2014 en

Toeschouwersaccommodaties - Deel 7: In- en
uitgangsvoorzieningen en looproutes

NEN-EN 13200-8:2017 en

Toeschouwersaccommodaties - Deel 8:
Veiligheidsbeheer

CEN/TS 16244:2018 en

Ventilatie in ziekenhuizen - Samenhangende
hiërarchische structuur en algemene termen en definities
voor een norm over ventilatie in ziekenhuizen

NVN-CEN/TS 16850:2015 en

Maatschappelijke veiligheid - Leidraad voor
beveiligingsmanagement in zorginstellingen

NEN-EN-ISO 2603:2016 en

Simultaneous interpreting - Permanent booths Requirements

NEN-ISO 2603:2016 en

Simultaneous interpreting - Permanent booths Requirements

NEN-EN-ISO 4043:2016 en

Simultaan vertalen - Verplaatsbare werkplekken - Eisen

NEN-ISO 19026:2016 en

Toegankelijke ontwerpen - Vorm en kleur van een
doorspoelknop en een oproepknop, en hun juiste
verdeling met een toiletrolhouder geïnstalleerd op de
muur in een openbaar toilet

NEN-EN-ISO 20108:2018 en

Simultaan tolken - Kwaliteit en transmissie van input van
geluid en beeld - Eisen

NEN-EN-ISO 20109:2016 en

Simultaan tolken - Uitrusting - Vereisten

NEN-EN-ISO 22259:2021 en

Conference systems - Equipment - Requirements

91.040.20 - Gebouwen voor de handel en industrie
NEN-EN 14383-1:2006 en;fr;de

Criminaliteitspreventie door stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 1: Definities van specifieke
termen

CEN/TS 14383-4:2006 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp Deel 4: Winkels en kantoren

NPR-CEN/TR 14383-7:2009 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkunde en ontwerp Deel 7: Ontwerp en management van openbaar
vervoerbedrijven
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NEN-spec 2:2020 versie 1.1 nl

Ergonomie - Ergonomische eisen voor de oppervlakte en
inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van de
COVID-19-maatregelen

NEN 1824:2010 nl

Ergonomie - Ergonomische eisen voor de oppervlakte
van (werkplekken in) administratieve ruimtes en
kantoren

91.040.30 - Woningen
CEN/TS 14383-3:2006 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 3: Woningen

NPR 4057:2022 nl

Daglicht in gebouwen - Toelichting op NEN-EN 17037

NTA 8060:2021 nl

Keuring bouwtechnische staat van een woning Methodiek en opnamelijst

91.040.99 - Gebouwen, overige
NEN-EN 13782:2015 en

Tijdelijke constructies - Tenten - Veiligheid

NEN-EN 13814-1:2019 en

Veiligheid van attractietoestellen - Deel 1: Ontwerp en
vervaardiging

NEN-EN 13814-2:2019 en

Veiligheid van attractietoestellen - Deel 2: Bediening,
onderhoud en gebruik

NEN-EN 13814-2:2019 nl

Veiligheid van attractietoestellen en attracties - Deel 2:
Bediening, onderhoud en gebruik

NEN-EN 13814-3:2019 en

Veiligheid van attractietoestellen - Deel 3: Inspectieeisen tijdens ontwerp, vervaardiging, bediening en
gebruik

NEN-EN 13814-3:2019 nl

Veiligheid van attractietoestellen en attracties - Deel 3:
Inspectie-eisen tijdens ontwerp, fabricage, bediening en
gebruik

NEN-EN 15978:2011 en

Duurzaamheid van constructies - Beoordeling van
milieuprestaties van gebouwen - Rekenmethode

NEN-EN 16194:2012 en

Mobiele, niet op riolering aangesloten toiletcabines Eisen voor diensten en producten voor de inzet van
toiletcabines en sanitairproducten

NEN 2443:2013 nl

Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en
in garages

NPR 4057:2022 nl

Daglicht in gebouwen - Toelichting op NEN-EN 17037

NTA 4614-1:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 1: Algemeen

NTA 4614-2:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 2: Evacuatie van hoogbouw
met liften en brandtrappen

NTA 4614-3:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 3: Constructieve veiligheid

NTA 4614-4:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 4: Liftinstallaties

NTA 4614-5:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 5: Gevels en
gevelonderhoud

NTA 4614-6:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 6: Gebouwgebonden
installaties

NTA 8111:2011 nl

Drijvende bouwwerken
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91.060.01 - Gebouwelementen, algemeen
NEN-EN 1013:2012+A1:2014 en

Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen van
kunststof voor interne en externe daken, muren en
plafonds - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13823:2020 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Bouwproducten, met uitzondering van vloerafwerkingen,
blootgesteld aan een thermische aanval met een
brandend voorwerp

CWA 14646:2003 en

Eisen aan het installeren van voorspansystemen voor
voorgespannen constructies en kwalificering van het
gespecialiseerde bedrijf en het personeel

NEN-EN 16153:2013+A1:2015 en

Lichtdoorlatende platte meerwandige polycarbonaat (PC)
platen voor de interne en externe daken, muren en
plafonds - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 6946:2017 (Cor. 2022 Bouwdelen en elementen - Warmteweerstand en
-04) en
warmtedoorgangscoëfficiënt - Berekeningsmethoden
NEN-EN-ISO 119252:2010/C1:2011 en;fr;de

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van
bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NEN-EN-ISO 13786:2017 en

Thermische eigenschappen van bouwdelen Dynamische thermische eigenschappen Berekeningsmethoden

NEN-EN-ISO 13788:2013 en

Hygrothermische prestatie van bouwcomponenten en elementen - Binnenoppervlaktetemperatuur om kritische
oppervlaktevochtigheid en inwendige condensatie te
vermijden - Berekeningsmethode

NEN-ISO 21542:2021 en

Building construction - Accessibility and usability of the
built environment

NTA 8060:2021 nl

Keuring bouwtechnische staat van een woning Methodiek en opnamelijst

91.060.10 - Wanden. Scheidingswanden. Gevels
NEN-EN 594:2011 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Sterkte en
stijfheid van houten ribpanelen voor wanden

NEN-EN 846-2:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 2: Bepaling van de hechtsterkte
van geprefabriceerde lintvoegwapening in mortelvoegen

NEN-EN 846-3:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 3: Bepaling van de
afschuifsterkte van lasverbindingen in geprefabriceerde
lintvoegwapening

NEN-EN 846-8:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 8: Bepaling van het
draagvermogen en het lastvervormingsgedrag van
balkdragers

NEN-EN 846-9:2016 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 9: Bepaling van de buigsterkte
en de afschuifsterkte van lateien
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NEN-EN 846-10:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 10: Bepaling van het
draagvermogen en de vervormingseigenschappen bij
belasten van consoles

NEN-EN 846-11:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 11: Bepaling van de afmetingen
en vormafwijking van lateien

NEN-EN 1364-1:2015 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1364-3:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 3: Vliesgevels - Volledige opstelling

NEN-EN 1364-4:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 4: Vliesgevels - Gedeeltelijke opstelling

NEN-EN 1365-1:2012/C1:2013 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1365-1:2012 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 1: Wanden

NEN-EN 1934:1998 en

Thermische prestaties van gebouwen - Bepaling van de
warmteweerstand met de 'hotbox'-methode met gebruik
van een warmtestroommeter - Metselwerk

NEN-EN 12114:2000 en

Thermische eigenschappen van gebouwen Luchtdoorlatendheid van bouwcomponenten en
bouwelementen - Laboratoriumbeproevingsmethode

NEN-EN 12152:2002 en

Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Prestatie-eisen en
classificatie

NEN-EN 12153:2000 en

Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 12154:1999 en

Vliesgevels - Waterdichtheid - Prestatie-eisen en
classificatie

NEN-EN 12155:2000 en

Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving
onder statische druk

NEN-EN 12179:2000 en

Vliesgevels - Weerstand tegen windbelasting Beproevingsmethode

NEN-EN 13050:2011 en

Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving
onder dynamische luchtdruk en waternevel

NEN-EN 13051:2001 en

Vliesgevels - Waterdichtheid - Beproeving in situ

NEN-EN 13116:2001 en

Vliesgevels - Weerstand tegen windbelasting - Prestatieeisen

NEN-EN 13119:2016 en;fr;de

Vliesgevels - Woordenlijst

NEN-EN 13830:2015+A1:2020 en

Vliesgevels - Productnorm

NEN-EN
13830:2015+A1:2020/C1:2022 en

Vliesgevels - Productnorm

NEN-EN 14019:2016 en

Vliesgevels - Weerstand tegen stootbelasting - Prestatieeisen

NEN-EN 14024:2004 en

Metalen profielen met thermische onderbreking Mechanische prestaties - Eisen, toetsen en beproevingen
voor beoordeling

NEN-EN 14782:2006 en

Zelfdragende metaalplaten voor dakbedekking en
bekledingselementen - Product specificatie en eisen
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NEN-EN 14783:2013 en

Volledig ondersteund staalplaat en band voor
dakbedekking, bekledingselementen - Productspecificatie
en eisen

NEN-EN 15080-12:2011 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 12: Gemetselde
dragende wanden

NEN-EN 15254-3:2019 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden Deel 3: Lichtgewichte delen

NEN-EN 15254-4:2018 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden Deel 4: Glazen wanden

NEN-EN 15254-5:2018 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden Deel 5: Metalen sandwichpanelen

NEN-EN 15254-6:2014 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende wanden Deel 6: Vliesgevels

NEN-EN 16240:2013 en

Lichtdoorlatende massieve vlakke platen van
polycarbonaat (PC) voor interne en externe daken,
muren en plafonds - Voorschriften en
beproevingsmethoden

NEN-EN 16703:2015 en

Akoestiek - Beproevingsmethode voor
gipskartonplaatwanden met stalen profielen Luchtgeluidisolatie

NEN-EN 16758:2021 en

Vliesgevels - Bepaling van de sterkte van
schuifverbindingen - Beproevingsmethoden en eisen

NEN-EN 17146:2019 en

Determination of the strength of infill supports - Test
method and requirements

CWA 17437:2019 en

Innovative and adaptable envelopes over existing
façades in building refurbishment - Design, economic
assessment, logistics and installation guidelines

NEN-EN-ISO 12631:2017 en

Thermische eigenschappen van vliesgevels - Berekening
van de warmtegeleiding

NEN-EN-ISO 16283-1:2014 en

Akoestiek - Praktijkmeting van geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 1:
Luchtgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 16283-3:2016 en

Akoestiek - Praktijkmeting van geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 3:
Geluidisolatie van gevels

NEN-ISO 22497:2021 en

Doors, windows and curtain walling - Curtain walling Vocabulary

NPR 2877:1991 nl

Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van
scheidingsconstructies

NEN 2891:1990 nl

Gevelelementen - Termen, definities en regels voor de
bepaling van de modulaire plaats en maten

NPR 5070:2005 nl

Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van
wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies

NPR 5086:2006 nl

Geluidwering in woongebouwen - Geluidwering van
lichte, woningscheidende wanden
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NEN 5087:2013 nl

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van
dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5087:2013/A1:2016 nl

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van
dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5096:2012/A1:2015 nl

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen,
classificatie en beproevingsmethoden

NEN 5096:2012 nl

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen,
classificatie en beproevingsmethoden

NEN 6060:2015 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6060:2015/A1:2018 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6079+C1:2016 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Risicobenadering

NEN 6079+C1:2016/A1:2018 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Risicobenadering

NEN 6079:2016/C1:2016 nl

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Risicobenadering

NEN 7034-2:1997 nl

Profielen van ongeplasticeerd PVC voor het construeren
van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren - Deel
2: Gekleurde profielen - Eisen en beproevingsmethoden

NPR 7052:1986 nl

Niet-dragende scheidingswanden van gipsblokken

NEN 7250:2021 nl

Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels Bouwkundige aspecten

NTA 8344:2012 nl

Stalschermen - Veiligheid

91.060.20 - Daken
NEN-EN 501:1994 en

Dakbedekkingsmaterialen van metaalplaat - Specificatie
voor volledig ondersteunde dakbedekkingsmaterialen
van zinkplaat

NEN-EN 502:2013 en

Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie
voor volledig ondersteunde dakbedekkingsproducten van
corrosievast-staalplaat

NEN-EN 504:1999 en

Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie
voor volledig ondersteunde dakbedekkingsproducten van
koperplaat

NEN-EN 505:2013 en

Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie
voor volledig ondersteunde dakbedekkingsproducten van
staalplaat

NEN-EN 506:2008 en

Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie
voor zelfdragende producten van koper- of zinkplaat

NEN-EN 507:2019 en

Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie
voor volledig ondersteunde dakbedekkingsproducten van
aluminiumplaat

NEN-EN 508-1:2021 en

Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie
voor zelfdragende producten van staalplaat,
aluminiumplaat of corrosievast-staalplaat - Deel 1: Staal
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NEN-EN 508-2:2019 en

Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie
voor zelfdragende producten van staalplaat,
aluminiumplaat of corrosievast- staalplaat - Deel 2:
Aluminium

NEN-EN 508-3:2021 en

Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie
voor zelfdragende producten van staalplaat,
aluminiumplaat of corrosievast-staalplaat - Deel 3:
Corrosievast staal

NEN-EN 516:2006 en

Geprefabriceerde toebehoren voor daken Voorzieningen voor het betreden van daken Looppaden, loopvlakken en treden

NEN-EN 517:2006 en

Geprefabriceerde toebehoren voor daken - Dak
(veiligheids)haken

NEN-EN 607:2004 en

PVC dakgoten en toebehoren van ongeplastificeerd PVC
(PVC-U) - Definities, eisen en beproeving

NEN-EN 612:2005 en

Dakgoten met kraal en hemelwaterafvoerbuizen van
metaalplaat

NPR-CEN/TS 1187:2012 en

Beproevingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van
daken

NEN-EN 1365-2:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken

NEN-EN 1462:2004 en

Beugels voor dakgoten - Eisen en beproeving

NEN-EN 1873:2014+A1:2016 en

Vooraf vervaardigde toebehoren voor daken - Kunststof
lichtkoepels met opstanden - Productspecificatie en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3:
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-13+C1+A1:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3+C1: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene
belastingen - Sneeuwbelasting

NEN-EN 12056-3:2000 en

Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en
berekening van hemelwaterafvoersystemen

NEN-EN 12951:2004 en

Geprefabriceerd toebehoren voor daken - Vast
opgestelde dakladders - Produktspecificatie en
testmethoden

NEN-EN 13501-5:2016 en

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen Deel 5: Classificatie op grond van resultaten van
beproeving van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN-EN 14437:2004 en

Bepaling van de weerstand tegen oplichten door de wind
van keramische of betonnen dakpannen Beproevingsmethode voor dakbedekkingssystemen

NEN-EN 14782:2006 en

Zelfdragende metaalplaten voor dakbedekking en
bekledingselementen - Product specificatie en eisen

NEN-EN 14783:2013 en

Volledig ondersteund staalplaat en band voor
dakbedekking, bekledingselementen - Productspecificatie
en eisen

NEN-EN 14963:2006 en

Dakbedekkingen - Lichtstraat van kunststof met of
zonder dakopstanden - Classificatie, eisen en
beproevingsmethoden
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NEN-EN 14964:2006 en

Onbuigzame onderlagen voor dakbedekkingen Definities en eigenschappen

CEN/TS 16459:2019 en

Brandgevaarlijkheid van daken en dakbedekking Uitbreiding toepassingsgebied van beproevingsresulaten
van CEN/TS 1187

CLC/TR 50670:2016 en

External fire exposure to roofs in combination with
photovoltaic (PV) arrays - Test method(s)

NEN-EN-IEC 60335-283:2002/A1:2008 en

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische
toestellen - Deel 2-83: Bijzondere eisen voor verwarmde
afvoer van hemelwater

NEN-EN-IEC 60335-2-83:2002 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-83: Bijzondere eisen voor verwarmde
afvoer van hemelwater van daken

NEN 2087:2019 en

Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende
bitumen banen en de deklagen daarvan

NEN 2087:2019 nl

Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende
bitumen banen en de deklagen daarvan

NEN 6050:2009 nl

Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan
daken - Gesloten dakbedekkingssystemen

NEN 6063:2019 nl

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN 6707:2019 nl

Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en
bepalingsmethoden

NPR 6708:2019 nl

Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen

NEN 7250:2021 nl

Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels Bouwkundige aspecten

NTA 8292:2016 nl

Begroeide daken - Termen, definities en
bepalingsmethoden - Windweerstand , waterretentie
en brandgevaarlijkheid

91.060.30 - Plafonds. Vloeren. Trappen
NEN-EN 718:1996 en

Veerkrachtige vloerbedekkingen - Bepaling van de
massa per oppervlakte-eenheid van een dragermateriaal
of een rug van vloerbedekkingen van polyvinylchloride

NEN-EN 1168:2005+A3:2011 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Kanaalplaatvloeren

NEN-EN 1195:1997 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Prestatie van
dragende houten vloeren

NEN-EN 1364-2:2018 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende
bouwdelen - Deel 2: Plafonds

NEN-EN 1365-2:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van dragende
bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken

NEN-EN 1516:1999 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
weerstand tegen indrukking

NEN-EN 1534:2020 en

Houten vloeren en parket - Bepaling van de weerstand
tegen indrukking (Brinell) - Beproevingsmethode

NEN-EN 12825:2001 en

Verhoogde vloeren

NEN-EN 13213:2001 en

Holle vloeren

NEN-EN 13318:2000 en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities
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NEN-EN 13318:2000 nl;en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities

NEN-EN 13629:2020 en

Houten vloeren - Enkelvoudige en samengestelde
vloerplanken van massief loofhout

NEN-EN 13964:2014 en

Verlaagde plafonds - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14076:2013 en;fr;de

Houten trappen - Terminologie

NEN-EN 14716:2005 en

Spanplafonds - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14975:2007+A1:2010 en

Vlieringtrappen - Eisen, labeling en beproeving

NEN-EN 15254-7:2018 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Niet-dragende plafonds Deel 7: Metalen sandwichpanelen

NEN-EN 15644:2009 en

Traditioneel ontworpen vooraf vervaardigde trappen van
massief hout - Specificaties en eisen

NPR-CEN/TS 15680:2008 en

Vooraf vervaardigdee houten trappen - Mechanische
beproevingsmethoden

NEN-EN 16165:2021 en

Bepaling van de slipweerstand voor
voetgangersgebieden - Evaluatiemethoden

NEN-EN 16481:2014 en

Houten trappen - Constructief ontwerp Berekeningsmethoden

NEN-EN 16487:2014 en

Akoestiek - Beproevingsmethode voor verlaagde
plafonds - Geluidsabsorptie

NEN-EN 16929:2018 en

Beproevingsmethoden - Houten vloersystemen Bepaling van trillingseigenschappen

NEN-EN-ISO 140-6:1998 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen - Deel 6: Laboratoriummeting van
de contactgeluidisolatie van vloeren

NEN-EN-ISO 16283-1:2014 en

Akoestiek - Praktijkmeting van geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 1:
Luchtgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 16283-2:2020 en

Akoestiek - Praktijkmeting van geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 2:
Contactgeluidisolatie

NPR-ISO/TS 22269:2005 en

Bepaling van het brandgedrag - Branduitbreiding - Proef
op ware grootte voor trappen en trapbedekkingen

NEN 1042:2001 nl

In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en
uitvoering van cementgebonden terrazzovloeren

NEN 1042:2001/A1:2012 nl

In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en
uitvoering van cementgebonden terrazzovloeren

NEN 1775:1991/A1:1997 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
vloeren (Bouwbesluit 2012)

NEN 1775:1991 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van
vloeren (Bouwbesluit 2012)

NEN 2741:2001 nl

In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en
uitvoering van cementgebonden dekvloeren

NEN 2741:2001/A1:2008 nl

In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en
uitvoering van cementgebonden dekvloeren

Document Taal

Titel

NEN 2742:2007 nl

In het werk vervaardigde vloeren - Zwevende
dekvloeren - Terminologie, uitvoering en
kwaliteitsbeoordeling

NEN 2743:2003 nl

In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en
uitvoering van monolithisch afgewerkte betonvloeren en
-verhardingen

NEN 2747:2001 nl

Classificatie en meting van de vlakheid en
evenwijdigheid van vloeroppervlakken

NEN 3509-1:2008 nl

Vaste trappen in gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN 3509-2:2008 nl

Vaste trappen in gebouwen - Deel 2: Woningen en
woongebouwen

NEN 3699:1993/C1:1994 nl

Meetmethode voor het bepalen van nettohoeveelheden
van bouwdelen, installatiedelen en resultaten met
specificatierichtlijnen

NTA 5098:2017 nl

Geluidlabeling van producten voor vloerafwerking

NVN 6725:2008 nl

Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd
beton

NEN 7909:2015 nl

Slipweerstand van beloopbare oppervlakken - Eis en
bepalingsmethode

91.060.40 - Schoorstenen, schachten, leidingen
NEN-EN 1366-5:2021 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
5: Installatiekanalen en -schachten

NEN-EN 1366-13:2019 en

Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
13: Rookgasafvoervoorzieningen

NEN-EN 1443:2019 en

Schoorstenen - Algemene eisen

NEN-EN 1457:1999/C1:1999 en

Schoorstenen - Keramische binnenbuizen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN
1457:1999/A1:2004/C1:2007 en

Schoorstenen - Keramische binnenbuizen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1457-1:2012 en

Schoorstenen - Keramische binnenbuizen - Deel 1:
Gebruik binnenbuizen onder droge condities - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1457-2:2012 en

Schoorstenen - Keramische binnenbuizen - Deel 2:
Gebruik binnenbuizen onder natte condities - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1806:2006 en

Schoorstenen - Keramische blokken voor enkelwandige
schoorstenen - Eisen en beproevingsmethodes

NEN-EN 1856-1:2009 en

Schoorstenen - Eisen voor metalen schoorstenen - Deel
1: Producten voor systeemschoorstenen

NEN-EN 1856-2:2009 en

Schoorstenen - Eisen voor metalen schoorstenen - Deel
2: Metalen voering en en aansluitleidingen

NEN-EN 1857:2010 en

Schoorstenen - Componenten - Betonnen binnenbuizen

NEN-EN 1858:2009+A1:2011 en

Schoorstenen - Onderdelen - Betonnen blokken voor
schoorstenen

NEN-EN 1859:2009+A1:2013 en

Schoorstenen - Metalen schoorstenen Beproevingsmethoden
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NEN-EN 1993-3-1:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-1 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1:
Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten
(inclusief C1:2009)

NEN-EN 1993-3-2:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-2 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-2:
Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen

NEN-EN 1993-3-2:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 3-2: Torens, masten en
schoorstenen - Schoorstenen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 12446:2011 en

Schoorstenen - Onderdelen - Betonnen buitendelen

NEN-EN 13063-1:2005+A1:2007 en Schoorstenen - Systeemschoorstenen met
klei/keramische binnenbuizen - Eisen en
beproevingsmethoden voor roetweerstand
NEN-EN 13063-2:2005+A1:2007 en Schoorstenen - Systeemschoorstenen met
klei/keramische binnenbuizen - Deel 2: Eisen en
beproevingsmethoden voor condenserende systemen
NEN-EN 13063-3:2007 en

Schoorstenen - Systeemschoorstenen met
klei/keramische binnenbuizen - Deel 3: Eisen en
beproevingsmethoden voor gecombineerde luchttoevoer
- en verbrandingsgasafvoersystemen

NEN-EN 13069:2005 en

Schoorstenen - Klei/keramische buitendelen voor
systeemschoorstenen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13084-1:2007 en

Vrijstaande schoorstenen - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 13084-2:2007 en

Vrijstaande schoorstenen - Deel 2: Betonnen
schoorstenen

NEN-EN 13084-4:2005 en

Vrijstaande schoorstenen - Deel 4: Binnenmantels van
steen - Ontwerp en uitvoering

NEN-EN 13084-4:2005/C1:2006 en Vrijstaande schoorstenen - Deel 4: Binnenmantels van
steen - Ontwerp en uitvoering
NEN-EN 13084-5:2005/C1:2006 en Vrijstaande schoorstenen - Deel 5: Materialen voor
binnenmantels van steen - Productspecificaties
NEN-EN 13084-5:2005 en

Vrijstaande schoorstenen - Deel 5: Materialen voor
binnenmantels van steen - Productspecificaties

NEN-EN 13084-6:2015 en

Vrijstaande schoorstenen - Deel 6: Stalen voeringen Ontwerp en uitvoering

NEN-EN 13084-7:2012 en

Vrijstaande schoorstenen - Deel 7: Productspecificaties
voor cilindrische stalen constructies voor gebruik in
enkelwandige stalen schoorstenen en stalen
schoorsteenvoeringen

NEN-EN 13084-8:2005 en

Vrijstaande industriële schoorstenen - Deel 8: Ontwerp
en uitvoering van rookafvoersystemen opgehangen aan
draagmastconstructies

NEN-EN 13216-1:2019 en

Schoorstenen - Beproevingsmethoden voor
systeemschoorstenen - Deel 1: Algemene
beproevingsmethoden

NEN-EN 13384-1:2015+A1:2019 en Schoorstenen - Thermische en dynamische
stromingsberekeningsmethoden - Deel 1: Enkelvoudige
schoorstenen
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NEN-EN 13384-2:2015+A1:2019 en Schoorstenen - Thermische en dynamische
stromingsberekeningsmethoden - Deel 2: Schoorstenen
voor verbrandingstoestellen
NEN-EN 13384-3:2005 en

Schoorstenen - Thermische en dynamische
berekeningsmethoden - Deel 3: Methoden voor de
ontwikkeling van diagrammen en tabellen voor
schoorstenen voor een enkel verwarmingstoestel

NEN-EN 13502:2002 en

Schoorstenen - Eisen en beproevingen voor keramische
aansluitingen

NEN-EN 14241-1:2013 en

Schoorstenen - Elastomerische afdichtingen en
afdichtingsproducten - Materiaaleisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: Afdichtingen in
afvoersystemen

NEN-EN 14297:2004 en

Schoorstenen - Beproevingsmethode van de vorstdooiweerstand voor producten voor schoorstenen

NEN-EN 14471:2013+A1:2015 en

Schoorstenen - Systeemschoorstenen met kunststoffen
binnenbuizen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14989-1:2007 en

Schoorstenen - Eisen en beproevingsmethoden voor
metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen
voor gesloten verwarmingstoestellen - Deel 1: Verticale
luchttoevoer terminals voor C6 toestellen

NEN-EN 14989-2:2008 en

Schoorstenen - Eisen en beproevingsmethoden voor
metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen
voor gesloten verwarmingstoestellen - Deel 2:
Verbrandingsgasafvoer en luchttoevoersystemen voor
individuele gesloten toestellen

NEN-EN 15287-1:2007+A1:2010 en Schoorstenen - Ontwerp, installatie en ingebruikneming
van schoorstenen - Deel 1: Schoorstenen voor open
verwarmingstoestellen
NEN-EN 15287-2:2008 en

Schoorstenen - Ontwerp, installatie en ingebruikneming
van schoorstenen - Deel 2: Schoorstenen voor gesloten
verwarmingstoestellen

NPR-CEN/TS 16134:2011 en

Uitmondingsconstructies voor schoorstenen - Algemene
eisen en materiaalonafhankelijke beproevingsmethoden

NEN-EN 16475-1:2020 en

Schoorstenen - Benodigdheden - Deel 1: Geluiddempers
- Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16475-2:2017 en

Schoorstenen - Benodigdheden - Deel 2:
Schoorsteenkleppen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16475-3:2016+A1:2019 en Schoorstenen - Benodigdheden - Deel 3: Trekregelaars
en doorstroomopeningen bij stilstand - Eisen en
beproevingsmethoden
NEN-EN 16475-4:2020 en

Schoorstenen - Benodigdheden - Deel 4:
Rookgasafsluiters - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16475-6:2020 en

Schoorstenen - Benodigdheden - Deel 6:
Inspectieluiken - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16475-7:2016+A1:2020 en Schoorstenen - Benodigdheden - Deel 7: Eisen en
beproevingsmethoden
NEN-EN 16497-1:2015 en

Schoorstenen - Systeemschoorstenen uit beton - Deel 1:
Ongebalanceerde rookgasafvoertoepassingen

Document Taal

Titel

NEN-EN 16497-2:2017 en

Schoorstenen - Systeemschoorstenen uit beton - Deel 2:
Uitgebalanceerde rookkanaaltoepassingen

NEN 2757-1:2019 nl

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen
voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden
installaties - Deel 1: Installaties met een belasting
kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde

NEN 2757-2:2021 nl

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen
voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden
installaties - Deel 2: Installaties met een belasting van
130 kW tot en met 2 500 kW op bovenwaarde

NPR 2758:2022 nl

Praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer en
verbrandingsluchttoevoer en veilig gebruik
van verbrandingstoestellen voor vaste of vloeibare
brandstoffen ((stuks)hout, pellets, kolen en olie) Aanwijzingen en voorbeelden - Leidraad bij NEN 2757-1
en NEN 6062

NPR 2759:2022 nl

Praktijkrichtlijn voor in het werk te realiseren
rookgasafvoer van verbrandingstoestellen ongeacht het
type brandstof - Aanwijzingen en voorbeelden - Leidraad
bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 6062

NPR 3378-45:2017 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen Deel 45: Vervangen van verbrandingstoestellen, werken
aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van
verbrandingstoestellen en het beoordelen van de
consequenties van wijzigingen aan de bestaande
ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij
NEN 2757-1 en NEN 8757

NEN 6062:2017 nl

Bepaling van de brandveiligheid van
rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen

NEN 8062:2011 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het
beoordelen van de brandveiligheid van
rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 8757:2005 nl

Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen
- Bepalingsmethoden voor bestaande bouw (Bouwbesluit
2012)

91.060.50 - Deuren en ramen
NEN-EN 129:2012 en

Beproevingsmethoden voor deuren - Test voor
vervorming van deurbladen door torderen

NEN-EN 947:1999 en

Scharnierende of taatsdeuren - Bepaling van de
weerstand tegen verticale belasting

NEN-EN 948:1999 en

Scharnierende of taatsdeuren - Bepaling van de
weerstand tegen statische torsie

NEN-EN 949:1999 en

Ramen en vliesgevels, deuren, zonneschermen en luiken
- Weerstand tegen stoten met een zacht en zwaar
lichaam voor deuren

NEN-EN 950:1999 en

Deurbladen - Bepaling van de weerstand tegen stoten
met een hard lichaam

NEN-EN 951:1999 en

Deurbladen - Meetmethode van hoogte, breedte, dikte
en haaksheid
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NEN-EN 952:1999 en

Deurbladen - Algemene en plaatselijke vlakheid Meetmethode

NEN-EN 1026:2016 en

Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid Beproevingsmethode

NEN-EN 1027:2016 en

Ramen en deuren - Waterdichtheid Beproevingsmethode

NEN-EN 1121:2000 en

Deuren - Gedrag bij plaatsing tussen twee verschillende
klimaten - Beproevingsmethode

NEN-EN 1154:1997 en

Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1191:2012 en

Ramen en deuren - Bestandheid tegen herhaald openen
en sluiten - Beproevingsmethode

NEN-EN 1192:1999 en

Deuren - Classificatie van sterkte-eisen

NEN-EN 1294:2000 en

Deurbladen - Bepaling van het gedrag bij verandering
van de vochtigheid in opeenvolgende uniforme klimaten

NEN-EN 1522:1998 en

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen Kogelwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1523:1998 en

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen Kogelwerendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 1529:2021 en

Deurbladen - Hoogte, breedte, dikte en haaksheid Tolerantieklassen

NEN-EN 1530:1999 en

Deurbladen - Algemene en plaatselijke vlakheid Tolerantieklassen

NEN-EN 1627:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN 1628:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de
bepaling van de weerstand tegen statische belasting

NEN-EN 1629:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de
bepaling van de weerstand tegen dynamische belasting

NEN-EN 1630:2021 en

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken Inbraakwerendheid - Beproevingsmethoden voor de
bepaling van de weerstand tegen manuele
inbraakpogingen

NEN-EN 1634-1:2014+A1:2018 en Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren,
luiken en te openen ramen
NEN-EN 1634-2:2008 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 2: Brandwerende typeringsproef voor
hang- en sluitwerk

NEN-EN 1634-3:2004/C1:2007 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen
rookdoorgang van deuren en luiken
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NEN-EN 1634-3:2004 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookbeheersing
van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en
sluitwerk - Deel 3: Beproeving van de weerstand tegen
rookdoorgang van deuren en luiken

NEN-EN 1932:2013 en

Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen
windbelastingen - Beproevingsmethode en
prestatiekenmerken

NEN-EN 1933:1998 en

Zonneschermen - Weerstand tegen de belasting door
opeenhoping van water - Beproevingsmethode

NEN-EN 12045:2000 en

Aangedreven luiken en zonneschermen Gebruiksveiligheid - Bepaling van de uitgezonden kracht

NEN-EN 12046-1:2020 en

Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 1:
Ramen

NEN-EN 12046-2:2000 en

Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 2:
Deuren

NEN-EN 12194:2000 en

Luiken, zonneschermen, aan de binnenzijde geplaatste
zonneschermen - Onjuiste bediening Beproevingsmethoden

NEN-EN 12207:2016 en

Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie

NEN-EN 12208:1999 en

Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie

NEN-EN 12210:2016 en

Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting Classificatie

NEN-EN 12211:2016 en

Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting Beproevingsmethode

NEN-EN 12216:2018 en;fr;de

Aan de binnenzijde en buitenzijde geplaatste
zonneschermen - Terminologie, verklaarbare
woordenlijst en definities

NEN-EN 12217:2015 en

Deuren - Bedieningskrachten - Eisen en classificatie

NEN-EN 12219:1999 en

Deuren - Klimaatinvloeden - Eisen en classificatie

NEN-EN 12365-1:2003 en

Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen
voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 1: Eisen
en classificatie

NEN-EN 12365-2:2003 en

Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen
voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 2:
Lineaire drukkrachtbeproevingsmethoden

NEN-EN 12365-3:2003 en

Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen
voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 3:
Beproevingsmethode voor de terugvering

NEN-EN 12365-4:2003 en

Hang- en sluitwerk - Afdichtingen en afdichtingsprofielen
voor ramen, deuren, luiken en vliesgevels - Deel 4:
Terugvering na versnelde
verouderingsbeproevingsmethode

NEN-EN 12400:2002 en

Ramen en deuren - Mechanische duurzaamheid - Eisen
en classificatie

NEN-EN 12412-2:2003 en

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken
- Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt met de
warmtekastmethode (hot box) - Deel 2: Kozijnen
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NEN-EN 12412-4:2003 en

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken
- Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt met de
warmtekastmethode (hot box) - Deel 4: Behuizing van
rolluiken

NEN-EN 12424:2000 en

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Weerstand tegen windbelasting - Classificatie

NEN-EN 12425:2000 en

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Weerstand tegen het binnendringen van water Classificatie

NEN-EN 12426:2000 en

Industrie,, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Luchtdoorlatendheid - Classificatie

NEN-EN 12427:2000 en

Industrie, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 12428:2013 en

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Warmtetransmissie - Eisen voor de berekening

NEN-EN 12433-1:1999 en;de;fr

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Termen en definities - Deel 1: Soorten deuren

NEN-EN 12433-2:1999 en;de;fr

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Termen en definities - Deel 2: Onderdelen van deuren

NEN-EN 12444:2000 en

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Weerstand tegen windbelasting - Beproeving en
berekening

NEN-EN 12453:2017+A1:2021 en

Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 12489:2000 en

Industrie, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Waterdichtheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 12519:2018 de;fr;en

Ramen en deuren - Terminologie

NEN-EN 12604:2017+A1:2020 en

Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken Mechanische aspecten - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12608-1:2016+A1:2020 en Profielen van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) voor de
vervaardiging van ramen en deuren - Classificatie, eisen
en beproevingsmethoden - Deel 1: Niet-gecoate PVC-U
profielen met licht gekleurde oppervlakken
NEN-EN 12635:2002+A1:2008 en

Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken Installatie en gebruik

NEN-EN 12833:2001 en

Rolluiken voor dakramen en serres - Weerstand tegen
sneeuwbelasting - Beproevingsmethode

NEN-EN 12835:2000 en

Luchtdichte luiken - Beproeving op de
luchtdoorlatendheid

NEN-EN 12978:2003+A1:2009 en

Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten Veiligheidsvoorzieningen voor automatisch werkende
deuren en hekken - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13049:2003 en

Ramen - Botsing met een zacht en zwaar lichaam Beproevingsmethode, veiligheidseisen en classificatie

NEN-EN 13115:2020 en

Ramen - Classificatie van mechanische eigenschappen Verticale belasting, torsie en bedieningskrachten

NEN-EN
13120:2009+A1:2014/C1:2015 en

Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen Prestatie-eisen inclusief veiligheid
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NEN-EN 13120:2009+A1:2014 en

Aan de binnenzijde geplaatste zonwering - Prestatieeisen inclusief veiligheid

NEN-EN 13123-1:2001 en

Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies
- Eisen en classificatie - Deel 1: Schokbuis

NEN-EN 13123-2:2004 en

Ramen, deuren en luiken - Weerstand tegen explosies Eisen en classificatie - Deel 2: Veldtest

NEN-EN 13124-1:2001 en

Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies
- Beproevingsmethode - Deel 1: Schokbuis

NEN-EN 13124-2:2004 en

Deuren, ramen en luiken - Weerstand tegen explosies Beproevingsmethode - Deel 2: Veldtest

NEN-EN 13125:2001 en

Luiken en zonneschermen - Aanvullende thermische
weerstand - Toewijzing van een
luchtdoorlatendheidsklasse aan een product

NEN-EN 13330:2013 en

Luiken - Slingerproef met hard vallichaam Beproevingsmethoden

NEN-EN 13420:2011 en

Ramen - Gedrag tussen verschillende klimaten Beproevingsmethode

NEN-EN 13527:1999 en

Luiken en zonneschermen - Bepaling van de
bedieningskracht - Beproevingsmethoden

NEN-EN 13561:2015/C1:2016 en

Zonneschermen - Prestatie-eisen inclusief veiligheid

NEN-EN 13561:2015 en

Zonneschermen - Prestatie-eisen inclusief veiligheid

NEN-EN 13659:2015 en

Luiken - Prestatie-eisen inclusief veiligheid

NEN-EN 14024:2004 en

Metalen profielen met thermische onderbreking Mechanische prestaties - Eisen, toetsen en beproevingen
voor beoordeling

NEN-EN 14201:2004 en

Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen
terugkerende handelingen (mechanische duurzaamheid)
- Beproevingsmethoden

NEN-EN 14202:2004 en

Zonneschermen en luiken - Geschiktheid voor het
gebruik van kokervormige en blokvormige motorisering Eisen en beproevingsmethodes

NEN-EN 14203:2004 en

Zonneschermen en luiken - Geschiktheid voor het
gebruik van slingers - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14220:2006 en

Hout en houtachtige materialen in ramen, deuren en
kozijnen in de gebouwschil - Eisen en specificaties

NEN-EN 14221:2006 en

Hout en houtachtige materialen in ramen, deuren en
kozijnen voor binnen - Eisen en specificaties

NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 en Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie-eisen - Deel
1: Ramen en buitendeuren
NEN-EN 14351-2:2018 en

Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie-eisen - Deel
2: Binnendeuren

NEN-EN 14500:2021 en

Zonneschermen en luiken - Thermisch en visueel
comfort - Beproeving- en berekeningsmethoden

NEN-EN 14501:2021 en

Zonneschermen en luiken - Thermisch en visueel
comfort - Prestatiekenmerken en classificatie

NEN-EN 14608:2004 en

Ramen - Bepaling van de weerstand van sterkte
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NEN-EN 14609:2004 en

Ramen - Bepaling van de weerstand tegen statische
torsie

NEN-EN 14637:2007 en

Hang- en sluitwerk - Elektrisch gestuurde openstandhouders voor rook-en branddeuren - Eisen,
beproevingsmethoden, aanbrengen en onderhoud

NEN-EN 14759:2005 en

Luiken - Geluidisolatie met betrekking tot luchtgeluid Prestatie-eigenschappen

NEN-EN 15269-1:2019 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheids- en/of rookwerendheidsproeven voor
deuren, luiken en te openen ramen, inclusief hang- en
sluitwerk - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 15269-1:2019/C1:2020 en Extended application of test results for fire resistance
and/or smoke control for door, shutter and openable
window assemblies, including their elements of building
hardware - Part 1: General requirements
NEN-EN 15269-2:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brandwerendheid en/of rookwerendheid van deuren
en luiken inclusief hang-en sluitwerk - Deel 2:
Scharnierende en taatsende deuren van staal

NEN-EN 15269-3:2012 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven en/of
rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te
openen ramen, inclusief hang- en sluitwerk - Deel 3:
Brandwerendheid van houten scharnierende en
taatsende deuren en te openen ramen

NEN-EN 15269-5:2014+A1:2016 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van branden rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te
openen ramen inclusief hang- en sluitwerk - Deel 5:
Brandwerendheid van scharnierende en taatsende
metaal omlijste glazen deuren en te openen ramen
NEN-EN 15269-7:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven en rookwerendheidsproeven
voor deuren, luiken en te openen ramen inclusief hangen sluitwerk - Deel 7: Brandwerendheid van stalen
schuifdeuren

NEN-EN 15269-10:2011 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brand- en/of rookwerendheid van deuren en luiken
inclusief hang-en sluitwerk - Deel 10: Brandwerendheid
van stalen rolluiken

NEN-EN 15269-11:2018+C1:2019
en

Uitbreiding geldigheidsgebied van beproevingsresultaten
van brand- en/of rookwerendheid van deuren en luiken
inclusief hang-en sluitwerk - Deel 11: Brandwerendheid
van bedienbare geweven gordijnen

NEN-EN 15269-20:2020 en

Uitbreiding van het geldigheidsgebied van
beproevingsresultaten van brandwerendheid en/of
rookwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen,
inclusief kozijnen en hang-en sluitwerk - Deel 20:
Rookwerendheid van deuren, luiken, bedienbare textiele
schermen en te openen ramen

NEN-EN 16005:2012 en

Automatische deuren voor voetgangers Gebruiksveiligheid - Eisen en beproevingsmethoden
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NEN-EN 16005:2012/C1:2015 en

Automatische deuren voor voetgangers Gebruiksveiligheid - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16034:2014 en

Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en
garagedeuren, en ramen die open kunnen Productnorm, prestatiekenmerken - Brandwerende en/of
rookbeperkende kenmerken

NEN-EN 16281:2013 en

Producten veilig voor kinderen - Kindveilige sluitingen
voor ramen en balkondeuren bestemd voor de
consument - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16361:2013+A1:2016 en

Automatisch werkende deuren voor voetgangers Productnorm, prestatie-eisen - Buitendeuren anders dan
draaideuren, in eerste instantie ontworpen voor
elektrische deuren zonder weerstand tegen brand en
rookkenmerken

NEN-EN 16433:2014 en

Aan de binnenzijde geplaatste zonwering - Bescherming
tegen verwurging - Beproevingsmethoden

NEN-EN 16434:2014 en

Aan de binnenzijde geplaatste zonwering - Bescherming
tegen verwurging - Eisen en beproevingsmethoden voor
veiligheidsvoorzieningen

NEN-EN 16580:2015 en

Ramen en deuren - Vocht- en spatwaterbestendigheid
van deuren - Beproeven en classificatie

NEN-EN 16654:2015 en

Kinderartikelen - Vingerbeschermingsprofielen voor
deuren - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NPR-CEN/TR 16676:2014 en

Energieverlies door industriële deuren

NEN-EN 17020-4:2021 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
duurzaamheid zelfsluitende deursets en te openen
ramen. - Deel 4: Duurzaamheid van zelfsluitende
scharnierende en taatsende metaal omlijste glazen
deuren en te openen ramen

NEN-EN 17213:2020 en

Ramen en deuren - Milieuverklaringen van producten Productcategorieregels voor ramen en deuren

NEN-EN 17372:2021 en

Automatisch werkende deuren voor voetgangers, anders
dan schuivende en ronddraaiende deuren, met
zelfsluitende functie - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 17410:2021 en

Plastics - Controlled loop recycling of PVC-U profiles from
windows and doors

NEN-EN-IEC 60335-297:2007/A12:2015 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-97: Bijzondere eisen voor
aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen,
jaloezieën en soortgelijke uitrusting

NEN-EN-IEC 60335-2-103:2015 en Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-103: Bijzondere eisen voor poorten,
deuren en ramen
NEN-EN-IEC 60335-297:2007/A11:2008 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-97: Bijzondere eisen voor
aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen,
jaloezieën en soortgelijke uitrusting
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NEN-EN-IEC 60335-297:2007/A2:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-97: Bijzondere eisen voor
aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen,
jaloezieën en soortgelijke uitrusting

NEN-EN-IEC 60335-2-97:2007 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-97: Bijzondere eisen voor
aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen,
jaloezieën en soortgelijke uitrusting

NEN-ISO 3008-2:2017 en

Brandwerendheidproeven - Deel 2: Liftschachtdeuren

NEN-ISO 3008-4:2021 en

Brandwerendheidsproeven - Deuren en luiken - Deel 4:
Afdichtingsmaterialen voor rechte voegen, gebruikt voor
het afsluiten van de opening tussen het kozijn en de
ondersteuningsconstructie

NEN-EN-ISO 10077-1:2017 (Cor.
2020-05) en

Thermische prestatie van ramen, deuren en luiken Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 10077-2:2017 en

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken
- Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel
2: Numerieke methode voor kozijnen

NEN-EN-ISO 12567-1:2010 en

Thermische eigenschappen van ramen en deuren Bepaling van de warmtegeleiding met de
warmtekastmethode - Deel 1: Complete ramen en
deuren

NEN-EN-ISO 125671:2010/C1:2010 en;de;fr

Thermische eigenschappen van ramen en deuren Bepaling van de warmtegeleiding met de
warmtekastmethode - Deel 1: Volledige ramen en
deuren

NEN-EN-ISO 12567-2:2005 en

Thermische eigenschappen van ramen en deuren Bepaling van de warmtegeleiding met de
warmtekastmethode - Deel 2: Dakramen en andere
kantelramen

NEN-ISO 19467:2017 en

Thermische prestatie van ramen en deuren - Bepaling
van de zonnewarmtewinstcoëfficiënt met behulp van een
zonnesimulator

NEN-ISO 19467-2:2021 en

Thermische prestatie van ramen en deuren - Bepaling
van de zonnewarmtewinstcoëfficiënt met behulp van een
zonnesimulator - Deel 2: Centrum van de beglazing

NEN-ISO 22496:2021 en

Ramen en deuren - Terminologie

NEN 3569:2018 nl

Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van
lichamelijk letsel door brekend glas - Eisen

NEN 3576:2009 nl

Beglazing van kozijnen, ramen en deuren - Functionele
eisen

NPR 3577:2011 nl

Beglazen van gebouwen

NEN 5087:2013/A1:2016 nl

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van
dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5087:2013 nl

Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van
dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5096:2012 nl

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen,
classificatie en beproevingsmethoden
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NEN 5096:2012/A1:2015 nl

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen,
classificatie en beproevingsmethoden

NEN 7034-2:1997 nl

Profielen van ongeplasticeerd PVC voor het construeren
van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren - Deel
2: Gekleurde profielen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 8654:2016 en

Vingerbeschermingsprofielen voor scharnierende
binnendeuren voor intensief gebruik - Veiligheidseisen
en beproevingsmethoden

NEN 8654:2016 de

Vingerbeschermingsprofielen voor scharnierende
binnendeuren voor intensief gebruik - Veiligheidseisen
en beproevingsmethoden

NEN 8654:2016 nl

Vingerbeschermingsprofielen voor scharnierende
binnendeuren voor intensief gebruik - Veiligheidseisen
en beproevingsmethoden

91.060.99 - Gebouwelementen, overige
NEN-EN 1364-5:2017 en

Bepaling van de brandwerendheid van nietdragende bouwdelen - Deel 5: Luchtdoorvoerroosters

NEN-EN 15080-8:2009 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven - Deel 8: Balken

NTA 8111:2011 nl

Drijvende bouwwerken

91.080 - Bouwconstructies
NEN-ISO 23469:2005 en

Grondslagen voor het ontwerpen van constructies Seismische belastingen voor ontwerpen geotechnisch
werk

NPR 8020-50:2011 nl

Evenementen - Podiumconstructies Verantwoordelijkheden

91.080.01 - Bouwconstructies, algemeen
NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1:
Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen
gewicht en gebruiksbelastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-2+C3:2019 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2:
Algemene belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 1991-13+C1+A1:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3+C1: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene
belastingen - Sneeuwbelasting

NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3:
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-15+C1:2011/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene
belastingen - Thermische belasting

NEN-EN 1991-1-5+C1:2011 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5:
Algemene belastingen - Thermische belasting
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1991-1-6:2005/NB:2013
en

Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op
constructies - Deel 1-6: Algemene belastingen Belastingen tijdens uitvoering
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NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016 nl

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene
regels

NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7:
Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels

NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7:
Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels

NEN-EN 1997-2:2007/NB:2011 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-2 Eurocode 7
Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en
beproeving (inclusief C1:2010)

NEN-EN 10024:1995 nl

Warmgewalste I-profielen met tapsvormige flenzen Toleranties op vorm en afmetingen

NEN-EN 10024:1995 en

Warmgewalste I-profielen met tapsvormige flenzen Toleranties op vorm en afmetingen

NEN-EN 13381-5:2014 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel
5: Bescherming aangebracht op samengestelde
beton/geprofileerde staalplaat-constructiedelen

NEN-ISO 724:1999 en

ISO-metrische schroefdraad voor algemene toepassing Nominale maten

NEN-ISO 724:1999 nl

ISO-metrische schroefdraad voor algemene toepassing Nominale maten

NEN-ISO 3898:2013 en

Grondslagen voor het ontwerpen van constructies Namen en symbolen van fysische en metagrootheden

NEN-EN-ISO 4759-1:2001 en

Toleranties voor bevestigingsartikelen - Deel 1: Bouten,
schroeven,tapeinden en moeren - Productklassen A, B
en C

NEN-EN-ISO 7042:2013 en

Zeskantborgmoeren van metaal, type 2 - Sterkteklassen
5, 8, 10 en 12

NEN-ISO 12494:2017 en

Atmosferische aanvriezing van constructies

NEN-ISO 13822:2010 en

Grondslagen voor het ontwerpen van constructies Beoordeling van bestaande constructies

NEN-ISO 15928-1:2015 en

Woningen - Beschrijving van eigenschappen - Deel 1:
Structurele veiligheideisen

NEN-ISO 15928-3:2015 en

Woningen - Beschrijving van de prestatie - Deel 3:
Duurzaamheid van de constructie

NEN-ISO 15928-4:2017 en

Woningen - Beschrijving van eigenschappen - Deel 4:
Brandbeveiliging

NEN-ISO 15928-7:2021 en

Woningen - Beschrijving van prestatie - Deel 7:
Toegankelijkheid en de bruikbaarheid

NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019 nl

Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN
Nationale bijlage bij NEN-EN
1990+A1+A1/C2:2019/NB:2019 nl 1990+A1:2006+A1:2006/C2:2019 Eurocode:
Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1991-11+C1+C11:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1:
Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen
gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

Document Taal

Titel

NEN-EN 1991-12+C3:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C3: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene
belastingen - Belasting bij brand

NEN-EN 19971+C1+A1:2016/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7:
Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels

NEN 2886:1990 nl

Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen Steenachtige draagconstructies

NEN 3560:1983 en

Staalkabels - Eisen en beproevingsmethoden voor de
keuring van staaldraad en staalkabels

NEN 3560:1983 nl

Staalkabels - Eisen en beproevingsmethoden voor de
keuring van staaldraad en staalkabels

NPR 6703:2006 nl

Wateraccumulatie - Aanvullende rekenregels en
vereenvoudigingen voor het belastingsgeval regenwater
in NEN 6702

NCS 7201:2017 nl

Zelfverklaring 'Proefbelasting van funderingspalen'
behorend bij NPR 7201

NPR 7201:2017+A1:2020 nl

Geotechniek - Bepaling van het axiaal draagvermogen
van funderingspalen door middel van proefbelastingen

NPR 8020-51:2013 nl

Evenementen - Podiumconstructies - Belastingen en
constructieve uitgangspunten

NEN 8700:2011+A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren Grondslagen

NEN 8700:2011/A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren Grondslagen

NEN 8701:2011/A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren Belastingen

NEN 8701:2011+A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren Belastingen

NEN 8707:2018+C1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur Geotechnische constructies

NPR 9090:2018 nl

DC-installaties voor laagspanning

NEN 9997-1:2016/C2:2017 nl

Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1:
Algemene regels

NEN 9997-1+C2:2017 nl

Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1:
Algemene regels

NPR 9998:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen
en weerstanden

NPR 9998:2020 en

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen
en weerstanden

Document Taal

Titel

91.080.10 - Metaalconstructies
NEN-EN 1090-3:2019 en

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 3: Technische eisen voor aluminium constructies

NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3:
Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
NEN-EN 1991-13+C1+A1:2019/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3+C1: Eurocode 1:
Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene
belastingen - Sneeuwbelasting

NEN-EN 1992-1-2:2005/C1:2008
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-1+C2+A1:2016 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-1+C2+A1/NB:2016 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
nl
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
NEN-EN 1993-18+C2:2011/C11:2016 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen

NEN-EN 1993-18+C2:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-8 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8:
Ontwerp en berekening van verbindingen (inclusief
C2:2009) (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-8+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-10:2006/NB:2007
nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-10 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 110: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de
dikterichting

NEN-EN 1993-1-12+C1:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de
uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S
700 (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-3-2:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-2 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-2:
Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen

NEN-EN 1994-11+C1:2011/NB:2012 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-1+C1 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-1+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-1-1:2005 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 10067:1997/C1:1999 nl

Warmgewalst bulbplatstaal - Afmetingen en toleranties
op vorm, afmetingen en massa

Document Taal

Titel

NEN-EN 10131:2006 nl

Koudgewalste niet-beklede en met zink- of zink-nikkel
elektrolytisch beklede platte producten van laag
koolstofstaal en staal met hoge vloeigrens voor
koudvervormen - Toleranties op afmetingen en vorm

NEN-EN 10131:2006 en

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

CEN/TR 17052:2017 en

Richtlijnen voor de implementatie van EN 10901:2009+A1:2011, Het vervaardigen van staal- en
aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor het
vaststellen van de conformiteit van constructieve
onderdelen

NEN-EN-ISO 12944-3:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van beschermende
verfsystemen - Deel 3: Ontwerpcriteria

NEN-EN-ISO 12944-7:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van beschermende
verfsystemen - Deel 7: Uitvoering van en toezicht op
schilderwerkzaamheden

NEN-EN-ISO 12944-9:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van beschermende
verfsystemen - Deel 9: Beschermendeverfsystemen en
laboratoriumprestatietesten voor buitengaatse en
gerelateerde constructies

NEN-EN-ISO 14713-1:2017 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen en
corrosieweerstand

NEN-EN-ISO 14713-1:2017 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen en
corrosieweerstand

NEN-EN-ISO 14713-3:2017 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 3: Sherardiseren

NEN-EN-ISO 14713-3:2017 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 3: Sherardiseren

NEN-EN 1993-110+C2:2011/C11:2015 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-12:2007/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-12 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 112: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993
voor staalsoorten tot en met S 700 (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-4+A1+C1:2011 nl Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde platen
(Bouwbesluit 2012)

Document Taal

Titel

NEN-EN 1999-14+A1+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1999-1-4 - Eurocode 9:
Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Deel 1-4: Koudgevormde dunne platen (Bouwbesluit
2012)

91.080.13 - Staalconstructies
NEN-EN-ISO 286-2:2010/C1:2013
en

Geometrische productspecificaties (GPS) - ISOpassingstelsel - Deel 2: Tabellen met
standaardtolerantieklassen en grensmaatafwijkingen
voor gaten en assen

NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011 en Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit
van constructieve onderdelen
NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011 nl

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit
van constructieve onderdelen

NEN-EN 1090-2:2018 en

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies

NEN-EN 1090-2:2018 nl

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies

NEN-EN 1090-4:2018 en

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 4: Technische eisen voor dunwandige,
koudvervormde stalen elementen en constructies voor
dak-, plafond-, vloer- en muurtoepassingen

NEN-EN 1090-5:2017 en

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 5: Technische eisen voor dragende, dunwandige,
koudgevormde bouwelementen en bouwdelen voor dak-,
plafond-, vloer- en muurtoepassingen uit aluminium

NEN-EN 1993-1-4:2006/A1:2015
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor
roestvaste staalsoorten

NEN-EN 1993-1-1+C2/A1:2014 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-5:2006/A1:2017
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden

NEN-EN 1993-1-6:2007/A1:2017
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-6: Sterkte en Stabiliteit van
Schaalconstructies

NEN-EN 1993-1-1+C2+A1/NB:2016 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
nl
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-1+C2+A1:2016 nl Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
NEN-EN 1993-1-1:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
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NEN-EN 1993-1-1:2006/C2:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-2:2005 en

Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (inclusief
C1:2006)

NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-1-2:2005/C2:2009
en;fr;de

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-3:2006/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-3 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3:
Algemene regels - Aanvullende regels voor
koudgevormde dunwandige profielen en platen
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-3:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige
profielen en platen Vervangt NEN 6773:2000 en NEN
6773:2000/A1:2001 (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-3:2006/C3:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige
profielen en platen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-4:2006 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor
roestvaste staalsoorten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-4:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor
roestvaste staalsoorten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-4:2006/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-4 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4:
Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvaste
staalsoorten

NEN-EN 1993-1-4:2006/A2:2020
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor
roestvaste staalsoorten

NEN-EN 1993-1-5:2006/A2:2019
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden

NEN-EN 1993-1-5:2006/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-5:2006+C1:2012
nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
(Bouwbesluit 2012)
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NEN-EN 1993-1-5:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-5:2006/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5:
Constructieve plaatvelden (Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1993-1-6:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - Sterkte
en Stabiliteit van Schaalconstructies (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-6:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - Sterkte
en Stabiliteit van Schaalconstructies (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-6:2007/NB:2020
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-6 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6:
Algemene regels - Sterkte en Stabiliteit van
Schaalconstructies (inclusief C1:2009 en A1:2017)

NEN-EN 1993-1-7:2008 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks
op het vlak belaste platen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-7:2008/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks
op het vlak belaste platen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-8+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-8:2006/C2:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen

NEN-EN 1993-1-8:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen (inclusief C1:2006)

NEN-EN 1993-18+C2:2011/C11:2016 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van
verbindingen

NEN-EN 1993-18+C2:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-8 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8:
Ontwerp en berekening van verbindingen (inclusief
C2:2009) (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-9:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-1-9+C2:2012 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing

NEN-EN 1993-1-9:2006/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-9 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9:
Vermoeiing (inclusief C2:2009) (Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1993-1-9:2006/C1:2006
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing
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NEN-EN 1993-1-9:2006/C2:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-1-10:2006/NB:2007
nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-10 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 110: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de
dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006/C2:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-10:2006/NB:2007
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-10 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 110: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de
dikterichting

NEN-EN 1993-1-10+C2:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-11:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening
van op trek belaste componenten

NEN-EN 1993-1-11:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening
van op trek belaste componenten

NEN-EN 1993-1-11+C1:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening
van op trek belaste componenten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-12:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de
uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S
700

NEN-EN 1993-1-12:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de
uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S
700

NEN-EN 1993-2:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-2+C1:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-2+C1:2011/NB:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
nl
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen (Bouwbesluit
2012)
NEN-EN 1993-2:2007/C1:2009 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen

NEN-EN 1993-3-1:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en
schoorstenen - Torens en masten (Bouwbesluit 2012)

Document Taal
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NEN-EN 1993-3-1:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en
schoorstenen - Torens en masten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-3-1:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-3-1 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1:
Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten
(inclusief C1:2009)

NEN-EN 1993-3-2:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 3-2: Torens, masten en
schoorstenen - Schoorstenen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-4-1:2007/A1:2017
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-1: Silo's

NEN-EN 1993-4-1:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-1: Silo's (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-4-1:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-1: Silo's (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-4-2:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-4-2:2007/A1:2017
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks

NEN-EN 1993-4-2:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-5:2008/C1:2009 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-5:2008 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-5:2008/NB:2012 en

Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening
van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden

NEN-EN 1993-6:2008 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-6:2008/NB:2012 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-6 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6:
Kraanbanen (inclusief C1:2009)

NEN-EN 1993-6:2008/C1:2009 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2+C1/A1:2014 nl

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-1:2005/C1:2009
en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
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NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1994-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-1-2:2005 en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp enberekening van
constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-2:2006 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-2+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-2:2006/C1:2008 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen

NPR-CEN-ISO/TR 3834-6:2007 en

Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 6:
Richtlijnen voor de invoering van ISO 3834

NPR-CEN-ISO/TR 3834-6:2007 nl

Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - Deel 6:
Richtlijnen voor de invoering van ISO 3834

NEN-EN 10034:1994 en

I- en H-profielen van constructiestaal - Toleranties op
vorm en afmetingen

NEN-EN 10034:1994 nl

I- en H-profielen van constructiestaal - Toleranties op
vorm en afmetingen

NEN-EN 10055:1996 nl

Warmgewalste stalen gelijkzijdige T-profielen met
afgeronde kanten - Afmetingen en toleranties op vorm
en afmetingen

NEN-EN 10055:1996 en

Warmgewalste stalen gelijkzijdige T-profielen met
afgeronde kanten - Afmetingen en toleranties op vorm
en afmetingen

NEN-EN 10056-2:1994 en

Gelijkzijdige en ongelijkzijdige hoekstaven van
constructiestaal - Deel 2: Toleranties op vorm en
afmetingen

NEN-EN 10056-2:1994 nl

Gelijkzijdige en ongelijkzijdige hoekstaven van
constructiestaal - Deel 2: Toleranties op vorm en
afmetingen

NEN-EN 10067:1997 en

Warmgewalst bulbplatstaal - Afmetingen en toleranties
op vorm, afmetingen en massa
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NEN-EN 10067:1997 nl

Warmgewalst bulbplatstaal - Afmetingen en toleranties
op vorm, afmetingen en massa

NEN-EN 10088-4:2009 en

Roestvaste staalsoorten - Deel 4: Technische
leveringsvoorwaarden voor plaat en band van
corrosievast staal voor constructief gebruik

NEN-EN 10163-2:2004 nl

Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid
van warmgewalste platen, plaatstroken en profielen van
staal - Deel 2: Platen en plaatstroken

NEN-EN 10163-2:2004 en

Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid
van warmgewalste platen, plaatstroken en profielen van
staal - Deel 2: Platen en plaatstroken

NEN-EN 10163-3:2004 en

Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid
van warmgewalste platen, plaatstroken en profielen van
staal - Deel 3: Profielen

NEN-EN 10163-3:2004 nl

Leveringsvoorwaarden voor de oppervlaktegesteldheid
van warmgewalste platen, plaatstroken en profielen van
staal - Deel 3: Profielen

NEN-EN 10179:1990 en

Chemische analyse van ijzer en staal - Fotometrische
bepaling van lage gehalten (spoorelementen) aan
stikstof in staal

NEN-EN 10210-1:2006 en

Warmvervaardigde buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig
staal - Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10210-1:2006 nl

Warmvervaardigde buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig
staalsoorten - Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10219-1:2006 nl

Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig
staal - Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10219-1:2006 en

Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig
staal - Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10240:1998 en

Inwendige en/of uitwendige beschermende deklagen
voor stalen buizen - Specificaties voor dompelverzinkte
deklagen aangebracht in geautomatiseerde installaties

NEN-EN 13381-4:2013 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen Deel 4: Passieve bescherming aangebracht op stalen
constructiedelen

NEN-EN 13381-8:2013 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen
constructiedelen

NEN-EN 13381-9:2015 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructiedelen - Deel 9:
Bescherming voor stalen liggers met openingen in het lijf

NEN-EN 13381-10:2020 en

Test methods for determining the contribution to the fire
resistance of structural members - Part 10: Applied
protection to solid steel bars in tension
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NEN-ISO 68-1:1999 en

ISO-schroefdraad voor algemene toepassing Basisprofiel - Deel 1: Metrische schroefdraad

NEN-ISO 68-1:1999 nl

ISO-schroefdraad voor algemene toepassing Basisprofiel - Deel 1: Metrische schroefdraad

NEN-EN-ISO 286-2:2010 en

Geometrische productspecificaties (GPS) - ISOpassingstelsel - Deel 2: Tabellen met
standaardtolerantieklassen en grensmaatafwijkingen
voor gaten en assen

NEN-EN-ISO 8503-1:2012 en

Voorbehandeling van staalsubstraten voorafgaand aan
het aanbrengen van verven en aanverwante producten Oppervlakteruwheidseigenschappen van gestraalde
staalsubstraten - Deel 1: Specificaties en definities voor
vergelijkingsmonsters van het ISO-oppervlakprofiel voor
de beoordeling van gestraalde schurende oppervlakken

NEN-EN-ISO 8503-2:2012 en

Voorbehandeling van staalsubstraten voorafgaand aan
het aanbrengen van verven en aanverwante producten Eigenschappen van de oppervlakruwheid van gestraalde
staalsubstraten - Deel 2: Methode voor de sortering van
het oppervlakprofiel van gestraald staal Vergelijkingsprocedure

NEN-EN-ISO 12944-1:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van
beschermende verfsystemen - Deel 1: Algemene
introductie

NEN-EN-ISO 12944-2:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van beschermende
verfsystemen - Deel 2: Classificatie van omgevingen

NEN-EN-ISO 12944-3:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van beschermende
verfsystemen - Deel 3: Ontwerpcriteria

NEN-EN-ISO 12944-4:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van beschermende
verfsystemen - Deel 4: Soorten oppervlakken en
oppervlaktevoorbehandeling

NEN-EN-ISO 12944-7:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van beschermende
verfsystemen - Deel 7: Uitvoering van en toezicht op
schilderwerkzaamheden

NEN-EN-ISO 12944-8:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van beschermende
verfsystemen - Deel 8: Ontwikkeling van specificaties
voor nieuw werk en onderhoud

NEN-EN-ISO 12944-9:2018 en

Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies
tegen corrosie door middel van beschermende
verfsystemen - Deel 9: Beschermendeverfsystemen en
laboratoriumprestatietesten voor buitengaatse en
gerelateerde constructies

NEN-EN-ISO 14713-3:2017 nl

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 3: Sherardiseren

Document Taal

Titel

NEN-EN-ISO 14713-3:2017 en

Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen
corrosie - Deel 3: Sherardiseren

NEN-EN 1993-12+C2:2011/NB:2015 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1993-1-7:2008/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-7 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-7:
Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-110+C2:2011/C11:2015 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en
eigenschappen in de dikterichting

NEN-EN 1993-1-11:2007/NB:2011
nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-11 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 111: Ontwerp en berekening van op trek belaste
componenten (inclusief C1:2009) (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-4-1:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-4-1 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1:
Silo's (inclusief C1:2009)

NEN-EN 1993-4-2:2007/NB:2012
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-4-2 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2:
Opslagtanks (inclusief C1:2009)

NEN-EN 1994-2+C1/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-2+C1 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 2008:1977/C1:1979 nl

Voorschriften voor het vervaardigen van stalen bruggen
- VVSB 1977

NEN 2008:1977 nl

Voorschriften voor het vervaardigen van stalen bruggen
- VVSB 1977

NEN 6206:1978 nl

Chemische analyse van ijzer en staal - Titrimetrische
bepaling van het gehalte aan koolstof in ijzer en staal na
verbranding in een hoogfrequentoven of een elektrische
weerstandsoven

NEN 6786-1:2017+C1:2021 nl

Voorschriften voor het ontwerp van beweegbare delen
van kunstwerken - Deel 1: Beweegbare bruggen (VOBB)

91.080.17 - Aluminium constructies
NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011 nl

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit
van constructieve onderdelen

NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011 en Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit
van constructieve onderdelen
NEN-EN 1090-3:2019 en

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 3: Technische eisen voor aluminium constructies

NEN-EN 1090-4:2018 en

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 4: Technische eisen voor dunwandige,
koudvervormde stalen elementen en constructies voor
dak-, plafond-, vloer- en muurtoepassingen
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NEN-EN 1090-5:2017 en

Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 5: Technische eisen voor dragende, dunwandige,
koudgevormde bouwelementen en bouwdelen voor dak-,
plafond-, vloer- en muurtoepassingen uit aluminium

NEN-EN 1999-11:2007+A1/A2:2014 nl

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-1-1:2007/A2:2014
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-1-1+A1:2011 nl

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-1:2007/A1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-1-1:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-11+A1:2011/C11:2018 nl

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

NEN-EN 1999-11+A1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1999-1-1 Eurocode 9:
Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Deel 1-1: Algemene regels (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-2:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1999-12+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1999-1-2+C1 Eurocode 9:
Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Deel 1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-2:2007/C1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1999-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en
berekening van constructies bij brand (inclusief C1:2009)
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-3:2007/A1:2011
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-3: Vermoeiing
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-3:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-3: Vermoeiing
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-4:2007/C1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde platen

NEN-EN 1999-1-4:2007/A1:2011
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde dunne
platen

NEN-EN 1999-1-4:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde dunne
platen
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NEN-EN 1999-1-5:2007 en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1999-1-5:2007/C1:2009
en

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies
(Bouwbesluit 2012)

NPR 8020-11:2006 nl

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Met de hand
aangedreven personen-vliegsystemen

NPR 8020-13:2010 nl

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Riggingplan
('rigging plot')

NPR 8020-14:2009 nl

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Onderhoud en
inspectie

NPR 8020-15:2011 nl

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Veiligheidskabels
voor lasten bevestigd aan lastdragers

NPR 8020-16:2014 nl

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Aanslaan van
lastdragers

91.080.20 - Houtconstructies
NEN-EN 383:2007 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van
de stuiksterkte en stijfheden van stifvormige
verbindingsmiddelen

NEN-EN 408:2010+A1:2012 en

Houtconstructies - Hout voor houtconstructies en gelijmd
gelamineerd hout - Bepaling van enkele fysische- en
mechanische eigenschappen

NEN-EN 409:2009 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van
het vloeimoment van stiftvormige verbindingsmiddelen

NEN-EN 594:2011 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Sterkte en
stijfheid van houten ribpanelen voor wanden

NEN-EN 595:1995 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Beproeving
van vakwerkliggers voor de bepaling van de draagkracht
en het vervormingsgedrag

NEN-EN 596:1995 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Beproeving
van wandpanelen op zachte stootbelasting

NEN-EN 912:2011 en

Verbindingsmiddelen voor houtconstructies Specificaties

NEN-EN 1075:2014 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Verbindingen
met hechtplaten

NEN-EN 1195:1997 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Prestatie van
dragende houten vloeren

NEN-EN 1380:2009 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Dragende
nagels, schroeven, stiften en bouten

NEN-EN 1381:2016 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Dragende
nietverbindingen

NEN-EN 1382:2016 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden Uittrekweerstand van verbindingsmiddelen voor
houtconstructies

NEN-EN 1383:2016 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden Intrekweerstand van verbindingsmiddelen
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NEN-EN 1995-1-1+C1+A1/A2:2014 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
nl
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1995-1-1:2005/A2:2014
en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1:2005/A1:2008
en

Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1+C1+A1:2011 nl Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen
(Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1995-11+C1+A1:2011/C1:2012 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1:2005/C1:2006
en

Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-1:2005 en

Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-2:2005 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1995-1-2:2005/NB:2011 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2:
Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (inclusief C1:2006 en C2:2009) (Bouwbesluit
2012)
NEN-EN 1995-1-2:2005/C2:2009
en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en
berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1995-2:2005 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 2: Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1995-2:2005 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 2: Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 12512:2001/A1:2005 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Cyclische
beproeving van verbindingen met mechanische
bevestigingsartikelen

Document Taal

Titel

NEN-EN 12512:2001 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Cyclische
beproeving van verbindingen met mechanische
bevestigingsartikelen

NEN-EN 13381-7:2019 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van draagconstructie-onderdelen Deel 7: Bescherming aangebracht op houten
constructiedelen

NEN-EN 14251:2003 en

Rondhout voor constructieve toepassingen Beproevingsmethoden

NEN-EN 14358:2016 en

Houtconstructies - Berekening van de karakteristieke 5percentielwaarden en gemiddelde waarden voor initieel
typeonderzoek en produktiecontrole van de fabriek

NEN-EN 14374:2004 en

Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor
constructieve toepassingen - Eisen

NEN-EN 14545:2008 en

Houtconstructies - Verbindingsmiddelen - Eisen

NEN-EN 14592:2022 en

Houtconstructies - Stiftvormige verbindingsmiddelen Eisen

NEN-EN 15736:2009 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Uittreksterkte
van geperforeerde metalen hechtplaten bij het transport
en het plaatsen van vooraf vervaardigde binten

NEN-EN 15737:2009 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden Torsieweerstand bij het indraaien van schroeven

NEN-EN 16485:2014 en

Rondhout en gezaagd hout - Milieuverklaringen van
producten - Basisregels voor de productgroepen
houtproducten en op hout gebaseerde producten voor
gebruik in de bouw

NEN-EN 16784:2017 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Bepaling van
het langetermijn gedrag van bedekte en onbedekte
stiftvormige verbindingsmiddelen

NEN-EN 16929:2018 en

Beproevingsmethoden - Houten vloersystemen Bepaling van trillingseigenschappen

NEN-EN 17121:2019 en

Het conserveren van cultureel erfgoed - Historische
houtconstructies - Handleiding voor beoordeling op
locatie

NVN-CEN/TS 19103:2021 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Constructief ontwerp van constructies
van hout-beton-composiet - Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-ISO 6891:1991 en

Houtconstructies - Verbindingen vervaardigd met
mechanische verbindingsmiddelen - Algemene
uitgangspunten bij de bepaling van de sterkte en
vervorming

NEN-ISO 8375:2017 en

Houtconstructies - Gelijmd gelamineerd hout Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en
mechanische eigenschappen

NEN-EN-ISO 8970:2020 en

Houtconstructies - Beproeving van verbindingen
vervaardigd met mechanische verbindingsmiddelen Eisen aan de volumieke massa van hout

NEN-ISO 10983:2014 en

Hout - Gevingerlaste verbindingen - Minimale productieeisen en beproevingsmethoden
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NEN-ISO 12122-1:2014 en

Houtconstructies - Bepaling van de karakteristieke
waarden - Deel 1: Basiseisen

NEN-ISO 12122-2:2014 en

Houtconstructies - Bepaling van de karakteristieke
waarden - Deel 2: Gezaagd hout

NEN-ISO 12122-3:2016 en

Houtconstructies - Bepaling van de karakteristieke
waarden - Deel 3: Gelijmd gelamineerd hout

NEN-ISO 12122-4:2017 en

Timber structures - Determination of characteristic
values - Part 4: Engineered wood products

NEN-ISO 12122-5:2018 en

Timber structures - Determination of characteristic
values - Part 5: Mechanical connections

NEN-ISO 12122-6:2017 en

Timber structures - Determination of characteristic
values - Part 6: Large components and assemblies

NEN-ISO 12578:2016 en

Timber structures - Glued laminated timber - Component
performance requirements

NPR-ISO/TR 12910:2010 en

Houtconstructies van een licht frame - Vergelijking van
vier nationale ontwerpdocumenten

NEN-ISO 13910:2014 en

Houtstructuren - Sterkte gesorteerd hout Beproevingsmethoden voor structurele eigenschappen

NEN-ISO 16598:2015 en

Houtconstructies - Structurele classificatie voor gezaagd
hout

NEN-ISO 16696-1:2019 en

Timber structures - Cross laminated timber - Part 1:
Component performance, production requirements and
certification scheme

NEN-ISO 17754:2014 en

Hout - Beproevingsmethoden - Torsionale weerstand van
het rijden in schroeven

NPR-ISO/TR 18267:2013 en

Houtstructuren - Evaluatie van ontwerp-normen

NEN-ISO 18324:2016 en

Timber structures - Test methods - Floor vibration
performance

NEN-ISO 18402:2016 en

Timber structures - Structural insulated panel roof
construction - Test methods

NEN-ISO 19049:2016 en

Timber structures - Test method - Static load tests for
horizontal diaphragms including floors and roofs

NEN-ISO 19323:2018 en

Timber structures - Joist hangers - Test methods

NEN-ISO 19624:2018 en

Bamboo structures - Grading of bamboo culms - Basic
principles and procedures

NEN-ISO 22156:2021 en

Bamboe - Constructief ontwerp

NEN-ISO 23478:2022 en

Bamboo structures - Engineered bamboo products - Test
methods for determination of physical and mechanical
properties

NEN-EN 1995-11+C1+A1:2011/NB:2013 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-1-1+C1+A1 Eurocode
5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 11: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor
gebouwen (inclusief NEN-EN 1995-1-1+C1+A1/C1:2012)

NEN-EN 1995-2:2005/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2:
Bruggen (Bouwbesluit 2012)
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NEN-EN 1995-2:2005/NB:2011 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2:
Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NPR 7073:1987 nl

Gelijmde dragende houten bouwconstructies Ribpanelen

91.080.30 - Metselwerkconstructies
NEN-EN 845-1:2013+A1:2016 en

Specificaties voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 1: Spouwankers, muurankers,
raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten

NEN-EN 845-2:2013+A1:2016 en

Specificaties voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 2: Lateien

NEN-EN 845-3:2013+A1:2016 en

Specificaties voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 3: Lintvoegwapening van staal

NEN-EN 846-2:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 2: Bepaling van de hechtsterkte
van geprefabriceerde lintvoegwapening in mortelvoegen

NEN-EN 846-3:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 3: Bepaling van de
afschuifsterkte van lasverbindingen in geprefabriceerde
lintvoegwapening

NEN-EN 846-4:2001/A1:2004 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
metselwerk - Deel 4: Bepaling van de belastbaarheid en
lastvervorming van muurankers

NEN-EN 846-4:2001 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
metselwerk - Deel 4: Bepaling van de belastbaarheid en
lastvervorming van muurankers

NEN-EN 846-5:2012 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 5: Bepaling van de trek- en
druksterkte en het last-vervormingsgedrag van
spouwankers (tussen twee metselstenen)

NEN-EN 846-6:2012 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 6: Bepaling van de trek- en
druksterkte en het lastvervormingsgedrag van
muurankers (eenzijdig bevestigd)

NEN-EN 846-7:2012 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 7: Bepaling van de
afschuifsterkte en het lastvervormingsgedrag van stripen glijankers (beproeving van een klein
metselwerkproefstuk)

NEN-EN 846-8:2000/A1:2006 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 8: Bepaling van het
draagvermogen en het lastvervormingsgedrag van
balkdragers

NEN-EN 846-8:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 8: Bepaling van het
draagvermogen en het lastvervormingsgedrag van
balkdragers

NEN-EN 846-9:2016 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 9: Bepaling van de buigsterkte
en de afschuifsterkte van lateien
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NEN-EN 846-10:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 10: Bepaling van het
draagvermogen en de vervormingseigenschappen bij
belasten van consoles

NEN-EN 846-11:2000 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 11: Bepaling van de afmetingen
en vormafwijking van lateien

NEN-EN 846-13:2001 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 13: Bepaling van de weerstand
tegen stoten, schuren en corrosie van organische
beschermlagen

NEN-EN 846-14:2012 en

Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor
steenconstructies - Deel 14: Bepaling van de initiële
schuifsterkte tussen het geprefabriceerde deel van een
samengestelde latei en het metselwerk erboven

NEN-EN 1052-1:1998 en

Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 1:
Bepaling van de druksterkte

NEN-EN 1052-1:1998 nl

Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 1:
Bepaling van de druksterkte

NEN-EN 1052-2:2016 en

Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 2:
Bepaling van de buigtreksterkte

NEN-EN 1052-2:2016/C1:2017 en

Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 2:
Bepaling van de buigtreksterkte

NEN-EN 1052-3:2002/A1:2007 en

Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 3:
Bepaling van de initiële schuifsterkte

NEN-EN 1052-3:2002 en

Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 3:
Bepaling van de initiële schuifsterkte

NEN-EN 1052-4:2000 en

Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 4:
Bepaling van de schuifsterkte ter plaatse van een
dampdichte laag

NEN-EN 1052-5:2005 en

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

NEN-EN 1745:2020 en

Metselwerk en metselwerkproducten - Methoden voor
het bepalen van thermische eigenschappen

NEN-EN 1934:1998 en

Thermische prestaties van gebouwen - Bepaling van de
warmteweerstand met de 'hotbox'-methode met gebruik
van een warmtestroommeter - Metselwerk

NEN-EN 1996-1-1:2006+A1:2013
nl

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor
constructies van gewapend en ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-1-1:2006+A1:2013
en

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor
constructies van gewapend en ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)
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NEN-EN 1996-12+C1:2011/NB:2011 nl

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-1-2:2005/C1:2010
en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-2:2005 en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp
en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-2:2006/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-2 - Eurocode 6:
Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
- Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van
constructies van metselwerk (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1996-2:2006 en

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en
uitvoering van constructies van metselwerk

NEN-EN 1996-2:2006/C1:2009 en

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en
uitvoering van constructies van metselwerk

NEN-EN 1996-2+C1:2011 nl

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en
uitvoering van constructies van metselwerk (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1996-3+C1:2011/NB:2011 Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-3+C1 - Eurocode 6:
nl
Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
- Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor
constructies van ongewapend metselwerk (Bouwbesluit
2012)
NEN-EN 1996-3:2006/C1:2009 en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde
berekeningsmethoden voor constructies van
ongewapend metselwerk

NEN-EN 1996-3:2006 en

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde
berekeningsmethoden voor constructies van
ongewapend metselwerk (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1996-3+C1:2011 nl

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies
van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde
rekenmethoden voor constructies van ongewapend
metselwerk (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1996-11:2006+A1:2013/NB:2018 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-1-1+A1: Eurocode 6:
Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
- Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van
gewapend en ongewapend metselwerk

NPR 9096-1-1:2012 nl

Steenconstructies - Eenvoudige ontwerpregels,
gebaseerd op NEN-EN 1996-1-1+C1

91.080.40 - Betonconstructies
NEN-EN 523:2003 en

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor
voorspankabels - Termen, eisen, kwaliteitsbeheersing
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NEN-EN 524-1:1997 en

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor
voorspankabels - Beproevingsmethoden - Deel 1:
Bepaling van de vorm en de afmetingen

NEN-EN 524-2:1997 en

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor
voorspankabels - Beproevingsmethoden - Deel 2:
Bepaling van het gedrag onder buiging

NEN-EN 524-3:1997 en

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor
voorspankabels - Beproevingsmethoden - Deel 3: Heenen-weerbuigproef

NEN-EN 524-4:1997 en

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor
voorspankabels - Beproevingsmethoden - Deel 4:
Bepaling van de weerstand tegen belasting in
dwarsrichting

NEN-EN 524-5:1997 en

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor
voorspankabels - Beproevingsmethoden - Deel 5:
Bepaling van de weerstand tegen trekbelasting

NEN-EN 524-6:1997 en

Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor
voorspankabels - Beproevingsmethoden - Deel 6:
Bepaling van de lekdichtheid (Bepaling van het
waterverlies)

NEN-EN 1504-1:2005 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 1:
Definities

NEN-EN 1504-2:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel
2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton

NEN-EN 1504-3:2005 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 3:
Constructieve en niet-constructieve reparatie

NEN-EN 1504-4:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 4:
Constructieve hechting

NEN-EN 1504-5:2013 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 5:
Injecteren van beton

NEN-EN 1504-6:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel
6: Verankeren van betonstaal

NEN-EN 1504-7:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteisborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 7:
Bescherming tegen wapeningscorrosie
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NEN-EN 1504-8:2016 en

Products and systems for the protection and repair of
concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and AVCP - Part 8: Quality control and
Assessment and verification of the constancy of
performance (AVCP)

NEN-EN 1504-9:2008 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities, eisen,
kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 9:
Algemene principes voor het gebruik van de producten
en systemen

NEN-EN 1504-10:2017 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Definities - Eisen Kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel
10: Gebruik van producten en systemen op de
bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk

NEN-EN 1542:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de hechtsterkte door middel van de
afbreekproef

NEN-EN 1543:1998 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de ontwikkeling van de treksterkte van
polymeren

NEN-EN 1766:2017 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Referentiebeton voor beproevingen

NEN-EN 1767:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Infrarood-analyse

NEN-EN 1770:1998 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de thermische-uitzettingscoëfficiënt

NEN-EN 1771:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de injecteerbaarheid en splijtproef

NEN-EN 1771:2004/C1:2005 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de injecteerbaarheid en splijtproef

NEN-EN 1799:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Proeven voor het meten van de geschiktheid van
dragende lijmen voor de toepassing op
betonoppervlakken

NEN-EN 1877-1:2000 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Reactiefuncties van epoxyharsen - Deel 1: Bepaling
van het epoxy-equivalent

NEN-EN 1877-2:2000 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Reactiefuncties van epoxyharsen - Deel 2: Bepaling
van het aminegetal met behulp van het totale
basiteitsgetal
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NEN-EN 1992-1-1:2005/A1:2015
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-1:2005/A1:2015 nl Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-1-1:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-1:2005/C2:2010
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1992-1-2:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-12+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-2 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 12: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-1-2:2005/A1:2019
en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-12+C1:2011/C11:2017 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1992-2:2005/C1:2008 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Bruggen

NEN-EN 1992-2:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-2+C1:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor
ontwerp, berekening en detaillering (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-2+C1:2011/
NB:2016 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2+C1 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en
detaillering

NEN-EN 1992-3:2006/NB:2011 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-3 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3:
Constructies voor keren en opslaan van stoffen
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1992-3:2006 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en
opslaan van stoffen (Bouwbesluit 2012)
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NEN-EN 1992-4:2018 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 4: Ontwerp en berekening van
bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton

NEN-EN 1992-4:2018/NB:2019 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-4: Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 4:
Ontwerp en berekening van bevestigingsmiddelen voor
gebruik in beton

NVN-CEN/TS 1992-41:2012/NB:2012 en

Nationale bijlage bij NVN-CEN/TS 1992-4-1 Ontwerp en
berekening van bevestigingsmiddelen voor gebruik in
beton - Deel 4-1: Algemeen

NEN-EN 1994-1-2+C1/A1:2014 nl

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-1+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-11+C1:2011/NB:2012 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-1+C1 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-1:2005 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-1:2005/C1:2009
en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand (Bouwbesluit 2012)
NEN-EN 1994-1-2+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-1-2:2005 en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/C1:2008
en

Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1994-1-2:2005/NB:2007
en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp enberekening van
constructies bij brand

NEN-EN 1994-2:2006/C1:2008 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen
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NEN-EN 1994-2+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-2:2006 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 12188:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de hechting van staal op staal voor het
karakteriseren van dragende lijmen

NEN-EN 12189:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de open tijd

NEN-EN 12192-1:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Deeltjesgrootteanalyse - Deel 1: Methode voor droge componenten van
vooraf vervaardigde mortel

NEN-EN 12192-2:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Deeltjesgrootteanalyse - Deel 2: Beproevingsmethode voor vulstoffen
voor dragende lijmen op basis van polymeren

NEN-EN 12269-1:2000 en

Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaal en
geautoclaveerd cellenbeton met de liggerproef - Deel 1:
Kortetermijnproef

NEN-EN 12269-2:2010 en

Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaal en
geautoclaveerd cellenbeton met de liggerproef - Deel 2:
Lange-duur beproevingsmethode

NEN-EN 12614:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de glasovergangstemperatuur van
polymeren

NEN-EN 12615:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de schuine-afschuifsterkte

NEN-EN 12617-1:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Deel 1: Bepaling van de lineaire krimp van polymeren
en oppervlaktebeschermingssystemen

NEN-EN 12617-2:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Deel 2: Krimp van inspuitproducten voor scheuren op
basis van polymeerbindmiddelen: Volumekrimp

NEN-EN 12617-3:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Deel 3: Bepaling van de direct optredende lineaire
krimp van constructieve hechtingsmiddelen

NEN-EN 12617-4:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Deel 4: Bepaling van de krimp en de uitzetting
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NEN-EN 12618-1:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Deel 1: Hechting en rekcapaciteit van beperkt flexibele
inspuitproducten

NEN-EN 12618-2:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Deel 2: Bepaling van de hechting van inspuitproducten,
met of zonder temperatuurwisselingen Hechtingstreksterkte

NEN-EN 12618-3:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Deel 3: Bepaling van de hechting van inspuitproducten,
met of zonder temperatuurwisselingen - Methode met
schuine afschuiving

NEN-EN 12637-1:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Combineerbaarheid van inspuitproducten - Deel 1:
Combineerbaarheid met beton

NEN-EN 12637-3:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Combineerbaarheid van inspuitproducten - Deel 3:
Effect van inspuitproducten op elastomeer

NEN-EN 13057:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de weerstand tegen capillaire absorptie

NEN-EN 13062:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethode Bepaling van de thixotropie van producten voor de
bescherming van de wapening

NEN-EN 13294:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de verwerkbaarheidstijd

NEN-EN 13295:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de weerstand tegen carbonatatie

NEN-EN 13381-3:2015 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage
aan brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel
3: Bescherming, aangebracht op betonnen
constructiedelen

NEN-EN 13391:2004 en

Mechanische beproevingen van voorspansystemen

NEN-EN 13395-1:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de verwerkbaarheid - Deel 1:
Beproevingsmethode voor de schudmaat van thixotrope
mortels

NEN-EN 13395-2:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de verwerkbaarheid - Deel 2:
Beproevingsmethode voor de schudmaat van mortel of
injectiemortel
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NEN-EN 13395-3:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de verwerkbaarheid - Deel 3:
Beproevingsmethode voor de schudmaat van
reparatiebeton

NEN-EN 13395-4:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de verwerkbaarheid - Deel 4: Gebruik van
reparatiemortel op oppervlakken

NEN-EN 13396:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de indringing door chloorionen

NEN-EN 13412:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de elasticiteitsmodulus onder druk

NEN-EN 13529:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de bestandheid tegen zware chemische
belasting

NEN-EN 13578:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethode Bruikbaarheid op nat beton

NEN-EN 13579:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Droogproef voor hydrofobe impregneermiddelen

NEN-EN 13580:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Waterabsorptie en alkalibestandheid van hydrofobe
impregneermiddelen

NEN-EN 13581:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethode Bepaling van het massaverlies van hydrofoob
geïmpregneerd beton na vorst-/dooizoutbehandeling

NEN-EN 13584:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de kruip onder drukspanning voor
reparatieproducten

NEN-EN 13670:2009 nl

Het vervaardigen van betonconstructies

NEN-EN 13670:2009 en

Het vervaardigen van betonconstructies

NEN-EN 13687-1:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de thermische compatibiliteit - Deel 1:
Afwisselend vriezen en dooien met onderdompeling in
dooizout

NEN-EN 13687-2:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de thermische compatibiliteit - Deel 2:
Afwisselend onweer en regen (thermische schok)
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NEN-EN 13687-3:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de thermische compatibiliteit - Deel 3:
Temperatuurwisselingen zonder invloed van dooizout

NEN-EN 13687-4:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de thermische compatibiliteit - Deel 4:
Droge temperatuurwisselingen

NEN-EN 13687-5:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de thermische compatibiliteit - Deel 5:
Weerstand tegen temperatuurschok

NEN-EN 13733:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de duurzaamheid van constructieve
hechtmiddelen

NEN-EN 13791:2019 en

Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies
en vooraf vervaardigde betonelementen

NEN-EN 13894-1:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de vermoeiing onder dynamische
belasting - Deel 1: Tijdens bescherming/reparatie

NEN-EN 13894-2:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de vermoeiing onder dynamische
belasting - Deel 2: Na verharding

NEN-EN 14038-1:2016 en

Elektrochemische realkalisatie en chloride extractie voor
gewapend beton - Deel 1: Realkalisatie

NEN-EN 14068:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de waterdichtheid van geïnjecteerde
scheuren zonder beweging in beton

NEN-EN 14406:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de expansieverhouding en expansieontwikkeling

NEN-EN 14497:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de filtratiestabiliteit

NEN-EN 14497:2004/C1:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de filtratiestabiliteit

NEN-EN 14498:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Volume- en gewichtsveranderingen van
injectieproducten na cycli van drogen en
onderdompeling in water

NPR-CEN/TS 14754-1:2007 en

Curing compounds - Beproevingsmethoden - Deel 1:
Bepaling van de efficiëntie van de waterretentie van
standaard curing compounds
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NPR-CEN/TR 15177:2006 en

Beproeving van vorst/dooi-weerstand van beton Inwendige constructieve schade

NEN-EN 15183:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Beproeving op bescherming tegen corrosie

NEN-EN 15184:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Schuifweerstand van bekleed betonstaal in beton
(uittrekproef)

CEN/TR 17079:2018 en

Design of fastenings for use in concrete - Redundant
non-structural systems

CEN/TR 17080:2018 en

Design of fastenings for use in concrete - Anchor
channels - Supplementary rules

CEN/TR 17081:2018 en

Design of fastenings for use in concrete - Plastic design
of fastenings with headed and post-installed fasteners

NPR-CEN/TR 17086:2020 en

Further guidance on the application of EN 13791:2019
and background to the provisions

NVN-CEN/TS 19103:2021 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Constructief ontwerp van constructies
van hout-beton-composiet - Algemene regels en regels
voor gebouwen

NEN-EN-ISO 3766:2004/C11:2004
en

Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze
van betonwapening

NEN-EN-ISO 3766:2004 en

Bouwkundige tekeningen - Vereenvoudigde tekenwijze
van betonwapening

NEN-EN-ISO 4066:1999 nl

Bouwkundige tekeningen - Buigstaten

NEN-ISO 6935-1:2007 en

Steel for the reinforcement of concrete - Part 1: Plain
bars

NEN-ISO 13315-6:2019 en

Environmental management for concrete and concrete
structures - Part 6: Use of concrete structures

NEN-ISO 13315-8:2019 en

Environmental management for concrete and concrete
structures - Part 8: Environmental labels and
declarations

NEN-ISO 14484:2020 en

Prestatierichtlijnen voor ontwerp en berekening van
betonconstructies met glasvezel-versterkte (FRP)
polymeermaterialen

NEN-ISO 14657:2005 en

Zinc-coated steel for the reinforcement of concrete

NEN-ISO 16836:2019 en

Niet-destructief onderzoek - Akoestische emissie Meetmethode voor akoestische emissiesignalen in beton

NEN-ISO 16837:2019 en

Niet-destructief onderzoek - Akoestische emissie Beproevingsmethode voor kwalificatie van schade aan
gewapend betonbalken

NEN-ISO 16838:2019 en

Niet-destructief onderzoek - Akoestische emissie Beproevingsmethode voor classificatie van scheurgroei in
betonnen constructies

NEN-ISO 18319-2:2022 en

Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for
concrete structures - Part 2: Specifications of CFRP strips

NEN-ISO 18408:2019 en

Vereenvoudigd constructief ontwerp voor gebouwen in
gewapend beton
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NEN-ISO 22040:2021 en

Life cycle management of concrete structures

NEN-ISO 22502:2020 en

Simplified design of connections of concrete claddings to
concrete structures

NEN-ISO 22966:2009 en

Uitvoering van betonconstructies

NEN-EN 1992-11+C2:2011/NB:2016+A1:2020 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 11: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1994-2+C1/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-2+C1 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen
(Bouwbesluit 2012)

NPR 2053:2012 nl

Lasverbindingen met betonstaal en stalen strippen

NEN 3868:2001 nl

Voorspanstaal

NEN 6008+A1:2020 nl

Betonstaal

NVN 6725:2008 nl

Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd
beton

NEN 8005+C1:2017 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit

NEN 8005:2014/C1:2017 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit

NEN 8670:2021 nl

Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670: Het
vervaardigen van betonconstructies

91.080.99 - Bouwconstructies, overige
NEN-EN 595:1995 en

Houtconstructies - Beproevingsmethoden - Beproeving
van vakwerkliggers voor de bepaling van de draagkracht
en het vervormingsgedrag

NVN-CEN/TS 19100-1:2021 en

Ontwerp en berekening van glasconstructies - Deel
1:Grondslagen van het ontwerp en berekening en
materialen

NVN-CEN/TS 19100-2:2021 en

Ontwerp en berekening van glasconstructies - Deel 2:
Ontwerp en berekening van uit het vlak belaste
glascomponenten

NVN-CEN/TS 19100-3:2021 en

Ontwerp en berekening van glasconstructies - Deel 3:
Ontwerpen berekening van in het vlak belaste
glascomponenten en hun mechanische verbindingen

NVN-CEN/TS 19103:2021 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Constructief ontwerp van constructies
van hout-beton-composiet - Algemene regels en regels
voor gebouwen

NTA 8111:2011 nl

Drijvende bouwwerken

91.090 - Terreinvoorzieningen
NEN-EN 13241:2003+A2:2016 en

Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten Productnorm, prestatiekenmerken
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NEN-EN 13978-1:2005 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Vooraf
vervaardigde garages - Deel 1: Garages van gewapend
beton, monolithisch of bestaande uit enkele elementen
met kamerafmetingen

NEN-EN-IEC 60335-295:2015/A1:2015 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-95: Bijzondere eisen voor
aandrijfmechanismen voor verticaal bewegende
garagedeuren voor woonhuizen

NEN-EN-IEC 60335-295:2015/A2:2019 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-95: Bijzondere eisen voor
aandrijfmechanismen voor verticaal bewegende
garagedeuren voor woonhuizen

NEN-EN-IEC 60335-2-95:2015 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-95: Bijzondere eisen voor
aandrijfmechanismen voor verticaal bewegende
garagedeuren voor woonhuizen

NEN 1814:2001 nl

Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en
woningen

91.100 - Bouwmaterialen
NEN-EN 933-11:2009/C1:2009 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 11: Classificatiebeproeving
voor de bestanddelen van grove gerecyclede
toeslagmaterialen

NEN-EN 1296:2001 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber dakbanen - Methode van
kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling
aan verhoogde temperatuur

91.100.01 - Bouwmaterialen, algemeen
NEN-EN 1946-1:1999 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 1: Algemene criteria

NEN-EN 1946-2:1999 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 2: Metingen met behulp van de methode met
afgeschermde "hot plate"

NEN-EN 1946-3:1999 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 3: Metingen met behulp van de methode met
warmtestroommeter

NEN-EN 1946-4:2000 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 4: Metingen met de verwarmingskastmethoden
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NEN-EN 1946-5:2000 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 5: Metingen met de pijpproefmethoden

NEN-EN 12524:2000 en

Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en
vochtwerende eigenschappen - Overzicht van
ontwerpwaarden

NEN-EN 12524:2000 nl

Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en
vochtwerende eigenschappen - Overzicht van
ontwerpwaarden

NEN-EN 12664:2001 en

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens
de methode met afgeschermde "hot plate" en de
methode met warmtestroommeter - Droge en natte
producten met een lage en een gemiddelde
warmteweerstand

NEN-EN 12667:2001 en

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens
de methode met afgeschermde "hot plate" en de
methode met warmtestroommeter - Producten met een
gemiddelde en een hoge warmteweerstand

NEN-EN 13009:2000 en

Thermische en vochtwerende eigenschappen van
bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de
uitzettingscoëfficiënt door vocht

NEN-EN 13823:2020 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Bouwproducten, met uitzondering van vloerafwerkingen,
blootgesteld aan een thermische aanval met een
brandend voorwerp

NPR-CEN/TR 14613:2004 en

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en
bouwonderdelen - Uitgangspunten voor de bepaling van
thermische eigenschappen van vochtige materialen en
onderdelen

NPR-CEN/TR 15855:2009 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
geclassificeerde gevaarlijke stoffen Handelsbelemmeringen

NPR-CEN/TR 15858:2009 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
geclassificeerde gevaarlijke stoffen uit bouwproducten
gebaseerd op de procedures voor WT, WFT/FT

NPR-CEN/TR 15985:2010 en

Thermische isolatie producten - Fabrieksmatig
vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyrene
(EPS) - Vrijwillige verklaring van ruw materiaal

NPR-CEN/TR 16045:2010 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Gehalte aan geclassificeerde
gevaarlijke stoffen - Selectie van analysemethoden

NPR-CEN/TR 16098:2010 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
geclassificeerde gevaarlijke stoffen - Concept voor
horizontale beproevingsprocedures ter ondersteuning
van de eisen opgenomen in de CPD
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NPR-CEN/TR 16220:2011 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Additionele aanwijzingen voor
monsterneming

CEN/TR 16435:2012 en

Vloeibare brandstoffen - Oxygenaten-benzinemengsels
in overeenstemming met de daadwerkelijke eisen van
EN 228

NPR-CEN/TR 16496:2013 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Gebruik van geharmoniseerde,
horizontale beoordelingsmethoden

NEN-EN 16516:2017+A1:2020 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Bepaling van emissies naar
binnenlucht

CEN/TS 16637-1:2018 en

Bouwproducten - Beoordeling van het vrijkomen van
gevaarlijke stoffen - Deel 1: Richtlijn voor de keuze van
de uitloogproef en aanvullende beproevingsstappen

NPR-CEN/TS 16637-2:2014 en

Bouwproducten - Beoordeling van het vrijkomen van
gevaarlijke stoffen - Deel 2: Horizontale methode voor
het bepalen van de dynamische oppervlak-uitloging

NPR-CEN/TS 16637-3:2016 en

Bouwproducten - Beoordeling van het vrijkomen van
gevaarlijke stoffen - Deel 3: Horizontale opwaartse
kolomproef

NEN-EN 16687:2015 en;fr;de

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Woordenlijst

NPR-CEN/TR 16797-1:2015 en

Bouwproducten: Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Leidraad voor de statistische
evaluatie van de verklaarde waarden - Deel 1: Principes
en voorschriften voor de toepassing

NPR-CEN/TR 16797-2:2015 en

Bouwproducten: Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Leidraad voor de statistische
evaluatie van de verklaarde waarden - Deel 2:
Technische en statistische onderbouwing

NEN-EN 17087:2019 en

Bouwproducten: Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Bereiding van analyseporties uit het
laboratoriummonster voor het bepalen van de uitloging
en gehaltebepaling

CEN/TR 17105:2017 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor het toepassen
van ecotoxicologische beproevingen op bouwproducten

NPR-CEN/TR 17113:2017 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Straling uit bouwproducten Bepaling van de dosis gammastraling

CEN/TS 17195:2018 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Bepaling van het gehalte van
anorganische stoffen in eluaten

CEN/TS 17196:2018 en

Bouwproducten: Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Ontsluiting met koningswater voor
de bepaling van het gehalte van anorganische stoffen
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NVN-CEN/TS 17197:2018+C1:2019 Bouwproducten: Beoordeling van de afgifte van
en
gevaarlijke stoffen - Bepaling van anorganische stoffen
in destruaten en eluaten - Bepaling met inductief
gekoppeld plasma optische emissiespectrometrie (ICPOES)
NVN-CEN/TS 17200:2018+C1:2019 Bouwproducten: Beoordeling van de afgifte van
en
gevaarlijke stoffen - Bepaling van anorganische stoffen
in destruaten en eluaten - Bepaling met inductief
gekoppeld plasma massaspectrometrie (ICP-MS)
NVN-CEN/TS 17201:2018+C1:2019 Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
en
gevaarlijke stoffen - Gehalte aan anorganische stoffen Analysemethoden voor koningswater extracten
NVN-CEN/TS 17216:2018 en

Bouwproducten - Beoordeling van het vrijkomen van
gevaarlijke stoffen - Bepaling van de volumieke activiteit
van radium-226, thorium-232 en kalium-40 in
bouwproducten met halfgeleider-gammaspectrometrie

NVN-CEN/TS 17331:2019 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Gehalte aan organische stoffen Methoden voor extractie en analyse

NVN-CEN/TS 17332:2019 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Analyse van organische stoffen in
eluaten

NEN-EN-ISO 1182:2020 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Beproeving van de onbrandbaarheid

NEN-EN-ISO 1716:2018 en

Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Bepaling van de verbrandingswarmte

NEN-EN-ISO 119252:2010/C1:2011 en;fr;de

Brandgedragproeven - Ontvlambaarheid van
bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron

NEN-EN-ISO 12570:2000/A2:2018
en

Thermische en vochtwerende eigenschappen van
bouwmaterialen en -producten - Bepaling van het
vochtgehalte door drogen bij verhoogde temperatuur

NEN-EN-ISO 12570:2000/A1:2013
en

Thermische en vochtwerende eigenschappen van
bouwmaterialen en -producten - Bepaling van het
vochtgehalte door drogen bij verhoogde temperatuur

NEN-EN-ISO 12570:2000 en

Thermische en vochtwerende eigenschappen van
bouwmaterialen en -producten - Bepaling van het
vochtgehalte door drogen bij verhoogde temperatuur

NEN-EN-ISO 12571:2021 en

Thermische en vochtwerende eigenschappen van
bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de
hygroscopische absorptie-eigenschappen

NEN-EN-ISO 12572:2016 en

Vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten
- Bepaling van de waterdampdoorlatendheid Bekermethode

NEN-EN-ISO 15148:2003/A1:2016
en

Hygrothermische prestatie van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van de waterabsorptie door
gedeeltelijke onderdompeling

NEN-EN-ISO 15148:2003 en

Hygrothermische prestatie van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van de waterabsorptie door
gedeeltelijke onderdompeling
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NEN-ISO 23327:2021 en

Hygrothermische prestaties van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van vochtadsorptie-/desorptieeigenschappen als reactie op periodieke
temperatuurschommelingen

NEN 7300:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Algemene aanwijzingen

NEN 7300:1997 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Algemene aanwijzingen

NVN 7301:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van korrelvormige materialen uit
materiaalstromen

NVN 7301:1997 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van korrelvormige materialen uit
materiaalstromen

NVN 7302:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van korrelvormige materialen uit
statische partijen

NVN 7302:1998 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van korrelvormige materialen uit
statische partijen

NVN 7303:1998 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van vormgegeven en monolitische
materialen

NVN 7303:1998 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming Monsterneming van vormgegeven en monolitische
materialen

NEN 7310:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen Monstervoorbehandeling - Algemene aanwijzingen

NVN 7311:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en conservering

NVN 7312:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van
anorganische componenten

NVN 7313:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor
de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van
organische componenten
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NEN 7320:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van anorganische componenten - Algemene
aanwijzingen

NEN 7324:2001 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het
gehalte van anorganische componenten - Bepaling van
het gehalte van kwik met atomaireabsorptiespectrometrie (koude-damptechniek)

NEN 7347:2006 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit gecompacteerde korrelvormige
materialen

NEN 7347:2006 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven Bepaling van de uitloging van anorganische
componenten uit gecompacteerde korrelvormige
materialen

NVN 7350:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Uitloogproeven Bepaling van de uitloging van PAK, PCB en EOX uit
poeder- en korrelvormige materialen met de
cascadeproef

NEN 7360:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7360:1997/A1:2013 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen - Termen en definities

NEN 7370:2005 nl

Karakteriseringsproeven - Algemene aanwijzingen Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7371:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de
beschikbaarheid voor uitloging van anorganische
componenten - Vaste grond- en steenachtige materialen

NEN 7373:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van
anorganische componenten uit poeder- en korrelvormige
materialen met een kolomproef - Vaste grond- en
steenachtige materialen

NEN 7374:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Kolomproef voor de bepaling
van uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en
cresolen uit poeder- en korrelvormige materialen - Vaste
grond- en steenachtige materialen

NEN 7375:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de uitloging van
anorganische componenten uit vormgegeven en
monolitische materialen met een diffusieproef - Vaste
grond- en steenachtige materialen

NVN 7376:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Diffusieproef voor de bepaling
van de uitloging van PAK, PCB, OCB en EOX, fenol en
cresolen uit vormgegeven en monolitische materialen Vaste grond- en steenachtige materialen
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NEN 7383:2004 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve
uitloging van anorganische componenten uit poeder- en
korrelvormige materialen met een vereenvoudigde
procedure voor de kolomproef - Vaste grond- en
steenachtige materialen

NVN 7384:2006 nl

Uitloogkarakteristieken - Bepaling van de cumulatieve
uitloging van anorganische componenten uit poeder- en
korrelvormige materialen onder anaërobe
omstandigheden, met een vereenvoudigde procedure
voor de kolomproef - Vaste grond- en steenachtige
materialen

NVN 7391:2013 nl

Bepaling van potentieel en actueel in water oplosbare
koolstof - Vaste grond- en steenachtige materialen en
afvalstoffen

NVN 7392:2013 nl

Bepaling van reactieve en niet-reactieve organische
koolstof of reactieve en niet-reactieve organische stof Vaste grond- en steenachtige materialen en afvalstoffen

91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mortel
NEN-EN 196-1:2016 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 1: Bepaling
van de sterkte

NEN-EN 196-2:2013 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 2: Chemische
analyse van cement

NEN-EN 196-3:2016 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 3: Bepaling
van begin en einde van de binding en bepaling van de
vormhoudendheid

NEN-EN 196-5:2011 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 5:
Puzzolaniteitsproef voor puzzolaancement

NEN-EN 196-6:2019 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 6: Bepaling
van de fijnheid

NEN-EN 196-7:2007 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 7: Methoden
voor het nemen en voorbereiden van monsters van
cement

NEN-EN 196-8:2010 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 8:
Hydratatiewarmte - Oplosmethode

NEN-EN 196-9:2010 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 9:
Hydratatiewarmte - Semi-adiabatische methode

NEN-EN 196-10:2016 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 10: Bepaling
van het in water oplosbaar chroom-(VI)-gehalte in
cement

NEN-EN 196-11:2019 en

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 11:
Hydratatiewarmte - Isotherme geleidingscalorimetrie
(ICC)

NEN-EN 197-1:2011 nl

Cement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en
conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten

NEN-EN 197-1:2011 en

Cement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en
conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten

NEN-EN 197-2:2020 en

Cement - Part 2: Assessment and verification of
constancy of performance

NEN-EN 197-5:2021 en

Cement - Deel 5: Portland-composietcement CEM II/C-M
en composietcement CEM VI
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NEN-EN 413-1:2011 en

Metselcement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en
conformiteitscriteria

NEN-EN 413-2:2016 en

Metselcement - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 459-1:2015 en

Bouwkalk - Deel 1: Definities, specificaties en
conformiteitscriteria

NEN-EN 459-2:2021 en

Bouwkalk - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 459-3:2015 en

Bouwkalk - Deel 3: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 480-1:2014 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 1: Referentiebeton en
referentiemortel voor beproevingen

NEN-EN 480-5:2005 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van de
capillaire wateropneming

NEN-EN 480-6:2005 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 6: Infrarood-analyse

NEN-EN 480-10:1996 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 10: Bepaling van het
gehalte aan in water oplosbaar chloride

NEN-EN 480-12:2005 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 12: Bepaling van het
alkaligehalte van hulpstoffen

NEN-EN 480-13:2015 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 13: Referentiemortel voor
metselwerk voor het beproeven van hulpstoffen voor
mortel

NEN-EN 520:2004+A1:2009 en

Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 934-3:2009+A1:2012 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel
3: Hulpstoffen voor mortel voor metselwerk - Definities,
eisen, conformiteit en markering en aanduidingen

NEN-EN 934-5:2007 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel
5: Hulpstoffen voor spuitbeton - Definities, eisen,
conformiteit, merken en labellen

NEN-EN 934-6:2019 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel
6: Bemonstering, beoordeling en verificatie van de
bestendigheid van de prestaties

NEN-EN 998-1:2016 en

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

NEN-EN 998-2:2016 en

Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2:
Mortels voor metselwerk

NEN-EN 1015-1:1998 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 1: Bepaling van korrelverdeling (door zeefanalyse)

NEN-EN 1015-1:1998/A1:2007 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 1: Bepaling van korrelverdeling (door zeefanalyse)

NEN-EN 1015-2:1998/A1:2006 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 2: Bemonstering van mortels en voorbereiding van
proefmonsters
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NEN-EN 1015-2:1998 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 2: Bemonstering van mortels en voorbereiding van
proefmonsters

NEN-EN 1015-3:1999/A2:2006 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 3: Bepaling van de consistentie van mortelspecie
(met schoktafel)

NEN-EN 1015-3:1999/A1:2004 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 3: Bepaling van de consistentie van mortelspecie
(met schoktafel)

NEN-EN 1015-3:1999 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 3: Bepaling van de consistentie van mortelspecie
(met schoktafel)

NEN-EN 1015-4:1998 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 4: Bepaling van de consistentie van mortelspecie
(door plunjerindringing)

NEN-EN 1015-6:1998 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 6: Bepaling van de volumieke massa van specie

NEN-EN 1015-6:1998/A1:2006 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 6: Bepaling van de volumieke massa van specie

NEN-EN 1015-7:1998 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 7: Bepaling van het luchtgehalte van mortelspecie

NEN-EN 1015-9:1999/A1:2006 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 9: Bepaling van de verwerkings- en correctietijd
van mortelspecie

NEN-EN 1015-9:1999 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 9: Bepaling van de verwerkings- en correctietijd
van mortelspecie

NEN-EN 1015-10:1999 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 10: Bepaling van de droge volumieke massa van
verharde mortel

NEN-EN 1015-10:1999/A1:2007 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 10: Bepaling van de droge volumieke massa van
verharde mortel
NEN-EN 1015-12:2016 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 12: Bepaling van de hechting aan de ondergrond
van verharde pleistermortels

NEN-EN 1015-17:2000 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 17: Bepaling van het gehalte aan oplosbare
chloriden in mortelspecie

NEN-EN 1015-17:2000/A1:2004 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 17: Bepaling van het gehalte aan oplosbare
chloriden in mortelspecie
NEN-EN 1015-18:2003 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 18: Bepaling van het capillaire
waterabsorptiecoëfficiënt van verharde mortel

NEN-EN 1015-19:1998 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 19: Bepaling van de waterdampdoorlatendheid van
verharde pleistermortels
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NEN-EN 1015-19:1998/A1:2004 en Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 19: Bepaling van de waterdampdoorlatendheid van
verharde pleistermortels
NEN-EN 1015-21:2003 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 21: Bepaling van de compatibiliteit van eenlaagse
pleistermortels met de ondergrond

NEN-EN 1347:2007 en

Mortels en lijmen voor keramische tegels - Bepaling van
het bevochtigend vermogen

NEN-EN 12004-1:2017 en

Lijmen voor tegels - Part 1: Eisen,
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 12004-2:2017 en

Lijmen voor tegels - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 12192-1:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Deeltjesgrootteanalyse - Deel 1: Methode voor droge componenten van
vooraf vervaardigde mortel

NEN-EN 12617-3:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Deel 3: Bepaling van de direct optredende lineaire
krimp van constructieve hechtingsmiddelen

NEN-EN 12617-4:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Deel 4: Bepaling van de krimp en de uitzetting

NEN-EN 12808-1:2008 en

Mortel voor keramische tegels - Deel 1: Bepaling van de
weerstand tegen chemicaliën van reactieharsmortel

NEN-EN 12808-2:2008 en

Mortel voor keramische tegels - Deel 2: Bepaling van de
slijtweerstand

NEN-EN 12808-3:2008 en

Mortel voor keramische tegels - Deel 3: Bepaling van de
buig- en druksterkte

NEN-EN 12808-4:2009 en

Mortels voor keramische tegels - Deel 4: Bepaling van
krimp

NEN-EN 12808-4:2009/C1:2011 en Mortels voor keramische tegels - Deel 4: Bepaling van
krimp
NEN-EN 12808-5:2008 en

Mortel voor keramische tegels - Deel 5:
Waterabsorptiebepaling

NEN-EN 12859:2011 en

Gipsblokken - Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12878:2014 en

Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen
gebaseerd op cement en/of kalk - Specificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN 13279-1:2008 en

Gipsbindmiddelen en gipsmortel - Deel 1: Definities en
eisen

NEN-EN 13279-2:2014 en

Gipsbindmiddelen en gipsmortels - Deel 2:
Beproevingsmethoden

NEN-EN 13318:2000 en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities

NEN-EN 13318:2000 nl;en;fr;de

Vloermortel en dekvloeren - Definities
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NEN-EN 13395-1:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de verwerkbaarheid - Deel 1:
Beproevingsmethode voor de schudmaat van thixotrope
mortels

NEN-EN 13395-2:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de verwerkbaarheid - Deel 2:
Beproevingsmethode voor de schudmaat van mortel of
injectiemortel

NEN-EN 13395-4:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de verwerkbaarheid - Deel 4: Gebruik van
reparatiemortel op oppervlakken

NEN-EN 13454-1:2004 en

Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en
fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren
gebaseerd op calciumsulfaat - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 13454-2:2019 en

Bindmiddelen en fabrieksmatig vervaardigde mengsels
voor dekvloeren van calciumsulfaat - Deel 2:
Beproevingsmethoden

NEN-EN 13639:2017 en

Bepaling van het totale gehalte aan organische koolstof
in kalksteen

NEN-EN 13658-1:2005 en

Metalen regelwerk en hoekprofielen - Definities, eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: Binnenpleisterwerk

NEN-EN 13658-2:2005 en

Metalen regelwerk en hoekprofielen - Definities, eisen en
beproevingsmethoden - Deel 2: Buitenpleisterwerk

NEN-EN 13813:2002 en

Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels Eigenschappen en eisen

NEN-EN 13815:2006 en

Vezelversterkte gipsproducten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 13888:2009 en

Mortel voor keramische tegels - Eisen,
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 13892-1:2002 en

Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 1:
Monsterneming, vervaardiging en conditioneren van
proefstukken

NEN-EN 13892-2:2002 en

Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 2:
Bepaling van de buig- en druksterkte

NEN-EN 13892-3:2014 en

Beproevingsmethoden voor drukvloermortels - Deel 3:
Bepaling van de slijtweerstand volgens Böhme

NEN-EN 13892-4:2002 en

Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 4:
Bepaling van de slijtweerstand volgens BCA

NEN-EN 13892-5:2003 en

Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 5:
Bepaling van de slijtweerstand bij rolbelasting van
dekvloeren met slijtlaag

NEN-EN 13892-6:2002 en

Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 6:
Bepaling van de oppervlaktehardheid

NEN-EN 13892-7:2003 en

Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 7:
Bepaling van de slijtweerstand bij rolbelasting van
dekvloeren met vloerbedekking
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NEN-EN 13892-8:2002 en

Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 8:
Bepaling van de hechtsterkte

NEN-EN 13892-9:2018 en

Beproevingsmethoden voor drukvloermortels - Deel 9:
Dimensiestabiliteit

NEN-EN 13914-1:2016 en

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van
stukadoorswerk - Deel 1: Stukadoorswerk buiten

NEN-EN 13914-2:2016 en

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van
stukadoorswerk - Deel 2: Ontwerpoverwegingen en
essentiële uitgangspunten voor stukadoorswerk binnen

NEN-EN 13915:2017 en

Vooraf gefabriceerde gipswandplaten met kartonnen
kern - Definities, eisen en beproevingsmethoden

CR 13933:2000 en

Metselcement - Verwerkbaarheid (cohesie)

NEN-EN 13950:2014 en

Samengestelde panelen van gipsplaten voor thermische
en geluidisolatie - Definities, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 13963:2014 en

Voegvulmaterialen voor gipsplaten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14117:2004 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de uitvloeitijd van met cement gebonden
injectieproducten

NEN-EN 14190:2014 en

Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14195:2014 en

Onderdelen voor metalen raamwerken voor
scheidingswandsystemen - Definities, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14209:2017 en

Voorgevormde kroonlijsten van gipsplaten - Definities,
eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14216:2015 en

Cement - Samenstelling, specificaties en
conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten met
erg lage hydratatiewarmte

NPR-CEN/TR 14245:2020 en

Cement - Richtlijnen voor het gebruik van EN 197-2:
Evaluatie van conformiteiten

NEN-EN 14246:2006/C1:2007 en

Gipselementen voor verlaagde plafonds - Definities,
eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14246:2006 en

Gipselementen voor verlaagde plafonds - Definities,
eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14353:2017 en

Metalen profielen voor gebruik met gipsplaten Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14496:2017 en

Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde
thermisch/akoestische isolatiepanelen en gipsplaten Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14566:2008+A1:2009 en

Mechanische bevestigingsmiddelen voor
gipsplatensystemen - Definities, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14647:2005/C1:2007 en

Calciumaluminaatcement - Samenstelling, specificaties
en conformiteitscriteria

NEN-EN 14647:2005 en

Calciumaluminaatcement - Samenstelling, specificaties
en conformiteitscriteria
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NEN-EN 14944-3:2007 en

Invloed van cementeuse producten op water bestemd
voor menselijke consumptie - Beproevingsmethoden Deel 3: Migratie van bestanddelen uit fabrieksmatig
vervaardigde cementeuse producten

NPR-CEN/TR 15124:2005 en

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van
binnenpleisterwerksystemen van gips

NPR-CEN/TR 15125:2005 en

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van
binnenpleisterwerksystemen van cement en/of bouwkalk

CEN/TR 15225:2005 en

Richtlijn voor productiecontrole voor de CE-markering
(verklaring van conformiteit 2+) van metselmortel

NEN-EN 15283-1:2008+A1:2009 en Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden - Deel 1: Met matten versterkte
gipsplaten
NEN-EN 15283-2:2008+A1:2009 en Met vezel versterkte gipsplaten - Definities, eisen en
beproevingsmethoden Deel 2: Met vezel versterkte
gipsplaten
NEN-EN 15318:2007 en

Ontwerp en toepassing van gipsblokken

NEN-EN 15319:2007 en

Algemene grondslagen van het ontwerp van
vezelversterkt gipspleisterwerk

NEN-EN 15368:2008+A1:2010 en

Hydraulische bindmiddelen voor niet-structurele
toepassingen: Definitie, specificaties en
conformiteitscriteria

NPR-CEN/TR 15697:2008 en

Cement - Prestatiebeproeving voor de weerstand van
sulfaat - Rapport over de stand van de techniek

NEN-EN 15743:2010+A1:2015 en

Gesulfateerd cement - Samenstelling, specificaties en
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 15824:2017 en

Specificaties voor mortels met binnen- en
buitentoepassingen voor organische bindingsmiddelen

NPR-CEN/TR 16142:2011 en

Cement - Een studie van het karakteristieke
uitlooggedrag van verharde beton voor gebruik in de
natuurlijke omgeving

CEN/TR 16239:2011 en

Installatieregels voor vezel (gips) pleisterwerk

NEN-EN 16572:2015 en

Instandhouding van het Cultureel Erfgoed - Verklarende
woordenlijst van technische termen betreffende mortels
voor metsel-, stuc-, en pleisterwerk gebruikt in cultureel
erfgoed

NPR-CEN/TR 16632:2014 en

Isothermal Conduction Calorimetry (ICC) voor de
bepaling van hydratatiewarmte van cement:
Overzichtsrapport en -aanbevelingen

NEN-EN 16908:2017+A1:2022 en

Cement en bouwkalk - Milieuverklaringen van producten
- Product category rules complementair aan EN 15804

NPR-CEN/TR 16912:2016 en

Guidelines for a procedure to support the European
standardization of cements

NEN-EN 16980-1:2021 en

Photocatalysis - Continuous flow test methods - Part 1:
Determination of the degradation of nitric oxide (NO) in
the air by photocatalytic materials

NPR-CEN/TR 17365:2019 en

Methode voor de bepaling van C3A in klinker uit analyse
van cement
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NEN-EN-ISO 10426-1:2010 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen
voor het cementeren van putten - Deel 1: Specificatie

NEN-EN-ISO 104261:2010/C1:2010 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen
voor het cementeren van putten - Deel 1: Specificatie

NEN-EN-ISO 10426-2:2003 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen
voor het cementeren van putten - Deel 2: Beproeving
van cement voor putten

NEN-EN-ISO 104262:2003/C1:2007 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen
voor het cementeren van putten - Deel 2: Beproeving
van cement voor putten

NEN-EN-ISO 104262:2003/A1:2005 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen
voor het cementeren van putten - Deel 2: Beproeving
van cement voor putten - Amendment 1: Beproeving op
bevochtingscapaciteit

NEN-EN-ISO 10426-3:2019 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen
voor het cementeren van putten - Deel 3: Beproeving
van cementformules voor putten in diep water

NEN-EN-ISO 10426-4:2005 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen
voor het cementeren van putten - Deel 4:
Voorbereidingen en beproeven van atmospherisch
schuimcementslurrie

NEN-EN-ISO 10426-5:2005 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen
voor cementeren van putten - Deel 5: Bepaling van de
krimping en expansie van cement formuleringen in
putten bij atmosferische druk

NEN-EN-ISO 10426-6:2008 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen
voor cementeren van putten - Deel 6: Methoden voor de
bepaling van de statische gel sterkte van cement
formuleringen

NEN-ISO 13007-3:2010 en

Keramische tegels - Mortels en lijmen - Deel 3: Definities
en specificaties voor mortels

NEN-ISO 13007-4:2013 en

Keramische tegels - Mortel en lijmen - Deel 4:
Beproevingsmethoden voor mortel

NEN-ISO 13007-5:2015 en

Keramische tegels - Mortel en lijmen - Deel 5: Vloeibaar
aangebrachte waterafdichtende membranen voor
gebruik onder keramische tegels gebonden met lijm Eisen, beproevingsmethoden, evaluatie van
overeenstemming, classificatie en aanwijzing

NEN-ISO 13007-6:2020 en

Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 6:
Requirements, test methods, evaluation of conformity,
classification and designation for waterproof membranes
used with the installation of ceramic tiles

N 488:1932 nl

Tras - Definitie en keuringsvoorschriften.

N 492:1955 nl

Stucadoorgips

N 496:1933 nl

Tras - Uitvoering der keuringsproeven

NEN 3550:2012 nl

Cement volgens NEN-EN 197-1 of NEN-EN 14216, met
aanvullende speciale eigenschappen - Definities en eisen
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NEN 3832:2005 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13242
"Korrelvormige materialen voor ongebonden en
hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische
werken en de wegenbouw"

NEN 3833:2005 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13139
"Toeslagmaterialen voor mortel"

NPR 3924:2011 nl

Praktijkrichtlijn bij NEN-EN 13914-1 voor stukadoorswerk
buiten op zowel geïsoleerde als ongeïsoleerde
ondergronden

91.100.15 - Minerale materialen en producten
NEN-EN 771-6:2011+A1:2015 en

Specificatie voor metselstenen - Deel 6: Natuursteen

NEN-EN 772-3:1998 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 3:
Bepaling van het netto volume en het percentage holle
ruimten van baksteen door hydrostatisch te wegen

NEN-EN 772-4:1998 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 4:
Bepaling van de werkelijke en de schijnbare volumieke
massa en van de totale en open porositeit van
natuursteen

NEN-EN 772-7:1998 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 7:
Bepaling van de waterabsorptie van trasraamklinkers
door koken in water

NEN-EN 772-9:1998 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 9:
Bepaling van het gatenvolume en het netto volume van
kalkzandsteen door zandvulling

NEN-EN 772-9:1998/A1:2005 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 9:
Bepaling van het gatenvolume en het netto volume van
baksteen en kalkzandsteen door zandvulling

NEN-EN 772-10:1999 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 10:
Bepaling van het vochtgehalte van kalkzandsteen en
cellenbeton

NEN-EN 772-11:2011 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 11:
Bepaling van de capillaire waterabsorptie van betonsteen
(grind-, licht- en speciaal beton) en natuursteen,
alsmede de initiële waterabsorptie van metselbaksteen

NEN-EN 772-13:2000 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 13:
Bepaling van de netto en bruto schijnbare volumieke
massa van metselstenen (uitgezonderd natuursteen)

NEN-EN 772-19:2000 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 19:
Bepaling van de vochtexpansie in horizontaal
geperforeerde, grote metselbakstenen

NEN-EN 772-20:2000 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 20:
Bepaling van de vlakheid van het oppervlak van
betonsteen, kunstmatig vervaardigde natuursteen en
natuursteen

NEN-EN 772-20:2000/A1:2005 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 20:
Bepaling van de vlakheid van het oppervlak van
metselstenen

NEN-EN 772-21:2011 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 21:
Bepaling van de waterabsorptie van metselbaksteen en
kalkzandsteen door koud-water-absorptie
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NEN-EN 932-1:1996 en

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 1: Methoden voor
monsterneming

NEN-EN 932-1:1996 nl

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 1: Methoden voor
monsterneming

NEN-EN 932-2:1999 en

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden voor het
delen van laboratoriummonsters

NEN-EN 932-3:1996/A1:2003 en

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 3: Procedure en
terminologie voor een vereenvoudigde petrografische
beschrijving

NEN-EN 932-3:1996 nl

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 3: Procedure en
terminologie voor een vereenvoudigde petrografische
beschrijving

NEN-EN 932-5:2012/C1:2014 en

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 5: Algemene apparatuur en
kalibratie

NEN-EN 932-5:2012 en

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 5: Algemene apparatuur en
kalibratie

NEN-EN 932-6:1999 en

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 6: Definities van
herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid

NEN-EN 933-1:2012 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de
korrelgrootteverdeling - Zeefmethode

NEN-EN 933-2:2020 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 2: Bepaling van de
korrelverdeling - Controlezeven, nominale afmetingen
van de openingen

NEN-EN 933-3:2012 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van korrelvorm
- Vlakheidsindex

NEN-EN 933-4:2008 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de
korrelvorm - Korrelvormgetal

NEN-EN 933-5:1998/A1:2004 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het
percentage van gebroken oppervlakken in grove
toeslagmaterialen

NEN-EN 933-5:1998 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het
percentage van gebroken oppervlakken in grove
toeslagmaterialen

NEN-EN 933-6:2014 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 6: Beoordeling van
oppervlakte-eigenschappen - Stroomcoëfficiënt van
toeslagmaterialen
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NEN-EN 933-7:1998 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 7: Bepaling van het gehalte
aan schelpen - Percentage schelpen in grove
toeslagmaterialen

NEN-EN 933-8:2012+A1:2015 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 8: Beoordeling van fijn
materiaal - Zandequivalentbeproeving

NEN-EN 933-9:2022 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 9: Beoordeling van fijn
materiaal - Methyleenblauwproef

NEN-EN 933-10:2009 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 10: Beoordeling van fijn
materiaal - Korrelverdeling van vulstoffen
(luchtstraalzeving)

NEN-EN 933-11:2009/C1:2009 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 11: Classificatiebeproeving
voor de bestanddelen van grove gerecyclede
toeslagmaterialen

NEN-EN 933-11:2009 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 11: Classificatiebeproeving
voor de bestanddelen van grove gerecyclede
toeslagmaterialen

NEN-EN 1015-11:2019 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 11: Bepaling van de buigtrek- en druksterkte van
verharde mortel

NEN-EN 1097-1:2011 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de weerstand
tegen afslijting (micro-Deval)

NEN-EN 1097-2:2020 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden voor de bepaling
van de weerstand tegen verbrijzeling

NEN-EN 1097-3:1998 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van de dichtheid
van onverdicht materiaal en het gehalte aan holle
ruimten

NEN-EN 1097-3:1998 nl

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van de dichtheid
van onverdicht materiaal en het gehalte aan holle
ruimten

NEN-EN 1097-4:2008 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de holle
ruimten in droge verdichte vulstof

NEN-EN 1097-5:2008 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het
watergehalte door drogen in een geventileerde oven
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NEN-EN 1097-6:2022 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de
deeltjesdichtheid en de wateropname

NEN-EN 1097-7:2008 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 7: Bepaling van de dichtheid
van vulstof - Methode met pyknometer

NEN-EN 1097-8:2020 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 8: Bepaling van de
polijstwaarde

NEN-EN 1097-9:2014 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van
mechanische en fysische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 9: Bepaling van de weerstand
tegen slijtage door spijkerbanden - Skandinavische proef

NEN-EN 1097-10:2014 en

Beproevingsmethoden voor mechanische en fysische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 10:
Bepaling van de wateropzuighoogte

NEN-EN 1097-11:2013 en

Beproevingsmethoden voor de mechanische en fysische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 11:
Bepaling van de verdichtbaarheid en korrelsterkte van
lichtgewicht toeslagmaterialen.

NEN-EN 1367-2:2009 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 2: Magnesiumsulfaatproef

NEN-EN 1367-3:2001/C1:2006 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 3: Kookproef voor "Zonnebrandbasalt"

NEN-EN 1367-3:2001 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 3: Kookproef voor "Zonnebrandbasalt"

NEN-EN 1367-4:2008 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 4: Bepaling van de krimp door drogen

NEN-EN 1367-5:2011 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 5: Bepaling van de weerstand tegen kortstondige
verhitting

NEN-EN 1367-6:2008 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 6: Bepaling van de bestandheid tegen vorst en dooi
in aanwezigheid van zout (NaCi)

NEN-EN 1367-7:2014 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 7: Bepaling van de vorstdooiwisselingen van
lichtgewicht toeslagmaterialen

NEN-EN 1367-8:2014 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 8: Bepaling van de weerstand tegen desintegratie
van lichtgewicht toeslagmaterialen
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NEN-EN 1467:2012 en

Natuursteen - Ruwe blokken - Eisen

NEN-EN 1468:2012 en

Natuursteen - Ruwe platen - Eisen

NEN-EN 1469:2015 en

Natuursteenproducten - Wandplaten - Eisen

NEN-EN 1744-1:2009+A1:2012 en Beproevingsmethoden voor de chemische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1:
Chemische analyse
NEN-EN 1744-3:2002 en

Beproevingsmethoden voor de chemische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: Uitlogen
van toeslagmaterialen en voorbehandeling van eluaten

NEN-EN 1744-4:2022 en

Beproevingen voor chemische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de
watergevoeligheid van vulstoffen voor bitumineuze
mengsels

NEN-EN 1744-5:2006 en

Beproevingsmethoden voor de chemische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling
van in zuur oplosbare chloridezouten

NEN-EN 1744-6:2006 en

Beproevingen voor chemische eigenschappen van
toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de invloed van
een extract van gerecycled toeslagmateriaal op het
begin van de binding van cement

NEN-EN 1744-7:2012 en

Beproevingsmethoden voor de chemische
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 7: Bepaling
van het gloeiverlies van Bodemas uit
afvalverbrandingsinstallaties (AVI-bodemas)

NEN-EN 1925:1999 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de waterabsorptiecoëfficiënt door capillaire werking

NEN-EN 1926:2007 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de éénassige druksterkte

NEN-EN 1936:2007 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de werkelijke dichtheid en de schijnbare dichtheid en
van de totale poreusheid en de open poreusheid

NEN-EN 12057:2015 en

Natuursteenproducten - Modulaire tegels - Eisen

NEN-EN 12058:2015 en

Natuursteenproducten - Platen voor vloeren en trappen Eisen

NEN-EN 12059:2008+A1:2012 en

Natuursteenproducten - Grote massieve blokken - Eisen

NEN-EN 12326-1:2014 en

Producten van lei en andere natuursteen voor
dakbedekkingen en buitenmuurbekledingen - Deel 1:
Productspecificatie

NEN-EN 12326-2:2011 en

Producten van lei en andere natuursteen voor
dakbedekkingen en buitenmuurbekledingen - Deel 2:
Beproevingsmethoden voor leisteen en carbonaat
leisteen

NEN-EN 12370:2020 en

Beproevingmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de weerstand tegen kristallisatie

NEN-EN 12371:2010 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de vorstbestandheid

NEN-EN 12372:2022 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de buigsterkte bij geconcentreerde belasting
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NEN-EN 12407:2019 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Petrografisch
onderzoek

NEN-EN 12440:2017 en

Natuursteen - Benamingscriteria

NEN-EN 12620:2002+A1:2008 nl

Toeslagmateriaal voor beton

NEN-EN 12620:2002+A1:2008 en

Toeslagmateriaal voor beton

NEN-EN 12670:2019 en

Natuursteen - Terminologie

NEN-EN 13043:2003 en

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

NEN-EN 13043:2003/C1:2006 en

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

NEN-EN 13055:2016 en

Lichte toeslagmaterialen

NEN-EN 13084-5:2005 en

Vrijstaande schoorstenen - Deel 5: Materialen voor
binnenmantels van steen - Productspecificaties

NEN-EN 13084-5:2005/C1:2006 en Vrijstaande schoorstenen - Deel 5: Materialen voor
binnenmantels van steen - Productspecificaties
NEN-EN 13139:2002/C1:2006 en

Toeslagmaterialen voor mortel

NEN-EN 13139:2002 nl

Toeslagmaterialen voor mortel

NEN-EN 13139:2002 en

Toeslagmaterialen voor mortel

NEN-EN 13161:2008 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de buigsterkte onder een constant moment

NEN-EN 13242:2003+A1:2008 en

Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch
gebonden materialen voor civieltechnische- en
wegenbouw

NEN-EN 13364:2001 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de breekkracht bij een deuvelgat

NEN-EN 13373:2020 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de geometrische eigenschappen van
natuursteenproducten

NEN-EN 13383-1:2002/C1:2006 en Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie
NEN-EN 13383-1:2002 nl

Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie

NEN-EN 13383-1:2002 en

Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie

NEN-EN 13383-2:2019 en

Waterbouwsteen - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 13450:2003/C1:2006 en

Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

NEN-EN 13450:2003+C1:2006 nl

Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

NEN-EN 13450:2003 en

Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

NEN-EN 13755:2008 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
waterabsorptie bij atmosferische druk

NEN-EN 13919:2003 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de weerstand tegen veroudering door de inwerking van
SO2 en vocht

NEN-EN 14066:2013 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de weerstand tegen veroudering door plotselinge
temperatuurwisseling
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NEN-EN 14146:2004 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de dynamische elasticiteitsmodulus (door het meten van
de resonantiefrequentie)

NEN-EN 14157:2017 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de slijtweerstand

NEN-EN 14158:2004 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de bezwijkenergie

NEN-EN 14231:2003 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de weerstand tegen uitglijden door middel van de
slingermethode

NEN-EN 14579:2004 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de voortplantingssnelheid van geluid

NEN-EN 14580:2005 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de statische elasticiteitsmodulus

NEN-EN 14581:2005 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt

NEN-EN 14617-1:2013 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 1:
Bepaling van de schijnbare dichtheid en de
waterabsorptie

NEN-EN 14617-2:2016 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 2:
Bepaling van de buigsterkte (spanning)

NEN-EN 14617-4:2012 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 4:
Bepaling van de slijtweerstand

NEN-EN 14617-5:2012 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 5:
Bepaling van vorst- en dooiweerstand

NEN-EN 14617-6:2012 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 6:
Bepaling van de weerstand tegen thermische schok

NEN-EN 14617-9:2005 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel 9:
Bepaling van de slagweerstand

NEN-EN 14617-10:2012 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel
10: Bepaling van de chemische weerstand

NEN-EN 14617-11:2005 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden:Deel 11:
Bepaling van de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt

NEN-EN 14617-12:2012 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel
12: Bepaling van de maatvastheid

NEN-EN 14617-13:2013 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel
13: Bepaling van de elektrische weerstand

NEN-EN 14617-16:2005 en

Steen van agglomeraat - Beproevingsmethoden - Deel
16: Bepaling van afmetingen, geometrische
eigenschappen en de oppervlaktekwaliteit van modulaire
tegels

NEN-EN 14618:2009 en

Steen van agglomeraat - Terminologie en classificatie

NEN-EN 15167-1:2006 en

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in
beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Definities,
specificaties en conformiteitscriteria

NEN-EN 15167-2:2006 en

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in
beton, mortel en injectiemortel - Deel 2:
Conformiteitsbeoordeling
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NEN-EN 15285:2008 en

Steen van agglomeraat - Modulaire tegels voor vloeren
en trappen (binnen en buiten)

NEN-EN 15285:2008/C1:2008 en

Steen van agglomeraat - Modulaire tegels voor vloeren
en trappen (binnen en buiten)

NEN-EN 15286:2013 en

Geperste steen - Platen en tegels voor de afwerking van
muren (binnen en buiten)

NEN-EN 15388:2020 en

Steen van agglomeraat - Platen en op maat gemaakte
producten voor wastafel en keukenbladen

NEN-EN 16140:2019 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de gevoeligheid voor wijzigingen geproduceerd door
thermische cycli

NEN-EN 16301:2021 en

Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van
de gevoeligheid voor toevallige kleuring

NEN-EN 16306:2013 en

Natuursteen beproevingsmethoden - Bepaling van
weerstand van marmer aan thermische- en vocht cycli

NEN-EN 16954:2018 en

Geagglomereerde stenen - Platen en op maat gesneden
producten voor vloeren en trappen (intern en extern)

CEN/TR 17024:2017 en

Natural stones - Guidance for use of natural stones

CEN/TS 17438:2020 en

Source materials considered in the development of the
Aggregate standards of TC 154

N 530:1953 nl

Hardsteen

NEN 2034:2010 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 13450
"Toeslagmaterialen voor spoorwegballast"

NEN 2875:1988 nl

Beproeving van steenachtige materialen Zandblaastoestel en bepaling van het massaverlies

NEN 3813:2010 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 13055-2 "Lichte
toeslagmaterialen - Deel 2: Lichte toeslagmaterialen
voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen
en voor ongebonden en gebonden toepassingen"

NEN 5905:2005/A1:2008 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620
"Toeslagmaterialen voor beton"

NEN 5905:2005 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620
"Toeslagmaterialen voor beton"

NEN 6240:2005/A1:2006 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 13043
"Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"

NEN 6240:2005 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 13043
"Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"

NEN 7051:1981 nl

Gipsblokken

91.100.23 - Keramische tegels
NEN-EN 14411:2016 en

Keramische tegels - Definities, classificatie,
eigenschappen, evaluatie van conformiteiten en merken

NEN-EN 14891:2017 en

Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte
producten voor het gebruik onder verlijmde keramische
tegels - Eisen, beproevingsmethoden,
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 17160:2019 en

Regels voor productcategorisatie van keramieke tegels
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NEN-EN-ISO 10545-1:2014 en

Keramische tegels - Deel 1: Monsterneming en
grondslagen voor de aanvaarding

NEN-EN-ISO 10545-2:2019 en

Keramische tegels - Deel 2: Bepaling van afmetingen en
oppervlaktehoedanigheid

NEN-EN-ISO 10545-3:2018 en

Keramische tegels - Deel 3: Bepaling van de
wateropneming, schijnbare porositeit, schijnbare
relatieve dichtheid en bulkdichtheid

NEN-EN-ISO 10545-4:2019 en

Keramische tegels - Deel 4: Bepaling van de
buigvastheid en breeksterkte

NEN-EN-ISO 10545-5:1997 en

Keramische tegels - Deel 5: Bepaling van de
stootweerstand door het meten van de
restitutiecoëfficiënt

NEN-EN-ISO 10545-6:2012 en

Keramische tegels - Deel 6: Bepaling van de weerstand
tegen diepe slijtage voor ongeglazuurde tegels

NEN-EN-ISO 105457:1999/C1:1999 en

Keramische tegels - Deel 7: Bepaling van de weerstand
tegen afschuring van het oppervlak van geglazuurde
tegels

NEN-EN-ISO 10545-7:1999 en

Keramische tegels - Deel 7: Bepaling van de weerstand
tegen afschuring van het oppervlak van geglazuurde
tegels

NEN-EN-ISO 10545-8:2014 en

Keramische tegels - Deel 8: Bepaling van de lineaire
thermische uitzetting

NEN-EN-ISO 10545-9:2013 en

Keramische tegels - Deel 9: Bepaling van weerstand
tegen thermische shock

NEN-EN-ISO 10545-10:2021 en

Keramische tegels - Deel 10: Bepaling van de
vochtexpansie

NEN-EN-ISO 10545-11:1996 en

Keramische tegels - Deel 11: Bepaling van de weerstand
tegen haarscheuren in geglazuurde tegels

NEN-EN-ISO 10545-12:1997 en

Keramische tegels - Deel 12: Bepaling van de
vorstbestandheid

NEN-EN-ISO 10545-13:2016 en

Keramische tegels - Hoofdelement - Deel 13: Bepaling
van de chemische bestandheid

NEN-EN-ISO 10545-14:2015 en

Keramische tegels - Deel 14: Bepaling van de weerstand
tegen vlekken

NEN-EN-ISO 10545-15:2021 en

Keramische tegels - Deel 15: Bepaling van de lood- en
cadmiumafgifte van tegels

NEN-EN-ISO 10545-16:2012 en

Keramische tegels - Deel 16: Bepaling van kleine
kleurverschillen

NEN-EN-ISO 10545-18:2022 en

Ceramic tiles - Part 18: Determination of Light
Reflectance Value (LRV)

NEN-ISO 13006:2018 en

Keramische tegels - Definities, classificatie,
eigenschappen en merken

NEN-ISO 13007-1:2014 en

Keramische tegels - Mortels en lijmen - Deel 1: Definities
en specificaties voor lijmen

NEN-ISO 13007-2:2013 en

Keramische tegels - Mortels en lijmen - Deel 2:
Beproevingsmethoden voor lijmen

NEN-ISO 13007-3:2010 en

Keramische tegels - Mortels en lijmen - Deel 3: Definities
en specificaties voor mortels
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NEN-ISO 13007-4:2013 en

Keramische tegels - Mortel en lijmen - Deel 4:
Beproevingsmethoden voor mortel

NEN-ISO 13007-5:2015 en

Keramische tegels - Mortel en lijmen - Deel 5: Vloeibaar
aangebrachte waterafdichtende membranen voor
gebruik onder keramische tegels gebonden met lijm Eisen, beproevingsmethoden, evaluatie van
overeenstemming, classificatie en aanwijzing

NEN-ISO 13007-6:2020 en

Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 6:
Requirements, test methods, evaluation of conformity,
classification and designation for waterproof membranes
used with the installation of ceramic tiles

NEN-ISO 14448:2016 en

Low modulus adhesives for exterior tile finishing

NEN-ISO 17721-1:2021 en

Quantitative determination of antibacterial activity of
ceramic tile surfaces - Test methods - Part 1: Ceramic
tile surfaces with incorporated antibacterial agents

NEN-ISO 17721-2:2021 en

Quantitative determination of antibacterial activity of
ceramic tile surfaces - Test methods - Part 2: Ceramic
tile surfaces with incorporated photocatalytic
antibacterial agents

NPR-ISO/TR 17870-2:2015 en

Ceramic tiles - Guidelines for installation - Part 2:
Installation of thin ceramic wall and floor tiles and panels

NEN-ISO 17889-1:2021 en

Ceramic tiling systems - Sustainability for ceramic tiles
and installation materials - Part 1: Specification for
ceramic tiles

91.100.25 - Terracotta bouwproducten
NEN-EN 101:1992 en

Keramische tegels - Bepaling van de hardheid van het
oppervlak volgens Mohs

NEN-EN 538:1994 en

Keramische dakpannen - Breukkrachtproef

NEN-EN 539-1:2005 en

Keramische dakpannen - Bepaling van de fysische
eigenschappen - Deel 1: Beproeving van de
waterdichtheid

NEN-EN 539-2:2013 en

Keramische dakpannen - Bepaling van de fysische
eigenschappen - Deel 2: Beproeving van de
vorstbestandheid

NEN-EN 771-1:2011+A1:2015 en

Specificaties voor metselstenen - Deel 1: Baksteen

NEN-EN 771-2:2011+A1:2015 en

Specificaties voor metselstenen - Deel 2: Kalkzandsteen

NEN-EN 772-1:2011+A1:2015 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 1:
Bepaling van de druksterkte

NEN-EN 772-5:2016 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 5:
Bepaling van het gehalte aan oplosbare zouten in
metselbakstenen

NEN-EN 772-5:2016/C1:2017 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 5:
Bepaling van het gehalte aan oplosbare zouten in
metselbakstenen

NEN-EN 772-16:2011 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 16:
Bepaling van de afmetingen

NEN-EN 772-18:2011 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 18:
Bepaling van de vorst/dooi-bestandheid van
kalkzandsteen
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NEN-EN 772-22:2019 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 22:
Bepaling van de vorst-dooiweerstand van
metselbaksteen

NEN-EN 1024:2012 en

Keramische dakpannen - Bepaling van de geometrische
eigenschappen

NEN-EN 1304:2013 en

Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en
productspecificaties

NEN-EN 1806:2006 en

Schoorstenen - Keramische blokken voor enkelwandige
schoorstenen - Eisen en beproevingsmethodes

NPR-CEN/TR 13548:2004 en

Algemene regels voor het ontwerp en installatie van
keramische tegels

NEN-EN 14437:2004 en

Bepaling van de weerstand tegen oplichten door de wind
van keramische of betonnen dakpannen Beproevingsmethode voor dakbedekkingssystemen

NEN-EN 14891:2017 en

Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte
producten voor het gebruik onder verlijmde keramische
tegels - Eisen, beproevingsmethoden,
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

CEN/TR 16886:2016 en

Guidance on the application of statistical methods for
determining the properties of masonry products

NEN-EN-ISO 10545-1:2014 en

Keramische tegels - Deel 1: Monsterneming en
grondslagen voor de aanvaarding

NEN-EN-ISO 10545-2:2019 en

Keramische tegels - Deel 2: Bepaling van afmetingen en
oppervlaktehoedanigheid

NEN-EN-ISO 10545-3:2018 en

Keramische tegels - Deel 3: Bepaling van de
wateropneming, schijnbare porositeit, schijnbare
relatieve dichtheid en bulkdichtheid

NEN-EN-ISO 10545-5:1997 en

Keramische tegels - Deel 5: Bepaling van de
stootweerstand door het meten van de
restitutiecoëfficiënt

NEN-EN-ISO 10545-6:2012 en

Keramische tegels - Deel 6: Bepaling van de weerstand
tegen diepe slijtage voor ongeglazuurde tegels

NEN-EN-ISO 105457:1999/C1:1999 en

Keramische tegels - Deel 7: Bepaling van de weerstand
tegen afschuring van het oppervlak van geglazuurde
tegels

NEN-EN-ISO 10545-7:1999 en

Keramische tegels - Deel 7: Bepaling van de weerstand
tegen afschuring van het oppervlak van geglazuurde
tegels

NEN-EN-ISO 10545-8:2014 en

Keramische tegels - Deel 8: Bepaling van de lineaire
thermische uitzetting

NEN-EN-ISO 10545-9:2013 en

Keramische tegels - Deel 9: Bepaling van weerstand
tegen thermische shock

NEN-EN-ISO 10545-11:1996 en

Keramische tegels - Deel 11: Bepaling van de weerstand
tegen haarscheuren in geglazuurde tegels

NEN-EN-ISO 10545-12:1997 en

Keramische tegels - Deel 12: Bepaling van de
vorstbestandheid

NEN-EN-ISO 10545-13:2016 en

Keramische tegels - Hoofdelement - Deel 13: Bepaling
van de chemische bestandheid
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NEN 2875:1988 nl

Beproeving van steenachtige materialen Zandblaastoestel en bepaling van het massaverlies

91.100.30 - Beton en betonproducten
NEN-EN 206:2014+A2:2021 nl

Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit

NEN-EN 206:2014+A2:2021 en

Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit

NEN-EN 445:2007 en

Injectiemortel voor voorspankabels Beproevingsmethoden

NEN-EN 446:2007 en

Injectiemortel voor voorspankabels - Werkwijzen voor
het injecteren

NEN-EN 447:2007 en

Injectiemortel voor voorspankabels - Basiseisen

NEN-EN 450-1:2012 en

Vliegas voor beton - Deel 1: Definitie, specificaties en
conformiteitscriteria

NEN-EN 450-2:2005 en

Vliegas voor beton - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 451-1:2017 en

Beproevingsmethode voor vliegas - Deel 1: Bepaling van
het gehalte aan vrij calciumoxide

NEN-EN 451-2:2017 en

Beproevingsmethode voor vliegas - Deel 2: Bepaling van
de fijnheid door nat te zeven

NEN-EN 480-1:2014 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 1: Referentiebeton en
referentiemortel voor beproevingen

NEN-EN 480-2:2006 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 2: Bepaling van het begin
en het einde van de binding

NEN-EN 480-4:2005 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van de
waterafscheiding van beton

NEN-EN 480-5:2005 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van de
capillaire wateropneming

NEN-EN 480-6:2005 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 6: Infrarood-analyse

NEN-EN 480-8:2012 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 8: Traditionele bepaling
van het droge-stofgehalte

NEN-EN 480-10:1996 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 10: Bepaling van het
gehalte aan in water oplosbaar chloride

NEN-EN 480-10:2009 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 10: Bepaling van het
gehalte aan in water oplosbaar chloride

NEN-EN 480-11:2005 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 11: Bepaling van de
eigenschappen van luchtbellen in verhard beton

NEN-EN 480-12:2005 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 12: Bepaling van het
alkaligehalte van hulpstoffen
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NEN-EN 480-14:2006 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 14: Bepaling van de
gevoeligheid voor corrosie van betonstaal in beton Elektro-chemische beproevingsmethode bij
gelijkblijvende potentiaal

NEN-EN 480-15:2013 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Beproevingsmethoden - Deel 15: Referentiebeton en
methode om hulpstoffen te beproeven die de viscositeit
beïinvloeden

NEN-EN 490:2011+A1:2017 en

Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking
bekledingselementen - Productspecificaties

NEN-EN 491:2011 en

Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking
en bekledingselementen - Beproevingsmethoden

NEN-EN 678:1994 en

Bepaling van de volumieke massa van geautoclaveerd
cellenbeton

NEN-EN 679:2005 en

Bepaling van de druksterkte van geautoclaveerd
cellenbeton

NEN-EN 680:2005 en

Bepaling van de krimp van geautoclaveerd cellenbeton

NEN-EN 771-3:2011+A1:2015 en

Specificaties voor metselstenen - Deel 3: Bouwblokken
en -stenen van grind- en lichtbeton

NEN-EN 771-4:2011+A1:2015 en

Specificaties voor metselstenen - Deel 4: Cellenbeton

NEN-EN 771-5:2011+A1:2015 en

Specificaties voor metselstenen - Deel 5:
Geprefabriceerde bouwblokken en -stenen van speciaal
beton

NEN-EN 772-2:1998/A1:2005 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 2:
Bepaling van het percentage holle ruimte in
metselstenen (door middel van papierafdruk)

NEN-EN 772-2:1998 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 2:
Bepaling van het percentage holle ruimte in betonsteen
(door middel van papierafdruk)

NEN-EN 772-6:2001 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 6:
Bepaling van de buigtreksterkte van betonsteen

NEN-EN 772-10:1999 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 10:
Bepaling van het vochtgehalte van kalkzandsteen en
cellenbeton

NEN-EN 772-11:2011 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 11:
Bepaling van de capillaire waterabsorptie van betonsteen
(grind-, licht- en speciaal beton) en natuursteen,
alsmede de initiële waterabsorptie van metselbaksteen

NEN-EN 772-14:2001 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 14:
Bepaling van de hygrische lengteverandering en de
krimp na verharding van betonsteen

NEN-EN 772-15:2000 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 15:
Bepaling van de waterdampdoorlatendheid van
cellenbeton

NEN-EN 772-20:2000/A1:2005 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 20:
Bepaling van de vlakheid van het oppervlak van
metselstenen
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NEN-EN 772-20:2000 en

Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 20:
Bepaling van de vlakheid van het oppervlak van
betonsteen, kunstmatig vervaardigde natuursteen en
natuursteen

NEN-EN 934-1:2008 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel
1: Algemene eisen

NEN-EN 934-2:2009+A1:2012 en

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

NEN-EN 934-3:2009+A1:2012 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel
3: Hulpstoffen voor mortel voor metselwerk - Definities,
eisen, conformiteit en markering en aanduidingen

NEN-EN 934-4:2009 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel
4: Hulpstoffen voor injectiemortel voor voorspankabels Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

NEN-EN 934-6:2019 en

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel
6: Bemonstering, beoordeling en verificatie van de
bestendigheid van de prestaties

NEN-EN 989:1995 en

Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaven
en geautoclaveerd cellenbeton door middel van
"uitdrukbeproeving"

NEN-EN 991:1995 en

Bepaling van de afmetingen van geprefabriceerde
gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton
of lichtbeton met open structuur

NEN-EN 992:1995 en

Bepaling van de volumieke massa van lichtbeton met
open structuur

NEN-EN 1008:2002 en

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 1015-11:2019 en

Beproevingsmethoden voor mortel voor metselwerk Deel 11: Bepaling van de buigtrek- en druksterkte van
verharde mortel

NEN-EN 1168:2005+A3:2011 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Kanaalplaatvloeren

NEN-EN 1169:1999 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Algemene regels
voor fabrieksproductiecontrole van met glasvezel
versterkt cement

NEN-EN 1170-1:1997 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt
cement - Deel 1: Bepaling van de consistentie van de
matrix - Zetmaat

NEN-EN 1170-2:1997 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt
cement - Deel 2: Bepaling van de hoeveelheid vezels in
GVC-specie - Uitspoelmethode

NEN-EN 1170-3:1997 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt
cement - Deel 3: Bepaling van het gehalte aan
verspoten GVC
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NEN-EN 1170-4:1997 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt
cement - Deel 4: Bepaling van de buigsterkte Vereenvoudigde beproeving

NEN-EN 1170-5:1997 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt
cement - Deel 5: Bepaling van de buigsterkte - Volledige
beproeving

NEN-EN 1170-6:1997 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt
cement - Deel 6: Bepaling van de waterabsorptie door
onderdompeling en bepaling van de droge volumieke
massa

NEN-EN 1170-7:1997 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt
cement - Deel 7: Bepaling van de maximale
dimensionele veranderingen afhankelijk van het
watergehalte

NEN-EN 1351:1997 en

Bepaling van de buigtreksterkte van geautoclaveerd
cellenbeton

NEN-EN 1352:1997 en

Bepaling van de statische elasticiteitsmodulus onder
druk van geautoclaveerd cellenbeton en van lichtbeton
met open structuur

NEN-EN 1353:1997 en

Bepaling van het vochtgehalte van geautoclaveerd
cellenbeton

NEN-EN 1354:2005 en

Bepaling van de druksterkte van lichtbeton met open
structuur

NEN-EN 1355:1997 en

Bepaling van de kruipverkorting onder druk van
geautoclaveerd cellenbeton en van lichtbeton met open
structuur

NEN-EN 1356:1997 en

Beproevingsmethode voor vooraf vervaardigde
gewapende producten van geautoclaveerd cellenbeton
of lichtbeton met open structuur, onder verticale
belasting

NEN-EN 1367-1:2007 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 1: Bepaling van de bestandheid tegen vriezen en
dooien

NEN-EN 1520:2011 en

Geprefabriceerde versterkte elementen van lichtbeton
met open structuur met structurele of niet-structurele
versterking

NEN-EN 1521:1997 en

Bepaling van de buig-treksterkte van lichtbeton met
open structuur

NEN-EN 1544:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de kruip onder aanhoudende
trekbelasting voor synthetische harsproducten voor de
verankering van betonstaal
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NEN-EN 1737:1998 en

Bepaling van de afschuifsterkte van gelaste verbindingen
van wapeningsmatten of -kooien voor vooraf
vervaardigde elementen van geautoclaveerd cellenbeton
of lichtbeton met open structuur

NEN-EN 1738:1998 en

Bepaling van de staalspanningen in onbelaste
gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton

NEN-EN 1739:2007 en

Bepaling van de afschuifsterkte ten gevolge van in het
vlak werkende krachten op verbindingen tussen
geprefabriceerde elementen van geautoclaveerd
cellenbeton of lichtbeton met open structuur

NEN-EN 1740:1998 en

Bepaling van het draagvermogen van vooraf
vervaardigde gewapende elementen van geautoclaveerd
cellenbeton of lichtbeton met open structuur onder
hoofdzakelijk in langsrichting werkende belasting
(verticale elementen)

NEN-EN 1741:1998 en

Bepaling van de afschuifsterkte ten gevolge van
loodrecht op het vlak werkende krachten op
verbindingen tussen vooraf vervaardigde elementen van
geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open
structuur

NEN-EN 1742:1998 en

Bepaling van de afschuifsterkte tussen de verschillende
lagen van elementen bestaande uit meer lagen van
geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open
structuur

NEN-EN 1858:2009+A1:2011 en

Schoorstenen - Onderdelen - Betonnen blokken voor
schoorstenen

NEN-EN 1881:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Beproeving van verankeringsproducten door middel
van de uittrekproef

NEN-EN 12004-2:2017 en

Lijmen voor tegels - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 12189:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de open tijd

NEN-EN 12190:1998 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de druksterkte van reparatiemortel

NEN-EN 12269-1:2000 en

Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaal en
geautoclaveerd cellenbeton met de liggerproef - Deel 1:
Kortetermijnproef

NEN-EN 12269-2:2010 en

Bepaling van het hechtgedrag tussen wapeningsstaal en
geautoclaveerd cellenbeton met de liggerproef - Deel 2:
Lange-duur beproevingsmethode

NEN-EN 12350-1:2019 en

Beproeving van betonspecie - Deel 1: Monsterneming en
beproevingsapparatuur

NEN-EN 12350-2:2019 en

Beproeving van betonspecie - Deel 2: Zetmaat

NEN-EN 12350-3:2019 en

Beproeving van betonspecie - Deel 3: Vebe-proef

NEN-EN 12350-4:2019 en

Beproeving van betonspecie - Deel 4: Verdichtingsmaat

NEN-EN 12350-5:2019 en

Beproeving van betonspecie - Deel 5: Schudmaat
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NEN-EN 12350-6:2019 en

Beproeving van betonspecie - Deel 6: Volumieke
dichtheid

NEN-EN 12350-7:2019 en

Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte Drukmethoden

NEN-EN 12350-7:2019/C1:2022 en Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte Drukmethoden
NEN-EN 12350-8:2019 en

Beproeving van betonspecie - Deel 8: Zelfverdichtend
beton - Vloeimaat

NEN-EN 12350-9:2010 en

Beproeving van betonspecie - Deel 8: Zelfverdichtend
beton - Trechtertijd

NEN-EN 12350-10:2010 en

Beproeving van betonspecie - Deel 10: Zelfverdichtend
beton - Blokkeringsmaat - L-box

NEN-EN 12350-11:2010 en

Beproeving van betonspecie - Deel 11: Zelfverdichtend
beton - Beproeving op ontmenging

NEN-EN 12350-12:2010 en

Beproeving van betonspecie - Deel 12 - Zelfverdichtend
beton - Blokkeringsmaat - J-ring

NEN-EN 12390-1:2021 en

Beproeving van verhard beton - Deel 1: Vorm,
afmetingen en verdere eisen voor proefstukken en
mallen

NEN-EN 12390-2:2019 en

Beproeving van verhard beton - Deel 2: Vervaardiging
en bewaring van proefstukken voor sterkteproeven

NEN-EN 12390-3:2019 en

Beproeving van verhard beton - Deel 3: Druksterkte van
proefstukken

NEN-EN 12390-4:2019 en

Beproeving van verhard beton - Deel 4: Druksterkte Specificatie voor drukbanken

NEN-EN 12390-5:2019 en

Beproeving van verhard beton - Deel 5: Buigsterkte van
proefstukken

NEN-EN 12390-6:2009 en

Beproeving van verhard beton - Deel 6: Splijttreksterkte
van proefstukken

NEN-EN 12390-7:2019/C1:2020 en Beproeving van verhard beton - Deel 7: Volumieke
massa van verhard beton
NEN-EN 12390-7:2019 en

Beproeving van verhard beton - Deel 7: Volumieke
massa van verhard beton

NEN-EN 12390-8:2019 en

Beproeving van verhard beton - Deel 8: Indringdiepte
van water onder druk

NVN-CEN/TS 12390-9:2016 en

Beproeving van verhard beton - Deel 9: Vorst/dooibestandheid - Afschilfering

NEN-EN 12390-10:2019 en

Beproeving van verhard beton - Deel 10: Bepaling van
de relatieve weerstand tegen carbonatie van beton bij
atmosferische koolstofdioxidegehalte

NEN-EN 12390-11:2015 en

Beproeving van verhard beton - Deel 11: Bepaling van
de weerstand van beton tegen chloriden, eenzijdige
indringing

NEN-EN 12390-12:2020 en

Beproeving van verhard beton - Deel 12: Bepaling van
de potentiële carbonatatieweerstand van beton:
Versnelde carbonatatiemethode

NEN-EN 12390-13:2021 en

Beproeving van verhard beton - Deel 13: Bepaling van
de secans-elasticiteitsmodulus onder druk
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NEN-EN 12390-14:2018 en

Beproeving van verhard beton - Deel 14: Semiadiabatische methode voor de bepaling van
warmteafgifte tijdens het verhardingsproces van beton.

NEN-EN 12390-15:2019 en

Testing hardened concrete - Part 15: Adiabatic method
for the determination of heat released by concrete
during its hardening process

NEN-EN 12390-16:2019 en

Beproeving van verhard beton - Deel 16: Bepaling van
de krimp van beton

NEN-EN 12390-17:2019 en

Beproeving van verhard beton - Deel 17: Bepaling van
de kruip van beton onder drukspanning

NEN-EN 12390-18:2021 en

Beproeving van verhard beton - Deel 18: Bepaling van
de chloride migratie coëfficiënt

NEN-EN 12504-1:2019 en

Beproeving van beton in constructies - Deel 1:
Boorkernen - Monsterneming, onderzoek en bepaling
van de druksterkte

NEN-EN 12504-1:2019/C1:2020 en Beproeving van beton in constructies - Deel 1:
Boorkernen - Monsterneming, onderzoek en bepaling
van de druksterkte
NEN-EN 12504-2:2021 en

Beproeving van beton in constructies - Deel 2: Nietdestructief onderzoek - Bepaling van de terugslagwaarde

NEN-EN 12504-3:2005 en

Beproeving van beton in constructies - Deel 3: Bepaling
van de uittrekkracht

NEN-EN 12504-4:2021 en

Beproeving van beton - Deel 4: Bepaling van de
ultrasone-pulssnelheid

NEN-EN 12602:2016 en

Geprefabriceerde gewapende elementen van
geautoclaveerd cellenbeton

NEN-EN 12620:2002+A1:2008 nl

Toeslagmateriaal voor beton

NEN-EN 12620:2002+A1:2008 en

Toeslagmateriaal voor beton

NEN-EN 12636:1999 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de hechting beton-op-beton

NEN-EN 12737:2005+A1:2008 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Roostervloeren
voor stalgebouwen

CR 12793:1997 en

Meting van de carbonatatiediepte in verhard beton

NEN-EN 12794:2005+A1:2007 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Heipalen

NEN-EN
12794:2005+A1:2007/C1:2008 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Heipalen

NEN-EN 12839:2012 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Elementen voor
hekken

NEN-EN 12843:2004 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Masten en palen

NEN-EN 13198:2003 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Straat- en
tuinmeubilair

NEN-EN 13224:2011 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Ribbenvloeren

NEN-EN 13225:2013 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Balken en
kolommen

NEN-EN 13230-1:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 1: Algemene eisen
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NEN-EN 13230-2:2016 en

Railtoepassingen - Dwarsliggers en dragers van beton Deel 2: Voorgespannen dwarsliggers uit een stuk

NEN-EN 13230-3:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 3: Gewapende duo-blok dwarsliggers

NEN-EN 13230-4:2016+A1:2020 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 4: Voorgespannen dragers voor wissels
en kruisingen
NEN-EN 13230-5:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 5: Speciale onderdelen

NEN-EN 13230-6:2020 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 6: Ontwerp

NEN-EN 13263-1:2005+A1:2009 en Silicafume voor beton - Deel 1: Definities, eisen en
conformiteitsbeheersing
NEN-EN 13263-2:2005+A1:2009 en Silicafume voor beton - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling
NEN-EN 13369:2018 en

Algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde
betonproducten

NEN-EN 13395-3:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de verwerkbaarheid - Deel 3:
Beproevingsmethode voor de schudmaat van
reparatiebeton

NEN-EN 13577:2007 en

Chemische aantasting van beton - Bepaling van het
gehalte aan agressieve koolstofdioxide in water

NEN-EN 13581:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethode Bepaling van het massaverlies van hydrofoob
geïmpregneerd beton na vorst-/dooizoutbehandeling

NEN-EN 13693:2004+A1:2009 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Dakelementen

NEN-EN 13747:2005+A2:2010 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Breedplaatvloeren

NEN-EN 13748-1:2004 en

Terrazzo tegels - Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik
binnenshuis

NEN-EN 13748-1:2004/A1:2005 en Terrazzo tegels - Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik
binnenshuis
NEN-EN 13748-1:2004/C1:2006 en Terrazzo tegels - Deel 1: Terrazzo tegels voor gebruik
binnenshuis
NEN-EN 13748-2:2004/C1:2004 en Terrazzo tegels - Deel 2: Terrazzo tegels voor toepassing
buitenshuis
NEN-EN 13748-2:2004 en

Terrazzo tegels - Deel 2: Terrazzo tegels voor toepassing
buitenshuis

NEN-EN 13978-1:2005 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Vooraf
vervaardigde garages - Deel 1: Garages van gewapend
beton, monolithisch of bestaande uit enkele elementen
met kamerafmetingen

NEN-EN 14038-2:2020 en

Elektrochemische re-alkalization en chlorideextractiebehandelingen voor gewapend beton - Deel 2:
Chloride-extractie
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NEN-EN 14068:2003 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de waterdichtheid van geïnjecteerde
scheuren zonder beweging in beton

NEN-EN 14437:2004 en

Bepaling van de weerstand tegen oplichten door de wind
van keramische of betonnen dakpannen Beproevingsmethode voor dakbedekkingssystemen

NEN-EN 14474:2005 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Beton met
houtsnippers als toeslagmateriaal - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14487-1:2005 en

Spuitbeton - Deel 1: Definities, eisen en conformiteit

NEN-EN 14487-2:2006 en

Spuitbeton - Deel 2: Uitvoering

NEN-EN 14488-1:2005 en

Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Monsterneming
van betonspecie en verhard beton

NEN-EN 14488-2:2006 en

Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 2:
Druksterkte van vers spuitbeton

NEN-EN 14488-3:2006 en

Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 3:
Buigsterkten (eerste piek, uiterste en reststerkte) van
vezelversterkte liggervormige proefstukken

NEN-EN 14488-4:2005+A1:2008 en Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 4:
Hechtsterkte van boorkernen met behulp van een
directe trekproef
NEN-EN 14488-5:2006 en

Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 5:Bepaling
van de energie-absorptiecapaciteit van vezelversterkte
plaatvormige proefstukken

NEN-EN 14488-6:2006 en

Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 6: Dikte
van beton op een ondergrond

NEN-EN 14488-7:2006 en

Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 7:
Bepaling van het vezelgehalte van met vezel versterkt
beton

NEN-EN 14629:2007 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van het chloridegehalte in verhard beton

NEN-EN 14630:2006 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Bepaling van de carbonatatiediepte van verhard beton
d.m.v. de phenolphthaleine-methode

NEN-EN 14649:2005 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Methode voor het
bepalen van het behoud van sterkte van glasvezels in
cement en beton (SIC TEST)

NEN-EN 14650:2005 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Algemene regels
voor de productiecontrole in de fabriek van
staalvezelbeton

NEN-EN 14651:2005+A1:2007 en

Beproevingsmethode voor staalvezelbeton - Meten van
de buig-treksterkte (proportionaliteitsgrens (LOP),
reststerkte)

NEN-EN 14721:2005+A1:2007 en

Beproevingsmethode voor staalvezelbeton - Meting van
het vezelgehalte in betonspecie en verhard beton

NEN-EN 14843:2007 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Trappen
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NEN-EN 14844:2006+A2:2011 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Duikers

NEN-EN 14845-1:2007 en

Beproevingsmethoden voor vezels in beton - Deel
1:Referentiebeton

NEN-EN 14845-2:2006 en

Beproevingsmethodes voor vezels in beton - Deel 2:
Invloed op het beton

NPR-CEN/TR 14862:2004 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Eisen voor
beproeving op ware grootte van vooraf vervaardigde
betonproducten

NEN-EN 14889-1:2006 en

Vezels in beton - Deel 1: Staalvezels - Definities,
specificaties en conformiteit

NEN-EN 14889-2:2006 en

Vezels in beton - Deel 2: Polymeervezels - Definities,
specificaties en conformiteit

NEN-EN 14991:2007 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Funderingselementen

NEN-EN 14992:2007+A1:2012 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Wandelementen

NEN-EN 15037-1:2008 en

Vooraf vervaardigde betonproducten Combinatievloeren - Deel 1: Balken

NEN-EN 15037-2:2009+A1:2011 en Vooraf vervaardigde betonproducten Combinatievloeren - Deel 2: Betonnen vulelementen
NEN-EN 15037-3:2009+A1:2011 en Vooraf vervaardigde betonproducten Combinatievloeren - Deel 3: Kleiblokken
NEN-EN 15037-4:2010+A1:2013 en Vooraf vervaardigde betonproducten Combinatievloeren - Deel 4: Geëxpandeerde
polystyreenblokken
NEN-EN 15037-5:2013 en

Vooraf vervaardigde betonproducten -Combinatievloeren
- Deel 5: Lichte blokken voor eenvoudige bekisting

NEN-EN 15050:2007+A1:2012 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Brugelementen

NEN-EN 15191:2010 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Classificatie van
de prestaties van met glasvezel versterkt beton

NEN-EN 15258:2008 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Keerwanden

NEN-EN 15304:2010 en

Bepaling van de vries-dooi weerstand van
geautoclaveerd cellenbeton

NEN-EN 15361:2007 en

Bepaling van de invloed van de corrosiebescherming op
de ankerplaatscapaciteit van de dwarsankerbalken in
geprefabriceerde versterkte elementen van
geautoclaveerd cellenbeton

NEN-EN 15422:2008 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Specificatie van
glasvezels voor wapening van mortel en beton

NEN-EN 15435:2008 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Bekistingsblokken
van normaal- en lichtbeton - Producteigenschappen en
prestaties

NEN-EN 15498:2008 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Bekistingsblokken
van beton met houtsnippers - Product eigenschappen en
prestaties

NEN-EN 15564:2010 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Harsgebonden
betonproducten - Eisen en beproevingsmethoden

CEN/TR 15677:2008 en

Vliegas verkregen door meestoken - Stand van zaken
van de situatie in Europa
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NPR-CEN/TR 15678:2008 en

Beton - Afgifte van geclassificeerde gevaarlijke stoffen in
de bodem, grondwater en oppervlaktewater Beproevingsmethode voor nieuwe of niet toegelaten
bestanddelen van beton en voor beton productie

NPR-CEN/TR 15728:2016 en

Ontwerp en gebruik van ingestorte onderdelen voor hijs
-, transport en verwerking van vooraf vervaardigde
beton - Elementen

NPR-CEN/TR 15739:2009 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Betonafwerkingen
- Herkenning

CEN/TR 15840:2009 en

Conformiteitsbeoordeling van vliegas voor beton Richtlijnen voor de toepassing van EN 450-2

CEN/TR 15868:2018 en

Survey on provisions valid in the place of use used in
conjunction with the European concrete standard and
developing practice

NPR-CEN/TR 16142:2011 en

Cement - Een studie van het karakteristieke
uitlooggedrag van verharde beton voor gebruik in de
natuurlijke omgeving

CEN/TR 16349:2012 en

Raamwerk voor een specificatie ter voorkoming van een
schadelijke alkali-silicareactie (ASR) in beton

CEN/TR 16369:2012 en

Gebruik van controlekaarten bij de productie van beton

CEN/TR 16443:2013 en

Achtergronden bij de herziening van EN 4501:2005+A1:2007 - Vliegas voor beton

CEN/TR 16563:2013 en

Beginselen voor het aantonen van gelijkwaardige
duurzaamheid

NEN-EN 16622:2015 en

Hydraulische kalkhoudende microsilica voor beton Definities, eisen en conformiteitscriteria

NPR-CEN/TR 16639:2014 en

Gebruik van het k-waarde concept, principe van de
gelijkwaardige prestatie van beton en principe van de
gelijkwaardigheid van het combinatieconcept.

NEN-EN 16757:2017 en

Duurzaamheid van bouwwerkzaamheden Milieuverklaringen van producten Productcategorieregels voor vooraf vervaardigde
betonproducten

CEN/TR 17172:2022 en

Validation testing program on chloride penetration and
carbonation standardized test methods

CEN/TR 17310:2019 en

Carbonation and CO2 uptake in concrete

NEN-ISO 1920-3:2019 en

Beproeving van beton - Deel 3: Vervaardiging en
bewaring van proefstukken

NEN-ISO 1920-4:2020 en

Beproeving van beton - Deel 4: Druksterkte van verhard
beton

NEN-ISO 1920-6:2019 en

Beproeving van beton - Deel 6: Monsterneming,
voorbereiding en beproeving van boorkernen

NEN-ISO 1920-14:2019 en

Testing of concrete - Part 14: Setting time of concrete
mixtures by resistance to penetration

NEN-ISO 13315-6:2019 en

Environmental management for concrete and concrete
structures - Part 6: Use of concrete structures

NEN-ISO 13315-8:2019 en

Environmental management for concrete and concrete
structures - Part 8: Environmental labels and
declarations
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NEN-ISO 14484:2020 en

Prestatierichtlijnen voor ontwerp en berekening van
betonconstructies met glasvezel-versterkte (FRP)
polymeermaterialen

NEN-ISO 16711:2021 en

Seismische beoordeling en wijzigingen in
betonconstructies

NEN-ISO 18319-2:2022 en

Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for
concrete structures - Part 2: Specifications of CFRP strips

NEN-ISO 19595:2017 en

Natuurlijke aggregaten voor beton

NEN-ISO 19596:2017 en

Admixtures for concrete

NEN-ISO 20290-1:2021 en

Aggregates for concrete - Test methods for mechanical
and physical properties - Part 1: Determination of bulk
density, particle density, particle mass-per-volume and
water absorption

NEN-ISO 20290-2:2019 en

Aggregates for concrete - Test methods for mechanical
and physical properties - Part 2: Method for
determination of resistance to fragmentation by Los
Angeles Test (LA-Test)

NEN-ISO 20290-4:2019 en

Aggregates for concrete - Test methods for mechanical
and physical properties - Part 4: Determination of ten
percent fines value (TFV)

NEN-ISO 21022:2018 en

Test method for fibre-reinforced cementitious
composites - Load-deflection curve using circular plates

NEN-ISO 21914:2019 en

Test methods for fibre-reinforced cementitious
composites - Bending moment - Curvature curve by four
-point bending test

NEN-ISO 22873:2021 en

Quality control for batching and mixing steel fibrereinforced concretes

NEN-ISO 22904:2020 en

Additions for concrete

NEN-ISO 23523:2021 en

Test methods for discrete polymer fibre for fibrereinforced cementitious composites

NEN 2875:1988 nl

Beproeving van steenachtige materialen Zandblaastoestel en bepaling van het massaverlies

NEN 2889:1990 nl

Betonelementen - Maximaal toelaatbare maatafwijkingen

NEN 3543:2005 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13055-1 "Lichte
toeslagmaterialen - Lichte toeslagmaterialen voor beton,
mortel en injectiemortel"

NEN 3838:1991 nl

Gasbetonprodukten

NEN 5905:2005/A1:2008 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620
"Toeslagmaterialen voor beton"

NEN 5905:2005 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620
"Toeslagmaterialen voor beton"

NEN 5960:2006/A1:2011 nl

Beton - Bepaling van de water-cementfactor/waterbindmiddelfactor van betonspecie

NEN 5960:2006 nl

Beton - Bepaling van de water-cementfactor/waterbindmiddelfactor van betonspecie

NEN 5970:2001 nl

Bepaling van de druksterkte-ontwikkeling van jong beton
op basis van de gewogen rijpheid
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NEN 5988:1999 nl

Beton - Bepaling van de kubusdruksterkte Verhardingsproef

NEN 5989:1999 nl

Beton - Bepaling van de kubusdruksterkte Verhardingsproef met temperatuurregeling

NVN 6725:2008 nl

Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd
beton

NEN 7024-1:2015/C1:2015 nl

Zetsteen - Deel 1: Algemene eisen

NEN 7024-1+C1:2015 nl

Zetsteen - Deel 1: Algemene eisen

NEN 7024-2:2015 nl

Zetsteen - Deel 2: Zetsteen van cementbeton, zonder
interlocking en zonder wapening

NEN 7024-3:2015 nl

Zetsteen - Deel 3: Zetsteen van cementbeton, met
interlocking en zonder wapening

NEN 8005:2014/C1:2017 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit

NEN 8005+C1:2017 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit

NEN 8670:2021 nl

Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670: Het
vervaardigen van betonconstructies

91.100.40 - Producten van vezelcement
NEN-EN 492:2012+A2:2018 en

Vezelcement leien en hulpstukken - Productspecificatie
en beproevingsmethoden

NEN-EN 494:2012+A1:2015 en

Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement
voor daken - Productspecificatie en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1170-8:2008 en

Beproevingsmethode voor met glasvezel versterkt vooraf
vervaardigde betonproducten - Deel 8: Cyclische
verouderingsproef

NEN-EN 12467:2012+A2:2018 en

Vlakke vezelcement platen - Productspecificaties en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15057:2006 en

Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement Beproevingsmethode voor weerstand tegen inslag

NEN-EN 17468-1:2022 en

Fibre cement products - Determination of pull through
and shear resistance and bending strength calculations Part 1: Flat sheets

NEN-EN 17468-2:2022 en

Fibre-cement products - Determination of pull through
and shear resistance and bending strength calculations Part 2: Profiled sheets

NEN-ISO 8336:2017 en

Vlakke vezel-cement platen - Productspecificatie en
beproevingsmethoden

91.100.50 - Bindmiddelen. Afdichtingsmaterialen
NEN-EN 58:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Monsterneming
van bitumineuze bindmiddelen

NEN-EN 495-5:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de plooibaarheid bij lage temperatuur - Deel 5: Kunststof
en rubber dakbanen voor waterafdichtingen
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NEN-EN 534:2006+A1:2010 en

Golfplaten van bitumen - Productspecificatie en
beproevingsmethoden

NEN-EN 544:2011 en

Bitumen shingles met minerale en/of synthetische inlage
- Productspecificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 1107-1:1999 en

Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Bepaling
van de dimensionele stabiliteit - Deel 1: Bitumen banen
voor waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1107-2:2001 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de dimensionele stabiliteit - Deel 2: Kunststof- en rubber
waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1109:2013 en

Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Bitumen
banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van
de flexibiliteit bij lage temperatuur

NEN-EN 1110:2010 en

Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Bitumen
banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van
de vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur

NEN-EN 1296:2001 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber dakbanen - Methode van
kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling
aan verhoogde temperatuur

NEN-EN 1297:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor
daken - Methode van kunstmatige veroudering door
langdurige blootstelling aan de combinatie van UVstraling, verhoogde temperatuur en water

NEN-EN 1425:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Karakterisering
van de direct waarneembare eigenschappen

NEN-EN 1426:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
naaldpenetratie

NEN-EN 1427:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het verwekingspunt - Ring- en kogelmethode

NEN-EN 1428:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het gehalte aan water in bitumenemulsies Azeotropische destillatiemethode

NEN-EN 1429:2013 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
zeefrest van bitumenemulsies, en bepaling van de
opslagstabiliteit door zeven

NEN-EN 1430:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
deeltjespolariteit van bitumenemulsies

NEN-EN 1431:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
hoeveelheid residu en het oliedestillaat van
bitumenemulsies door destillatie

NEN-EN 1548:2007 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststoffen
en rubberen dakbanen voor waterafdichtingen voor
daken - Methode voor de blootstelling aan bitumen

NEN-EN 1844:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de weerstand tegen ozon - Kunststof en rubber banen
voor waterafdichtingen
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NEN-EN 1847:2010 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen voor waterafdichtingen voor daken Methoden voor de blootstelling aan vloeibare
chemicaliën, inclusief water

NEN-EN 1848-1:1999 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de lengte, de breedte en de rechtheid - Deel 1: Bitumen
banen voor waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1848-2:2001 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de lengte, de breedte, rechtheid en vlakheid - Deel 2:
Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor
daken

NEN-EN 1849-1:1999 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de dikte en de massa per eenheid van oppervlakte Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor
daken

NEN-EN 1849-2:2019 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de dikte en de massa per eenheid van oppervlakte Deel 2: Kunststof- en rubber banen

NEN-EN 1850-1:1999 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
zichtbare fouten - Deel 1: Bitumen banen voor
waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1850-2:2001 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
zichtbare fouten - Deel 2: Kunststof en rubber banen
voor waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 1928:2000 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor
daken - Bepaling van de waterdichtheid

NEN-EN 1931:2000 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor
daken - Bepaling van de eigenschappen van
waterdampdoorlatendheid

NEN-EN 1931:2000/C1:2001 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor
daken - Bepaling van de eigenschappen van
waterdampdoorlatendheid

NEN-EN 12039:2016 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de
kleefkracht van korrels

NEN-EN 12039:2016/C1:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van de
kleefkracht van korrels

NEN-EN 12310-1:1999 en

Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen - Deel 1:
Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de nageldoorscheursterkte

NEN-EN 12310-2:2018 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de nageldoorscheursterkte - Deel 2: Kunststof- en
rubber dakbanen voor waterafdichtingen

NEN-EN 12311-1:1999 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Deel 1:
Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de treksterkte
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NEN-EN 12311-2:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de treksterkte - Deel 2: Kunststof en rubber banen voor
waterafdichtingen voor daken

NEN-EN 12316-1:1999 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Deel 1:
Bitumen dakbanen voor waterafdichtingen - Bepaling
van de weerstand tegen pellen van verbindingen

NEN-EN 12316-2:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de weerstand tegen pellen van verbindingen - Deel 2:
Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen

NEN-EN 12317-1:1999 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Deel 1:
Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de afschuif van overlappen

NEN-EN 12317-2:2010 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de schuifweerstand van verbindingen - Deel 2: Kunststof
en rubber dakbanen voor waterafdichtingen

NEN-EN 12591:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties
voor penetratiebitumen

NEN-EN 12592:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
oplosbaarheid

NEN-EN 12593:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het breekpunt volgens Fraass

NEN-EN 12594:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen Monstervoorbehandeling

NEN-EN 12595:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
kinematische viscositeit

NEN-EN 12596:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
dynamische viscositeit met een vacuümcapillair

NEN-EN 12597:2014 en;de;fr

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Terminologie

NEN-EN 12606-1:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het gehalte aan paraffinewas - Deel 1:
Destillatiemethode

NEN-EN 12607-1:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
weerstand tegen verharding onder de invloed van
warmte en lucht - Deel 1: RTFOT-methode

NEN-EN 12607-2:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
weerstand tegen verharding onder de invloed van
warmte en lucht - Deel 2: TFOT-methode

NEN-EN 12607-3:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
weerstand tegen verharding onder de invloed van
warmte en lucht - Deel 3: RFT-methode

NEN-EN 12691:2018 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen stootbelasting

NEN-EN 12730:2015 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen statische belasting

NEN-EN 12846-1:2011 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
uitstroomtijd met een uitstroombeker - Deel 1:
Bitumineuze emulsies
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NEN-EN 12846-2:2011 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
uitstroomtijd met een uitstroombeker - Deel 2:
Bindmiddelen voor cut-back en vloeibitumen

NEN-EN 12847:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het ontmenggedrag van bitumenemulsies

NEN-EN 12848:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
mengstabiliteit van bitumenemulsies met cement

NEN-EN 12849:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het penetratievermogen van bitumenemulsies

NEN-EN 12850:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
pH-waarde van bitumenemulsies

NEN-EN 12970:2000 en

Gietasfalt voor afdichtingen - Definities, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 13074-1:2019 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Terugwinning
van bindmiddelen van bitumineuze emulsies of van cutback of van vloeipolymeerbitumenemulsie - Deel 1:
Terugwinning door verdamping

NEN-EN 13074-2:2019 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Terugwinning
van bindmiddelen van bitumineuze emulsies of van cutback of van fluxed bitumineus bindmiddelen - Deel 2:
Stabilisatie na terugwinning door verdamping

NEN-EN 13075-1:2016 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het breekgedrag - Deel 1: Bepaling van de breekwaarde
van kationische bitumenemulsies, methode met minerale
vulstof

NEN-EN 13075-2:2016 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het breekgedrag - Deel 2: Bepaling van de mengtijd van
kationisch bitumenemulsies

NEN-EN 13111:2010 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Onderlagen
voor schubvormige dakbedekkingen en muren - Bepaling
van de weerstand tegen waterdoorlating

NEN-EN 13301:2010 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
neiging tot vlekvorming van bitumen

NEN-EN 13302:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
viscositeit van bitumen met gebruik van een
rotatieviscositeitsmeter

NEN-EN 13303:2017 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het massaverlies na conditionering op hoge temperatuur
van bitumen voor industriële toepassingen

NEN-EN 13304:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor
de specificatie van geoxideerde bitumen

NEN-EN 13305:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor
de specificatie van harde bitumen voor industriële
toepassingen

NEN-EN 13358:2019 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het destillatieverloop van vloeibitumenproducten
gemaakt met vloeibare mineralen

NEN-EN 13361:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van reservoirs en stuwdammen
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NEN-EN 13362:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van kanalen

NEN-EN 13375:2019 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen Waterafdichting van betonnen brugdekken en andere
betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen Monstervoorbehandeling

NEN-EN 13398:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het elastisch herstel van gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13399:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
opslagstabiliteit van gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13416:2001 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber dakbanen - Regels voor
monsterneming

NEN-EN 13454-1:2004 en

Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en
fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren
gebaseerd op calciumsulfaat - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 13454-2:2019 en

Bindmiddelen en fabrieksmatig vervaardigde mengsels
voor dekvloeren van calciumsulfaat - Deel 2:
Beproevingsmethoden

NEN-EN 13491:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik als vloeistofafdichting in tunnels en
ondergrondse constructies

NEN-EN 13492:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van stortplaatsen,
overslagstations of opvangbekkens voor vloeibare
afvalstoffen

NEN-EN 13493:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van opslag- en stortplaatsen
voor vaste afvalstoffen

NEN-EN 13583:2012 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber dakbanen - Bepaling van weerstand
tegen hagel

NEN-EN 13587:2016 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
trekeigenschappen van bitumineuze bindmiddelen door
middel van de trekproef

NEN-EN 13588:2017 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
cohesie van bitumineuze bindmiddelen met de
slingerproef

NEN-EN 13589:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
trekeigenschappen van gemodificeerd bitumen door de
kracht-ductiliteit-methode

NEN-EN 13596:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichting Waterafdichtingen voor betonnen brugdekken en andere
oppervlakken van beton bestemd voor voertuigen Bepaling van de hechtsterkte

NEN-EN 13614:2021 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het hechtingsvermogen van bitumenemulsies door
onderdompelproef in water
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NEN-EN 13632:2010 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Visualisatie van
dispersies van polymeren in met polymeren
gemodificeerd bitumen

NEN-EN 13653:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen voor betonnen
brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd
van voertuigen - Bepaling van de schuifsterkte

NEN-EN 13653:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen voor betonnen
brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd
van voertuigen - Bepaling van de schuifsterkte

NEN-EN 13702:2018 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
dynamische viscositeit van gemodificeerd bitumen door
de kegel- en plaatmethode

NEN-EN 13707:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende
bitumen dakbanen voor waterafdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13719:2016 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het
rendement van bescherming op lange termijn van
geotextiel in contact met geosynthetische afdichtingen

NEN-EN 13738:2004 en

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van de
weerstand tegen het uit de grond trekken

NEN-EN 13808:2013 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor
de specificatie van kationische bitumenemulsies

NEN-EN 13859-1:2014 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en
eigenschappen voor folies - Deel 1: Folies voor
schubvormig gelegde dakbedekkingen

NEN-EN 13859-2:2014 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en
eigenschappen van folies - Deel 2: Folies voor
toepassing achter gevelbekleding

NEN-EN 13897:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor
daken - Bepaling van de waterdichtheid na oprekken bij
lage temperatuur

NEN-EN 13924-2:2014 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties
voor speciale bitumen - Deel 2: Multigrade bitumineuze
bindmiddelen

NEN-EN 13948:2007 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen,
kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen worteldoorgroei

NEN-EN 13956:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen voor waterafdichting voor daken Definities en eigenschappen

NEN-EN 13967:2012+A1:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof
en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen Definities en eigenschappen

NEN-EN 13969:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor
kelder en fundatie afdichtingen - Definities en
eigenschappen
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NEN-EN 13969:2004/A1:2007 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen
tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor
kelder en fundatie afdichtingen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13970:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen Dampremmende lagen van bitumen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13970:2004/A1:2006 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen Dampremmende lagen van bitumen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 13984:2013 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber dampremmende lagen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 14016-1:2004 en

Bindmiddelen voor magnesietvloeren - Magnesiumoxide
en magnesiumchloride - Deel 1: Definities en eisen

NEN-EN 14016-2:2004 en

Bindmiddelen voor magnesietvloeren - Magnesiumoxide
en magnesiumchloride - Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN 14151:2010 en

Geokunststoffen - Bepaling van de weerstand tegen
scheuren onder gelijkmatige druk

NEN-EN 14188-3:2006 en

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 3:
Specificaties voor voorgevormde
voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14196:2016 en

Geokunststoffen - Beproevingsmethoden voor de
bepaling van de massa per oppervlakte-eenheid van
bentonietmatten ("clay geosynthetic barriers")

NEN-EN 14223:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen Waterafdichting van betonnen brugdekken en andere
oppervlakken van beton bestemd voor voertuigen Bepaling van de waterabsorptie

NEN-EN 14224:2010 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen Waterafdichting van betonnen brugdekken en andere
oppervlakken van beton bestemd voor voertuigen Bepaling van de overbruggingsmogelijkheid van
scheuren

NEN-EN 14575:2005 en

Geokunststof-afdichtingen - Beproevingsmethode voor
de controle van de weerstand tegen oxidatie

NEN-EN 14691:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichting Waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en
andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen
- Compatibiliteit door thermische conditionering

NEN-EN 14692:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichting Waterafdichtingssystemen van betonnen brugdekken en
andere betonnen oppervlakken begaanbaar voor
voertuigen - Beproevingsmethode - Bepaling van de
weerstand tegen verdichting van een asfaltdeklaag

NEN-EN 14693:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichting Waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en
andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen
- Bepaling van het gedrag van bitumen banen
gedurende het aanbrengen van gietasfalt
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NEN-EN 14694:2017 en

Flexibele banen voor waterafdichting - Waterafdichting
van betonnen brugdekken en andere betonnen
oppervlakken begaanbaar voor voertuigen - Bepaling
van de weerstand tegen dynamische waterdruk na
schade door voorbehandeling

NEN-EN 14695:2010 en

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende
bitumen banen voor waterafdichtingssystemen voor
betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken
bestemd voor voertuigen - Definities en eigenschappen

NEN-EN 14769:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Lange-termijn
verouderingsconditionering met een
verouderingsdrukvat (PAV)

NEN-EN 14770:2012 en

Bitumen and bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
complexe afschuifmodulus en fasehoek - Dynamische
Afschuif Rheometer (DSR)

NEN-EN 14771:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
buigkruipstijfheid - Buigproef Rheometer (BBR)

NEN-EN 14891:2017 en

Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte
producten voor het gebruik onder verlijmde keramische
tegels - Eisen, beproevingsmethoden,
conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

NEN-EN 14909:2012 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en
rubber banen voor vochtwerende lagen - Definities en
eigenschappen

NEN-EN 14967:2006 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumenfolie
voor toepassing in muren ter voorkoming van het
optrekken van vocht - Definities en eigenschappen

NEN-EN 15322:2013 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor
de specificatie van vloeibitumen

NEN-EN 15323:2007 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Versnelde lange
-termijn verouderingscondities door de roterende cilinder
methode (RCAT)

NEN-EN 15326:2007+A1:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Meting van de
dichtheid en zwaartekracht - Methode met pyknometer
met stop met capillair

NEN-EN 15651-1:2017 en

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in
gebouwen en voor beloopbare oppervlakken - Deel 1:
Voegkitten voor gevelelementen

NEN-EN 15651-2:2017 en

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in
gebouwen en voor beloopbare oppervlakken - Deel 2:
Beglazingskitten

NEN-EN 15651-3:2017 en

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in
gebouwen en voor beloopbare oppervlakken - Deel 3:
Voegkitten voor sanitaire toepassing

NEN-EN 15651-4:2017/C1:2017 en Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in
gebouwen en voor beloopbare oppervlakken - Deel 4:
Voegkitten voor beloopbare oppervlakken
NEN-EN 15651-4:2017 en

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in
gebouwen en voor beloopbare oppervlakken - Deel 4:
Voegkitten voor beloopbare oppervlakken
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NEN-EN 15651-5:2017 en

Sealants for non-structural use in joints in buildings and
pedestrian walkways - Part 5: Assessment and
verification of constancy of performance, marking and
labelling

NEN-EN 15812:2011 en

Polymeer gemodificeerde bitumen dikke deklagen voor
waterafdichtingen - Bepaling van de
overbruggingskenmerken van scheuren

NEN-EN 15813:2011 en

Polymeren gemodificeerde bitumen dikke deklagen voor
waterafdichtingen - Bepaling van de flexibiliteit bij lage
temperaturen

NEN-EN 15814:2011+A2:2014 en

Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke
deklagen - Definities en eisen

NEN-EN 15815:2011 en

Polymeer gemodificeerde bitumineuze dikke deklagen
voor waterafdichtingen - Drukweerstand

NEN-EN 15816:2011 en

Polymeer gemodificeerde bitumineuze dikke deklagen
voor waterafdichtingen - Weerstand tegen regen

NEN-EN 15817:2011 en

Polymeren gemodificeerde bitumen dikke deklagen voor
waterafdichtingen - Beschermd tegen water

NEN-EN 15818:2011 en

Polymeer gemodificeerde bitumineuze deklagen voor
waterafdichtingen - Bepaling maatvastheid bij hoge
temperaturen

NEN-EN 15819:2011 en

Polymeren gemodificeerde bitumen dikke deklagen voor
waterafdichtingen - Vermindering van de dikte van de
deklaag wanneer deze gedroogd is

NEN-EN 15820:2011 en

Polymeer gemodificeerde bitumineuze dikke deklagen
voor waterafdichtingen - Bepaling van de waterdichtheid

NEN-EN 15976:2011 en

Flexibele banen voor waterafdichting - Bepaling van het
emitterend vermogen

NEN-EN 16002:2018/C1:2021 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de weerstand tegen windbelasting van mechanisch
bevestigde flexibele dakbanen voor waterafdichting

NEN-EN 16002:2018 en

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van
de weerstand tegen windbelasting van mechanisch
bevestigde flexibele dakbanen voor waterafdichting

NEN-EN 16345:2012 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
efflux tijd van bitumineuze emulsies met gebruik van de
Redwood No. II Viscometer

NPR-CEN/TS 16346:2012 en

Bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de het
breekgedrag en kleefkracht van kationische bitumineuze
emulsies met 2/4 mm aggregaat

NEN-EN 16416:2013 en

Geosynthetische kleibelemmeringen - Bepaling van de
waterstroomindex - Bepaling van de
waterdoorlatendheid met flexibele wand cellen onder
constante drukverval

CEN/TR 16625:2013 en

Flexible sheets for waterproofing - Statistical definition of
manufacturer's limiting value and declared value (MLV
and MDV) - 95 % Statistic

NEN-EN 16659:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Test ter
bepaling van kruip en elastisch herstel bij meervoudige
spanningsopleggingen
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NEN-EN 16849:2016 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van
het watergehalte in bitumineuze emulsies - Methode die
gebruik maakt van uitgebalanceerd drogen

NEN-EN 16993:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij de bouw van opslaglagunes, secundair
containment (boven- en ondergronds) en andere
containment toepassingen voor chemicaliën,
verontreinigd water en geproduceerde vloeistoffen

NEN-EN 16994:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik als vloeistof barrière bij de bouw van
ondergrondse constructies (anders dan tunnels en
bijbehorende constructies)

CEN/TR 17068:2017 en

Sealants for non-structural use in joints in buildings and
pedestrian walkways - Guidance for CE marking and
Declaration of Performance (DoP)

NEN-EN 17190:2018 en

Flexible sheets for waterproofing - Solar Reflectance
Index

NVN-CEN/TS 17481:2020 en

Bitumen and bituminous binders - Determination of salt
content in bitumen - Electrical conductivity method

NVN-CEN/TS 17482:2020 en

Bitumen and bituminous binders - Determination of acid
number of bitumen - Potentiometric method

CEN/TR 17499:2020 en

Bitumen and bituminous binders - Examples for CE
Marking and Declaration of Performances (DoP)

CEN/TS 17659:2021 en

Design guideline for mechanically fastened roof
waterproofing systems

NEN-ISO 3934:2021 en

Rubber, vulcanized and thermoplastic - Preformed
gaskets used in buildings - Classification, specifications
and test methods

NEN-ISO 4635:2011 en

Gevulcaniseerde rubber - Voorgevormde
voegafdichtingen voor gebruik tussen betonnen
bestratingselementen voor snelwegen - Specificaties

NEN-ISO 4781:2022 en

Building and civil engineering sealants - Determination of
application life

NEN-ISO 4784:2022 en

Building and civil engineering sealants - Determination of
surface cure time

NEN-ISO 5892:2013 en

Gevelprofielen van rubber - Materialen voor
voorgevormd vast gevulcaniseerd constructief rubber Specificatie

NEN-EN-ISO 6927:2021 en

Bouwconstructies -Voegkitten - Woordenlijst

NEN-EN-ISO 7389:2003 en

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van
de terugvering

NEN-EN-ISO 7390:2003 en

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van
de weerstand tegen uitzakken

NEN-EN-ISO 8339:2005 en

Bouwconstructies - Bepaling van de trekeigenschappen
(uitrekking tot breuk)

NEN-EN-ISO 8340:2005 en

Bouwconstructies - Voegkit - Bepaling van de
trekeigenschappen bij constante rek

NEN-EN-ISO 8394-1:2010 en

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Part 1:
Bepaling van de spuitbaarheid van kit
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NEN-EN-ISO 8394-2:2017 en

Bouwconstructies en civiel technische werken - Bepaling
van de spuitbaarheid van kit - Deel 2: Gebruik van een
gestandaardiseerd apparaat

NEN-EN-ISO 9046:2021 en

Building and civil engineering sealants - Determination of
adhesion/cohesion properties at constant temperature

NEN-EN-ISO 9047:2003/C1:2009
en

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van
de adhesie/cohesie-eigenschappen voor
afdichtingsproducten bij verschillende temperaturen

NEN-EN-ISO 9047:2003 en

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van
de adhesie/cohesie-eigenschappen voor
afdichtingsproducten bij verschillende temperaturen

NEN-EN-ISO 10563:2017 en

Bouwkunde en civiele techniek - Voegkitten - Bepaling
van de verandering in massa en volume

NEN-EN-ISO 10590:2005 en

Bouwconstructies - Voegkitten - Bepaling van de
trekeigenschappen van voegkitten na onderdompeling in
water

NEN-EN-ISO 10591:2021 en

Bouwconstructies - Kitvoegen - Bepaling van de
adhesie/cohesie-eigenschappen van kitvoegen na
onderdompeling in water

NEN-EN-ISO 11431:2002 en

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Bepaling van
het adhesie-/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte
en na kunstmatige belichting door glas en na inwerking
van water

NEN-EN-ISO 11432:2021 en

Bouwconstructies - Kitvoegen - Bepaling van de
drukweerstand van kitvoegen

NEN-ISO 11527:2018 en

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten Beproevingsmethode om de vezeligheid van kit te
bepalen

NEN-ISO 11528:2016 en

Bouwkunde en civiele techniek - Afdichtingsproducten Bepaling van haarscheurtjes en barsten na blootstelling
aan kunstmatige of natuurlijke verwering

NEN-EN-ISO 11600:2003/A1:2011
en

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Classificatie
en eisen voor afdichtingen

NEN-EN-ISO 11600:2003 en

Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Classificatie
en eisen voor afdichtingen

NEN-ISO 11618:2015 en

Bouwconstructies - Kitvoegen - Classificatie en eisen van
voetgangerspaden

NEN-ISO 13638:2021 en

Building and civil engineering sealants - Determination of
resistance to prolonged exposure to water

NEN-ISO 16938-1:2019 en

Bouwconstructies - Bepaling van de verkleuring van
poreuze ondergronden door kitvoegen gebruikt in
voegen - Deel 1: Beproeving onder druk

NEN-ISO 16938-2:2019 en

Bouwconstructies - Bepaling van de verkleuring van
poreuze ondergronden door kitvoegen gebruikt in
voegen - Deel 2: Beproeving zonder druk

NEN-ISO 19861:2015 en

Bouwkunde en civiele techniek - Afdichtingsmiddelen Bepaling van de uitdrooggedrag

NEN-ISO 19863:2016 en

Bouwkunde en civiele techniek - Afdichtingsmiddelen Bepaling van de scheurweerstand
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NEN-ISO 21265:2021 en

Bouw- en civieltechnische voegkitten - Beoordeling van
schimmelgroei op kitoppervlakken

NEN-ISO 23869:2021 en

Bouw- en civieltechnische voegkitten - Bepaling van
zelfnivellerende eigenschappen

NEN-ISO 24068-1:2021 en

Building and civil engineering sealants - Determination of
the degree of cure - Part 1: Build-up of tensile properties
in dumbbell-shaped specimens

NEN-ISO 24068-2:2021 en

Building and civil engineering sealants - Determination of
the degree of cure - Part 2: Build-up of tensile and
adhesion properties in test joint specimens

NEN-ISO 24070-1:2021 en

Building and civil engineering sealants - Determination of
cured thickness of one-component sealant - Part 1:
Taper-shaped groove test method

NEN-ISO 24070-2:2021 en

Building and civil engineering sealants - Determination of
cured thickness of one-component sealant - Part 2:
Cylindrical cup test method

NEN 3411:1990 nl

Voegen - Termen en definities

NEN 3413:1994 nl

Schuimbanden - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 6050:2009 nl

Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan
daken - Gesloten dakbedekkingssystemen

91.100.60 - Warmte- en geluidisolatiematerialen
NEN-EN 822:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van lengte en breedte

NEN-EN 823:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de dikte

NEN-EN 824:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de haaksheid

NEN-EN 825:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de vlakheid

NEN-EN 826:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de samendrukbaarheid

NEN-EN 1602:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de schijnbare dichtheid

NEN-EN 1603:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de dimensionele stabiliteit bij constante
laboratoriumomstandigheden (23°C/50% relatieve
vochtigheid)

NEN-EN 1604:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de dimensionele stabiliteit bij
gespecificeerde temperatuurs- en
vochtigheidsomstandigheden

NEN-EN 1605:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de vervorming bij gespecificeerde
drukbelasting en temperatuursomstandigheden

NEN-EN 1606:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de kruip bij drukbelasting

NEN-EN 1607:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de treksterkte loodrecht op de oppervlakte
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NEN-EN 1608:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de treksterkte parallel aan het oppervlak

NEN-EN 12085:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de lineaire afmetingen van proefstukken

NEN-EN 12086:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de
waterdampdoorlatendheidseigenschappen

NEN-EN 12087:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de wateropname bij langdurige
onderdompeling

NEN-EN 12089:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van het gedrag bij belasting op buiging

NEN-EN 12090:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van het gedrag bij belasting op afschuiving

NEN-EN 12091:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de weerstand tegen bevriezing en dooien

NEN-EN 12430:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van het gedrag bij puntbelasting

NEN-EN 12431:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de dikte van isolatieproducten in zwevende
vloeren

NEN-EN 12939:2000 en

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens
de methoden met de afgeschermde "hot plate" en de
warmtestroommeter - Dikke producten met een hoge en
een gemiddelde warmteweerstand

NEN-EN 13162:2012+A1:2015 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol
(MW) - Specificaties

NEN-EN 13163:2012+A2:2016 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van
geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) - Specificatie

NEN-EN 13164:2012+A1:2015 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd
polystyreenschuim (XPS) - Specificatie

NEN-EN 13165:2012+A2:2016 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard
polyurethaanschuim (PUR) - Specificatie

NEN-EN 13166:2012+A2:2016 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim Specificatie

NEN-EN 13167:2012+A1:2015 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas
(CG) - Specificatie

NEN-EN 13168:2012+A1:2015 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol Specificatie

NEN-EN 13169:2012+A1:2015 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van
geëxpandeerd perliet (EPB) - Specificatie
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NEN-EN 13170:2012+A1:2015 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van
geëxpandeerde kurk (ICB) - Specificatie

NEN-EN 13171:2012+A1:2015 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van
houtvezel - Specificatie

NEN-EN 13172:2012 en

Producten voor thermische isolatie Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13467:2018 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van afmetingen,
haaksheid en rechtheid van voorgevormde leidingisolatie

NEN-EN 13468:2001 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van sporengrootheden
van in water oplosbaar chloride, fluoride, silicaat, en
natriumionen en pH

NEN-EN 13469:2012 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de
waterdampdoorlatendheidseigenschappen van
voorgevormde leidingisolatie

NEN-EN 13470:2001 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de schijnbare
dichtheid van voorgevormde leidingisolatie

NEN-EN 13471:2001 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de thermische
uitzettingscoëfficiënt

NEN-EN 13472:2012 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de wateropname bij
kortstondige gedeeltelijke onderdompeling van
voorgevormde leidingisolatie

NEN-EN 13494:2019 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de hechtsterkte van de lijm en van de
wapeningsmortel ten opzichte van thermisch
isolatiemateriaal

NEN-EN 13495:2019 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de hechtsterkte van
buitengevelisolatiesystemen (ETICS) (schuimblokproef)

NEN-EN 13496:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de mechanische eigenschappen van
glasvezelwapeningsweefsels voor
buitengevelisolatiesystemen (ETICS)

NEN-EN 13497:2018+A1:2021 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de weerstand tegen mechanische belasting
van buitengevelisolatiesystemen (ETICS)

NEN-EN 13498:2002 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de penetratieweerstand van
buitengevelisolatiesystemen (ETICS)

NEN-EN 13499:2003 en

Thermische isolatieproducten voor gebouwen Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op
geëxpandeerd polystyreen - Specificatie

Document Taal

Titel

NEN-EN 13500:2003 en

Thermische isolatieproducten voor gebouwen Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op
minerale wol - Specificatie

NEN-EN 13793:2003 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van het gedrag onder cyclische belasting

NEN-EN 13820:2003 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van het gehalte aan organische bestanddelen

NEN-EN 13950:2014 en

Samengestelde panelen van gipsplaten voor thermische
en geluidisolatie - Definities, eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14063-1:2004 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde geëxpandeerd lichtgewicht
kleiproducten (LWA) - Deel 1: Specificatie voor los
gestorte producten vóór de installatie

NEN-EN 14063-1:2004/C1:2007 en Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde geëxpandeerd lichtgewicht
kleiproducten (LWA) - Deel 1: Specificatie voor los
gestorte producten vóór de installatie
NEN-EN 14063-2:2013 en

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde geëxpandeerd lichtgewicht
kleiproducten - Deel 2: Specificatie voor de
geïnstalleerde producten

NEN-EN 14064-1:2018 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde los gestorte minerale wol producten Deel 1: Specificatie voor los gestorte producten vóór de
installatie

NEN-EN 14064-2:2010 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde los gestorte minerale wol (MW)
producten - Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde
producten

NEN-EN 14303:2015 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van minerale wol (MW) - Specificatie

NEN-EN 14304:2016 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van flexibel elastomeerschuim (FEF) Specificatie

NEN-EN 14305:2015 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van cellulair glas (CG) - Specificatie

NEN-EN 14306:2015 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van calciumsilicaat (CS) - Specificatie

NEN-EN 14307:2016 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) Specificatie

NEN-EN 14308:2015 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van hard polyurethaanschuim (PUR) en
polyisocyanuraatschuim (PIR) - Specificatie
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NEN-EN 14309:2015 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) Specificatie

NEN-EN 14313:2016 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van polyethyleenschuim (PEF) - Specificatie

NEN-EN 14314:2015 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van fenolschuim (PF) - Specificatie

NEN-EN 14315-1:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde producten van gespoten hard
polyurethaan- (PUR) en polyisocyanurate- (PIR) schuim Deel 1: Specificatie voor het gespoten
hardschuimsysteem vóór installatie

NEN-EN 14315-2:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde producten van gespoten hard
polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat- (PIR) schuim Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde producten

NEN-EN 14316-1:2004 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde thermische isolatie producten van
geëxpandeerd perliet (EP) - Deel 1: Specificatie voor
gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

NEN-EN 14316-2:2007 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde thermische isolatie producten van
geëxpandeerd perliet (EP) - Deel 2: Specificatie voor de
geïnstalleerde producten

NEN-EN 14317-1:2004 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde thermische isolatieproducten van
geëxfolieerd vermiculiet (EV) - Deel 1: Specificatie voor
gelijmde en los gestorte producten vóór de installatie

NEN-EN 14317-2:2007 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde thermische isolatieproducten van
geëxfolieerd vermiculiet (EV) - Deel 2: Specificatie voor
de geïnstalleerde producten

NEN-EN 14318-1:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde producten van gegoten hard
polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat- (PIR) schuim Deel 1: Specificatie voor het gegoten
hardschuimsysteem vóór installatie

NEN-EN 14318-2:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen In-situ gevormde producten van gegoten hard
polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat (PIR) schuim Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde
isolatieproducten

NEN-EN 14319-1:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - In-situ gevormde producten van
gegoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat
(PIR) schuim - Deel 1: Specificatie voor het gegoten
hardschuimsysteem vóór installatie
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NEN-EN 14319-2:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - In-situ gevormde producten van
gegoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat
(PIR) schuim - Deel 2: Specificaties voor de
aangebrachte isolatieproducten

NEN-EN 14320-1:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - In-situ gevormde producten van
gespoten hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat(PIR) schuim - Deel 1: Specificatie voor het gespoten
hardschuimsysteem vóór de installatie

NEN-EN 14320-2:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - In-situ gevormde producten van
gespoten hard polyuerethaan- (PUR) en
polyisocyanuraat (PIR) schuim - Deel 2: Specificatie voor
geïnstalleerde producten

NEN-EN 14509:2013 en

Zelfdragende metalen sandwichpanelen Fabrieksproducten - Specificaties

NEN-EN 14706:2012 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de maximale
bedrijfstemperatuur

NEN-EN 14707:2012 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de maximale
bedrijfstemperatuur voor voorgevormde leidingisolatie

NEN-EN 15101-1:2013+A1:2019 en Thermische isolatieproducten voor gebouwen - In-situ
gevormde los gestorte celluloseproducten (LFCI) - Deel
1: Specificatie voor de producten voor installatie
NEN-EN 15101-2:2013 en

Thermische isolatieproducten voor gebouwen - In-situ
gevormde los gestorte celluloseproducten (LFCI) - Deel
2: Specificatie voor de geïnstalleerde producten

NPR-CEN/TR 15131:2006 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten - Het
gebruik van interpolatievergelijkingen in relatie tot
thermische metingen van dikke proefstukken Afgeschermde "hot plate" en
warmtestroommeterapparaat

NEN-EN 15501:2015 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Fabrieksmatig geëxpandeerde
perliet (EP) en geëxfolieerd vermiculiet (EV) producten Specificatie

NPR-CEN/TS 15548-1:2014 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de thermische
weerstand met behulp van afgeschermde "hot plate"
methode - Deel 1: Meting bij verhoogde temperaturen
van 100 °C tot 850 °C

NEN-EN 15599-1:2010 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - In-situ gevormde thermische
isolatie van geëxpandeerd perliet (EP) producten - Deel
1: Specificatie voor de verlijmde en los gestorte
producten vóór installatie

NEN-EN 15599-2:2010 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - In-situ gevormde thermische
isolatie van geëxpandeerd perliet (EP) producten - Deel
2: Specificatie voor de geïnstalleerde producten
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NEN-EN 15600-1:2010 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - In-situ gevormde geëxfolieerd
vermiculiet (EV) producten - Deel 1: Specificatie voor de
verlijmde en los gestorte producten vóór installatie

NEN-EN 15600-2:2010 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - In-situ gevormde geëxfolieerd
vermiculiet (EV) producten - Deel 2: Specificatie voor de
geïnstalleerde producten

NEN-EN 15715:2009 en

Thermische isolatieproducten - Instructies voor
bevestigingen en aansluitingen voor reacties op
brandbeproevingen - Fabrieksmatig vervaardigde
producten

NEN-EN 15732:2012 en

Lichtgewicht vul- en isolatieproducten voor toepassingen
in de civiele techniek (CEA) - Geëxpandeerde
lichtgewicht kleiproducten (LWA)

NEN-EN 16012:2012+A1:2015 en

Thermische isolatie voor gebouwen - Reflecterende
isolatieproducten - Bepaling van de gedeclareerde
thermische eigenschappen

NEN-EN 16025-1:2013 en

Materialen voor de thermische en/of geluidisolatie van
gebouwen - Gebonden EPS ballast - Deel 1: Eisen voor
fabrieksmatig voorgemengde droge EPS pleister

NEN-EN 16025-2:2013 en

Materialen voor de thermische en/of geluidisolatie van
gebouwen - Gebonden EPS ballast - Deel 2: Verwerking
van fabrieksmatig voorgemengde droge EPS pleister

NEN-EN 16069:2012+A1:2015 en

Producten voor thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van
polyetheenschuim (PEF) - Specificatie

NEN-EN 16382:2016 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de doortrekweerstand van ankers door
thermische isolatieproducten

NEN-EN 16383:2016 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van het hygrothermisch gedrag van externe
thermische isolatie van samengestelde systemen met
bepleistering (ETICS)

NEN-EN 16724:2016 en

Thermische isolatieproducten voor gebouwen Instructies voor bevestigen en vastmaken van
buitenisolatie gevelsystemen voor de bepaling van het
brandgedrag (ETICS)

NEN-EN 16809-1:2019 en

Thermische isolatieproducten voor gebouwen - In-situ
gevormde los gestorte producten van polystyreen (EPS)
parels en gebonden polystyreen parels - Deel 1:
Specificatie voor gebonden en los gestorte producten
voor installatie

NEN-EN 16809-2:2017 en

Thermische isolatieproducten voor gebouwen - In-situ
gevormde los gestorte producten van polystyreen (EPS)
parels en gebonden polystyreen parels - Deel 2:
Specificatie voor gebonden en los gestorte producten na
installatie

NEN-EN 16977:2020 en

Producten voor de thermische isolatie van gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde producten van
calsiumsilicaat - Specificatie
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NEN-EN 17101:2018 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Methoden voor de identificatie en beproeving van
ééncomponent PU-schuimlijm voor
buitengevelisolatiesystemen (ETICS

NEN-EN 17140:2020 en

Thermische isolatieproducten voor gebouwen Fabrieksmatig vervaardigde vacuümisolatiepanelen (VIP)
- Specificatie

NPR-CEN/TR 17304:2018 en

Bouwproducten - Beoordeling van de afgifte van
gevaarlijke stoffen - Bepaling van emmissies naar
binnenlucht van ammonia uit cellulose isolatiemateriaal
bij 90 % relatieve luchtvochtigheid

NEN-EN 17333-4:2020 en

Karakterisering van ééncomponent schuim (OCF) - Deel
4: Mechanische sterkte

NEN-ISO 4898:2018 en

Harde schuimkunststoffen - Thermische
isolatieproducten voor gebouwen - Specificaties

NEN-EN-ISO 8497:1997 en

Thermische isolatie - Bepaling van de stationaire
warmtegeleidingseigenschappen van warmteïsolatie van
leidingen

NEN-EN-ISO 9053-1:2018 en

Akoestiek - Bepaling van de luchtstroomweerstand Deel 1: Statische luchtstroommethode

NEN-EN-ISO 9053-2:2020 en

Akoestiek - Bepaling van de luchtstroomweerstand Deel 2: Wisselende luchtstroommethode

NEN-ISO 9774:2004 en

Materialen voor isolatie van gebouwen - Richtlijnen voor
de selectie van eigenschappen

NEN-ISO 12623:2011 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de wateropname bij
kortstondige gedeeltelijke onderdompeling van
voorgevormde leidingisolatie

NEN-ISO 12624:2011 en

Materialen voor de thermische isolatie - Bepaling van
gehalte van in water oplosbaar chloride, fluoride, silicaat
en natriumionen en pH

NEN-ISO 12628:2011 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de afmetingen,
haaksheidheid en rechtheid van voorgevormde
leidingisolatie

NEN-ISO 12629:2011 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de
waterdampdoorlatendheidseigenschappen van
voorgevormde leidingisolatie

NEN-ISO 12968:2010 en

Thermische isolatieproducten voor gebouwen - Bepaling
van de weerstand tegen lostrekken van
buitengevelisolatiesystemen (ETICS)
(schuimblokkenproef)

NEN-EN-ISO 13787:2003 en

Thermische isolatiematerialen voor gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de gedeclareerde
waarde voor thermische geleiding

NEN-EN-ISO 15148:2003/A1:2016
en

Hygrothermische prestatie van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van de waterabsorptie door
gedeeltelijke onderdompeling
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NEN-EN-ISO 16534:2020 en

Thermische isolatie voor het bouwtoepassingen Bepaling van het kruipgedrag bij drukbelasting

NEN-EN-ISO 16535:2019 en

Thermische isolatiematerialen voor bouwtoepassingen Bepaling van de langetermijn waterabsorptie door
onderdompeling

NEN-EN-ISO 16536:2019 en

Thermische isolatiematerialen voor bouwtoepassingen Bepaling van de langetermijn waterabsorptie door
diffusie

NEN-ISO 16537:2012 en

Thermische isolatiematerialen voor bouwtoepassingen Bepaling van het trekgedrag

NEN-ISO 16544:2012 en

Thermische isolatiematerialen voor bouwtoepassingenConditionering tot vochtevenwicht bij gespecificieerde
temperatuur en vochtcondities

NEN-ISO 16545:2012 en

Thermische isolatiematerialen voor bouwtoepassingen Bepaling van het gedrag onder cyclische belasting

NEN-EN-ISO 16546:2020 en

Thermische isolatiematerialen voor bouwtoepassingen Bepaling van de bevriezing-dooiweerstand

NEN-ISO 18096:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de maximale
bedrijfstemperatuur voor voorgevormde pijpisolatie

NEN-ISO 18097:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van de maximale
bedrijfstemperatuur

NEN-ISO 18099:2013 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en
industriële installaties - Bepaling van het coëfficiënt van
thermische uitzetting

NEN-ISO 20310:2018 en

Thermische isolatie van gebouw- en industriële
installaties - Aluminosilicaat- wolproducten - Specificatie

NEN-ISO 22482:2021 en

Thermische isolatieproducten - Aerogeldekens voor
gebouwen - Specificatie

NEN-ISO 23766:2022 en

Thermische isolatieproducten voor industriële installaties
- Bepaling van de lineaire thermische
uitzettingscoëfficiënt bij sub-omgevingstemperaturen

NEN-EN-ISO 23993:2010 en

Thermische isolatie van gebouw- en industriële
installaties - Ontwerpwaarden voor warmtegeleiding

NEN-ISO 24260:2022 en

Thermische isolatieproducten - Hennepvezelmatten en platen - Specificatie

NEN-EN-ISO 29470:2020 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de schijnbare dichtheid

NEN-EN-ISO 29767:2019 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de kortstondige waterabsorptie door
gedeeltelijke onderdompeling

NEN-ISO 29803:2010 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de weerstand tegen mechanische belasting
van buitengevelisolatiesystemen (ETICS)

NEN-ISO 29804:2010 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Bepaling van de hechtsterkte van de lijm en van de
wapeningsmortel ten opzichte van thermisch
isolatiemateriaal
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91.100.99 - Bouwmaterialen, overige
NEN-EN 1279-2:2018 en

Glas voor gebouwen - Isolerend glas - Deel 2: Langeduurbeproevingsmethode en eisen voor vochtindringing

NEN-EN 1937:1999 en

Beproevingsmethode voor hydraulisch overhardende
vloer en/of egalisatiemengsels - Standaardmengmethode

NEN-EN 12429:1998 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Conditionering tot evenwichtsvochtgehalte bij gegeven
temperatuur en vochtigheid

NEN-EN 12603:2003 en

Glas voor gebouwen - Procedures voor de "goodness of
fit" en het betrouwbaarheidsinterval voor
glassterktegegevens met een Weibull-verdeling

NEN-EN 12706:1999 en

Lijmen - Beproevingsmethoden voor hydraulisch
verhardende vloer en/of egalisatiemengsels - Bepaling
van de vloeieigenschappen

NEN-EN 13408:2002 en

Beproevingsmethoden voor hydraulisch uithardende
vloeregalisatiemiddelen - Bepaling van de hechtsterkte

NEN-EN 13409:2002 en

Beproevingsmethoden voor hydraulisch uithardende
vloer- egalisatiemengsels - Bepaling van de hardingstijd

NEN-EN 13579:2002 en

Producten en systemen voor de bescherming en
reparatie van betonconstructies - Beproevingsmethoden
- Droogproef voor hydrofobe impregneermiddelen

NEN-EN 13851:2003 en

Beproevingsmethoden voor hydraulisch uithardende
vloer- en/of egali satiemengsels - Bepaling van de buigen druksterkte

NEN-EN 13872:2004 en

Beproevingsmethode voor uithardende vloer- en/of egali
satiemengsels - Bepaling van krimp

NEN-EN 16566:2014 en

Verven en vernissen - Vulmiddelen voor binnen- en/of
buitenwerk - Aanpassing van vulmiddelen naar Europese
normen

91.120 - Bescherming van en in gebouwen
NEN-EN-ISO 13793:2001 en

Thermische eigenschappen van gebouwen - Thermisch
ontwerp van funderingen om opvriezen te voorkomen

91.120.01 - Bescherming van gebouwen, algemeen
NEN-EN 15026:2007 en

Hygrothermische prestatie van bouwcomponenten en elementen - Beoordeling van vochtoverdracht door
rekenkundige simulatie

NEN-EN 16508:2015 en

Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Constructies met
behuizing - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp

NEN 2077:2014 nl

Vaste brandblusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de
woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud

91.120.10 - Warmte-isolatie van gebouwen
NEN-EN 1745:2020 en

Metselwerk en metselwerkproducten - Methoden voor
het bepalen van thermische eigenschappen

NEN-EN 1934:1998 en

Thermische prestaties van gebouwen - Bepaling van de
warmteweerstand met de 'hotbox'-methode met gebruik
van een warmtestroommeter - Metselwerk
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NEN-EN 1946-1:1999 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 1: Algemene criteria

NEN-EN 1946-2:1999 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 2: Metingen met behulp van de methode met
afgeschermde "hot plate"

NEN-EN 1946-3:1999 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 3: Metingen met behulp van de methode met
warmtestroommeter

NEN-EN 1946-4:2000 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 4: Metingen met de verwarmingskastmethoden

NEN-EN 1946-5:2000 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten en
bouwonderdelen - Specifieke criteria voor de beoordeling
van laboratoria bij de uitvoering van metingen voor de
bepaling van de warmteoverdrachtseigenschappen Deel 5: Metingen met de pijpproefmethoden

NEN-EN 12412-2:2003 en

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken
- Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt met de
warmtekastmethode (hot box) - Deel 2: Kozijnen

NEN-EN 12412-4:2003 en

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken
- Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt met de
warmtekastmethode (hot box) - Deel 4: Behuizing van
rolluiken

NEN-EN 12429:1998 en

Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen Conditionering tot evenwichtsvochtgehalte bij gegeven
temperatuur en vochtigheid

NEN-EN 12524:2000 en

Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en
vochtwerende eigenschappen - Overzicht van
ontwerpwaarden

NEN-EN 12524:2000 nl

Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en
vochtwerende eigenschappen - Overzicht van
ontwerpwaarden

NEN-EN 12664:2001 en

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens
de methode met afgeschermde "hot plate" en de
methode met warmtestroommeter - Droge en natte
producten met een lage en een gemiddelde
warmteweerstand
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NEN-EN 12667:2001 en

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van de warmteweerstand volgens
de methode met afgeschermde "hot plate" en de
methode met warmtestroommeter - Producten met een
gemiddelde en een hoge warmteweerstand

NPR-CEN/TR 12831-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Methode voor de
berekening van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 2:
Toelichting en verantwoording van EN 12831-1, Module
M3-3

NPR-CEN/TR 12831-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Methode voor de
berekening van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 4:
Toelichting en verantwoording van EN 12831-3, Module
M8-2, M8-3

NEN-EN 13125:2001 en

Luiken en zonneschermen - Aanvullende thermische
weerstand - Toewijzing van een
luchtdoorlatendheidsklasse aan een product

NEN-EN 13187:1998 en

Thermische eigenschappen van gebouwen - Kwalitatieve
detectie van thermische onregelmatigheden in de
gebouwschil - Infraroodmethode

NEN-EN 14496:2017 en

Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde
thermisch/akoestische isolatiepanelen en gipsplaten Definities, eisen en beproevingsmethoden

NPR-CEN/TR 14613:2004 en

Thermische eigenschappen van bouwmaterialen en
bouwonderdelen - Uitgangspunten voor de bepaling van
thermische eigenschappen van vochtige materialen en
onderdelen

NPR-CEN/TR 15131:2006 en

Thermische eigenschappen van bouwproducten - Het
gebruik van interpolatievergelijkingen in relatie tot
thermische metingen van dikke proefstukken Afgeschermde "hot plate" en
warmtestroommeterapparaat

NEN-EN 15193-1:2017+A1:2021 en Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor
verlichting - Deel 1: Specificaties, Module M9
NPR-CEN/TR 15193-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor
verlichting - Deel 2: Technisch rapport bij EN 15193-1,
Module M9

NPR-CEN/TR 15316-6-3:2019 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-3: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-3, Module M3-6, M4-6,
M8-6

NPR-CEN/TR 15316-6-6:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-6: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-3 - Module M3-8-3, M88-3

NPR-CEN/TR 15316-6-10:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-10: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-5, Module M3-7, M8-7
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NPR-CEN/TR 15316-6-8:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-8: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-5 (Stadsverwarming en
koeling), Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

NPR-CEN/TR 15316-6-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen
en watergedragen koelsystemen in gebouwen Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte
en het systeemrendement - Deel 6-1: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-1, Module M3-1, M3-4,
M3-9, M8-1, M8-4

NPR-CEN/TR 15316-6-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-2: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-2, Module M3-5, M4-5

NPR-CEN/TR 15316-6-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-4: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-1, Module M3-8-1, M88-1

NPR-CEN/TR 15316-6-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-5: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-2, Module M3-8

NPR-CEN/TR 15316-6-7:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-7: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-4, Module M8-3-4, M88-4, M8-11-4

NPR-CEN/TR 15316-6-9:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-9: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-8, Module M3-8-8

NPR-CEN/TR 15378-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen
en warm tapwater - Deel 2: Toelichting en
verantwoording van EN 15378-1, Module M3-11, M8-11

NPR-CEN/TR 15378-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen
en warm tapwater - Deel 4: Toelichting en
verantwoording van EN 15378-3, Module M3-10, M8-10

NPR-CEN/TR 15459-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Economische
evaluatieprocedure voor energiesystemen in gebouwen
- Deel 2: Toelichting en verantwoording van EN 154591, Module M1-14

CEN/TR 15601:2012 en

Hygrothermische prestatie van gebouwen - Weerstand
tegen slagregen van dakbedekking bestaande uit kleine,
overlappend gelegde, losse elementen Beproevingsmethode

NEN-EN 15900:2010 en

Energie-efficiëntie van diensten - Definities en essentiële
eisen

NPR-CEN-CLC/TR 16567:2013 en

Energy Efficiency Obligation Schemes in Europa Overzicht en analyse van belangrijke kenmerken en
mogelijkheden voor harmonisatie
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NEN-EN 16783:2017 en

Thermische isolatieproducten - Basisregels voor
fabrieksmatig vervaardigde en in-situ gevormde
producten voor het opstellen van milieuverklaringen van
producten

NEN-EN 16798-1:2019 en

Energieprestatie van gebouwen - Deel 1:
Invoergegevens voor het binnenklimaat voor ontwerp en
beoordeling van energieprestatie van gebouwen met
betrekking tot binnenluchtkwaliteit, thermisch
binnenklimaat, verlichting en akoestiek - Module M1-6

NPR-CEN/TR 16798-2:2019 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 2: Verklaring van de eisen in EN 16798
-1 - Invoergegevens voor het binnenklimaat voor
ontwerp en beoordeling van energieprestatie van
gebouwen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit,
thermisch binnenklimaat, verlichting en akoestiek
(Module M1-6)

NEN-EN 16798-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 3: Voor utiliteitsgebouwen - Prestatieeisen voor ventilatie- en airconditioning systemen
(Modules M5-1, M5-4)

NPR-CEN/TR 16798-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Deel 4: Ventilatie van
utiliteitsgebouwen - Prestatie-eisen voor ventilatie- en
airconditioning systemen - Technisch rapport Verklaring van de eisen in EN 16798-3

NEN-EN 16798-5-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Modules M5-6, M5-8,
M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 - Ventilatie van gebouwen Berekeningsmethoden voor de energiebehoefte van
ventilatie- en airconditioning systemen - Deel 5-1:
Distributie en opwekking - Methode 1

NEN-EN 16798-5-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 5-2: Berekeningsmethoden voor de
energiebehoefte van ventilatiesystemen (Modules M5-6,
M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Methode 2: Distributie
en opwekking

NPR-CEN/TR 16798-6:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 6: Verklaring van de eisen in EN 16798
-5-1 en 16798-5-2 - Berekeningsmethoden voor de
energiebehoefte van ventilatie- en airconditioning
systemen (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M78)

NEN-EN 16798-7:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 7: Berekeningsmethoden voor de
bepaling van de luchtvolumestroom en de infiltratie in
gebouwen (Module M5-5)

NPR-CEN/TR 16798-8:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen Deel 8: Verklaring van de eisen in EN 167987 - Berekeningsmethoden voor de bepaling van de
luchtvolumestroom en de infiltratie in gebouwen (Module
M5-5)
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NEN-EN 16798-9:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 9: Berekeningsmethoden voor de
energiebehoefte van koelsystemen (Modules M4-1, M44, M4-9) - Algemeen

NPR-CEN/TR 16798-10:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 10: Verklaring van de eisen in EN
16798-9 - Berekeningsmethoden voor de
energiebehoefte van koelsystemen (Module M4-1, M4-4,
M4-9) - Algemeen

NEN-EN 16798-13:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 13: Berekening van koelsystemen
(Module M4-8) - Opwekking

NPR-CEN/TR 16798-14:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 14: Verklaring van de eisen in EN
16798-13 - Berekening van koelsystemen (Module 4-8)
- Opwekking

NEN-EN 16798-15:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 15: Berekening van koelsystemen
(Module M4-7) - Opslag

NPR-CEN/TR 16798-16:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 16: Interpretatie van de eisen in EN
16798-15 - Berekening van koelsystemen (Module M4-7)
- Opslag

NEN-EN 16798-17:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Deel 17: Ventilatie van
gebouwen - Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie
en airconditioning systemen, Module M4-11, M5-11, M611, M7-11

NPR-CEN/TR 16798-18:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 18: Verklaring van de eisen in EN
16798-17 - Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie en
airconditioning systemen (Module M4-11, M5-11, M6-11,
M7-11)

NEN-EN 16883:2017 en

Behoud van cultureel erfgoed - Richtlijnen voor
verbetering van de energieprestatie van historische
gebouwen.

CWA 17382:2020 en

Sustainable Energy Retrofit Process Management for
Multi-Occupancy Residential Buildings with Owner
Communities

NEN-EN 17423:2020 en

Energieprestatie van gebouwen - Bepaling en rapportage
van Primaire Energie Factoren (PEF) en CO2 emissie
coëfficiënten - Algemene uitgangspunten, Module M1-7

NEN-EN-ISO 6781-3:2016 en

Energieprestaties van gebouwen - Warmtedetectie, lucht
en vocht onregelmatigheden in gebouwen door infrarood
methoden - Deel 3: Kwalificaties van de exploitanten van
de apparatuur, Gegevens analisten en Schrijversverslag

NEN-EN-ISO 6946:2017 (Cor. 2022 Bouwdelen en elementen - Warmteweerstand en
-04) en
warmtedoorgangscoëfficiënt - Berekeningsmethoden
NEN-EN-ISO 9288:1996 nl

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling Symbolen voor fysische grootheden en definities

NEN-EN-ISO 9288:1996 en

Thermische isolatie - Warmteoverdracht door straling Symbolen voor fysische grootheden en definities
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NEN-EN-ISO 9346:2007 en

Hygrothermische prestatie van gebouwen en
bouwmaterialen - Fysische grootheden voor massa
transport - Termen, definities en symbolen

NEN-ISO 9869-1:2014 en

Thermische isolatie - Bouwelementen - In-situmetingen
van warmteweerstand en warmtedoorlatendheid - Deel
1: Warmtestroommeter methode

NEN-ISO 9869-2:2018 en

Thermische isolatie - Bouwelementen - In-situmetingen
van warmteweerstand en warmtedoorlatendheid - Deel
2: Infrarood methode voor skeletbouw woningen

NEN-ISO 9869-2:2018/A1:2021 en Thermische isolatie - Bouwelementen - In-situmetingen
van warmteweerstand en warmtedoorlatendheid - Deel
2: Infrarood methode voor skeletbouw woningen Amendment 1: Berekeningsvoorbeeld van de
onzekerheidsanalyse
NEN-EN-ISO 9972:2015 en

Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling
van de luchtdoorlatendheid van gebouwen Overdrukmethode

NEN-EN-ISO 10077-1:2017 (Cor.
2020-05) en

Thermische prestatie van ramen, deuren en luiken Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 10077-2:2017 en

Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken
- Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel
2: Numerieke methode voor kozijnen

NEN-EN-ISO 10211:2017 en

Koudebruggen in gebouwen - Warmtestromen en
oppervlaktetemperaturen - Gedetailleerde berekeningen

NEN-EN-ISO 10456:2008 en

Bouwmaterialen en bouwproducten - Hygrothermische
eigenschappen - Overzicht van ontwerpwaarden en
procedures voor de bepaling van gedeclareerde en
ontwerp waarden

NEN-EN-ISO 10456:2008/C1:2009
en

Bouwmaterialen en bouwproducten - Hygrothermische
eigenschappen - Overzicht van ontwerpwaarden en
procedures voor de bepaling van gedeclareerde en
ontwerp waarden

NEN-EN-ISO 12241:2022 en

Thermische isolatie voor gebouwinstallaties en voor
industriële installaties - Rekenregels

NEN-EN-ISO 125671:2010/C1:2010 en;de;fr

Thermische eigenschappen van ramen en deuren Bepaling van de warmtegeleiding met de
warmtekastmethode - Deel 1: Volledige ramen en
deuren

NEN-EN-ISO 12567-1:2010 en

Thermische eigenschappen van ramen en deuren Bepaling van de warmtegeleiding met de
warmtekastmethode - Deel 1: Complete ramen en
deuren

NEN-EN-ISO 12567-2:2005 en

Thermische eigenschappen van ramen en deuren Bepaling van de warmtegeleiding met de
warmtekastmethode - Deel 2: Dakramen en andere
kantelramen

NEN-EN-ISO 12569:2017 en

Thermische isolatie in gebouwen - Bepaling van de
specifieke luchtstroom in gebouwen Tracergasverdunningsmethode
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NEN-EN-ISO 12572:2016 en

Vochteigenschappen van bouwmaterialen en -producten
- Bepaling van de waterdampdoorlatendheid Bekermethode

NEN-EN-ISO 12631:2017 en

Thermische eigenschappen van vliesgevels - Berekening
van de warmtegeleiding

NEN-ISO 12655:2013 en

Energieprestaties van gebouwen - Presentatie van het
echte energieverbruik van gebouwen

NEN-EN-ISO 13370:2017 en

Thermische eigenschappen van gebouwen Warmteoverdracht via de grond - Berekeningsmethoden

NEN-EN-ISO 13786:2017 en

Thermische eigenschappen van bouwdelen Dynamische thermische eigenschappen Berekeningsmethoden

NEN-EN-ISO 13788:2013 en

Hygrothermische prestatie van bouwcomponenten en elementen - Binnenoppervlaktetemperatuur om kritische
oppervlaktevochtigheid en inwendige condensatie te
vermijden - Berekeningsmethode

NEN-EN-ISO 13789:2017 en

Thermische prestatie van gebouwen - Coëfficiënten voor
warmte-overdracht door transmissie en ventilatie Berekeningsmethode

NEN-EN-ISO 13790:2008 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekening van het
energiegebruik voor verwarming en koeling

NEN-EN-ISO 14438:2002 en

Glas voor gebouwen - Bepaling van energiebalansgetal Berekeningsmethode

NEN-EN-ISO 14683:2017 en

Koude-bruggen in gebouwen - Lineaire
warmtedoorgangscoëfficiënt - Vereenvoudigde
methoden en standaard rekenwaarden

NEN-EN-ISO 15758:2014 en

Hygrothermische prestatie van gebouw- en industriële
installaties - Berekening van waterdampdiffusie - Koude
pijp isolatiesystemen

NEN-EN-ISO 15927-1:2003 en

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen Berekening en weergave van klimatologische gegevens Deel 1: Maandelijkse gemiddelden van enkelvoudige
meteorologische elementen

NEN-EN-ISO 15927-2:2009 en

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen Berekening en weergave van klimatologische gegevens Deel 2: Uurlijkse gegevens voor de ontwerpberekening
van de koelbehoefte

NEN-EN-ISO 15927-3:2009 en

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen Berekening en weergave van klimatologische gegevens Deel 3: Berekening van een slagregenindex voor
verticale oppervlakken uit wind- en regengegevens per
uur

NEN-EN-ISO 15927-4:2005 en

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen Berekening en weergave van klimatologische gegevens Deel 4: Uurlijkse gegevens voor de beoordeling van de
jaarlijkse energiebehoefte voor koeling- en
verwarmingssystemen

NEN-EN-ISO 159275:2004/A1:2011 en

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen Berekening en weergave van klimatologische gegevens Deel 5: Gegevens voor de ontwerpberekening van
warmtevermogen voor ruimteverwarming
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NEN-EN-ISO 15927-5:2004 en

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen Berekening en weergave van klimatologische gegevens Deel 5: Gegevens voor de ontwerpberekening van
warmtevermogen voor ruimteverwarming

NEN-EN-ISO 15927-6:2007 en

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen Berekening en weergave van klimatologische gegevens Deel 6: Gesommeerde temperatuurverschillen (graaddagen)

NPR-ISO/TR 16344:2012 en

Energieprestatie van gebouwen - Gemeenschappelijke
termen, definities en symbolen voor de integrale
energieprestatie labeling en certificicatie

NEN-ISO 18292:2011 en

Energieprestatie van fenestratiesystemen Calculatieprocedure

NEN-ISO 18292:2011/C1:2012 en

Energieprestatie van fenestratiesystemen Calculatieprocedure

NEN-ISO 19467:2017 en

Thermische prestatie van ramen en deuren - Bepaling
van de zonnewarmtewinstcoëfficiënt met behulp van een
zonnesimulator

NEN-ISO 19467-2:2021 en

Thermische prestatie van ramen en deuren - Bepaling
van de zonnewarmtewinstcoëfficiënt met behulp van een
zonnesimulator - Deel 2: Centrum van de beglazing

NEN-ISO 21105-1:2019 en

Gebouwprestaties - Verificatie van thermische prestaties
van de gebouwschil en ingebruikname - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-ISO 21129:2007 en

Hygrothermische prestatie van bouwmaterialen en
producten - Bepaling van de waterdoorlatendheid Boxmethode

NEN-ISO 21773:2021 en

Methods of test and characterization of performance for
energy recovery components

NEN-EN-ISO 23993:2010 en

Thermische isolatie van gebouw- en industriële
installaties - Ontwerpwaarden voor warmtegeleiding

NEN-EN-ISO 52000-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Overkoepelende
bepaling van de EPG - Deel 1: algemeen raamwerk en
procedures

NPR-CEN-ISO/TR 52000-2:2017 en Energieprestatie van gebouwen - Overkoepelende
bepaling van de EPG - Deel 2: Toelichting en
verantwoording van ISO 52000-1
NEN-EN-ISO 52003-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Indicatoren, eisen,
labels en certificaten - Deel 1: Algemene aspecten en
toepassing voor de totale energieprestatie

NPR-CEN-ISO/TR 52003-2:2017 en Energieprestatie van gebouwen - Indicatoren, eisen,
labels en certificaten - Deel 2: Toelichting en
verantwoording van ISO 52003-1
NEN-EN-ISO 52010-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Buitenklimaat - Deel 1:
Conversie van klimaatgegevens voor
energieberekeningen

NPR-CEN-ISO/TR 52010-2:2017 en Energieprestatie van gebouwen - Buitenklimaat - Deel 2:
Toelichting en verantwoording van ISO 52010-1
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NEN-EN-ISO 52016-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor
warmte- en koude, binnentemperaturen en voelbare en
latente warmte- en koellast - Deel 1: Rekenprocedures

NPR-CEN-ISO/TR 52016-2:2017 en Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor
verwarming en koeling, binnentemperaturen en voelbare
en latente warmtebelasting - Deel 2: Toelichting en
verantwoording van ISO 52016-1 en ISO 52017-1
NEN-EN-ISO 52017-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Voelbare en latente
warmtebelasting en binnentemperaturen - Deel 1:
Algemene berekeningsmethode

NEN-EN-ISO 52018-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Indicatoren voor
gedeeltelijke EPB eisen met betrekking tot de thermische
energiebalans en materiekenmerken - Deel 1: Overzicht
van de opties

NPR-CEN-ISO/TR 52018-2:2017 en Energieprestatie van gebouwen - Indicatoren voor
gedeeltelijke EPB eisen met betrekking tot de thermische
energiebalans en materiekenmerken - Deel 2:
Toelichting en verantwoording van ISO 52018-1
NPR-CEN-ISO/TR 52019-2:2017 en Energieprestatie van gebouwen - Hygrothermische
prestatie van gebouwen en bouwdelen - Deel 2:
Toelichting en verantwoording
NEN-EN-ISO 52022-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Thermische- , zonneenergie en daglichteigenschappen van bouwdelen en
elementen - Deel 1: Vereenvoudigde rekenmethode van
de zonne-energie- en daglichtkenmerken voor zonwering
gecombineerd met beglazing

NPR-CEN-ISO/TR 52022-2:2017 en Energieprestatie van gebouwen - Thermische, zonneenergie en daglicht eigenschappen van bouwdelen en
elementen - Deel 2: Toelichting en verantwoording
NEN-EN-ISO 52022-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Thermische, zonneenergie en daglicht eigenschappen van bouwdelen en
elementen - Deel 3: Gedetailleerde rekenmethode van
de zonne-energie en daglicht kenmerken voor zonwering
gecombineerd met beglazing

NEN-ISO 52032-1:2022 en

Energieprestaties van gebouwen - Energievereisten en
efficiëntie van distributiesystemen voor verwarming,
koeling en huishoudelijk warm water (HWW) - Deel 1:
Berekeningsprocedures

NEN-EN-ISO 52120-1:2022 en

Energy performance of buildings - Contribution of
building automation, controls and building management
- Part 1: General framework and procedures

NPR-CEN-ISO/TR 52120-2:2022 en Energy performance of buildings - Contribution of
building automation, controls and building management
- Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-1
NEN-EN-ISO 52127-1:2021 en

Energy performance of buildings - Building management
system - Part 1: Module M10-12

NPR-CEN-ISO/TR 52127-2:2021 en Energy performance of buildings - Building automation,
controls and building management - Part 2: Explanation
and justification of ISO 52127-1
NPR 2068:2022 nl

Thermische isolatie van gebouwen - Vereenvoudigde
rekenmethoden
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NEN 5060:2018+A1:2021 nl

Hygrothermische eigenschappen van gebouwen Referentieklimaatgegevens

NEN 5067:1985/A1:2009 nl

Koellastberekening voor gebouwen

NEN 7125:2017 nl

Energieprestatienorm voor maatregelen op
gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode

NEN 7125:2017/C1:2017 nl

Energieprestatienorm voor maatregelen op
gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode

NTA 8800:2022 nl

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

91.120.20 - Bouwakoestiek. Geluidisolatie
NEN-ISO 140-10:1992 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen - Deel 10: Laboratoriummeting van
de luchtgeluidisolatie van kleine bouwelementen

NEN-EN 12354-5:2009/C1:2010 en Geluidwering in gebouwen - Berekening van de
akoestische eigenschappen van gebouwen met de
eigenschappen van bouwelementen - Deel 5:
Geluidniveau veroorzaakt door installaties
NEN-EN 12354-5:2009 en

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de
akoestische eigenschappen van gebouwen met de
eigenschappen van bouwelementen - Deel 5:
Geluidniveau veroorzaakt door installaties

NEN-EN 12354-6:2004 en

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de
akoestische eigenschappen van gebouwen met de
eigenschappen van bouwelementen - Deel 6:
Geluidabsorptie in gesloten ruimten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 12758:2019 en

Glas voor gebouwen - Beglazing en luchtgeluidisolatie Productbeschrijvingen, bepaling en uitbreidingsregels
van de eigenschappen

NEN-EN 14496:2017 en

Op gips gebaseerde lijmen voor samengestelde
thermisch/akoestische isolatiepanelen en gipsplaten Definities, eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14759:2005 en

Luiken - Geluidisolatie met betrekking tot luchtgeluid Prestatie-eigenschappen

NEN-EN 15657:2017 en

Acoustic properties of building elements and of buildings
- Laboratory measurement of structure-borne sound
from building service equipment for all installation
conditions

NEN-EN 16205:2020 en

Laboratoriummeting van loopgeluid op vloeren

NEN-EN 16487:2014 en

Akoestiek - Beproevingsmethode voor verlaagde
plafonds - Geluidsabsorptie

NEN-EN 16703:2015 en

Akoestiek - Beproevingsmethode voor
gipskartonplaatwanden met stalen profielen Luchtgeluidisolatie

NPR-CEN/TR 16961:2018 en

Verklaring van meetonzekerheid in testrapporten

NEN 10050-801:1995 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst Hoofdstuk 801: Akoestiek en elektro-akoestiek

Document Taal
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NEN-EN-ISO 140-1:1997/A1:2004
en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen - Deel 1: Eisen voor
laboratoriumproefopstellingen met onderdrukte
zijdelingse overdracht - Amendement 1: Bijzondere eisen
aan het raamwerk van de proefopening voor lichte
dubbelwandige scheidingselementen

NEN-EN-ISO 140-6:1998 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen - Deel 6: Laboratoriummeting van
de contactgeluidisolatie van vloeren

NEN-EN-ISO 140-8:1997 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen - Deel 8: Laboratoriummeting van
de vermindering van de geluidoverdracht door lopen op
vloerbedekkingen op een massieve standaardvloer

NEN-ISO 140-9:1994 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen - Deel 9: Laboratoriummeting van
de luchtgeluidisolatie tussen ruimten van een verlaagd
plafond met een holle ruimte erboven

NEN-EN-ISO 140-11:2005 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen - Deel 11: Laboratoriummetingen
van de reductie van geluidoverdracht door
vloerbedekkingen op lichtgewicht referentievloeren

NEN-EN-ISO 140-12:2000 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen - Deel 12: Laboratoriummeting van
de lucht- en contactgeluidisolatie tussen twee
aangrenzende ruimten door een verhoogde vloer

NEN-EN-ISO 140-16:2006 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen - Deel 16: Laboratoriummeting van
de geluidisolatieverbetering door voorzetconstructies

NEN-EN-ISO 354:2003 en

Akoestiek - Meting van geluidsabsorbtie in een
nagalmkamer

NEN-EN-ISO 717-1:2021 en

Akoestiek - Eengetal-aanduiding voor de geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 1:
Luchtgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 717-2:2021 en

Akoestiek - Eengetal-aanduiding voor de geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 2:
Contactgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 3382-1:2009 en

Akoestiek - Meting van ruimte akoestische parameters Deel 1: Voorstellingsruimten

NEN-EN-ISO 3382-2:2008 en

Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische
parameters - Deel 2: Nagalmtijd in gewone ruimtes

NEN-EN-ISO 3382-2:2008/C1:2009 Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische
en
parameters - Deel 2: Nagalmtijd in gewone ruimtes
NEN-EN-ISO 3382-3:2022 en

Akoestiek - Meting van de ruimte akoestische
parameters - Deel 3: Kantoortuinen

NEN-EN-ISO 3741:2010 en

Akoestiek - Bepaling van geluidvermogenniveaus en
geluidenergieniveaus van geluidbronnen met behulp van
geluiddrukmetingen - Precisiemethode voor
nagalmkamers
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NEN-EN-ISO 3822-1:1999/A1:2009 Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de
en
geluidemissie van installaties armaturen en toestellen
gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 1:
Meetmethode - Amendment 1: Meetonzekerheid
NEN-EN-ISO 3822-1:1999 en

Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de
geluidemissie van installaties armaturen en toestellen
gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 1:
Meetmethode

NEN-EN-ISO 3822-2:1995 en

Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de
geluidemissie van installaties armaturen en toestellen
gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 2: Aansluitingsen gebruiksvoorwaarden voor tapkranen en mengkranen

NEN-EN-ISO 3822-4:1997 en

Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de
geluidemissie van installaties armaturen en toestellen
gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 4: Aansluitingsen gebruiksvoorwaarden voor bijzondere armaturen

NEN-EN-ISO 7235:2009 en

Akoestiek - Laboratorium meetprocedures voor
geluiddempers in kanalen en luchtverdeelsystemen Tussenschakelverzwakking, stromingsgeluid en totaal
drukverlies

NEN-ISO 9052-1:1992 en

Akoestiek - Bepaling van de dynamische stijfheid - Deel
1: Materialen gebruikt onder zwevende vloeren in
woningen

NEN-EN-ISO 10052:2021 en

Geluidwering - Praktijkmetingen van lucht- en
contactgeluidisolatie en van installatiegeluid - Globale
methode

NEN-EN-ISO 10140-1:2021 en

Akoestiek - Laboratoriummeting van geluidisolatie van
bouwelementen - Deel 1: Toepassingseisen bij specifieke
producten

NEN-EN-ISO 10140-2:2021 en

Akoestiek - Laboratoriummeting van geluidisolatie van
bouwelementen - Deel 2: Meting van luchtgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 10140-3:2021 en

Akoestiek - Laboratoriummeting van geluidisolatie van
bouwelementen - Deel 3: Meting van
contactgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 10140-4:2021 en

Akoestiek - Laboratorummeting van geluidisolatie van
bouwelementen - Deel 4: Procedures en eisen bij
metingen

NEN-EN-ISO 10140-5:2021 en

Akoestiek - Laboratoriummeting van geluidisolatie van
bouwelementen - Deel 5: Eisen aan laboratoriumruimten
en apparatuur

NEN-EN-ISO 10848-1:2017 en

Akoestiek - Laboratorium en praktijkmeting van de
flankerende overdracht van lucht-, contact- en
installatiegeluid tussen aangrenzende ruimten - Deel 1:
Basisdocument

NEN-EN-ISO 10848-2:2017 en

Akoestiek - Laboratorium en praktijkmeting van de
flankerende overdracht van lucht-, contact- en
installatiegeluid tussen aangrenzende ruimten - Deel 2:
Toepassing op lichte elementen indien de verbinding
weinig invloed heeft
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NEN-EN-ISO 10848-3:2017 en

Akoestiek - Laboratorium en praktijkmeting van de
flankerende overdracht van lucht-, contact- en
installatiegeluid tussen aangrenzende ruimten - Deel 3 :
Toepassing op Type B elementen indien de verbinding
veel invloed heeft.

NEN-EN-ISO 10848-4:2010 en

Akoestiek - Laboratoriummetingen van de flankerende
overdracht van lucht- en contactgeluid tussen
aangrenzende ruimten - Deel 4: Toepassing voor
knooppunten met ten minste een zwaar element

NEN-EN-ISO 10848-4:2017 en

Akoestiek - Laboratorium en praktijkmeting van de
flankerende overdracht van lucht-, contact- en
installatiegeluid tussen aangrenzende ruimten - Deel 4:
Toepassing voor knooppunten met ten minste een Type
A element

NEN-EN-ISO 10848-5:2020 en

Akoestiek - Laboratorium en praktijkmeting van de
flankerende overdracht van lucht-, contact- en
installatiegeluid tussen aangrenzende ruimten - Deel 5:
Stralingsrendement van gebouwelementen

NEN-EN-ISO 11654:1997 en

Akoestiek - Geluidabsorberende materialen in gebouwen
- Eengetal-aanduiding voor de geluidabsorptie

NEN-EN-ISO 11691:2020 en

Akoestiek - Meting van de tussenschakeldemping van
geluiddempers in kanalen zonder stroming - Globale
laboratoriummethode

NEN-EN-ISO 12354-1:2017 en

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de
akoestische eigenschappen van gebouwen met de
eigenschappen van de bouwelementen - Deel 1:
Luchtgeluidisolatie tussen ruimten

NEN-EN-ISO 12354-2:2017 en

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de
akoestische eigenschappen van gebouwen met de
eigenschappen van de bouwelementen - Deel 2:
Contactgeluidisolatie tussen ruimten

NEN-EN-ISO 12354-3:2017 en

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de
akoestische eigenschappen van gebouwen met de
eigenschappen van de bouwelementen - Deel 3:
Luchtgeluidisolatie tegen geluiden van buitenaf

NEN-EN-ISO 12354-4:2017 en

Geluidwering in gebouwen - Berekening van de
akoestische eigenschappen van gebouwen met de
eigenschappen van de bouwelementen - Deel 4:
Geluidtransmissie van binnen naar buiten

NEN-EN-ISO 12999-1:2020 en

Akoestiek - Bepaling en toepassing van
meetonzekerheden in de bouwakoestiek - Deel 1:
Geluidisolatie

NEN-EN-ISO 12999-2:2020 en

Akoestiek - Bepaling en toepassing van
meetonzekerheden in de bouwakoestiek - Deel 2:
Geluidsabsorptie

NEN-EN-ISO 15186-1:2003 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen met gebruik van geluidintensiteiten
- Deel 1: Laboratoriummetingen

NEN-EN-ISO 15186-2:2010 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen met gebruik van geluidsintensiteiten
- Deel 2: Veldmetingen
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NEN-EN-ISO 15186-3:2010 en

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en
van bouwelementen met gebruik van geluidintensiteiten
- Deel 3: Laboratoriummetingen bij lage frequenties

NEN-ISO 15665:2003 en

Akoestiek - Geluidisolatie voor pijpen, afsluiters en
flenzen

NEN-ISO 15665:2003/C1:2004 en

Akoestiek - Geluidisolatie voor pijpen, afsluiters en
flenzen

NEN-EN-ISO 16032:2004 en

Akoestiek - Meting van het geluiddrukniveau van
installaties in gebouwen - Praktijkmethode

NEN-EN-ISO 16251-1:2014 en

Akoestiek - Laboratoriummeting van de vermindering
van contactgeluid door vloerbedekking op een kleine
modelvloer - Deel 1: Zware vloer van beperkte
afmetingen

NEN-EN-ISO 162831:2014/A1:2018 en

Akoestiek - Praktijkmeting van geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 1:
Luchtgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 16283-1:2014 en

Akoestiek - Praktijkmeting van geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 1:
Luchtgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 16283-2:2020 en

Akoestiek - Praktijkmeting van geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 2:
Contactgeluidisolatie

NEN-EN-ISO 16283-3:2016 en

Akoestiek - Praktijkmeting van geluidisolatie in
gebouwen en van bouwelementen - Deel 3:
Geluidisolatie van gevels

NEN-ISO 17497-1:2004 en

Akoestiek - Geluidverstrooingseigenschappen van
oppervlakken - Deel 1: Meting van de
verstrooingscoëfficiënt voor alzijdig invallend geluid in
een nagalmkamer

NEN-ISO 17497-1:2004/A1:2014
en

Akoestiek - Geluidverstrooingseigenschappen van
oppervlakken - Deel 1: Meting van de
verstrooingscoëfficiënt voor alzijdig invallend geluid in
een nagalmkamer

NEN-ISO 17497-2:2012 en

Akoestiek - Geluidverstrooingseigenschappen van
oppervlakken - Deel 2: Meting van de
richtingsdiffusiecoëfficiënt in een vrij veld

NEN-EN-ISO 18233:2006 en

Akoestiek - Toepassing van nieuwe meetmethoden in
gebouw- en ruimte-akoestiek

NEN-ISO 20189:2018 en

Akoestiek - Schermen, ameublement en losse
voorwerpen bestemd voor binnengebruik - Beoordeling
van de geluidabsorptie en geluidvermindering van
elementen op basis van laboratoriummetingen

NEN-ISO 22955:2021 en

Acoustics - Acoustic quality of open office spaces

NEN-ISO 23351-1:2020 en

Akoestiek - Meting van de reductie van spraakniveau's
van omsloten meubilair - Deel 1: Laboratoriummethode

NEN-ISO 23591:2021 en

Akoestische kwaliteitscriteria voor muziekoefenruimten

NEN 1070:1999 nl

Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling
van de kwaliteit

Document Taal

Titel

NEN 1070:1999/C2:2003 nl

Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling
van de kwaliteit

NPR 5070:2005 nl

Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van
wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies

NPR 5071:1981 nl

Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van
maatregelen tegen galm, lawaai door slaande deuren en
dergelijke in gemeenschappelijke ruimten, afgestemd op
NEN 1070

NPR 5071:1981/A1:1991 nl

Aanvulling op NPR 5071 - Geluidwering in
woongebouwen - Voorbeelden van maatregelen tegen
galm, lawaai door slaande deuren en dergelijke in
gemeenschappelijke ruimten, afgestemd op NEN 1070

NTR 5076:2015 nl

Installatiegeluid in woningen en woongebouwen

NEN 5077:2019 nl

Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de
grootheden voor geluidwering van uitwendige
scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie,
contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door
installaties

NPR 5086:2006 nl

Geluidwering in woongebouwen - Geluidwering van
lichte, woningscheidende wanden

NPR 5092:1999 nl

Geluidwering in gebouwen - Beoordeling van de
resultaten van geluidmetingen conform NEN 5077

NTA 5098:2017 nl

Geluidlabeling van producten voor vloerafwerking

NPR 5272:2003 nl

Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de
toepassing van het rekenvoorschrift voor de
geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3

NPR 5272:2003/C1:2005 nl

Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de
toepassing van het rekenvoorschrift voor de
geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3

91.120.25 - Bescherming tegen aardbevingen en trillingen
NEN-EN 81-77:2022 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Speciale toepassingen voor personenliften en
personen-goederenliften - Deel 77: Liften blootgesteld
aan seismische omstandigheden

NEN-EN 1998-1:2005/A1:2013 en

Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 1: Algemene
regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen

NEN-EN 1998-1:2005/C1:2009 en

Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 1: Algemene
regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen

NEN-EN 1998-1:2005 en

Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 1: Algemene
regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen

NEN-EN 1998-2:2006/A2:2011 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 1998-2:2006/C1:2010 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 1998-2:2006 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen
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NEN-EN 1998-2:2006/A1:2009 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen

NVN-ENV 1998-2:1995 en

Eurocode 8 - Ontwerpbepalingen voor de bestandheid
van constructies tegen aardbevingen - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 1998-3:2005/C2:2013 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 3:
Beoordeling en vernieuwing van gebouwen

NEN-EN 1998-3:2005 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 3:
Beoordeling en vernieuwing van gebouwen

NEN-EN 1998-4:2007 en

Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 4: Silo's,
opslagtanks en pijpleidingen

NEN-EN 1998-5:2005 en

Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 5:
Funderingen, grondkerende constructies en
geotechnische aspecten

NEN-EN 1998-6:2005 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 6: Torens,
masten en schoorstenen

NEN-EN 15129:2018 en

Seismische dempers

NPR-ISO/TS 10811-1:2000 en

Mechanische trillingen en schok - Trillingen en schok in
gebouwen met kwetsbare apparatuur - Deel 1: Meting
en beoordeling

NPR-ISO/TS 10811-2:2000 en

Mechanische trillingen en schok - Trillingen en schok in
gebouwen met kwetsbare apparatuur - Deel 2:
Classificatie

NEN-ISO 16587:2004 en

Mechanische trillingen en schokken - Prestatie
parameters voor inspectie van constructies

NEN-EN-ISO 19901-2:2018 en

Aardolie- en aardgasindustrie - Bijzondere eisen voor
buitengaatse constructies - Deel 2: Seismische ontwerp
procedures en criteria

NEN-ISO 22762-3:2018 en

Seismische beschermingsisolatoren van elastomeer Deel 3: Toepassingen voor gebouwen - Specificaties

NVN-ISO/TS 22762-4:2019 en

Elastomeric seismic-protection isolators - Part 4:
Guidance on the application of ISO 22762-3

NEN-ISO 22762-5:2021 en

Elastomeric seismic-protection isolators - Part 5: Sliding
seismic-protection isolators for buildings

91.120.30 - Waterdichtheid
NEN-EN 12865:2001 en

Thermisch gedrag en vochtwering van gebouwen en
bouwelementen - Bepaling van de weerstand van
buitengevelsystemen tegen slagregen onder pulserende
luchtdruk

CEN/TR 15601:2012 en

Hygrothermische prestatie van gebouwen - Weerstand
tegen slagregen van dakbedekking bestaande uit kleine,
overlappend gelegde, losse elementen Beproevingsmethode
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NEN-EN-ISO 13788:2013 en

Hygrothermische prestatie van bouwcomponenten en elementen - Binnenoppervlaktetemperatuur om kritische
oppervlaktevochtigheid en inwendige condensatie te
vermijden - Berekeningsmethode

NEN-EN-ISO 15927-1:2003 en

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen Berekening en weergave van klimatologische gegevens Deel 1: Maandelijkse gemiddelden van enkelvoudige
meteorologische elementen

NEN-EN-ISO 159275:2004/A1:2011 en

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen Berekening en weergave van klimatologische gegevens Deel 5: Gegevens voor de ontwerpberekening van
warmtevermogen voor ruimteverwarming

NPR 2652:2008 nl

Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten
en wering van vocht van binnen - Voorbeelden van
bouwkundige details

NEN 2778:2015 nl

Vochtwering in gebouwen

NPR 2877:1991 nl

Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van
scheidingsconstructies

91.120.40 - Bliksembeveiliging
NPR-CLC/TR 50469:2005 en

Bliksembeveiliging - Symbolen

NVN-CLC/TS 50703-1:2021 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 1: Testvereisten voor verbindingen van
metaalplaten die worden gebruikt in LPS

NVN-CLC/TS 50703-2:2020 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 2: Specifieke testvereisten voor LPS-componenten
die worden gebruikt in explosieve atmosferen

NEN-EN-IEC 623051:2011/C11:2016-11 en

Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN-IEC 623054:2011/C11:2016 en

Bliksembeveiliging - Deel 4: Elektrische en elektronische
systemen in objecten

NEN-EN-IEC 625616:2018/C11:2018-04 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 6: Eisen voor blikseminslagtellers (LSC)

NEN-EN-IEC 62305-1:2011 en

Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN-IEC 62305-1:2011 nl

Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes

NEN-EN-IEC 62305-2:2012 en

Bliksembeveiliging - Deel 2: Risicomanagement

NEN-EN-IEC 62305-3:2011 en

Bliksembeveiliging - Deel 3: Fysieke schade aan objecten
en letsel aan mens en dier

NEN-EN-IEC 62305-3:2011 nl

Bliksembeveiliging - Deel 3: Fysieke schade aan objecten
en letsel aan mens en dier (IEC 62305-3:2010,MOD)

NEN-EN-IEC 62305-4:2011 en

Bliksembeveiliging - Deel 4: Elektrische en elektronische
systemen in objecten

NEN-EN-IEC 62305-4:2011 nl

Bliksembeveiliging - Deel 4: Elektrische en elektronische
systemen in objecten

NEN-EN-IEC 62561-1:2017 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 1: Eisen voor verbindingsmiddelen

NEN-EN-IEC 62561-2:2018 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 2: Eisen voor geleiders en aardelectroden
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NEN-EN-IEC 625612:2018/C1:2019 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 2: Eisen voor geleiders en aardelektroden

NEN-EN-IEC 62561-3:2017 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 3: Eisen aan isolerende vonkbruggen (ISG)

NEN-EN-IEC 62561-4:2018 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 4: Eisen voor bevestigingsmiddelen voor geleiders

NEN-EN-IEC 62561-5:2017 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 5: Eisen voor de inspectiebehuizingen en
afdichtingen van aardelektroden

NEN-EN-IEC 62561-6:2018 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 6: Eisen voor blikseminslagtellers (LSC)

NEN-EN-IEC 62561-7:2018 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 7: Eisen voor materialen ter verbetering van
aarding

NVN-IEC/TS 62561-8:2018 en

Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) Deel 8: Eisen voor componenten voor geïsoleerd LPS

NPR-IEC/TR 62713:2013 en

Veiligheidsprocedures voor het voorkomen van risico's
rondom een constructie

NEN-EN-IEC 62793:2020 en

Onweerwaarschuwingssystemen - Bliksembeveiliging

NEN-EN-IEC 62858:2019 en;fr

Bliksemdichtheid gebaseerd op bliksemdetectiesystemen
(LLS) - Algemene principes

NPR 1014:2009 nl

Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305
reeks

NPR 8110:2014 nl

Risicoklassenindeling voor overspanningsbeveiliging

91.120.99 - Bescherming van en in gebouwen, overige
NVN-CEN/TS 14383-6:2022 en

Criminaliteitspreventie - Stedebouwkundig en
bouwkundig ontwerp - Deel 6: School- en
onderwijsinstellingen

NEN 2991:2015 nl

Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de
binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom
bouwwerken, constructies of objecten waarbij
asbesthoudende materialen zijn verwerkt

91.140 - Installaties in gebouwen
HD 60364-5-551:2010/A11:2016
en

Laagspanningsinstallaties - Deel 5: Keuze en installatie
van elektrisch materieel - Hoofdstuk 55: Overig - Sectie
551: Laagspanningsopwekeenheden

HD 60364-5-557:2013/A11:2016
en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-557:
Keuze en installatie van elektrisch materieel Hulpcircuits

HD 60364-5-559:2012/A11:2017
en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-559:
Keuze en installatie van elektrisch materieel Verlichtingsarmaturen en lichtinstallaties

HD 60364-5-557:2013 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-557:
Keuze en installatie van elektrisch materieel Hulpcircuits

HD 60364-5-56:2018 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-56: Keuze
en installatie van elektrisch materieel Veiligheidsdiensten
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HD 60364-5-551:2010 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 5: Keuze en installatie
van elektrisch materieel - Hoofdstuk 55: Overig - Sectie
559: Laagspanningsgenerator eenheden

HD 60364-5-559:2012 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-559:
Keuze en installatie van elektrisch materieel Verlichtingsarmaturen en lichtinstallaties

HD 60364-7-714:2012 en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-714:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Installaties voor buitenverlichting

91.140.01 - Installaties in gebouwen, algemeen
NEN-EN 14908-1:2014 en

Open Data Communication in Building Automation,
Controls and Building Management - Control Network
Protocol - Part 1: Protocol Stack

NEN-EN 14908-2:2014 en

Open Data Communication in Building Automation,
Controls and Building Management - Control Network
Protocol - Part 2: Twisted Pair Communication

NEN-EN 14908-3:2014 en

Open Data Communication in Building Automation,
Controls and Building Management - Control Network
Protocol - Part 3: Power Line Channel Specification

NEN-EN 14908-4:2014 en

Open Data Communication in Building Automation,
Controls and Building Management - Control Network
Protocol - Part 4: IP Communication

NEN-EN 14908-5:2009 en

Open Data Communication in Building Automation,
Controls and Building Management Implementation
Guideline - Control Network Protocol - Part 5:
Implementation

NEN-EN 14908-6:2014 en

Open Data Communication in Building Automation,
Controls and Building Management - Control Network
Protocol - Part 6: Application elements

NEN-EN 14908-7:2019 en

Open communication in building automation, controls
and building management - Control Network Protocol Part 7: Communication via internet protocols

NEN-EN 14908-8:2021 en

Open Data Communication in Building Automation,
Controls and Building Management - Control Network
Protocol - Part 8: Communication using Broadband over
Power Line Networks - with internet protocols

NEN-EN 14908-9:2021 en

Open Data Communication in Building Automation,
Controls and Building Management - Control Network
Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands

NEN-EN 15221-3:2011 en

Facility Management - Deel 3: Richtlijn hoe kwaliteit in
facility management te verwerven/garanderen

NEN-EN 15221-4:2011 en

Facility Management - Deel 4: Taxonomie, Classificatie
en Structuren in Facility Management

NEN-EN 15221-5:2011 en

Facility Management - Deel 5: Richtlijn voor de
ontwikkeling en verbetering van processen

NEN-EN 15221-6:2011 en

Facility Management - Deel 6: Metingen van gebied en
ruimte in Facility Management

NEN-EN 15221-7:2012 en

Facility Management - Deel 7: Richtlijnen voor het
benchmarken van prestaties
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NPR-CEN/TS 15379:2007 en

Building management - Terminology and scope of
services

NPR-CEN/TS 15810:2008 en

Grafische symbolen voor gebruik bij geïntegreerde
gebouw-automatiseringsapparatuur

NEN-EN 16798-1:2019 en

Energieprestatie van gebouwen - Deel 1:
Invoergegevens voor het binnenklimaat voor ontwerp en
beoordeling van energieprestatie van gebouwen met
betrekking tot binnenluchtkwaliteit, thermisch
binnenklimaat, verlichting en akoestiek - Module M1-6

NPR-CEN/TR 16798-2:2019 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 2: Verklaring van de eisen in EN 16798
-1 - Invoergegevens voor het binnenklimaat voor
ontwerp en beoordeling van energieprestatie van
gebouwen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit,
thermisch binnenklimaat, verlichting en akoestiek
(Module M1-6)

NEN-EN-ISO 10052:2021 en

Geluidwering - Praktijkmetingen van lucht- en
contactgeluidisolatie en van installatiegeluid - Globale
methode

NEN-EN-ISO 12241:2022 en

Thermische isolatie voor gebouwinstallaties en voor
industriële installaties - Rekenregels

NEN-EN-ISO 15758:2014 en

Hygrothermische prestatie van gebouw- en industriële
installaties - Berekening van waterdampdiffusie - Koude
pijp isolatiesystemen

NEN-EN-ISO 16032:2004 en

Akoestiek - Meting van het geluiddrukniveau van
installaties in gebouwen - Praktijkmethode

NEN-EN-ISO 16484-5:2017 en

Gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) -Deel
5: Protocol voor uitwisseling van gegevens

NEN-EN-ISO 164845:2017/A1:2020 en

Gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) -Deel
5: Protocol voor uitwisseling van gegevens

NEN-EN-ISO 16484-6:2020 en

Building automation and control systems (BACS) - Part
6: Data communication conformance testing

NEN 2322:1973 nl

Technische tekeningen - Symbolen voor warmte- en
luchttechnische installaties

NEN 2768+A1:2018 nl

Meterruimten en bijbehorende bouwkundige
voorzieningen in woningen

NPR 4768:2014 nl

Conditiemeting - Definities en foto's van decompositie en
gebreken

NEN 6922:2001 nl

Waterprestatie van woningen - Bepalingsmethode

NEN 8025:2018 nl

Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische
installaties en technische voorzieningen in woningen

NPR 8040-1:2013 nl

Inspectiemethoden voor elektrische installaties - Deel 1:
Thermografie - Beoordelen van de gemeten temperatuur

NTA 8111:2011 nl

Drijvende bouwwerken

NTA 8769:2020 nl

Aansluiting van prefab meterkasten in de ruwbouwfase
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91.140.10 - Centrale verwarmingssystemen
NEN-EN 26:2015 en

Met gas gestookte huishoudelijke
warmwaterdoorstroomtoestellen voor de productie van
heet water voor huishoudelijk gebruik

NEN-EN 215:2019 en

Thermostatische radiatorkranen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 303-1:2017 en

Centrale-verwarmingsketels - Deel 1: Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders Terminologie, algemene eisen, beproeven en merken

NEN-EN 303-2:2017 en

Centrale-verwarmingsketels - Deel 2: Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders - Speciale
eisen voor ketels met verstuivingsbranders voor olie

NEN-EN 303-3:1998/C1:2006 en

Verwarmingsketels - Deel 3: Met gas gestookte centraleverwarmingsketels - Samenstel van een ketel en een
ventilatorbrander

NEN-EN 303-3:1998/A2:2004 en

Verwarmingsketels - Deel 3: Met gas gestookte
verwarmingsketels - Samenstel van een ketel en een
ventilatorbrander

NEN-EN 303-3:1998 en

Verwarmingsketels - Deel 3: Met gas gestookte centraleverwarmingsketels - Samenstel van een ketel en een
ventilatorbrander

NEN-EN 303-4:1999 en

Centrale-verwarmingsketels - Deel 4: Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders - Speciale
eisen voor ketels met een ventilatorbrander op olie met
een vermogen tot 70 kW en een maximale bedrijfsdruk
van 3 bar - Termen en definities, bijzondere eisen,
beproeving en merken

NEN-EN 303-5:2021 en

Centrale-verwarmingsketels - Deel 5: Centraleverwarmingsketels voor vaste brandstoffen, met de hand
of automatisch gestookt, nominale belasting tot 500 kW
- Terminologie, definities, eisen, beproeven en merken

NEN-EN 303-6:2019 en

Verwarmingsketels - Deel 6: Verwarmingsketels met
ventilatorbranders - Specifieke eisen voor de
warmwatervoorziening van huishoudelijke ketels
en combi-ketels met verstuivingsbranders met een
nominale warmte-invoer niet groter dan 70 kW

NEN-EN 303-7:2006 en

Verwarmingsketels - Deel 7: Met gas gestookte centraleverwarmingsketels met een ventilatorbrander met
nominale belasting tot 1000 kW

NEN-EN 304:2017 en

Centrale verwarmingsketels - Beproevingsvoorschriften
voor centrale verwarmingsketels met
verstuivingsbranders voor olie

NEN-EN 442-1:2014 en

Radiatoren en convectoren - Deel 1: Technische
specificaties en eisen

NEN-EN 442-2:2014 en

Radiatoren en convectoren - Deel 2:
Beproevingsmethoden en opgave van de prestatie

NEN-EN 656:1999 en

Centrale-verwarmingsketels met atmosferische branders
- Type B-ketels met een nominale belasting van 70 kW
en niet hoger dan 300 kW

Document Taal

Titel

NEN-EN 656:1999/A1:2006 en

Gasgestookte centrale-verwarmingsketels met
atmosferische branders - Type B-ketels met een
nominale belasting van 70 kW, en niet hoger dan 300
kW

NEN-EN 834:2013 en

Warmtekostenverdelers voor bepaling van het verbruik
van verwarmingsradiatoren - Toestellen met elektrische
energievoorziening

NEN-EN 834:2013/C1:2015 en

Warmtekostenverdelers voor bepaling van het verbruik
van verwarmingsradiatoren - Toestellen met elektrische
energievoorziening

NEN-EN 835:1994 en

Warmtekostenverdelers voor bepaling van het verbruik
van verwarmingsradiatoren - Toestellen zonder
elektrische energievoorziening werkend op het
verdampingsprincipe

NEN-EN 1148:1998/A1:2006 en

Warmtewisselaars - Water/waterwarmtewisselaars voor
stadsverwarming - Beproevingsmethoden voor het
vaststellen van de prestatiegegevens

NEN-EN 1148:1998 en

Warmtewisselaars - Water/waterwarmtewisselaars voor
stadsverwarming - Beproevingsmethoden voor het
vaststellen van de prestatiegegevens

NEN-EN 1264-1:2021 en

Watergevulde vloer-, wand- en plafondsystemen voor
verwarming en koeling - Deel 1: Definities en symbolen

NEN-EN 1264-2:2021 en

Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen
met waterdoorstroming - Deel 2: Vloerverwarming Bepalingsmethoden voor het warmtevermogen van
vloerverwarmingssystemen met gebruik van berekenings
- en beproevingsmethoden

NEN-EN 1264-3:2021 en

Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen
met waterdoorstroming - Deel 3: Dimensionering

NEN-EN 1264-4:2021 en

Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen
met waterdoorstroming - Deel 4: Installatie

NEN-EN 1264-5:2021 en

Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen
met waterdoorstroming - Deel 5: Verwarmen en koelen
ingebouwd in vloeren, plafonds en muren - Bepaling van
het warmtevermogen

NEN-EN 12098-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Meet- en
regelapparatuur voor verwarmingssystemen - Deel 1:
Meet- en regelapparatuur voor warm waterverwarming Module M3-5,6,7,8

NEN-EN 12098-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Meet- en
regelapparatuur voor verwarmingssystemen - Deel 5:
Regeling van in- en uitschakelapparatuur voor
verwarmingssystemen - Modules M3-5,6,7,8

NPR-CEN/TR 12098-6:2016 en

Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen Deel 6: Bijbehorend technisch rapport bij prEN 120981:2015 - Modules M3-5,6,7,8

NPR-CEN/TR 12098-7:2016 en

Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen Deel 7: Bijbehorend technisch rapport bij prEN 120983:2015 - Modules M3-5,6,7,8
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NPR-CEN/TR 12098-8:2016 en

Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen Deel 8: Bijbehorend technisch rapport bij prEN 12098-5 Modules M3-5,6,7,8

NEN-EN 12170:2002 en

Verwarmingssystemen in gebouwen - Leidraad voor het
opstellen van handleidingen voor bediening, onderhoud
en gebruik - Verwarmingssystemen die een voor dit doel
gekwalificeerde bediener vereisen

NEN-EN 12171:2002 en

Verwarmingssystemen in gebouwen - Leidraad voor het
opstellen van handleidingen voor bediening, onderhoud
en gebruik - Verwarmingssystemen die geen voor dit
doel gekwalificeerde bediener vereisen

NEN-EN 12809:2001 en

Met vaste brandstof gestookte ketels - Nominale
belasting tot 50 kW - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN
12809:2001/A1:2004/C2:2007 en

Huishoudelijke lokale met vaste brandstof gestookte
ketels - Nominale belasting tot 50 kW - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 12809:2001/C1:2007 en

Met vaste brandstof gestookte ketels - Nominale
belasting tot 50 kW - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12809:2001/A1:2004 en

Huishoudelijke lokale met vaste brandstof gestookte
ketels - Nominale belasting tot 50 kW - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 12828:2012+A1:2014 en

Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp voor
watervoerende verwarmingssystemen

NEN-EN 12831-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Methode voor de
berekening van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 1:
Warmtebelasting voor ruimteverwarming, Module M3-3

NPR-CEN/TR 12831-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Methode voor de
berekening van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 2:
Toelichting en verantwoording van EN 12831-1, Module
M3-3

NEN-EN 12831-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Methode voor de
berekening van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 3:
Ontwerpwarmtebelasting en karakterisering van de
behoefte aan warm tapwater, Module M8-2, M8-3

NPR-CEN/TR 12831-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Methode voor de
berekening van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 4:
Toelichting en verantwoording van EN 12831-3, Module
M8-2, M8-3

NEN-EN 12977-1:2018 en

Thermische zonne-energiesystemen en componenten Op maat gebouwde systemen - Deel 1: Algemene eisen
voor boilers en combisystemen

NEN-EN 12977-2:2018 en

Thermische zonne-energiesystemen en componenten Op maat gebouwde systemen - Deel 2:
Beproevingsmethoden voor boilers en combisystemen

NEN-EN 12977-3:2018 en

Thermische zonne-energiesystemen en componenten Op maat gebouwde systemen - Deel 3: Prestatieproeven
van opslagvaten voor thermische zonneenergiesystemen

NEN-EN 12977-4:2018 en

Thermische zonne-energiesystemen en componenten Op maat gebouwde systemen - Deel 4: Prestaties van
beproevingsmethoden voor zonne-combistores
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NEN-EN 13831:2007 en

Gesloten expansievaten met ingebouwd membraan voor
installatie in watersystemen

NEN-EN 13941-1:2019+A1:2022 en Stadsverwarmingsbuizen - Ontwerp en installatie van
thermisch geïsoleerde enkele en dubbele buissystemen
voor ondergrondse warm water leidingnetten - Deel 1:
Ontwerp
NEN-EN 13941-2:2019+A1:2022 en Stadsverwarmingsbuizen - Ontwerp en installatie van
thermisch geïsoleerde enkele en dubbele buissystemen
voor ondergrondse warm water leidingnetten - Deel 2:
Installatie
NEN-EN 14037-1:2016 en

Free hanging heating and cooling surfaces for water with
a temperature below 120°C - Part 1: Pre-fabricated
ceiling mounted radiant panels for space heating Technical specifications and requirements

NEN-EN 14037-2:2016 en

Free hanging heating and cooling surfaces for water with
a temperature below 120°C - Part 2: Pre-fabricated
ceiling mounted radiant panels for space heating - Test
method for thermal output

NEN-EN 14037-3:2016 en

Free hanging heating and cooling surfaces for water with
a temperature below 120°C - Part 3: Prefabricated
ceiling mounted radiant panels for space heating Rating method and evaluation of radiant thermal output

NEN-EN 14037-4:2016 en

Free hanging heating and cooling surfaces for water with
a temperature below 120°C - Part 4: Pre-fabricated
ceiling mounted radiant panels - Test method for cooling
capacity

NEN-EN 14037-5:2016 en

Free hanging heating and cooling surfaces for water with
a temperature below 120°C - Part 5: Open or closed
heated ceiling surfaces - Test method for thermal output

NEN-EN 14336:2004 en

Verwarmingssystemen in gebouwen - Installatie en
inbedrijfstelling van watervoerende
verwarmingssystemen

NEN-EN 14337:2005 en

Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp en
installatie van directe elektrische
ruimteverwarmingssystemen

NEN-EN 14394:2005+A1:2008 en

Centrale-verwarmingsketels - Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders - Nominale
belasting tot 10 MW bij temperaturen van 110 °C

NEN-EN 15036-1:2006 en

Verwarmingsketels - Beproevingsregelementen voor
geluidsemissies van warmtegeneratoren - Deel 1:
Geluidsemissies van warmtegeneratoren

NEN-EN 15036-2:2006 en

Verwarmingsketels - Beproevingsregelementen voor
geluidsemissies van warmtegeneratoren - Deel 2:
Geluidsemissie van rookgas aan de uitlaat van de
warmtegenerator

NEN-EN 15316-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 1: Algemeen en uitdrukking
van de Energieprestatie, Module M3-1, M3-4, M3-9, M81, M8-4
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NEN-EN 15316-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 2: Afgiftesystemen voor
ruimteverwarming (warmte en koeling), Module M3-5,
M4-5

NEN-EN 15316-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 3: Distributiesystemen voor
verwarming (warm tapwater, warmte en koeling),
Module M3-6, M4-6, M8-6

NEN-EN 15316-4-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-1: Ruimteverwarming en
warm tapwater, verbrandingssystemen (boilers,
biomassa), Module M3-8-1, M8-8-1

NEN-EN 15316-4-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-2: Warmteopwekkers voor
ruimteverwarming, warmtepompsystemen, Module M3-8
-2, M8-8-2

NEN-EN 15316-4-2:2017/C1:2017
en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-2: Warmteopwekkers voor
ruimteverwarming, warmtepompsystemen, Module M3-8
-2, M8-8-2

NEN-EN 15316-4-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-3: Warmteopwekkers,
thermische zonne-energie- en fotovoltaïsche systemen,
Module M3-8-3,M8-8-3,M11-8-3

NEN-EN 15316-4-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-4: Warmteopwekkers voor
ruimteverwarming, gebouwgebonden
warmtekrachtkoppelingsystemen, Module M8-3-4, M8-84, M8-11-4

NEN-EN 15316-4-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-5: Stadsverwarming en koeling, Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

NEN-EN 15316-4-8:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-8: Warmteopwekkers voor
ruimteverwarming, luchtverwarming en plafond
stralingssystemen voor verwarming, inclusief kachels
(lokaal), Module M3-8-8

NEN-EN 15316-4-10:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-10: Opwekkingssystemen
voor windenergie, Module M11-8-7
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NEN-EN 15316-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 5: Ruimteverwarming
en opslagsystemen voor warm tapwater (geen koeling),
M3-7, M8-7

NPR-CEN/TR 15316-6-3:2019 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-3: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-3, Module M3-6, M4-6,
M8-6

NPR-CEN/TR 15316-6-6:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-6: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-3 - Module M3-8-3, M88-3

NPR-CEN/TR 15316-6-10:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-10: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-5, Module M3-7, M8-7

NPR-CEN/TR 15316-6-8:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-8: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-5 (Stadsverwarming en
koeling), Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

NPR-CEN/TR 15316-6-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen
en watergedragen koelsystemen in gebouwen Berekeningsmethode voor de systeemenergiebehoefte
en het systeemrendement - Deel 6-1: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-1, Module M3-1, M3-4,
M3-9, M8-1, M8-4

NPR-CEN/TR 15316-6-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-2: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-2, Module M3-5, M4-5

NPR-CEN/TR 15316-6-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-4: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-1, Module M3-8-1, M88-1

NPR-CEN/TR 15316-6-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-5: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-2, Module M3-8

NPR-CEN/TR 15316-6-7:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-7: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-4, Module M8-3-4, M88-4, M8-11-4

NPR-CEN/TR 15316-6-9:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-9: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-8, Module M3-8-8
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NEN-EN 15378-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen
en warm tapwater - Deel 1: inspectie van boilers,
verwarmingssystemen en warm tapwater, Module M311, M8-11

NPR-CEN/TR 15378-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen
en warm tapwater - Deel 2: Toelichting en
verantwoording van EN 15378-1, Module M3-11, M8-11

NEN-EN 15378-3:2018 en

Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen
en warm tapwater - Deel 3: Gemeten energieprestatie,
Module M3-10, M8-10

NPR-CEN/TR 15378-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen
en warm tapwater - Deel 4: Toelichting en
verantwoording van EN 15378-3, Module M3-10, M8-10

NEN-EN 15456:2008 en

Boilers - Elektriciteitsverbruik voor warmtegeneratoren Systeemgrensmetingen

NEN-EN 15459-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen
en op water gebaseerde koelsystemen in gebouwen Deel 1: Economische evaluatieprocedure voor
energiesystemen in gebouwen, Module M1-14

NPR-CEN/TR 15459-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Economische
evaluatieprocedure voor energiesystemen in gebouwen
- Deel 2: Toelichting en verantwoording van EN 154591, Module M1-14

NEN-EN 15502-1:2021 en

Met gas gestookte centrale-verwarmingsketels - Deel 1:
Algemene eisen en beproevingen

NEN-EN 15502-2-2:2014 en

Centrale verwarmingsketels - Deel 2-2: Specifieke
standaard voor type B1 toestellen met een nominale
belasting tot en met 70 kW

NEN-EN 15502-2-1:2012+A1:2016 Met gas gestookte centrale verwarmingsketels - Deel 2en
1: Specifieke standaard voor type C toestellen en type
B2, B3 en B5-toestellen van een nominale warmteinvoer
van ten hoogste 1 000 kW
NEN-EN 16313:2013 en

Verbindingen voor verwarmings- en koelingssystemen Afkoppelbare verbinding met uitwendige schroefdraad G
¾ A en binnenkegel

NEN-EN 16430-1:2015 en

Met behulp van een ventilator werkende radiatoren,
convectoren en putconvectoren - Deel 1: Technische
specificaties en eisen

NEN-EN 16430-2:2015 en

Met behulp van een ventilator werkende radiatoren,
convectoren en putconvectoren - Deel 2:
Beproevingsmethoden en classificatie voor
warmtevermogen

NEN-EN 16430-3:2015 en

Met behulp van een ventilator werkende radiatoren,
convectoren en putconvectoren - Deel 3:
Beproevingsmethode en classificatie voor
koelingscapaciteit

NEN-EN 16510-1:2018 en

Huishoudelijke verbrandingstoestellen voor vaste
brandstoffen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden
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NPR-CEN/TR 16911:2016 en

Warmtemeters - Aanbevelingen voor circulatiewater in
industriële en stadsverwarmingssystemen en voor hun
bedrijfsvoering

CWA 16975:2015+C1:2016 en

Eco-efficient Substations for District Heating

NVN-CLC/TS 50612:2016 en

Draagbaar elektrisch materieel bestemd voor het meten
van rookgasparameters - Gebruik bij ingebruikname,
reparatie en onderhoud van gas gestookte ketels

NEN-EN-IEC 60335-2-51:2003 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-51: Bijzondere eisen voor vaste
opstelling bestemde circulatiepompen voor verwarmingsen waterinstallaties

NEN-EN-IEC 60335-251:2003/A2:2012 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-51: Bijzondere eisen voor vaste
opstelling bestemde circulatiepompen voor verwarmingsen waterinstallaties

NEN-EN-IEC 60335-251:2003/A1:2008 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-51: Bijzondere eisen voor voor vaste
opstelling bestemde circulatiepompen voor verwarmingsen waterinstallaties

NEN-ISO 13675:2013 en

Verwarming en koelingssystemen in gebouwen Methode en ontwerp voor berekening van de
energieprestatiesystemen - Verbrandingssystemen
(ketels)

NEN-EN-ISO 52016-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor
warmte- en koude, binnentemperaturen en voelbare en
latente warmte- en koellast - Deel 1: Rekenprocedures

NEN 1982:1986 nl

Gelaste stalen precisiebuizen voor centrale-verwarmingsen gasinstallaties

NEN 3028:2016 nl

Eisen voor verbrandingsinstallaties

NEN 5064:1995 nl

Verwarmings- en koelinstallaties - Berekening van
drukverliezen in leidingen

NEN 7440:2021 nl

Kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering - Eisen
voor de toepassing bij collectieve warmtelevering

91.140.30 - Ventilatie- en klimaatregeling
NEN-EN 810:1997 en

Vochtonttrekkers met elektrisch aangedreven
compressoren - Prestatiebeproevingen, merken, eisen
voor de werking en technische informatiebladen

NEN-EN 1366-1:2014+A1:2020 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties - Deel
1: Ventilatiekanalen
NEN-EN 1366-10:2011+A1:2017 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 10: Rookkleppen
NEN-EN 1366-12:2014+A1:2019 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 12: Niet-mechanische brandkleppen
NEN-EN 1505:1998 en

Ventilatie van gebouwen - Rechthoekige dunwandige
metalen luchtleidingen en verbindingsstukken Afmetingen

NEN-EN 1506:2007 en

Ventilatie van gebouwen - Ronde dunwandige metalen
luchtkanalen van plaatmetaal en verbindingsstukken Afmetingen
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NEN-EN 1507:2006 en

Ventilatie van gebouwen - Rechthoekige dunwandige
metalen luchtkanalen - Eisen voor sterkte en lekkage

NEN-EN 1751:2014 en

Ventilatie van gebouwen - Onderdelen van het
luchtverdeelsysteem - Aerodynamische beproeving van
dempers en afsluiters

NEN-EN 1886:2007 en

Ventilatie van gebouwen - Luchtbehandelingskasten Mechanische eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12097:2006 en

Ventilatie van gebouwen - Luchtkanalen - Eisen voor
onderdelen van luchtkanalen die onderhoud aan het
luchtkanaal mogelijk maken

NEN-EN 12102-1:2017 en

Airconditioners, koelunits voor vloeistofkoeling,
warmtepompen en ontvochtigers met elektrisch
aangedreven compressoren - Bepaling van het
geluidsvermogensniveau - Deel 1: Airconditioners,
koelunits voor vloeistofkoeling, warmtepompen voor
ruimteverwarming en -koeling, ontvochtigers en proceskoelunits

NEN-EN 12220:1998 en

Ventilatie van gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen
van ronde flenzen voor algemene ventilatie

NEN-EN 12236:2002 en

Ventilatie van gebouwen - Ophanging en
ondersteuningen voor luchtleidingen - Eisen voor sterkte

NEN-EN 12237:2003 en

Ventilatie van gebouwen - Luchtleidingen - Sterkte en
lekdichtheid van ronde dunwandige metalen

NEN-EN 12238:2001 en

Ventilatie van gebouwen - Onderdelen van het
luchtverdeelsysteem - Aerodynamische beproeving en
classificatie van toepassingen met gemengde stroming

NEN-EN 12239:2001 en

Ventilatie van gebouwen - Onderdelen van het
luchtverdeelsysteem - Aerodynamische beproeving en
classificatie van verdringingsventilatie toepassingen

NEN-EN 12309-1:2015 en

Gasgestookte toestellen voor verwarming en/of koeling
met een belasting op onderwaarde van niet meer dan 70
kW - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 12309-2:2015 en

Met gas gestookte toestellen voor verwarming en/of
koeling met een netto warmte input niet meer dan 70
kW - Deel 2: Veiligheid

NEN-EN 12309-2:2015/C1:2015 en Met gas gestookte toestellen voor verwarming en/of
koeling met een netto warmte input niet meer dan 70
kW - Deel 2: Veiligheid
NEN-EN 12309-3:2015 en

Gasgestookte toestellen voor verwarming en/of koeling
met een belasting op onderwaarde van niet meer dan 70
kW - Deel 2: Beproevingsvoorwaarden

NEN-EN 12309-4:2015 en

Gasgestookte toestellen voor verwarming en/of koeling
met een belasting op onderwaarde van niet meer dan 70
kW - Deel 4: Beproevingsmethoden

NEN-EN 12309-5:2015 en

Gasgestookte toestellen voor verwarming en/of koeling
met een belasting op onderwaarde van niet meer dan 70
kW - Deel 5: Voorschriften

Document Taal

Titel

NEN-EN 12309-6:2015 en

Gasgestookte toestellen voor verwarming en/of koeling
met een belasting op onderwaarde van niet meer dan 70
kW - Deel 6: Berekening van seizoensgebonden
prestaties

NEN-EN 12309-7:2015 en

Gasgestookte toestellen voor verwarming en/of koeling
met een belasting op onderwaarde van niet meer dan 70
kW - Deel 7: Specifieke bepalingen voor hybride
toestellen

NEN-EN 12589:2001 en

Ventilatie van gebouwen - Luchtverdeelsystemen Aerodynamische beproeving en schatting van constante
en variabele snelheid van verdeelsystemen

NEN-EN 12599:2012 en

Ventilatie van gebouwen - Beproevingsprocedures en
meetmethoden voor de oplevering van geïnstalleerde
ventilatie- en luchtbehandelingssystemen

NEN-EN 12792:2003 en

Ventilatie van gebouwen - Symbolen, terminologie en
grafische symbolen

NEN-EN 13030:2001 en

Ventilatie van gebouwen - Roosters Prestatiebeproeving van luchtroosters onderworpen aan
gesimuleerde regen

NEN-EN 13053:2019 en

Ventilatie van gebouwen - Luchtbehandelingskasten Nominale waarden en prestatie voor bouwelementen en
bouwgroepen

NEN-EN 13141-1:2019 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van
onderdelen/producten voor woningventilatie - Deel 1:
Binnen en buiten gemonteerde luchtroosters

NEN-EN 13141-2:2010 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van
onderdelen/producten voor ventilatie in woningen - Deel
2: In- en uitlaten voor lucht

NEN-EN 13141-3:2017 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van
onderdelen/producten voor woningventilatie - Deel 3:
Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik

NEN-EN 13141-4:2021 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebepaling voor
componenten/producten voor woningventilatie - Deel 4:
Aerodynamica, elektrisch vermogen en akoestische
prestatie van ventilatie-eenheden in één richting

NEN-EN 13141-5:2020 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van
onderdelen/producten voor ventilatie in woningen - Deel
5: Kappen en dakafvoeren

NEN-EN 13141-6:2014 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van
onderdelen/producten voor woningventilatie - Deel 6:
Ventilatie-afzuigsystemen gebruikt in een enkele woning

NEN-EN 13141-7:2021 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van
onderdelen/producten voor woningventilatie - Deel 7:
Prestatiebeproeving van mechanische toe- en
afvoereenheden (inclusief warmteterugwinning) met
luchtkanalen
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NEN-EN 13141-8:2014 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving voor
componenten/producten voor ventilatie van woningen
en woongebouwen - Deel 8: Prestatiebeproeving van
mechanische toe- en afvoereenheden (inclusief
warmteterugwinning) voor mechanische
ventilatiesystemen bedoeld voor één ruimte

NEN-EN 13141-9:2008 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van
onderdelen/producten voor ventilatie in woningen en
woongebouwen - Deel 9: Extern gemonteerde
luchtvochtigheid gestuurde luchtinlaat

NEN-EN 13141-10:2008 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving voor
componenten/producten voor ventilatie van woningen
en woongebouwen - Deel 10: Luchtvochtigheid
gestuurde luchtafvoer

NEN-EN 13141-11:2015 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving voor
componenten/producten voor ventilatie van woningen
en woongebouwen - Deel 11:
Overdrukventilatiesystemen

NEN-EN 13142:2021 en

Ventilatie van gebouwen - Onderdelen/producten voor
woningventilatie - Vereiste en optionele
prestatiekenmerken

NEN-EN 13180:2002 en

Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en
mechanische eisen voor flexibele kanalen

NEN-EN 13264:2001 en

Ventilatie van gebouwen - In de vloer gemonteerde
luchtverdeelsystemen - Beproevingen voor de
bouwkundige sterkteclassificatie

NEN-EN 13403:2003 en

Ventilatie van gebouwen - Niet-metallieke
ventilatiekanalen - Ventilatiekanalen van isolatieplaten

NEN-EN 13410:2001/C1:2002 en

Met gas gestookte donkerstralers - Ventilatie-eisen voor
niet-huishoudelijke toepassingen

NEN-EN 13410:2001 en

Met gas gestookte donkerstralers - Ventilatie-eisen voor
niet-huishoudelijke toepassingen

NEN-EN 13465:2004 en

Ventilatie in gebouwen - Berekeningsmethoden voor de
luchtvolumestromen in woningen

NEN-EN 14037-1:2016 en

Free hanging heating and cooling surfaces for water with
a temperature below 120°C - Part 1: Pre-fabricated
ceiling mounted radiant panels for space heating Technical specifications and requirements

NEN-EN 14037-4:2016 en

Free hanging heating and cooling surfaces for water with
a temperature below 120°C - Part 4: Pre-fabricated
ceiling mounted radiant panels - Test method for cooling
capacity

NEN-EN 14134:2019 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving en
installatiecontrole van ventilatiesystemen van woningen

NEN-EN 14239:2004 en

Ventilatie van gebouwen - Ventilatiekanalen Meetmethode van ventilatiekanaaloppervlakken

NEN-EN 14240:2004 en

Ventilatie van gebouwen - Koel plafonds - Beproeving en
capaciteit
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NEN-EN 14277:2006 en

Ventilatie van gebouwen - Luchttoevoerroosters Methode voor het meten van de luchtstroom door
gekalibreerde sensoren in of dichtbij ATD/Plenum
blaaskasten

NPR-CR 14378:2002 en

Ventilatie van gebouwen - Bepaling van het mechanisch
energieverlies van onderdelen in
luchtbehandelingssystemen

NEN-EN 14511-1:2018 en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor
vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven
compressoren voor verwarmen en koelen van een
ruimte - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 14511-2:2018 en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor
vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven
compressoren voor verwarmen en koelen van een
ruimte - Deel 2: Beproevingsomstandigheden

NEN-EN 14511-3:2018 en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor
vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven
compressoren voor verwarmen en koelen van een
ruimte - Deel 3: Beproevingsmethoden

NEN-EN 14511-4:2018 en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor
vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven
compressoren voor verwarmen en koelen van een
ruimte - Deel 4: Eisen

NEN-EN 14518:2005 en

Ventilatie van gebouwen - Koelconvectoren - Beproeving
en beoordeling van passieve koelconvectoren

NPR-CEN/TR 14788:2006 en

Ventilatie van gebouwen - Ontwerp en dimensionering
van ventilatiesystemen voor woningen

NEN-EN 14825:2018 en

Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor
vloeistof- en warmtepompen met elektrisch aangedreven
compressoren, voor ruimteverwarming en verkoeling Beproeving en capaciteit op gedeeltelijke laadcondities
en berekening van seizoensafhankelijke eigenschappen

NEN-EN 14989-2:2008 en

Schoorstenen - Eisen en beproevingsmethoden voor
metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen
voor gesloten verwarmingstoestellen - Deel 2:
Verbrandingsgasafvoer en luchttoevoersystemen voor
individuele gesloten toestellen

NEN-EN 15116:2008 en

Ventilatie van gebouwen - Koelconvectoren - Beproeven
en waarderen van actieve koelconvectoren

NEN-EN 15218:2013 en

Luchtbehandelingsapparatuur en koeleenheden met
vloeistof met door verdamping gekoelde condensors en
elektrisch aangedreven compressoren voor ruimtekoeling
- Termen, definities, beproevingsomstandigheden,
beproevingsmethoden en eisen

NEN-EN 15316-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 3: Distributiesystemen voor
verwarming (warm tapwater, warmte en koeling),
Module M3-6, M4-6, M8-6
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NEN-EN 15316-4-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-5: Stadsverwarming en koeling, Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

NPR-CEN/TR 15316-6-3:2019 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-3: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-3, Module M3-6, M4-6,
M8-6

NPR-CEN/TR 15316-6-8:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-8: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-5 (Stadsverwarming en
koeling), Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

NEN-EN 15423:2008 en

Ventilatie van gebouwen - Voorzorgsmaatregelen tegen
brand voor luchtverdeelsystemen in gebouwen

NEN-EN 15500-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Meet- en
regelapparatuur voor verwarmings-, ventilatie- en
luchtbehandelingssystemen - Deel 1: Elektronische
regelapparatuur voor afzonderlijke zones - Module M3-5,
M4-5, M5-5

NPR-CEN/TR 15500-2:2016 en

Meet- en regelapparatuur voor verwarmings-, ventilatieen luchtbehandelingssystemen - Deel 2: Bijbehorend
technisch rapport prEN 15500-1:2015 - Modules M3-5,
M4-5, M5-5

NEN-EN 15650:2010 en

Ventilatie van gebouwen - Brandkleppen in kanalen

NEN-EN 15665:2009 en

Ventilatie in gebouwen - Bepaling van prestatiecriteria
voor ventilatiesystemen voor woningen

NEN-EN 15726:2011 en

Ventilatie van gebouwen - Verdeling van lucht Metingen in de leefzone van ruimtes met airconditioning
en/of ventilatie voor de beoordeling van het thermisch
en acoustisch comfort

NEN-EN 15727:2010 en

Ventilatie van gebouwen - Ventilatiekanalen en
componenten voor ventilatiekanalen, lekkageclassificatie
en beproeving

NEN-EN 15780:2011 en

Ventilatie van gebouwen - Luchtkanalen - Reinheid van
ventilatiesystemen

NEN-EN 15805:2021 en

Luchtfilters voor stofdeeltjes voor algemene
ventilatiedoeleinden - Genormaliseerde afmetingen

NEN-EN 15882-1:2012+A1:2017 en Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van
brandwerendheidsproeven voor installaties - Deel 1:
Ventilatiekanalen
NEN-EN 16211:2015 en

Ventilatie van gebouwen - Meten van luchtstromen in
ventilatiesystemen - Methoden

CEN/TS 16244:2018 en

Ventilatie in ziekenhuizen - Samenhangende
hiërarchische structuur en algemene termen en definities
voor een norm over ventilatie in ziekenhuizen

NEN-EN 16445:2013 en

Ventilatie voor gebouwen - Luchtverspreiding Aërodynamische beproeving en indeling voor gemengde
stroomtoepassing: niet-isotherm procedure voor koude
straling
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NEN-EN 16573:2017 en

Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van
onderdelen voor woningventilatie - Multifunctionele
balansventilatie-eenheden voor eengezinshuizen,
inclusief warmtepompen

NEN-EN 16798-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 3: Voor utiliteitsgebouwen - Prestatieeisen voor ventilatie- en airconditioning systemen
(Modules M5-1, M5-4)

NPR-CEN/TR 16798-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Deel 4: Ventilatie van
utiliteitsgebouwen - Prestatie-eisen voor ventilatie- en
airconditioning systemen - Technisch rapport Verklaring van de eisen in EN 16798-3

NEN-EN 16798-5-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Modules M5-6, M5-8,
M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 - Ventilatie van gebouwen Berekeningsmethoden voor de energiebehoefte van
ventilatie- en airconditioning systemen - Deel 5-1:
Distributie en opwekking - Methode 1

NEN-EN 16798-5-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 5-2: Berekeningsmethoden voor de
energiebehoefte van ventilatiesystemen (Modules M5-6,
M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Methode 2: Distributie
en opwekking

NPR-CEN/TR 16798-6:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 6: Verklaring van de eisen in EN 16798
-5-1 en 16798-5-2 - Berekeningsmethoden voor de
energiebehoefte van ventilatie- en airconditioning
systemen (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M78)

NEN-EN 16798-7:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 7: Berekeningsmethoden voor de
bepaling van de luchtvolumestroom en de infiltratie in
gebouwen (Module M5-5)

NPR-CEN/TR 16798-8:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen Deel 8: Verklaring van de eisen in EN 167987 - Berekeningsmethoden voor de bepaling van de
luchtvolumestroom en de infiltratie in gebouwen (Module
M5-5)

NEN-EN 16798-9:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 9: Berekeningsmethoden voor de
energiebehoefte van koelsystemen (Modules M4-1, M44, M4-9) - Algemeen

NPR-CEN/TR 16798-10:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 10: Verklaring van de eisen in EN
16798-9 - Berekeningsmethoden voor de
energiebehoefte van koelsystemen (Module M4-1, M4-4,
M4-9) - Algemeen

NEN-EN 16798-13:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 13: Berekening van koelsystemen
(Module M4-8) - Opwekking
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NPR-CEN/TR 16798-14:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 14: Verklaring van de eisen in EN
16798-13 - Berekening van koelsystemen (Module 4-8)
- Opwekking

NEN-EN 16798-15:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 15: Berekening van koelsystemen
(Module M4-7) - Opslag

NPR-CEN/TR 16798-16:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 16: Interpretatie van de eisen in EN
16798-15 - Berekening van koelsystemen (Module M4-7)
- Opslag

NEN-EN 16798-17:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Deel 17: Ventilatie van
gebouwen - Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie
en airconditioning systemen, Module M4-11, M5-11, M611, M7-11

NPR-CEN/TR 16798-18:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van
gebouwen - Deel 18: Verklaring van de eisen in EN
16798-17 - Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie en
airconditioning systemen (Module M4-11, M5-11, M6-11,
M7-11)

NEN-EN 17088:2021 en

Stalschermen-Veiligheidseisen

NVN-CEN/TS 17153:2018 en

Ventilation for buildings - Correction of air flow rate
according to ambient conditions

NEN-EN 17192:2019 en

Ventilatie van gebouwen - Ventilatiekanalen - Nietmetallieke ventilatiekanalen - Eisen en
beproevingsmethoden

NVN-CEN/TS 17441:2020 en

Laboratoriuminstallaties - Ventilatiesystemen in
laboratoria

NVN-CEN/TS 17606:2021 en

Installation of refrigeration, air conditioning and heat
pump equipment containing flammable refrigerants,
complementing existing standards

NVN-CEN/TS 17607:2021 en

Operation, servicing, maintenance, repair and
decommissioning of refrigeration, air conditioning and
heat pump equipment containing flammable refrigerants,
complementing existing standards

NEN-EN-IEC 60335-240:2003/A13:2012/C11:2013 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-40: Bijzondere eisen voor elektrische
warmtepompen, luchtbehandelingstoestellen en
ontvochtigers

NEN-EN-IEC 60335-240:2003/A13:2012 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-40: Bijzondere eisen voor
warmtepompen, luchtbehandelingstoestellen en
ontvochtigers

NEN-EN-IEC 60335-2-88:2003 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-88: Bijzondere eisen voor
luchtbevochtigers bedoeld voor gebruik bij verwarmings
-, ventilatie- of luchtbehandelingssystemen

NEN-EN-ISO 10121-1:2014 en

Methoden voor de bepaling van de prestatie van
filtermedia en toestellen voor de reiniging van de
gasfase bij ventilatie - Deel 1: Filtermedia voor de
reiniging van de gasfase
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NEN-EN-ISO 10121-2:2013 en

Methoden voor de bepaling van de prestatie van media
en toestellen voor de reiniging van de gasfase bij
ventilatie - Deel 2: Toestellen voor de reiniging van de
gasfase (GPACD)

NEN-EN-ISO 11820:1997 en

Akoestiek - Metingen aan geluiddempers in situ

NEN-ISO 15714:2019 en

Evaluatiemethode van de UV-dosis van ultraviolette
kiemdodende bestraling in luchtkanalen voor het doden
van micro-organismen

NEN-EN-ISO 15858:2016 en

UV-C apparatuur - Veiligheidsinformatie - Toegestane
limiet voor menselijke blootstelling

NEN-EN-ISO 15957:2015 en

Stofgehaltes voor het beproeven van
luchtfilteringsystemen

NEN-EN-ISO 16170:2016(Cor. 2017 In situ beproevingsmethoden voor filtersystemen met
-04) en
een zeer hoog rendement in industriële installaties
NEN-EN-ISO 16890-1:2016 en

Luchtfilters voor algemene ventilatie - Deel 1:
Technische specificaties, eisen en classificatiesysteem
gebaseerd op vaste deeltjes rendement (ePM)

NEN-EN-ISO 16890-2:2016 en

Luchtfilters voor algemene ventilatie - Deel 2: Meting
van fractioneel rendement en doorstromingsweerstand

NEN-EN-ISO 16890-3:2016 en

Luchtfilters voor algemene ventilatie - Deel 3: bepaling
van de gravimetrische efficiëntie en van de
luchtstroomweerstand versus de hoeveelheid gevangen
stof

NEN-EN-ISO 16890-4:2016 en

Luchtfilters voor algemene ventilatie - Deel 4:
Preparatiemethode voor de bepaling van het minimum
fractioneel rendement

NEN-EN-ISO 16891:2016 en

Beproevingsmethoden voor de beoordeling van
aantasting van de eigenschappen van reinigbare
filtermedia

NEN-EN-ISO 21083-1:2018 en

Beproevingsmethode om de efficiëntie van
luchtfiltermedia voor sferische nanomaterialen te meten
- Deel 1: Deeltjesgrootte van 20 tot 500 nm

NVN-CEN ISO/TS 21083-2:2019 en Beproevingsmethode om de efficiëntie van luchtfilter
media voor sferische nanomaterialen te meten - Deel
2: Deeltjesgrootte van 3 tot 30 nm
CEN ISO/TS 21805:2019 en

Guidance on design, selection and installation of vents to
safeguard the structural integrity of enclosures protected
by gaseous fire-extinguishing systems

NEN-ISO 22031:2021 en

Monsterneming en beproevingsmethode voor reinigbare
filtermedia van filters van in werking zijnde systemen

NEN-EN-ISO 29462:2013 en

Methode voor de bepaling in de praktijk van de
verwijderingsefficiëntie van ventilatieluchtfiltersystemen
op basis van grootte en luchtweerstand van stofdeeltjes

NEN-EN-ISO 29463-2:2018 en

High efficiency filters en filter media voor de
verwijdering van stofdeeltjes uit lucht - Deel 2: Aerosol
productie, meetapparatuur en deeltjesverdeling statistiek

NEN-EN-ISO 29463-3:2018 en

High efficiency filters en filter media voor de
verwijdering van stofdeeltjes uit lucht - Deel 3:
Bepalingsmethode voor vlakke filter media
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NEN-EN-ISO 29463-4:2018 en

High efficiency filters en filter media voor de
verwijdering van stofdeeltjes uit lucht - Deel 4:
Bepalingsmethode voor de lekkage van filter elementen
(scan methode)

NEN-EN-ISO 29463-5:2022 en

High efficiency filters en filter media voor de
verwijdering van stofdeeltjes uit lucht - Deel 5:
Bepalingsmethode voor de efficiency van filter
elementen

NEN-EN-ISO 29464:2019 en

Reinigingsapparatuur voor lucht en andere gassen Woordenlijst

NEN 1087:2001 nl

Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor
nieuwbouw (Bouwbesluit 2012)

NPR 1088:1999/C1:2000 nl

Ventilatie van woningen en woongebouwen Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van
ventilatievoorzieningen

NPR 1088:1999 nl

Ventilatie van woningen en woongebouwen Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van
ventilatievoorzieningen

NPR 1090:2010 nl

Ventilatie van schoolgebouwen - Voorbeelden van
oplossingen voor schoolgebouwen

NEN 2686:1988/A2:2008 nl

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode
(Bouwbesluit 2012)

NEN 2686:1988 nl

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode
(Bouwbesluit 2012)

NEN 2687:1989 nl

Luchtdoorlatendheid van woningen - Eisen

NEN 2690:1991/A2:2008 nl

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor
de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en
woning (Bouwbesluit 2012)

NEN 2690:1991/A1:1997 nl

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor
de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en
woning

NEN 2690:1991 nl

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor
de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en
woning (Bouwbesluit 2012)

NEN 2757-1:2019 nl

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen
voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden
installaties - Deel 1: Installaties met een belasting
kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde

NEN 2757-2:2021 nl

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen
voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden
installaties - Deel 2: Installaties met een belasting van
130 kW tot en met 2 500 kW op bovenwaarde

NPR 3378-45:2017 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen Deel 45: Vervangen van verbrandingstoestellen, werken
aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van
verbrandingstoestellen en het beoordelen van de
consequenties van wijzigingen aan de bestaande
ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij
NEN 2757-1 en NEN 8757
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NEN 4444:2010 nl

Overdrukfiltersystemen - Eisen voor ontwerp,
leveringsvoorwaarden, installatie en gebruik

NEN 5060:2018+A1:2021 nl

Hygrothermische eigenschappen van gebouwen Referentieklimaatgegevens

NEN 5067:1985 nl

Koellastberekening voor gebouwen

NEN 5067-B/D:1985 nl

Bijlagen B en D behorende bij NEN 5067 Koellastberekening voor gebouwen

NEN 5067:1985/A1:2009 nl

Koellastberekening voor gebouwen

NEN 5067-C:1985 nl

Bijlage C behorende bij NEN 5067 - Koellastberekening
voor gebouwen

NEN 7125:2017 nl

Energieprestatienorm voor maatregelen op
gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode

NEN 7125:2017/C1:2017 nl

Energieprestatienorm voor maatregelen op
gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode

NEN 8087:2001 nl

Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor
bestaande gebouwen (Bouwbesluit 2012)

NEN 8757:2005 nl

Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen
- Bepalingsmethoden voor bestaande bouw (Bouwbesluit
2012)

NTA 8800:2022 nl

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

91.140.40 - Gasvoorziening
CEN Guide 18:2021 en

Gas Appliances and Fittings - Guidelines for the
implementation of Essential Requirements of Gas
Appliances Regulation 2016/426/EU in European
standards

NEN-EN 437:2021 en

Proefgassen - Proefdrukken - Toestelcategorieën

NEN-EN 1359:2017 en

Gasmeters - Diafragma gasmeters

NVN-CEN/TS 1555-7:2022 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening Polyetheen (PE) - Deel 7: Aanbeveling voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1749:2020 en

Classification of gas appliances according to the method
of supplying combustion air and of evacuation of the
combustion products (types)

NEN-EN 1775:2007 en

Gasvoorziening - Gasleidingen in gebouwen - Maximale
werkdruk kleiner of gelijk aan 5 bar - Functionele
aanbevelingen

NEN-EN 12261:2018 en

Gasmeters - Gasmeters met schoepenwiel

NEN-EN 12279:2000 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in
aansluitleidingen - Functionele eisen

NEN-EN 12279:2000/A1:2005 en

Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregelinstallaties in
aansluitleidingen - Functionele eisen

NEN-EN 12327:2012 en

Gasvoorzieningssystemen - Drukbeproeving, procedures
voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen - Functionele
eisen

NEN-EN 12405-1:2021 en

Gasmeters - Herleidingsinstrumenten - Deel 1:
Herleiding van volume
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NEN-EN 12405-2:2012 en

Gasmeters - Herleidingsinstrumenten - Deel 2:
Energieherleiding

NEN-EN 12405-3:2015 en

Gasmeters - Herleidingsinstrumenten - Deel 3:
Debietcomputer

NEN-EN 12480:2018 en

Gasmeters - Gasmeters met roterend verdringerelement

NPR-CEN/TR 13737-1:2012 en

Implementatie richtlijn voor functionaliteitsnormen
opgesteld door CEN /TC 234 "Gasvoorziening"- Deel 1:
Algemeen

NPR-CEN/TR 13737-2:2015 en

Gasvoorzieningssystemen - Implementatierichtlijn voor
functionele normen opgesteld door CEN/TC 234 - Deel
2: Nationale pagina's voor CEN/TC 234 normen

NEN-EN 14236:2018 en

Ultrasone huishoudelijke gasmeters

NEN-EN 14459:2021 en

Veiligheids- en regelinrichtingen voor branders en
toestellen met gasvormige of vloeibare brandstoffen Regelfuncties in elektronicasystemen - Methoden voor
classificatie en beoordeling

NEN-EN 15001-2:2008 nl

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en
groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële
gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen
voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN-EN 15001-2:2008 en

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële
installaties en groter dan 5 bar voor industriële en nietindustriële gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde
functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering
en onderhoud

NEN-EN 15001-2:2008/A11:2014 nl Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met
bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en
groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële
gasinstallaties - Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen
voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
NEN-EN 15069:2008 en

Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen voor
huishoudelijke gastoestellen

NEN-EN 15399:2018 en

Gasinfrastructuur - Safety Management Systems (SMS)
voor gasnetwerken met een maximale bedrijfsdruk tot
en met 16 bar

NPR-CEN/TR 16061:2010 en

Gasmeters - Slimme gasmeters

NEN-EN 16314:2013 en

Gasmeters - Aanvullende functionaliteiten

NPR-CEN/TR 16388:2012 en

Gasspecifiek Milieudocument - Leidraad voor opname
van criteria binnen de normen, die de milieuimpact van
gasinfrastructuur in de hele levenscyclus verminderen

NPR-CEN/TR 16395:2012 en

Gasinfrastructuur - CEN/TC 234 Druk Definities Richtlijndocument

NPR-CEN/TR 16787:2014 en

Industriële Gasinstallaties - Richtlijn

NEN-EN 16830:2022 en

Veiligheids- en regelinrichtingen voor branders en
toestellen voor gasvormige of vloeibare brandstoffen Controlefuncties in elektronische systemen Temperatuur controle functie
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CEN/TR 16940:2016 en

Gebouwgebonden gasinstallaties - Aanbevelingen voor
veilig gebruik

NEN-EN 17526:2022 en

Gasmeters - Op thermische massastroommeter
gebaseerde gasmeter

NVN-ISO/TS 10839:2000 en

Polyethyleen buizen en hulpstukken voor gasvoorziening
- Praktijkrichtlijn voor ontwerp, behandeling en
installatie

NEN-ISO 17484-1:2014 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse gelaagde
leidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis met een
maximum bedrijfsdruk tot en met 5 bar - Deel 1:
Specificaties voor systemen

NPR-ISO/TR 19480:2005 en

Polyethyelene buizen en hulpstukken voor
gasvoorziening of watervoorziening - Training en
beoordeling van lasoperators

NEN 1059:2019 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NENEN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en
meetstations voor transport en distributie

NEN 1078:2018 nl

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500
mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

NEN 1273:1967 nl

Slangtuiten en slangpuntstukken voor gas

NEN 1571:1967 nl

Drukmeetnippels voor gas

NEN 1776:1965 nl

Verstelbare nisbussen

NEN 1778:1965 nl

Nisbussen

NEN 1982:1986 nl

Gelaste stalen precisiebuizen voor centrale-verwarmingsen gasinstallaties

NEN 2381:1968 nl

Slangpuntstukken voor propaan en butaan

NEN 2541:1967 nl

Puntstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
gasleidingen

NEN 2542:1967 nl

Puntstukken met buitendraad voor gasleidingen

NEN 2544:1967 nl

Wartelmoeren voor puntstukken voor gas- en
waterleidingen

NEN 2545:1967 nl

Pakkingringen voor puntstukken voor gasleidingen

NEN 2549:1968 nl

Draadstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
driedelige koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 2550:1968 nl

Draadstukken met buitendraad voor driedelige
koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 2551:1968 nl

Draadstukken met binnendraad voor driedelige
koppelingen in gasleidingen

NPR 3378:compleet nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties (Compleet)

NPR 3378-0:2022 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Deel 0: Algemeen

NPR 3378-1:2020 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen Deel 1: Bepaling van de gasdichtheid van de
gasinstallatie - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078

NPR 3378-3:2015 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen Deel 3: Dimensionering gasleiding voor aardgas met de
grafiekmethode - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
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NPR 3378-4:2015 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen Deel 4: Dimensionering gasleiding voor propaan met de
grafiekmethode - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078

NPR 3378-5:2021 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen Deel 5: Aanleg - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078

NPR 3378-8:2016 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen Deel 8: Doorvoeringen van gasleidingen door wanden en
vloeren - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078

NPR 3378-11:2018 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen Deel 11: Aansluitleidingen en aansluitkranen

NPR 3378-12:2013/C1:2015 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen Deel 12: Lasverbindingen in gasleidingen van
koolstofstaal voor gebouwgebonden installaties en
industriële installaties met een werkdruk van maximaal
500 mbar - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078

NPR 3378-12+C1:2015 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen Deel 12: Lasverbindingen in gasleidingen van
koolstofstaal voor gebouwgebonden installaties en
industriële installaties met een werkdruk van maximaal
500 mbar - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078

NPR 3378-13:2016 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen Deel 13: Inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en
buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk
van = 500 mbar

NPR 3378-20:2010 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gastoestellen en
opstellingsruimten - Deel 20: Gasgestookte
sfeertoestellen met aansluiting op een
rookgasafvoersysteem - Leidraad bij NEN 1078 en NEN
2757

NPR 3378-21:2010 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gastoestellen en
opstellingsruimten - Deel 21: Gaskooktoestel in een
keuken - Leidraad bij NEN 1078

NPR 3378-22:2018 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gastoestellen en
opstellingsruimten - Deel 22: Opstelplaatsen van
gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten Leidraad bij NEN 1078 en NEN 3028

NPR 3378-40:2011 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen Deel 40: Het aansluiten van gesloten gastoestellen op
CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke trek
(onderdruksystemen) - Leidraad bij NEN 2757-1, NEN
2757-2 en NEN 8757

NPR 3378-41:2011 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen Deel 41: Het aansluiten van gesloten gastoestellen op
half-CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke
trek (onderdruksystemen) - Leidraad bij NEN 2757-1,
NEN 2757-2 en NEN 8757
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NPR 3378-45:2017 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen Deel 45: Vervangen van verbrandingstoestellen, werken
aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van
verbrandingstoestellen en het beoordelen van de
consequenties van wijzigingen aan de bestaande
ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij
NEN 2757-1 en NEN 8757

NPR 3378-46:2016 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen Deel 46: Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige
rookgasafvoer voor gasgestookte condenserende type Ctoestellen - Keuze van constructies en materialen Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757

NPR 3378-47:2016 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen Deel 47: Enkelvoudige rookgasafvoer voor type Btoestellen - Keuze van constructies en materialen en
dimensionering met tabellen - Leidraad bij NEN 2757-1

NPR 3378-60:2015/C1:2016 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen Deel 60: Uitmondingen, hinderafstand en
verdunningsafstand - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN
2757-2

NPR 3378-60:2022 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie uitmondingen Deel 60: Goede werking, hinderafstand en
verdunningsafstand - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN
2757-2

NPR 3378-80:2018 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie diversen - Deel
80: Toestelaanduidingen - Leidraad bij NEN 1078

NPR 7028:2019 nl

Gasmeters, wartelmoeren en puntstukken - Afmetingen

NEN 7200:2017 nl

Kunststofleidingen voor het transport van gas,
drinkwater en afvalwater - Stuiklassen van PE-buizen en
PE-hulpstukken

NEN 7205:1983 nl

Gasinstallaties - Losse isolatiestukken in gasleidingen

NEN 7206:1982 nl

Keerkleppen voor gas, lucht en zuurstof

NEN 7232:2020 nl

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels
met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride
(slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7239:2018 nl

Huisdrukregelaars, gasgebrekbeveiligingen en
combinatieregelaars voor aansluitingen met een
capaciteit van maximaal 10 m3 en een inlaatdruk
(MOPu) tot en met 200 mbar

NEN 7244-1:2014 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 1: Nederlandse
editie op basis van NEN-EN 12007-1 - Algemene
functionele eisen

NEN 7244-2:2016 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 2: Nederlandse
editie op basis van NEN-EN 12007-2 - Specifieke
functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en met 10
bar)
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NEN 7244-3:2016 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 3: Nederlandse
editie op basis van NEN-EN 12007-3 - Specifieke
functionele eisen voor staal

NEN 7244-4:2014 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 4: Specifieke
functionele eisen voor nodulair gietijzeren
leidingen (MOP tot en met 8 bar)

NEN 7244-5:2014 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale druk
tot en met 16 bar - Deel 5: Specifieke functionele eisen
voor slagvaste PVC-leidingen (MOP tot en met 200 mbar

NEN 7244-6:2018 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 6: Specifieke
functionele eisen voor aansluitleidingen

NEN 7244-7:2019 nl

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12327 Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 7: Specifieke
functionele eisen voor sterkte- en dichtheidsbeproeving
en voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van
gasdistributieleidingen

NEN 7244-9:2020 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 9: Specifieke
functionele eisen voor de afhandeling van gasmeldingen
en periodiek gaslekzoeken

NEN 7244-10:2010 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 10: Specifieke
functionele eisen voor opstellingsruimten en
meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100
mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650
mn3/h

NEN 7244-10:2010/A1:2013 nl

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale
bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 10: Specifieke
functionele eisen voor opstellingsruimten en
meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100
mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650
mn3/h

NEN 7249:2020 nl

Bovengronds gaslekzoeken - Methode: Sleepmat

NEN 8025:2018 nl

Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische
installaties en technische voorzieningen in woningen

NEN 8078+A1:2018 nl

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500
mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw

NTA 8828+A1:2019 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken

NTA 8837:2012 en

Gasgroep K van de tweede gasfamilie: gassamenstelling,
gasdrukken en condities voor 1) het normale gebruik in
gastoestellen; 2) het testen van gastoestellen

91.140.50 - Elektriciteitsvoorziening
HD 384-4-442:1997 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4:
Beschermingsmaatregelen - Hoofdstuk 44: Beveiliging
tegen overspanning - Sectie 442:
Beveiligingsmaatregelen van laagspanningsinstallaties
tegen aardfouten in hoogspanningssystemen
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HD 384-4-482:1997 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4:
Beschermingsmaatregelen - Hoofdstuk 48: Keuze van
beschermingsmaatregelen in relatie tot uitwendige
invloeden - Sectie 482: Bescherming tegen brand bij
bijzondere risico's en gevaren

HD 384-4-482:1997/C1:1997 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4:
Beschermingsmaatregelen - Hoofdstuk 48: Keuze van
beschermingsmaatregelen in relatie tot uitwendige
invloeden - Sectie 482: Bescherming tegen brand bij
bijzondere risico's en gevaren

HD 384-5-51:1996 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5: Keuze en
installatie van elektrisch materieel - Hoofdstuk 51:
Algemene bepalingen

HD 384-5-56:1985 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5: Keuze en
installatie van elektrisch materieel - Hoofdstuk 56:
Veiligheidsystemen

HD 384-7-702:2002 en;fr

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Rubriek 702: Zwembaden en soortgelijke
bassins

HD 384-7-708:1992 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Rubriek 708: Elektrische installaties op
campings

HD 384-7-753:2002 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7:
Bepalingen voor bijzondere installaties of lokaties Rubriek 753: Elektrische vloer- en
plafondverwarmingssystemen

HD 621:1996 en

Distributiekabels voor middenspanning met aderisolatie
van geïmpregneerd papier

NEN-EN 1366-11:2018+A1:2022 en Bepaling van de brandwerendheid van installaties in
gebouwen - Deel 11: Functiebehoud bij brand van
kabelsystemen en bijbehorende onderdelen
NEN-EN 13757-1:2021 en

Communication systems for meters - Part 1: Data
exchange

NEN-EN 13757-2:2018 en

Communication systems for meters - Part 2: Wired MBus communication

NEN-EN 13757-3:2018 en

Communication systems for meters - Part 3: Application
protocols

NPR-CEN/TR 17167:2018 en

Communication system for meters - Accompanying TR to
EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary
information

NEN-HD 620 S2:2016 en

Distributiekabels met geëxtrudeerde isolatie voor
spanningen van 3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42)
kV (Nederlandse overname uit HD 620 S2 van deel 1 en
sectie 10J (revision); het volledige HD is tegen
vergoeding beschikbaar)

NEN 10449:1980 en;fr

Indeling van spanningen in laagspanningsinstallaties

NEN-EN 50174-2:2018 en

Informatietechnologie - Installatie van bekabeling - Deel
2: Planning en werkwijze in gebouwen

Document Taal

Titel

NEN-EN 50310:2016 en

Telecommunications bonding networks for buildings and
other structures

NEN-EN 50310:2016/A1:2020 en

Telecommunications bonding networks for buildings and
other structures

NEN-EN 50470-1:2006/A1:2018 en Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) Deel 1: Algemene eisen, proeven en
beproevingsomstandigheden - Meetapparatuur (klasse
index A, B en C)
NEN-EN 50470-1:2006 en;fr

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) Deel 1: Algemene eisen, proeven en
beproevingsomstandigheden - Meetapparatuur (klasse
index A, B en C)

NEN-EN 50470-2:2006 en;fr

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) Deel 2: Bijzondere eisen - Elektromechanische
kilowattuurmeters (klasse index A en B )

NEN-EN 50470-2:2006/A1:2018 en Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) Deel 2: Bijzondere eisen - Elektromechanische
kilowattuurmeters (klasse index A en B )
NEN-EN 50470-3:2022 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) Deel 3: Bijzondere eisen - Statische kilowattuurmeters
klasse index A, B en C)

NPR-CLC/TR 50479:2007 en

Elektrische installatierichtlijn - Keuze en installatie van
elektrisch materieel - Leidingsystemen - Beperking van
temperatuursstijging van aansluitmiddelen

NEN-EN 50491-12-2:2022 en

General requirements for Home and Building Electronic
Systems (HBES) and Building Automation and Control
Systems (BACS) - Part 12-2: Smart grid - Application
specification - Interface and framework for customer Interface between the Home / Building CEM and
Resource manager(s) - Data model and messaging

NPR-CLC/TS 50568-4:2015 en

Electricity metering data exchange - Part 4: Lower layer
PLC profile using SMITP B-PSK modulation

NPR-CLC/TS 50568-8:2015 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 8: SMITP B-PSK PLC communication profile
for neighbourhood networks - Including: The OriginalSMITP PLC B-PSK communication profile, The OriginalSMITP Local data exchange profile and The OriginalSMITP IP communication profile

NPR-CLC/TR 50579:2012 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Prioriteitsniveaus,
immuniteitseisen en beproevingsmethoden voor
storingen in het frequentiegebied 2 kHz -150 kHz

NVN-CLC/TS 50586:2019 en

Open Smart Grid Protocol (OSGP)

NPR-CLC/TS 50590:2015 en

Electricity metering data exchange - Lower layer PLC
profile using Adaptive Multi Carrier Spread-Spectrum
(AMC-SS) modulation

NEN-EN 50600-2-1:2021 en

Information technology - Data centre facilities and
infrastructures - Part 2-1: Building construction

NEN-EN 50600-2-2:2019 en

Information technology - Data centre facilities and
infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution
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NEN-EN 50600-2-5:2021 en

Information technology - Data centre facilities and
infrastructures - Part 2-5: Security systems

NPR-CLC/TS 52056-8-7:2015 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 8-7: AMC-SS PLC communication profile for
neighbourhood networks

ES 59009:2000 en

Inspectie, meting en beproeving van elektrische
installaties in woningen en woongebouwen

HD 60364-1:2008/A11:2017 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 1: Fundamentele
uitgangspunten, het vaststellen van algemene
kenmerken, termen en definities

HD 60364-4-41:2017/A12:2019 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 4-41:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
elektrische schok
HD 60364-4-41:2017/A11:2017 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 4-41:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
elektrische schok
HD 60364-4-42:2011/A11:2021 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 4-42:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
thermische effecten
HD 60364-4-46:2016/A11:2017 en Low-voltage electrical installations - Part 4-46: Protection
for safety - Isolation and switching
HD 60364-4-46:2016 en

Low-voltage electrical installations - Part 4-46: Protection
for safety - Isolation and switching

HD 60364-4-443:2016 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 4-44:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
spanningsverstoringen en elektromagnetische
verstoringen - Hoofdstuk 443: Beveiliging tegen
overspanningen van atmosferische oorsprong

HD 60364-5-51:2009/A12:2017 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-51: Keuze
en installatie van elektrisch materieel - Algemene
bepalingen
HD 60364-5-51:2009/A11:2013 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-51: Keuze
en installatie van elektrisch materieel - Algemene
bepalingen
HD 60364-5-52:2011/A11:2017 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-52: Keuze
en installatie van elektrisch materieel - Hoofdstuk 52:
Leidingsystemen
HD 60364-5-53:2022 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-53: Keuze
en installatie van elektrisch materieel - Schakel- en
besturingsapparatuur

HD 60364-5-54:2011/A11:2017 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-54: Keuze
en installatie van elektrisch materieel Aardingsvoorzieningen en beschermingsleidingen
HD 60364-6:2016/A11:2017 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 6: Inspectie

HD 60364-6:2016/A12:2017 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 6: Inspectie

HD 60364-6:2016/C1:2017 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 6: Inspectie

HD 60364-7-701:2007/A12:2017
en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-701: Eisen
voor bijzondere installaties of ruimten - Ruimten met
een bad of douche
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HD 60364-7-705:2007/A12:2017
en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-705:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Land- en tuinbouwterreinen

HD 60364-7-705:2007/A11:2012
en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-705:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Land- en tuinbouwterreinen

HD 60364-7-709:2009/A11:2017
en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-709:
Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten Jachthavens en vergelijkbare terreinen

HD 60364-7-712:2016 en

Low-voltage electrical installations - Part 7-712:
Requirements for special installations or locations Photovoltaic (PV) systems

HD 60364-7-715:2012/A11:2017
en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-715: Bepalingen voor
bijzondere installaties, ruimten en terreinen Verlichtingsinstallaties met zeer lage spanning

HD 60364-7-717:2010/C1:2015 en Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Deel 7-717: Aanvullende en bijzondere bepalingen Mobiele of verplaatsbare eenheden
HD 60364-7-718:2013/A12:2017
en

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Deel 7-718: Aanvullende en bijzondere bepalingen Collectieve voorzieningen en werkplaatsen

HD 60364-7-718:2013/A11:2017
en

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Deel 7-718: Aanvullende en bijzondere bepalingen Collectieve voorzieningen en werkplaatsen

HD 60364-7-718:2013 en

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Deel 7-718: Aanvullende en bijzondere bepalingen Collectieve voorzieningen en werkplaatsen

HD 60364-7-729:2009/A11:2017
en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-729: Bepalingen voor
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Gangpaden
bestemd voor bedieningshandelingen en onderhoud

HD 60364-7-740:2006/A11:2017
en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-740:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Tijdelijke elektrische installaties voor
constructies, attractietoestellen en kiosken op
kermisterreinen, in attractieparken en op circusterreinen

HD 60364-8-2:2018/A12:2021 en

Elektrische installaties voor laagspanning - Deel 8-2:
Laagspanningsinstallaties die zowel elektrische energie
kunnen opwekken als gebruiken (prosumer-installaties)

NEN-EN-IEC 6205221:2004/A1:2017/C1:2018 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) - Algemene
eisen, proeven en beproevingsomstandigheden - Deel
21: Tariefsturing- en belastingregelingsapparatuur

NEN-EN-IEC 6205324:2021/A11:2021 en

Electricity metering equipment - Particular requirements
- Part 24: Static meters for fundamental component
reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)

NEN-EN-IEC 6205411:2004/A1:2017/C1:2018 en

Elektriciteitsmeting (a.c.) - Tariefsturing en
belastingregeling - Deel 11: Speciale eisen voor
elektronische toonfrequent-ontvangers

NEN-EN-IEC 6205421:2004/A1:2017/C1:2018 en

Elektriciteitsmeting (a.c.) - Tariefsturing en
belastingregeling - Deel 21: Speciale eisen voor
schakelklokken
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NEN-EN-IEC 62056-85:2017/C1:2018 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC
communication profile for neighbourhood networks

NEN 10529:1992 en;fr

Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch
materieel (IP-codering)

NEN 10529:1992/C1:1993 en;fr

Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch
materieel (IP-codering)

NEN-IEC 60050-826:2004 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 826:
Elektrische installaties

HD 60364-1:2008 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 1: Fundamentele
uitgangspunten, het vaststellen van algemene
kenmerken, termen en definities

HD 60364-4-41:2017 en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 4-41:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
elektrische schok

HD 60364-4-42:2011 en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 4-42:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
thermische effecten

HD 60364-4-42:2011/A1:2015 en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 4-42:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
thermische effecten

HD 60364-4-43:2010 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 4-43:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
overstroom

HD 60364-4-442:2012 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 4-442:
Beschermingsmaatregelen - Beveiliging tegen
overspanning veroorzaakt door aardfouten in
hoogspanningssystemen en door fouten in
laagspanningssystemen

HD 60364-4-444:2010/C1:2010 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4-444:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
spanningsstoringen en elektromagnetische storingen
HD 60364-4-444:2010 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 4-444:
Beschermingsmaatregelen - Bescherming tegen
spanningsstoringen en elektromagnetische storingen

HD 60364-5-51:2009 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-51: Keuze
en installatie van elektrisch materieel - Algemene
bepalingen

HD 60364-5-52:2011 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-52: Keuze
en installatie van elektrisch materieel - Hoofdstuk 52:
Leidingsystemen

HD 60364-5-54:2011 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-54: Keuze
en installatie van elektrisch materieel Aardingsvoorzieningen en beschermingsleidingen

HD 60364-5-56:2018 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 5-56: Keuze
en installatie van elektrisch materieel Veiligheidsdiensten

HD 60364-6:2016 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 6: Inspectie
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HD 60364-7-701:2007/C1:2011 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-701: Eisen
voor bijzondere installaties of ruimten - Ruimten met
een bad of douche
HD 60364-7-701:2007/A11:2011
en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-701: Eisen
voor bijzondere installaties of ruimten - Ruimten met
een bad of douche

HD 60364-7-701:2007 en;fr

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-701: Eisen
voor bijzondere installaties of ruimten - Ruimten met
een bad of douche

HD 60364-7-703:2005 en;fr

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-703:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Ruimten en cabines met een saunakachel

HD 60364-7-704:2018 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-704: Bepalingen voor
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Installaties
op bouw- en sloopterreinen

HD 60364-7-705:2007/C11:2008
en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-705:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Land- en tuinbouwterreinen

HD 60364-7-705:2007 en;fr

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-705:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Land- en tuinbouwterreinen

HD 60364-7-706:2007/A1:2020
en;fr

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-706:Balingen voor
bijzondere installaties, ruimten en terreinen Uitvoeringsplaatsen met begrensde beweging

HD 60364-7-706:2007 en;fr

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-706:Balingen voor
bijzondere installaties, ruimten en terreinen Uitvoeringsplaatsen met begrensde beweging

HD 60364-7-708:2017 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-708: Eisen voor
bijzondere installaties of locaties - Campings en
soortgelijke locaties

HD 60364-7-709:2009 en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-709:
Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten Jachthavens en vergelijkbare terreinen

HD 60364-7-709:2009/C1:2010 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-709:
Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten Jachthavens en vergelijkbare terreinen
HD 60364-7709:2009/A1:2012/C1:2012 en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-709:
Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten Jachthavens en vergelijkbare terreinen

HD 60364-7-709:2009/A1:2012 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-709:
Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten Jachthavens en vergelijkbare terreinen
HD 60364-7-709:2009/A12:2019
en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-709:
Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten Jachthavens en vergelijkbare terreinen - Speciale eisen
aan walvoeding voor schepen

HD 60364-7-710:2012/C1:2013 en Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-710:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Medisch gebruikte ruimten
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HD 60364-7-710:2012 en

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-710:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Medisch gebruikte ruimten

HD 60364-7-711:2019 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-711: Bepalingen voor
bijzondere installaties en bijzondere ruimten en
omgevingen - tentoonstellingen, shows en stands

HD 60364-7-715:2012 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-715: Bepalingen voor
bijzondere installaties, ruimten en terreinen Verlichtingsinstallaties met zeer lage spanning

HD 60364-7-717:2010 en

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Deel 7-717: Aanvullende en bijzondere bepalingen Mobiele of verplaatsbare eenheden

HD 60364-7-721:2019 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-721: Eisen voor
bijzondere installaties of locaties - Elektrische installaties
in caravans en campers

HD 60364-7-722:2018 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-722: Bepalingen voor
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Voeding
voor elektrische voertuigen

HD 60364-7-729:2009 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-729: Bepalingen voor
bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Gangpaden
bestemd voor bedieningshandelingen en onderhoud

HD 60364-7-740:2006 en;fr

Elektrische installaties van gebouwen - Deel 7-740:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Tijdelijke elektrische installaties voor
constructies, attractietoestellen en kiosken op
kermisterreinen, in attractieparken en op circusterreinen

HD 60364-7-753:2014 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 7-753: Bepalingen voor
bijzondere installaties of terreinen - Vloer- en
plafondverwarmingssystemen

HD 60364-8-1:2019/C1:2019 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 8-1: Functionele
aspecten - Energie-efficiëntie

HD 60364-8-1:2019 en

Laagspanningsinstallaties - Deel 8-1: Functionele
aspecten - Energie-efficiëntie

HD 60364-8-2:2018 en

Elektrische installaties voor laagspanning - Deel 8-2:
Laagspanningsinstallaties die zowel elektrische energie
kunnen opwekken als gebruiken (prosumer-installaties)

HD 60364-8-2:2018/A11:2019 en

Elektrische installaties voor laagspanning - Deel 8-2:
Laagspanningsinstallaties die zowel elektrische energie
kunnen opwekken als gebruiken (prosumer-installaties)

NEN-EN-IEC 61140:2016 en

Bescherming tegen elektrische schokken Gemeenschappelijke aspecten voor installatie en
materieel

NPR-IEC/TS 61201:2007 en

Gebruik van grenswaarde van de aanrakingsspanning Leidraad voor de toepassing

NPR-IEC 62051:1999 en;fr

Elektriciteitsmeting - Termen en definities

NEN-EN-IEC 6205221:2005/A1:2017 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) - Algemene
eisen, proeven en beproevingsomstandigheden - Deel
21: Tariefsturing- en belastingregelingsapparatuur
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NEN-EN-IEC 62052-21:2005 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) - Algemene
eisen, proeven en beproevingsomstandigheden - Deel
21: Tariefsturing- en belastingregelingsapparatuur

NEN-EN-IEC 62052-31:2016 en

Electricity metering equipment (AC) - General
requirements, tests and test conditions - Part 31:
Product safety requirements and tests

NEN-EN-IEC 62053-24:2021 en;fr

Electricity metering equipment - Particular requirements
- Part 24: Static meters for fundamental component
reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)

NEN-EN-IEC 62053-31:1998 en;fr

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) Algemene eisen - Deel 31: Impulsuitgang voor
elektromechanische en elektronische meters (alleen 2draads)

NEN-EN-IEC 62053-52:2005 en;fr

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) - Algemene
eisen - Deel 52: Symbolen

NEN-EN-IEC 62053-61:1998 en;fr

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) Algemene eisen - Deel 61: Opgenomen vermogen en
eisen aan de spanning

NEN-EN-IEC 6205411:2004/A1:2017 en

Elektriciteitsmeting (a.c.) - Tariefsturing en
belastingregeling - Deel 11: Speciale eisen voor
elektronische toonfrequent-ontvangers

NEN-EN-IEC 62054-11:2004 en

Elektriciteitsmeting (a.c.) - Tariefsturing en
belastingregeling - Deel 11: Speciale eisen voor
elektronische toonfrequent-ontvangers

NEN-EN-IEC 62054-21:2004 en

Elektriciteitsmeting (a.c.) - Tariefsturing en
belastingregeling - Deel 21: Speciale eisen voor
schakelklokken

NEN-EN-IEC 6205421:2004/A1:2017 en

Elektriciteitsmeting (a.c.) - Tariefsturing en
belastingregeling - Deel 21: Speciale eisen voor
schakelklokken

NPR-IEC/TR 62055-21:2005 en

Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 21:
Raamwerk voor normalisatie

NEN-EN-IEC 62055-31:2006 en

Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 31:
Speciale eisen - Statische betalingsmeters voor actieve
energie (klasse 1 en 2)

NEN-EN-IEC 6205531:2006/C1:2008 en

Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 31:
Speciale eisen - Statische betalingsmeters voor actieve
energie (klasse 1 en 2)

NEN-IEC 62055-41:2018 en;fr

Electricity metering - Payment systems - Part 41:
Standard transfer specification (STS) - Application layer
protocol for one-way token carrier systems

NEN-IEC 62055-51:2007 en

Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 51:
Standaard overdracht specificatie (STS) - Fysieke laag
protocol voor eenrichting nummerieke en magnetische
kaart token distriebutieverbindingen

NEN-IEC 62055-52:2008 en

Elektriciteitsmeting - Betalingssystemen - Deel 52:
Standaard overdracht specificatie (STS) - Fysieke laag
protocol voor tweerichting virtuele tokendrager voor
directe distriebutieverbindingen
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NEN-EN-IEC 62056-1-0:2015 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 1-0: Smart metering standardization
framework

NVN-IEC/TS 62056-1-1:2016 en

(OHFWULFLW\PHWHULQJGDWDH[FKDQJH7KH'/06&26(0
VXLWH
3DUW7HPSODWHIRU'/06&26(0FRPPXQLFDWLRQ
SURILOHVWDQGDUGV

NEN-EN-IEC 62056-3-1:2021 en;fr Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted
pair with carrier signalling
NEN-EN-IEC 62056-4-7:2016 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 4-7: DLMS/COSEM transport layer for IP
networks

NEN-EN-IEC 62056-5-3:2017 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer

NEN-EN-IEC 62056-6-1:2018 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)

NEN-EN-IEC 62056-6-2:2018 en

Gegevensuitwisseling voor elektriciteitsmeting - Het
DLMS/COSEM circuit - Deel 6-2: COSEM Interface
classes

NVN-IEC/TS 62056-6-9:2016 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 6-9: Mapping between the Common
Information Model message profiles (IEC 61968-9) and
DLMS/COSEM (IEC 62056) data models and protocols

NEN-EN-IEC 62056-7-3:2017 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 7-3: Wired and wireless M-Bus
communication profiles for local and neighbourhood
networks

NEN-EN-IEC 62056-7-5:2016 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 7-5: Local data transmission profiles for
Local Networks (LN)

NEN-EN-IEC 62056-7-6:2013 en

Gegevensuitwisseling van elektriciteitsmeting - Het
DLMS/COSEM circuit - Deel 7-6: The 3-layer, connectionoriented HDLC based communication profile

NEN-EN-IEC 62056-8-3:2013 en

Gegevensuitwisseling voor de elektriciteitsmeting - De
DLMS/COSEM Suite - Deel 8-3: PLC S-FSK
communicatieprofiel voor buurtnetwerken

NEN-EN-IEC 62056-8-4:2019 en

Electricity metering data exchange - the DLMS/COSEM
suite - Part 8-4: Communication profiles for narrow-band
OFDM PLC PRIME neighbourhood networks

NEN-EN-IEC 62056-8-5:2017 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC
communication profile for neighbourhood networks

NEN-EN-IEC 62056-8-6:2017 en

Gegevensuitwisseling voor de elektriciteitsmeting - De
DLMS/COSEM Suite - Deel 8-6: Hoge-snelheid PLC
ISO/IEC 12139-1 profiel voor buurtnetwerken

NEN-EN-IEC 62056-8-8:2020 en;fr Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 8-8: Communication profile for ISO/IEC
14908 series networks
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NVN-IEC/TS 62056-8-20:2016 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 8-20: Mesh communication profile for
neighbourhood networks

NEN-EN-IEC 62056-9-7:2013 en

Gegevensuitwisseling voor elektriciteitsmeting - Het
DLMS/COSEM circuit - Deel 9-7: Communicatieprofiel
voor TCP-UDP/IP netwerken

NVN-IEC/TS 62056-9-1:2016 en

Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM
suite - Part 9-1: Communication profile using webservices to access a DLMS/COSEM server via a COSEM
Access Service (CAS)

NEN-EN-IEC 62056-21:2002 en;fr

Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor
meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel
21: Directe lokale gegevensuitwisseling

NPR-IEC 62056-41:1999 en;fr

Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor
meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel
41: Gegevensuitwisseling met gebruik van lokale
netwerken - Openbaar telefoonnetwerk (PSTN) met
LINK+ protocol

NEN-EN-IEC 62056-42:2002 en;fr

Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor
meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel
42: Fysieke laag diensten en procedures voor
verbindingsgeoriënteerde gegevensuitwisseling

NEN-EN-IEC 62056-46:2002 en;fr

Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor
meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel
46: Gegevensverbindingslaag met HDLC-protocollen

NEN-EN-IEC 6205646:2002/A1:2007 en

Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor
meteraflezing, tariefsturing en belastingregeling - Deel
46: Gegevensverbindingslaag met HDLC-protocollen 4

NPR-IEC 62056-51:1999 en;fr

Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor
meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel
51: Protocollen voor de toepassingslaag

NPR-IEC 62056-52:1999 en;fr

Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor
meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel
52: DLMS-server

NEN-EN-IEC 62058-11:2010 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting Aanvaardingskeuring - Deel 11: Algemene
inspectiemethodes voor acceptatie

NEN-EN-IEC 62058-21:2010 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Acceptatiekeuring
- Deel 21: Bijzondere eisen voor elektromechanische
meters voor actieve energie (klasse 0,5, 1 en 2 en klasse
index A en B)

NEN-EN-IEC 62058-31:2010 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Acceptatiekeuring
- Deel 31: Bijzondere eisen voor statische meters voor
actieve energie (klasse 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2 en klasse
index A, B en C)

NPR-IEC/TR 62059-11:2002 en;fr

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid Deel 11: Algemene begrippen

NPR-IEC/TR 62059-21:2002 en;fr

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid Deel 21: Verzamelen van veldgegevens over de
betrouwbaarheid van meters
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NEN-EN-IEC 62059-311:2009/C1:2009 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid Deel 31-1: Versnelde betrouwbaarheidsbeproeving Verhoogde temperatuur en vochtigheid

NEN-EN-IEC 62059-31-1:2009 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid Deel 31-1: Versnelde betrouwbaarheidsbeproeving Verhoogde temperatuur en vochtigheid

NEN-EN-IEC 62059-32-1:2012 en

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid Deel 32-1: Duurzaamheid - Beproeven van de stabiliteit
van metrologische eigenschappen door het toepassen
van verhoogde temperatuur

NEN-EN-IEC 62059-41:2006 en;fr

Apparatuur voor elektriciteitsmeting - Betrouwbaarheid Deel 41: Betrouwbaarheidsvoorspelling

NPR-IEC/TR 62066:2002 en

Overspannings- en stootspanningsbeveiliging in
laagspanningsstelsels gevoed met wisselspanning Algemene basisinformatie over de uitgangspunten

NEN 1010:2020 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse
implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

NEN 1010-8:2021 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Deel 8:
Functionele aspecten

NEN 1020:2019+C1:2022 en

Contactstoppen, contactdozen en verlengsnoeren voor
huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik - Specifieke
eisen voor contactstoppen, contactdozen en
verlengsnoeren gebruikt in Nederland

N 1251:1951 nl

Stalen schuifbuis voor elektrische installaties

NEN 3140+A3:2019 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning

NEN 3140:2011+A3:2019 en

Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning

NEN 3172:1979 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en
keuring

NEN 3172:1979 en

Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en
keuring

NEN 3172:1979/A3:1999 nl

Papierloodkabels voor sterkstroom - Constructie en
keuring

NEN 3174:1968 nl

Voorschriften voor schuifbuis van hard polyvinylchloride
(hard PVC) voor elektrische installaties

NEN 3174:1968/C1:1969 nl

Voorschriften voor schuifbuis van hard polyvinylchloride
(hard PVC) voor elektrische installaties

NEN 3194:1980 nl

Rond koperdraad en kabel uit rond koperdraad

NEN 3530:1970 nl

Flexibele niet-metalen buis voor elektrische installaties

NVN 3603:2003 nl

Kabels voor spanningen van 6 kV en hoger - Kabels met
geïntegreerde optische vezels

NEN 3840+A3:2019 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties Hoogspanning

NEN 4010:2020+C1:2022 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Eisen voor de
algemene Nederlandse installatiepraktijk

NEN 4288:2020 nl

Bedrijfsvoering van batterij-energieopslagsystemen Aanvullende eisen op NEN 3140
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NPR 5310:2017 nl

Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010

NEN 8012:2015/A1:2020 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van
schade als gevolg van brand van en via elektrische
leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen

NEN 8025:2018 nl

Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische
installaties en technische voorzieningen in woningen

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op
brandrisico

91.140.60 - Drinkwatervoorziening
NEN-EN 806-1:2000/A1:2001 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN 806-1:2000/A1:2001 nl

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN 806-1:2000 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN 806-2:2005 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2:
Ontwerp

NEN-EN 806-3:2006 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3:
Leidingdimensionering - Vereenvoudigde methode

NEN-EN 806-4:2010 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 4:
Installatie

NEN-EN 806-5:2012 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 5:
Bedrijfsvoering en onderhoud

NEN-EN 1074-1:2000 nl

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 1074-1:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 1074-4:2000 en

Afsluiters voor de watervoorziening - Eisen aan de
geschiktheid voor gebruik en de beproeving ervan - Deel
4: Beluchtings- en ontluchtingskleppen

NEN-EN 1213:1999 en

Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen
voor de drinkwatervoorziening in gebouwen Beproevingen en eisen

NVN-ENV 1452-6:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening
- Ongeplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 6:
Leidraad voor de installatie

NEN-EN 1487:2014 en

Appendages in gebouwen - Inlaatcombinaties voor
warmwatersystemen met ontlastvoorziening voor water
en stoom - Beproevingen en eisen

NEN-EN 1488:2021 en

Appendages in gebouwen - Inlaatcombinaties voor
gesloten warmwatertoestellen - Beproevingen en eisen

NEN-EN 1489:2000 en

Appendages in gebouwen - Drukontlastkleppen voor
water en stoom - Beproevingen en eisen

NEN-EN 1490:2000 en

Appendages in gebouwen - Gecombineerde temperatuur
- en drukbeveiliging met ontlastvoorziening Beproevingen en eisen
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NEN-EN 1491:2000 en

Appendages in gebouwen - Drukontlastkleppen voor
water - Beproevingen en eisen

NEN-EN 1567:1999 en

Kranen in gebouwen - Waterdruk reducerende kleppen
en waterdruk reducerende combinatiekleppen - Eisen en
beproevingen

NEN-EN 1717:2000 en

Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in
waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter
voorkoming van verontreiniging door terugstroming

CEN/TR 12108:2012 en

Kunststofleidingsystemen - Leidraad voor de installatie in
gebouwen van drukleidingsystemen voor warm en koud
water bestemd voor menselijke consumptie

NEN-EN 12201-4:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening, en
voor drainage en riolering onder druk - Polyetheen (PE) Deel 4: Kleppen

NPR-CEN/TS 12201-7:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening, en
voor drainage en riolering onder druk - Polyetheen (PE) Deel 7: Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12502-1:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 12502-2:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 2: Invloed van factoren op
koper en koperlegeringen

NEN-EN 12502-3:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 3: Invloed van factoren op
thermisch verzinkt ijzer en staal

NEN-EN 12502-4:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 4: Invloed van factoren op
corrosievast staal

NEN-EN 12502-5:2005 en

Bescherming van metalen tegen corrosie - Richtlijn voor
de beoordeling van corrosiewaarschijnlijkheid in water
en opslagsystemen - Deel 5: Invloed van factoren op
gietijzer, ongelegeerde en laag-gelegeerd ijzer en staal

NEN-EN 12729:2002 en

Beveiligingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Controleerbare
terugstroombeveiliging met gereduceerde druk - Familie
B - Type A

NEN-EN 13078:2003 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
beluchte toevoerbuis en overloop - Familie A-Type C

NEN-EN 13079:2003 en

Inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging van
drinkwater door terugstroming - Vrije uitloop met
injector - Familie A - Type D

NEN-EN 13443-1:2003+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Mechanische filters - Deel 1:
Deeltjesgrootte van 80 µm tot 150 µm - Eisen voor
prestaties, veiligheid en beproevingen
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NEN-EN 13443-2:2005+A1:2007 en Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Mechanische filters - Deel 2:
Deeltjesgrootte van 1 µm tot minder dan 80 µm - Eisen
voor functioneren, veiligheid en beproeving
NEN-EN 13618:2016 en

Flexibele leidingenassemblages in drinkwaterinstallaties Functionele eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14154-4:2014 en

Watermeters - Deel 4: Additionele functies

NEN-EN 14236:2018 en

Ultrasone huishoudelijke gasmeters

NEN-EN 14367:2005 en

Niet controlleerbare terugstroombeveiliging met
verschillende drukgebieden - Familie C, type A

NEN-EN 14622:2005 en

Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop
met ronde overloop (begrensd) - Familie A, Type F

NEN-EN 14623:2005 en

Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop
met minimum cirkeloverloop (verifiëren van
metingbeproeving) - Familie A, Type G

NPR-CEN/TS 14632:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor rioleringen en
watervoorziening, druk en drukloos - Glasvezelversterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyesterharsen (UP) - Aanbevelingen voor
de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14652:2005+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater in
gebouwen - Membraanscheidingstoestellen - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14743:2005+A1:2007 en

Waterverbehandelingsapparatuur binnen gebouwen Ontharders - Eisen voor functioneren, veiligheid en
beproeving

NPR-CEN/TS 14807:2013 en

Kunststofleidingsystemen - Glasvezel versterkte
thermohardende kunststof buizen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyester hars (UP) - Richtlijn voor de
structurele analyse van ondergrondse GVK-UP
pijpleidingen

NEN-EN 14812:2005+A1:2007 en

Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen Chemische doseringssystemen - Vooraf ingestelde
doseringssystemen - Eisen voor functioneren, veiligheid
en beproeving

NEN-EN 14897:2006+A1:2007 en

Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - UVapparatuur op basis van lage druk kwik - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 14898:2006+A1:2007 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Actieve media filters - Eisen voor
functioneren, veiligheid en beproeving

NEN-EN 15092:2008 en

Kranen in gebouwen - Thermostatische
warmwatertemperatuur reduceerventielen Beproevingen en eisen

NEN-EN 15161:2006 en

Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater
binnen gebouwen - Installatie, gebruik, onderhoud en
reparatie

NEN-EN 15219:2006+A1:2007 en

Waterinstallaties in gebouwen Nitraatverwijderingstoestellen - Eisen voor functioneren,
veiligheid en beproeving
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NEN-EN 15848:2010 en

Waterbehandelingsinstallaties in gebouwen - Regelbare
chemische doseringssystemen - Eisen voor functioneren,
veiligheid en beproeving

NPR-CEN/TR 16355:2012 en

Aanbevelingen ter voorkoming van Legionella groei in
leidingwaterinstallaties binnen gebouwen ten behoeve
van menselijke consumptie

NPR-CEN/TR 17801:2022 en

Richtlijnen voor het opstellen van
waterveiligheidsplannen in gebouwen

NEN-EN-IEC 61770:2009/A1:2019
en

Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet
- Voorkomen van terughevelen van niet-drinkbaar water
naar het net en het falen van slangstellen

NEN-EN-IEC 61770:2009/C11:2011 Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet
en
- Voorkomen van terughevelen van niet-drinkbaar water
naar het net en het falen van slangstellen
NEN-EN-IEC 61770:2009 en

Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet
- Voorkomen van terughevelen van niet-drinkbaar water
naar het net en het falen van slangstellen

NEN-EN-IEC 61770:2009/A12:2022 Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet
en
- Voorkomen van terughevelen van niet-drinkbaar water
naar het net en het falen van slangstellen
NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 1452-3:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 3:
Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 3822-1:1999/A1:2009 Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de
en
geluidemissie van installaties armaturen en toestellen
gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 1:
Meetmethode - Amendment 1: Meetonzekerheid
NEN-EN-ISO 3822-1:1999 en

Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de
geluidemissie van installaties armaturen en toestellen
gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 1:
Meetmethode
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NEN-EN-ISO 3822-2:1995 en

Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de
geluidemissie van installaties armaturen en toestellen
gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 2: Aansluitingsen gebruiksvoorwaarden voor tapkranen en mengkranen

NEN-EN-ISO 3822-3:2018 en

Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de
geluidemissie van installaties armaturen en toestellen
gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 3: Aansluitingsen gebruiksvoorwaarden voor doorstroomkranen en
armaturen

NEN-EN-ISO 3822-4:1997 en

Akoestiek - Laboratoriumbeproevingen van de
geluidemissie van installaties armaturen en toestellen
gebruikt in waterleidinginstallaties - Deel 4: Aansluitingsen gebruiksvoorwaarden voor bijzondere armaturen

NEN-EN-ISO 4064-1:2017 en

Watermeters bestemd voor koud en warm drinkwater Deel 1: Metrologische en technische eisen

NEN-EN-ISO 4064-2:2017 en

Watermeters bestemd voor koud en warm drinkwater Deel 2: Beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 4064-3:2014 en

Watermeters voor koud en warm drinkwater - Deel 3:
Opzet voor het onderzoeksrapport

NEN-EN-ISO 4064-4:2014 en

Watermeters voor koud en warm drinkwater - Deel 4:
Niet-metrologische eisen die niet in ISO 4064-1 worden
behandeld

NEN-EN-ISO 4064-5:2017 en

Watermeters bestemd voor koud en warm drinkwater Deel 5: Installatie-eisen

NPR-ISO/TR 4191:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
- Beproevingsomstandigheden voor buizen en
hulpstukken van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVCU) - Richtlijnen voor installatie

NEN-ISO 4633:2015 en

Rubber afdichtingen - Verbindingsringen voor leidingen
voor waterlevering, drainage en riolering - Specificatie
voor materialen

NEN-ISO 10508:2006/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-ISO 10508:2006 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Leidraad voor classificatie en
ontwerp

NEN-EN-ISO 11177:2019 en

Email - Van binnen en buiten geëmailleerde kleppen en
fittingen voor drukleidingen voor (drink)watervoorziening
- Kwalitieitseisen en beproeving

NEN-EN-ISO 13056:2018 en

Plastics piping systems - Pressure systems for hot and
cold water - Test method for leaktightness under
vacuum

NEN-EN-ISO 13845:2015 en

Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een
rubber-ringafdichting voor gebruik met thermoplastische
drukbuizen - Beproevingsmethode voor de dichtheid bij
inwendige druk en met een hoekverdraaiing

NEN-EN-ISO 15874-1:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Algemeen
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NEN-EN-ISO 158742:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 15874-2:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 15874-3:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158743:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158743:2013/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158745:2013/A1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 15874-5:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 5:
Geschiktheid voor toepassing van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15874-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm en
koudwaterinstallaties - Polypropeen (PP) - Deel 7:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
NEN-EN-ISO 158751:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15875-1:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
1: Algemeen

NEN-EN-ISO 158752:2004/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-ISO 158752:2004/A1:2007 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernetpolyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-ISO 15875-2:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
2: Buizen

NEN-EN-ISO 15875-3:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158753:2004/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158753:2003/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
3: Hulpstukken
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NEN-EN-ISO 15875-5:2004 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 158755:2004/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15875-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Vernet polyetheen (PE-X) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
NEN-EN-ISO 15876-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 158762:2017/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15876-2:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 158763:2017/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15876-3:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158763:2017/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 3:
Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158765:2017/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 15876-5:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15876-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 7:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
NEN-EN-ISO 158771:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd poly(vinylchloride)
(PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 15877-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 158772:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 158772:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 15877-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 2: Buizen
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NEN-EN-ISO 158773:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm en koud
waterinstallaties - Gechloreerd poly(vinylchloride) (PVCC)- Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 158773:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 15877-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NEN-EN-ISO 158775:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NEN-EN-ISO 158775:2009/A1:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van
het systeem

NVN-CEN ISO/TS 15877-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
7: Leidraad voor conformiteitsbeoordeling
NEN-ISO 16422:2014 en

Buizen en verbindingen gemaakt van georiënteerde
ongeplasticeerde poly(vinylchloride) (PVC-O) voor het
transport van water - Specificaties

NEN-EN-ISO 21003-1:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 21003-2:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 210032:2008/A1:2011 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 21003-3:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 210033:2008/A1:2021 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3: Hulpstukken

NEN-EN-ISO 21003-5:2008 en

Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 5:
Geschiktheid van het systeem

NVN-CEN ISO/TS 21003-7:2019 en Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 7: Leidraad
voor conformiteitsbeoordeling
NEN-ISO 21053:2019 en

Levenscyclusanalyse en recycling van nodulair
gietijzeren buizen voor watertoepassingen

NEN-EN-ISO 22391-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 1: Algemeen
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NEN-EN-ISO 223912:2009/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 22391-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 223913:2009/A1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 22391-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 223913:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 22391-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid voor
de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 22391Kunststofleidingsystemen voor warm- en
5:2009/A1:2021 (Cor. 2021-08) en koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid voor
de toepassing van het systeem
NVN-CEN ISO/TS 22391-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 7: Richtlijn voor de
beoordeling van de conformiteit
NEN-ISO 25780:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze
watervoorziening, irrigatie, drainage of riolering Glasvezelversterkte kunststofleidingsystemen op basis
van onverzadigde polyester hars (UP) - Buizen met
flexibele hulpstukken bedoeld om te worden
geïnstalleerd met behulp van gesloten front
boortechnieken

NPR-CEN-ISO/TR 27165:2012 en

Thermoplastische leidingssystemen - Richtlijn voor de
definities van de buiswandconstructie voor pijpleidingen

NEN 1006:2015/A1:2018 nl

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties

NEN 1006+A1:2018 nl

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties

NEN 2544:1967 nl

Wartelmoeren voor puntstukken voor gas- en
waterleidingen

NEN 2549:1968 nl

Draadstukken voor capillaire soldeerverbinding voor
driedelige koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 2550:1968 nl

Draadstukken met buitendraad voor driedelige
koppelingen in gas- en waterleidingen

NEN 7200:2017 nl

Kunststofleidingen voor het transport van gas,
drinkwater en afvalwater - Stuiklassen van PE-buizen en
PE-hulpstukken

NEN 8025:2018 nl

Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische
installaties en technische voorzieningen in woningen
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91.140.65 - Warmwaterinstallaties
NEN-EN 89:2015 en

Met gas gestookte warmwatervoorraadtoestellen voor de
productie van heet water voor huishoudelijk gebruik

NEN-EN 303-6:2019 en

Verwarmingsketels - Deel 6: Verwarmingsketels met
ventilatorbranders - Specifieke eisen voor de
warmwatervoorziening van huishoudelijke ketels
en combi-ketels met verstuivingsbranders met een
nominale warmte-invoer niet groter dan 70 kW

NEN-EN 12102-2:2019 en

Airconditioners, koelunits voor vloeistofkoeling,
warmtepompen en ontvochtigers met elektrisch
aangedreven compressoren - Bepaling van het
geluidsvermogensniveau - Deel 2: warmtepompen voor
waterverwarming

NEN-EN 12831-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Methode voor de
berekening van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 3:
Ontwerpwarmtebelasting en karakterisering van de
behoefte aan warm tapwater, Module M8-2, M8-3

NPR-CEN/TR 12831-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Methode voor de
berekening van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 4:
Toelichting en verantwoording van EN 12831-3, Module
M8-2, M8-3

NEN-EN 12897:2016+A1:2020 en

Drinkwatervoorziening - Specificaties voor indirect
verwarmde ongeventileerde (gesloten) gestookte
warmwatervoorraadtoestellen

NEN-EN 12977-1:2018 en

Thermische zonne-energiesystemen en componenten Op maat gebouwde systemen - Deel 1: Algemene eisen
voor boilers en combisystemen

NEN-EN 12977-2:2018 en

Thermische zonne-energiesystemen en componenten Op maat gebouwde systemen - Deel 2:
Beproevingsmethoden voor boilers en combisystemen

NEN-EN 12977-3:2018 en

Thermische zonne-energiesystemen en componenten Op maat gebouwde systemen - Deel 3: Prestatieproeven
van opslagvaten voor thermische zonneenergiesystemen

NEN-EN 12977-4:2018 en

Thermische zonne-energiesystemen en componenten Op maat gebouwde systemen - Deel 4: Prestaties van
beproevingsmethoden voor zonne-combistores

NEN-EN 13203-1:2015 en

Gasgestookte huishoudelijke warmwatertoestellen - Deel
1: Prestatiebeoordeling van warmwaterlevering

NEN-EN 13203-2:2018 en

Gasgestookte huishoudelijke warmwatertoestellen - Deel
2: Beoordeling van het energieverbruik

NEN-EN 13203-3:2010 en

Zonondersteunde gasgestookte warm-water-toestellen Toestellen met een belasting tot 70 kW en een
opslagcapaciteit voor water tot 500 liter - Deel 3:
Beoordeling van het energieverbruik

NEN-EN 13203-4:2016 en

Gasgestookte huishoudelijke warmwatertoestellen - Deel
4: Beoordeling van het energieverbruik van gas
gecombineerde warmte en elektriciteit toestellen
(mCHP) van warmwatertoestellen en elektriciteit
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NEN-EN 13203-5:2018 en

Gasgestookte warm-water-toestellen - Deel 5:
Beoordeling van het energieverbruik van gas gestookte
warm-water- toestellen gecombineerd met een
elektrische warmtepomp

NEN-EN 13203-6:2018 en

Gasgestookte warmwatertoestellen - Deel 6: Beoordeling
van het energieverbruik van adsorptie- en
absorptiewarmtepompen

NEN-EN 13836:2006 en

Centrale verwarmingsketels - Type B ketels met een
nominale belasting van 300 kW tot 1000 kW

NEN-EN 15316-3:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 3: Distributiesystemen voor
verwarming (warm tapwater, warmte en koeling),
Module M3-6, M4-6, M8-6

NEN-EN 15316-4-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 4-1: Ruimteverwarming en
warm tapwater, verbrandingssystemen (boilers,
biomassa), Module M3-8-1, M8-8-1

NEN-EN 15316-5:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 5: Ruimteverwarming
en opslagsystemen voor warm tapwater (geen koeling),
M3-7, M8-7

NPR-CEN/TR 15316-6-3:2019 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-3: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-3, Module M3-6, M4-6,
M8-6

NPR-CEN/TR 15316-6-10:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-10: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-5, Module M3-7, M8-7

NPR-CEN/TR 15316-6-4:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Berekeningsmethode
voor de systeemenergiebehoefte en het
systeemrendement - Deel 6-4: Toelichting en
verantwoording van EN 15316-4-1, Module M3-8-1, M88-1

NEN-EN 15332:2019 en

Centrale verwarmingsketels - Energetische beoordeling
van opslagsystemen voor warm water

NEN-EN 50193-1:2016/A1:2020 en Elektrische doorstroom waterverwarmers - Prestatie
meetmethoden - Deel 1: Generieke Eisen
NEN-EN 50193-1:2016 en

Electric instantaneous water heaters - Methods for
measuring the Performance - Part 1: General
requirements

NEN-EN 50193-2-1:2016 en

Elektrische geisercombinaties - Deel 2-1: Methoden voor
prestatiemeting - Multifuncionele elektrische
geisercominaties voor directe verwarming

NEN-EN 50193-2-1:2016/A1:2020
en

Elektrische doorstroom waterverwarmers - Deel 2-1:
Prestatie Meetmethoden voor multifuncionele
elektrische ogenblijkelijke doorvoer waterverwarmers
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NEN-EN 50193-2-2:2017/A1:2020
en

Elektrische doorvoer waterverwarmers (geisers) - Deel 2
-2: Prestatie eisen voor douches zonder stroomafwaartse
mengkraan

NEN-EN 50193-2-2:2017 en

Elektrische geisercombinaties - Deel 2-2: Prestatie-eisen
- Gebruikt bij douches met één tappunt - Efficiëntie

NEN-EN 50440:2016 en

Efficiëntie van huishoudelijke elektrische
heetwaterreservoirs en beproevingsmethoden

NEN-EN 50440:2016/A1:2020 en

Efficiëntie van huishoudelijke elektrische heet water
boilers en testmethoden

NEN-EN-IEC 60335-221:2021/A1:2021 en;fr

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-21: Bijzondere eisen voor boilers

NEN-EN-IEC 60335-2-21:2021 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-21: Bijzondere eisen voor boilers

NEN-EN-IEC 60335-273:2003/A11:2021 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-73: Bijzondere eisen voor bevestigde
ondergedompelde verwarmers

NEN-EN-IEC 60379:2004 en;fr

Meetmethoden van de gebruikseigenschappen van
elektrische heetwaterreservoirs voor huishoudelijk
gebruik

NEN-EN-IEC 60335-2-67:2012 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-67: Bijzondere eisen voor
vloerbehandelingstoestellen en vloerreinigingstoestellen,
voor industrieel- en bedrijfsgebruik

NEN-EN-IEC 60335-273:2003/A2:2010 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-73: Bijzondere eisen voor vast
opgestelde dompelaars

NEN-EN-IEC 60335-273:2003/A1:2006 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-73: Bijzondere eisen voor vast
opgestelde dompelaars

NEN-EN-IEC 60335-2-73:2003 en;fr Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-73: Bijzondere eisen voor vast
opgestelde dompelaars
NEN-EN-IEC 63159-1:2021 en;fr

Household electric instantaneous water heaters Methods for measuring the performance - Part 1:
General aspects

NEN-EN-IEC 63159-2-1:2021 en

Household electric instantaneous water heaters Methods for measuring the performance - Part 2-1:
Multifunctional electric instantaneous water heaters

NEN-EN-IEC 63159-2-2:2021 en;fr Household electric instantaneous water heaters Methods for measuring the performance - Part 2-2:
Efficiency of single point of use electric instantaneous
water heaters
91.140.70 - Sanitaire installaties
NEN-EN 31:2011+A1:2014 en

Wastafels - Aansluitmaten

NEN-EN 33:2019 en

WC potten en closetcombinaties - Aansluitmaten

NEN-EN 35:2014 en

Staande en wandhangende bidets met boven toevoer Aansluitmaten

NEN-EN 80:2001 en

Urinoirs voor wandbevestiging - Aansluitmaten
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NEN-EN 198:2008 en

Sanitaire toestellen - Badkuipen gemaakt van gegoten
acrylplaat - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 200:2008 en

Sanitaire kranen - Tapkranen en mengkranen voor
leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene
technische specificatie

NEN-EN 232:2012 en

Baden - Aansluitingsmaten

NEN-EN 246:2021 en

Sanitaire kranen - Straalvormers - Algemene eisen

NEN-EN 248:2002 en

Sanitaire kranen - Algemene eis voor elektrolytisch
aangebrachte chroomnikkel lagen

NEN-EN 249:2010 en

Sanitaire toestellen - Douchebakken gemaakt van
gegoten acrylplaten - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 251:2012 en

Douchebakken - Aansluitmaten

NEN-EN 263:2008 en

Sanitaire toestellen - Gegoten acrylplaten voor
badkuipen en douchebakken voor huishoudelijk gebruik

NEN-EN 274-1:2002 en

Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 1:
Eisen

NEN-EN 274-2:2002 en

Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 2:
Beproevingen

NEN-EN 274-3:2002 en

Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 3:
Kwaliteitscontrole

NEN-EN 695:2005 en

Keukenspoelbakken - Aansluitmaten

NEN-EN 816:2017 en

Sanitaire kranen- Zelfsluitende kranen PN 10

NEN-EN 817:2008 en

Sanitaire kranen - Mechanisch instelbare mengkranen
(PN10) - Algemene technische eisen

NEN-EN 997:2018 en

WC-potten en closetcombinaties met ingebouwde
stankafsluiter

NEN-EN 1111:2017 en

Sanitaire kranen en hulpstukken - Thermostatische
mengkranen (PN 10) - Algemene technische eisen

NEN-EN 1113:2015 en

Sanitaire kranen - Doucheslangen voor sanitaire kranen
voor leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 - Algemene
technische eisen

NEN-EN 1286:1999 en

Sanitaire kranen - Instelbare mengkranen voor
lagedruktoepassingen - Algemene technische eisen

NEN-EN 1287:2017 en

Sanitaire kranen - Thermostatische mengkranen voor
lagedruktoepassingen - Algemene technische
specificaties

NEN-EN 12541:2003 en

Sanitaire kranen - Drukspoelers PN 10 met automatische
sluiting voor toiletten en urinoirs

NEN-EN 12764:2015+A1:2018 en

Sanitaire toestellen - Specificatie voor whirlpoolbaden

NEN-EN 13407:2015+A1:2018 en

Urinoirs voor wandbevestiging - Functionele eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 13558:2003 en

Specificaties voor slagvast geëxtrudeerde acrylplaten
voor douchebakken voor huishoudelijk gebruik

NEN-EN 13559:2003 en

Specificaties voor slagvast gecoëxtrudeerde
ABS/acrylplaten voor baden en douchebakken voor
huishoudelijk gebruik

NEN-EN 14055:2018 en

Stortbakken voor wc-potten en urinoirs
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NEN-EN 14124:2004 en

Inlaatkleppen voor stortbakken met
overstroombeveiliging

NEN-EN 14296:2015+A1:2018 en

Sanitaire toestellen - Gemeenschappelijke wasbakken

NEN-EN 14428:2015+A1:2018 en

Doucheafscheidingen - Functionele eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14516:2015+A1:2018 en

Baden voor huishoudelijk gebruik

NEN-EN 14527:2016+A1:2018 en

Douchebakken voor huishoudelijk gebruik

NEN-EN 14528:2015+A1:2018 en

Bidets - Functionele eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 14688:2015+A1:2018 en

Sanitaire toestellen - Wastafels - Functionele eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15091:2013 en

Sanitaire kranen en hulpstukken - Elektronisch openende
en sluitende kranen en hulpstukken

NEN-EN 15200:2007 en

Sanitaire toestellen - Multifunctionele douchecabines

NEN-EN 15200:2007/C1:2009 en

Sanitaire toestellen - Multifunctionele douchecabines

NEN-EN 15334:2007 en

Sanitaire toestellen - Metacryl dispersie met hoog
gehalte aan vulstof

NEN-EN 15389:2008 en

Industriële afsluiters - Prestatiekenmerken van
thermoplastische afsluiters gebruikt bij bouwproducten
en bouwdelen

NEN-EN 15636:2010 en

Sanitaire toestellen - Douchebakken gemaakt van
geëxtrudeerde acrylplaten - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15719:2015 en

Sanitaire toestellen - Baden gemaakt van slagvaste
gecoëxtrudeerde ABS/acrylplaten - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 15720:2010 en

Sanitaire toestellen - Douchebakken gemaakt van
slagvaste gecoëxtrudeerde ABS/acrylplaten - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 16145:2013 en

Sanitaire kranen - Uittrekbare uitlopen voor keuken- en
wastafelmengkranen - Algemene technische specificaties

NEN-EN 16146:2012+A1:2014 en

Sanitaire kranen - Uittrekbare doucheslangen voor
sanitaire kranen in leidingwaterinstallaties type 1 en type
2 - Algemene technische specificaties

NEN-EN 16578:2016 en

Beoordeling van de duurzaamheid - Keramische sanitaire
toestellen

NEN-EN 17125:2018 en

Spa baden, whirpool baden en hottubs voor privé
gebruik - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

CEN/TR 17221:2018 en

Guidance on the application of CE marking and
preparation of Declaration of Performance for sanitary
appliances

CEN/TR 17426:2019 en

Sanitary appliances - Drainage systems for the
application of sanitary appliances

NEN-EN-IEC 60335-2-84:2021 en;fr Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-84: Bijzondere eisen voor toiletten
NEN-EN-IEC 60335-284:2021/A11:2021 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-84: Bijzondere eisen voor toiletten
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HD 60364-7-701:2007/C1:2011 en Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-701: Eisen
voor bijzondere installaties of ruimten - Ruimten met
een bad of douche
NEN-ISO 30500:2018 en

Non-sewered sanitation systems - Prefabricated
integrated treatment units - General safety and
performance requirements for design and testing

NEN 3826:1970 nl

Membraanafsluiters voor water

91.140.80 - Binnenriolering
NEN-EN 1253-1:2015 en

Afvoerputten en -goten voor gebouwen - Deel 1:
Afvoerputten en -goten met een waterslothoogte van
ten minste 50 mm

NEN-EN 1253-2:2015 en

Afvoerputten en -goten voor gebouwen - Deel 2:
Dakafvoerputten en vloerputten en -goten zonder
waterslot

NEN-EN 1253-3:2016 en

Afvoerputten voor gebouwen - Deel 3:
Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1253-4:2016 en

Afvoerputten voor gebouwen - Deel 4: Toegangsdeksels

NEN-EN 1253-5:2017 en

Afvoerputten voor gebouwen - Deel 5: Afvoerputten met
sluiting voor lichte vloeistoffen

NEN-EN 1329-1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Ongeplasticeerd polyvinylchloride
(PVC-U) - Deel 1: Specificaties voor leidingen,
hulpstukken en het systeem

CEN/TS 1329-2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Ongeplasticeerd polyvinylchloride
(PVC-U) - Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1451-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

NEN-EN 1451-1:2017/C1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 1:
Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem

CEN/TS 1451-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) - Deel 2:
Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1453-1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen met een
gestructureerde wand voor binnenriolering (lage en hoge
temperatuur) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor leidingsystemen

NEN-EN 1453-1:2017/C1:2017 en

Kunststofleidingsystemen - Buizen met een
gestructureerde wand voor binnenriolering (lage en hoge
temperatuur) - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 1:
Specificaties voor leidingsystemen

NVN-CEN/TS 1453-2:2017 en

Kunststofleidingsystemen met gestructureerde wand
buizen voor binnenriolering (lage en hoge temperaturen)
- Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Conformiteitsbeoordeling
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NEN-EN 1455-1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering
(lage en hoge temperatuur) - Acrylnitrilbutadieenstyreen
(ABS) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en
leidingsystemen

NPR-CEN/TS 1455-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperatuur) - Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
- Deel 2: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1519-1:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen
voor buizen, hulpstukken en leidingsystemen

NEN-EN 1519-1:2019/C1:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: Eisen
voor buizen, hulpstukken en leidingsystemen

CEN/TS 1519-2:2020 en

Plastic piping systems for soil and waste discharge (low
and high temperature) within the building structure Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment
of conformity

NEN-EN 1566-1:1999/C1:2000 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en
het systeem

NEN-EN 1566-1:1999 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en
het systeem

NPR-CEN/TS 1566-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor de binnenriolering (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd PVC (PVC-C) - Deel
2: Aanbevelingen voor de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1852-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 1: Eisen voor buizen,
hulpstukken en het systeem

NEN-EN 12050-1:2015 en

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en
terreinen - Deel 1: Pompinstallaties voor
fecaliënhoudend afvalwater

NEN-EN 12050-2:2015 en

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en
terreinen - Deel 2: Pompen voor afvalwater zonder
fecaliën

NEN-EN 12050-3:2015 en

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en
terreinen - Deel 3: Rioolwaterpompen voor beperkte
toepassing

NEN-EN 12050-4:2015 en

Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en
terreinen - Deel 4: Terugslagkleppen voor afvalwater
met en zonder fecaliën

NEN-EN 12056-1:2000 en

Binnenriolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en
uitvoeringseisen

NEN-EN 12056-2:2000 en

Binnenriolering onder vrij verval - Deel 2: Ontwerp en
berekening van huishoudelijk-afvalwatersystemen

NEN-EN 12056-3:2000 en

Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en
berekening van hemelwaterafvoersystemen
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NEN-EN 12056-5:2000 en

Binnenriolering onder vrij verval - Deel 5: Installatie en
beproeving, instructies voor functionering, onderhoud en
gebruik

NEN-EN 12095:1997 en

Kunststofleidingsystemen - Beugels voor
hemelwaterafvoerbuizen - Beproevingsmethode voor de
sterkte

NEN-EN 12109:1999 en

Binnenriolering - Vacuümsystemen

NEN-EN 12380:2003 en

Beluchtingsventielen voor de binnenriolering - Eisen,
beproevingsmethoden en conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12666-1:2006+A1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
binnen- en buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1:
Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem
NPR-CEN/TS 12666-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Polyetheen (PE) - Deel 2: Leidraad voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12763:2000 en

Vezelcementbuizen en hulpstukken voor
binnenrioleringen - Afmetingen en technische
leveringsvoorwaarden

NEN-EN 13564-1:2002 en

Terugslagkleppen voor afvoerleidingen - Deel 1: Eisen

NEN-EN 13564-2:2002 en

Terugslagkleppen voor afvoerleidingen - Deel 2:
Beproevingsmethoden

NEN-EN 13564-3:2003 en

Terugslagkleppen voor afvoerleidingen in gebouwen Deel 3: Kwaliteitscontrole

NPR-CEN/TR 13801:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenriolering (lage en
hoge temperaturen) - Thermoplasten - Aanbevolen
praktijkrichtlijnen

NEN-EN 14366:2004+A1:2019 en

Laboratoriummetingen van geluid van
afvalwaterinstallaties

NPR-CEN/TS 14632:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor rioleringen en
watervoorziening, druk en drukloos - Glasvezelversterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyesterharsen (UP) - Aanbevelingen voor
de conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 14807:2013 en

Kunststofleidingsystemen - Glasvezel versterkte
thermohardende kunststof buizen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyester hars (UP) - Richtlijn voor de
structurele analyse van ondergrondse GVK-UP
pijpleidingen

CEN/TS 17176-7:2020 en

Plastics piping systems for water supply and for buried
and above ground drainage, sewerage and irrigation
under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl
chloride) (PVC-O) - Part 7: Assessment of conformity

CEN/TR 17426:2019 en

Sanitary appliances - Drainage systems for the
application of sanitary appliances

NEN-ISO 4633:2015 en

Rubber afdichtingen - Verbindingsringen voor leidingen
voor waterlevering, drainage en riolering - Specificatie
voor materialen

NEN-ISO 6594:2006 en

Gietijzeren rioleringsbuizen en hulpstukken - Spieënreeks
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NPR-ISO/TS 7024:2005 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) in gebouwen - Thermoplasten Aanbevolen praktijk voor installatie

NEN-ISO 7675:2003 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) - Gechloreerd polyvinylchloride
(PVC-C)

NEN-EN-ISO 11296-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 11296-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11296-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 112964:2018/A1:2021 en

Plastics piping systems for renovation of underground
non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4:
Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1:
Updated definitions, marking requirements and
procedure for alternative expression of flexural test
results

NEN-EN-ISO 11296-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-EN-ISO 11296-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 7:
Voeringen met spiraalvormige buizen

NEN-EN-ISO 11297-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 11297-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 2: Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11297-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 11297-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 4: Met ter plaatse uithardende buis

NEN-EN-ISO 13229:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC
-U) leidingen en hulpstukken - Bepaling van het
viscositeitsgetal en berekening van de K-waarde

NEN-EN-ISO 13254:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Beproevingsmethode voor de
waterdichtheid

NEN-EN-ISO 13255:2017 en

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage
en hoge temperatuur) in gebouwen Beproevingsmethode voor de luchtdichtheid van
verbindingen
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NEN-EN-ISO 13257:2019 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
toepassingen - Beproevingsmethode voor de weerstand
tegen cyclische temperaturen

NEN-EN-ISO 13259:2020 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze toepassingen - Beproevingsmethoden voor de
lekdichtheid van verbindingen met ringafdichtingen van
elastomeren

NEN-EN-ISO 13260:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-EN-ISO 13260:2011/A1:2018
en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-EN-ISO 13262:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse rioleringen - Spiraalbuizen met een
geprofileerde wand van thermoplasten - Bepaling van de
treksterkte van een naad

NEN-EN-ISO 13263:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze toepassingen - Thermoplastische hulpstukken Beproevingsmethode voor bepalen van de slagsterkte

NEN-EN-ISO 13264:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse riolering - Thermoplastische hulpstukken Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of
flexibiliteit van handvervaardigde hulpstukken

NEN-ISO 13272:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen van ongeplasticeerd poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropeen (PP), polypropeen met
minerale toevoegingen (PP-MD) en polyetheen (PE) Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden
en diepe ondergrondse installaties

NEN-ISO 16611:2017 en

Plastic leidingsystemen voor drainage en afvalverwerking
zonder druk - Niet-ronde leidingen en hun verbindingen
gemaakt van GRP gebaseerd op UP - Afmetingen, eisen
en testen

NEN-EN-ISO 21225-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 1:
Vervanging van het netwerk door pipe bursting en pipe
extraction

NEN-EN-ISO 21225-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor de sleufloze vervanging
van ondergrondse leidingsnetwerken - Deel 2:
Vervanging van het netwerk door horizontaal gestuurde
boring en impactmoling

NEN-EN-ISO 23856:2021 en

Drukhoudende en drukloze kunststofleidingsystemen
voor watervoorziening, afvoer of riolering Glasvezelversterkte thermohardende kunststofsystemen
(GVK) op basis van onverzadigd polyesterhars
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NEN-ISO 25780:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze
watervoorziening, irrigatie, drainage of riolering Glasvezelversterkte kunststofleidingsystemen op basis
van onverzadigde polyester hars (UP) - Buizen met
flexibele hulpstukken bedoeld om te worden
geïnstalleerd met behulp van gesloten front
boortechnieken

N 133:1951 nl

Rioleringsonderdelen - Gietijzeren inlaatstukken

NEN 1184:1986 nl

Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en
toestellen in water-, gas- en
stadsverwarmingsleidingnetten en voor riolering

NEN 3215+C1:2014+A2:2022 nl

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de
perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de
afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van
dakuitmondingen

NTR 3216:2018/C1:2021 nl

Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp,
uitvoering en beheer

NTR 3216:2018 nl

Riolering van bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp,
uitvoering en beheer

NEN 7013:1980 nl

Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
(Bouwbesluit 2012)

NEN 7041:1976 nl

Verzinkte en/of met kunststof beklede stalen pijpen en
hulpstukken voor binnenriolering

NEN 7060:1984/C1:1985 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7060:1984 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

91.140.90 - Liften. Roltrappen
NEN-EN 81Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
3:2000+A1:2008/C1:2009 en;de;fr aanbrengen van liften - Deel 3: Elektrische en
hydraulische klein-goederenliften
NEN-EN 81-3:2000+A1:2008 fr

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Deel 3: Elektrische en
hydraulische klein-goederenliften

NEN-EN 81-3:2000+A1:2008 en

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Deel 3: Elektrische en
hydraulische klein-goederenliften

NPR-CEN/TR 81-10:2008 en

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Grondbeginselen en
interpretaties - Deel 10: Systeem van de EN 81
normenreeks

NPR-CEN/TS 81-11:2011 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Grondbeginselen en interpretaties - Deel 11:
Interpretaties gerelateerd aan de EN 81 normenreeks

CEN/TR 81-12:2014 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en installatie van
liften - Grondbeginselen en interpretaties - Deel 12:
Gebruik van EN 81-20 en EN 81-50 in specifieke markten

Document Taal
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NEN-EN 81-20:2020 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Liften voor het vervoer van personen en
goederen - Deel 20: Personenliften en personengoederenliften

NEN-EN 81-21:2022 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Liften voor het vervoer van personen en
goederen - Deel 21: Nieuwe personenliften en personengoederenliften in bestaande gebouwen

NEN-EN 81-22:2021 en

Veiligheidregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Liften voor het vervoer van personen en
goederen - Deel 22: Personenliften en personengoederenliften met hellende baan

NEN-EN 81-28:2022 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Liften voor het vervoer van personen en
goederen - Deel 28: Afstandsalarm voor personenliften
en personen-goederenliften

NEN-EN 81-31:2010 en

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Liften voor het vervoer van
goederen - Deel 31: Betreedbare goederenliften

NEN-EN 81-40:2020 en

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Bijzondere liften voor het
vervoer van personen en goederen - Deel 40: Trapliften
en hefplateaus met hellende baan bedoeld voor
personen met verminderde mobiliteit

NEN-EN 81-41:2010 en

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Bijzondere liften voor het
vervoer van personen en goederen - Deel 41: Verticaal
bewegende hefplateaus bedoeld voor gebruik door
gehandicapte personen

NEN-EN 81-43:2009 en

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Bijzondere liften voor het
vervoer van personen en goederen - Deel 43: Bijzondere
liften voor hijskranen

NEN-EN 81-50:2020 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Onderzoeken en beproevingen - Deel 50:
Ontwerpregels, berekeningen, onderzoeken en
beproevingen van liftonderdelen

NEN-EN 81-58:2022 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Onderzoek en beproevingen - Deel 58:
Beproeving van brandwerendheid van schachtdeuren

NEN-EN 81-70:2021+A1:2022 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Bijzondere toepassingen voor personenliften
en personen-goederenliften - Deel 70: Toegankelijkheid
van liften voor personen inclusief personen met een
handicap

NEN-EN 81-71:2022 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Bijzondere toepassingen voor personenliften
en personen-goederenliften - Deel 71: Liften bestand
tegen vandalisme

NEN-EN 81-72:2020 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Speciale toepassingen voor personen- en
personen-goederenliften - Deel 72: Brandweerliften
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NEN-EN 81-73:2020 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Speciale toepassingen voor personen- en
personen-goederenliften - Deel 73: Gedrag van liften in
geval van brand

NPR-CEN/TS 81-76:2011 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Bijzondere toepassingen voor personenliften
en personen-goederenliften - Deel 76: Evacuatie van
personen met een handicap, met behulp van liften

NEN-EN 81-77:2022 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Speciale toepassingen voor personenliften en
personen-goederenliften - Deel 77: Liften blootgesteld
aan seismische omstandigheden

NEN-EN 81-80:2019 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Bestaande liften - Deel 80: Regels voor de
verhoging van veiligheid van bestaande personen- en
personen-goederenliften

NEN-EN 81-82:2013 en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie
van liften - Bestaande liften - Deel 82: Regels voor de
verhoging van de toegankelijkheid van bestaande liften
voor personen inclusief personen met een handicap

NPR-CEN/TS 81-83:2009 en

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Bestaande liften - Deel 83:
Regels voor het verbeteren van de bestendigheid tegen
vandalisme

NEN-EN 115-1:2017 en

Veiligheid van roltrappen en rolpaden - Deel 1:
Constructie en installatie

NEN-EN 115-2:2021 en

Veiligheid van roltrappen en rolpaden - Deel 2: Regels
voor het verbeteren van de veiligheid van bestaande
roltrappen en rolpaden

NPR-CEN/TR 115-3:2017 en

Veiligheid van roltrappen en rolpaden - Deel 3:
Correlatie tussen EN 115-1:2008+A1:2010 en EN 1151:2017

NVN-CEN/TS 115-4:2020 en

Veiligheid van roltrappen en rolpaden - Deel 4:
Interpretaties van de EN 115 normenreeks

NEN-EN 627:1995 en

Specificatie van de gegevensregistratie en de bewaking
van personenliften, roltrappen en rolpaden

NEN-EN 12015:2020 en

Elektromagnetische compatibiliteit - Productgroepnorm
voor liften, roltrappen en rolpaden - Emissie

NEN-EN 12016:2013 en

Elektromagnetische compatibiliteit - Productgroepnorm
voor liften, roltrappen en rolpaden - Immuniteit

NEN-EN 12158-1:2021 en

Bouwliften voor goederenvervoer - Deel 1: Liften met
betreedbaar platform

NEN-EN 12158-2:2000+A1:2010 en Bouwliften voor goederenvervoer - Deel 2: Hellend
opgestelde liften met niet-betreedbare lastdragende
inrichtingen
NEN-EN 12159:2012 en

Bouwliften voor personen- en goederenvervoer met
verticaal geleide kooi

NEN-EN 13015:2001+A1:2008 en

Onderhoud van liften en roltrappen - Regels voor
onderhoudsinstructies
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NEN-EN 13015:2001+A1:2008 nl

Onderhoud van liften en roltrappen - Regels voor
onderhoudsinstructies

NEN-EN 15700:2011 en

Veiligheid voor transportbanden voor wintersport of
toeristische gebruiken

NEN-ISO 8100-34:2022 en

Liften voor het vervoer van personen en goederen - Deel
34: Meting van het rijcomfort van liften

NEN-ISO 8103-9:2022 en

Roltrappen en rolpaden - Deel 9: Meting van het
rijcomfort

NEN-EN-ISO 14798:2013 en

Liften, roltrappen en rolpaden - Methodologie voor
risicobeoordeling en -vermindering

NEN-EN-ISO 25745-1:2012 en

Energieprestatie van liften, roltrappen en rolpaden - Deel
1: Energiemeting en verificatie

NEN-EN-ISO 25745-2:2015 (Cor.
2016-03) en

Energieprestatie van liften, roltrappen en rolpaden - Deel
2: Energieberekening en -classificatie voor liften

NEN-EN-ISO 25745-3:2015 en

Energieprestatie van liften, roltrappen en rolpaden - Deel
3: Energieberekening en -classificatie voor roltrappen en
rolpaden

NEN 1081:1971 nl

Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en
goederenliften met betreedbare kooi

NEN 1081:1971 en

Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en
goederenliften met betreedbare kooi

N 1083:1955 nl

Veiligheidsvoorschriften voor elektrische
paternosterliften voor personen

NEN 5080:1998 nl

Personenliften in woongebouwen - Afmetingen en
functionele eisen

NPR 5081:1998 nl

Personenliften in woongebouwen - Berekening van de
vervoercapaciteit met rekenvoorbeelden en
computerprogramma en aanbevelingen voor ontwerp en
uitvoering

91.140.99 - Installaties in gebouwen, overige
CR 205-006:1996 en

Gebouwbeheersysteem (HBES) - Technisch rapport 6:
Hoofdcommunicatiesystemen - Protocol, integriteit van
de gegevens en de interfaces

NEN-EN 15193-1:2017+A1:2021 en Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor
verlichting - Deel 1: Specificaties, Module M9
NPR-CEN/TR 15193-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor
verlichting - Deel 2: Technisch rapport bij EN 15193-1,
Module M9

NPR-CEN/TS 16628:2014 en

Energieprestatie van gebouwen - Fundamentele
beginselen voor EPBD normen

NPR-CEN/TS 16629:2014 en

Energieprestatie van gebouwen - Gedetailleerde
technische regels voor EPB-normen

NEN-EN 50090-2-2:1997/C1:1997
en

Gebouwbeheersystemen (HBES) - Deel 2-2:
Systeemoverzicht - Algemene technische eisen

NEN-EN 500981:1999/A1:2003/C1:2003 en

Bekabeling van gebouwencomplexen voor
informatietechnologie - Deel 1: ISDN-basistoegang

NEN 10948:1991 en;fr

Numeriek toetsenbord voor gebouwbeheersystemen
(HES)
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NEN-EN-ISO 52000-1:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Overkoepelende
bepaling van de EPG - Deel 1: algemeen raamwerk en
procedures

NPR-CEN-ISO/TR 52000-2:2017 en Energieprestatie van gebouwen - Overkoepelende
bepaling van de EPG - Deel 2: Toelichting en
verantwoording van ISO 52000-1
NEN 6098:2012 nl

Rookbeheersingssystemen voor mechanisch
geventileerde parkeergarages

NTA 8828+A1:2019 nl

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken

91.160 - Verlichting
NEN-EN 50172:2004 en

Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen

NEN 3087:2011 nl

Ergonomie - Visuele ergonomie: achtergronden,
principes en toepassingen

91.160.01 - Verlichting, algemeen
NEN-EN 12193:2018 en

Licht en verlichting - Sportverlichting

NEN-EN 12665:2018 en

Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het
vastleggen van eisen aan de verlichting

NEN-EN 15193-1:2017+A1:2021 en Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor
verlichting - Deel 1: Specificaties, Module M9
NPR-CEN/TR 15193-2:2017 en

Energieprestatie van gebouwen - Energiebehoefte voor
verlichting - Deel 2: Technisch rapport bij EN 15193-1,
Module M9

NEN-EN 17037:2018+A1:2022 en

Daglicht in gebouwen

NEN-EN 17037:2018+A1:2022 nl

Daglicht in gebouwen

CEN/TS 17165:2018 en

Licht en verlichting - Ontwerpproces voor
verlichtingssystemen

NEN 10050-845:1988 en;fr;de;ru

Internationale elektrotechnische woordenlijst Hoofdstuk 845: Verlichting

NEN-IEC 60050-845:1988/A2:2019 Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 845:
en;fr
Verlichting
NEN-IEC 60050-845:1987/A1:2016 International electrotechnical vocabulary - Part 845:
en
Lighting
NEN-IEC 60050-845:1987/A3:2020 Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 845:
en;fr
Verlichting
NVN-ISO/CIE TS 22012:2019 en

Licht en verlichting - Bepaling van de behoudfactor (MF)
- Werkwijze

91.160.10 - Binnenverlichting
NEN-EN 1837:2020 en

Veiligheid van machines - Integrale verlichting van
machines

NEN-EN 1838:2013 en

Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting

NEN-EN 12464-1:2021 en

Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1:
Werkplekken binnen

NEN-EN 13032-3:2021 en

Meting en presentatie van fotometrische gegevens van
lampen en lichten - Deel 3: Presentatie van gegevens
van noodverlichting op werkplekken
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NEN-EN 13272-1:2019 en

Railtoepassingen - Elektrische verlichting in
railvoertuigen voor het openbaar vervoer - Deel 1:
Hoofdspoor

NEN-EN 13272-2:2019 en

Railtoepassingen - Elektrische verlichting in
railvoertuigen voor het openbaar vervoer - Deel 2:
Railgebonden vervoersystemen voor stad- en
streekvervoer

NVN-ISO/TS 21274:2020 en

Licht en verlichting - Inbedrijfstelling van
verlichtingssystemen in gebouwen

NEN-ISO 30061:2007 en

Noodverlichting

NEN 1891:2016 nl

Licht en verlichting - Meten van verlichtingsprestaties

91.160.20 - Buitenverlichting aan gebouwen
NEN-EN 12464-2:2014 en

Licht- en verlichtingstechniek - Werkplekverlichting Deel 2: Werkplekken buiten

HD 60364-7-714:2012 en

Elektrische laagspanningsinstallaties - Deel 7-714:
Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en
terreinen - Installaties voor buitenverlichting

91.180 - Binnenafwerking
NEN-EN 233:2016 en

Wandbekleding op rollen - Specificatie voor
behangpapier, vinylbehang en wandbekleding van
kunststof

NEN-EN 234:2019 en

Wandbekleding op rollen - Specificatie voor
wandbekleding voor behandeling achteraf

NEN-EN 235:2020 en

Wandbekleding - Verklarende woordenlijst en symbolen

NEN-EN 259-1:2001 en

Wandbekleding op rollen - Zware kwaliteit
wandbekleding - Deel 1: Specificaties

NEN-EN 259-2:2001 en

Wandbekleding op rollen - Zware kwaliteit
wandbekleding - Deel 2: Bepaling van de weerstand
tegen stoten

NEN-EN 266:2020 en

Wandbekleding op rollen - Specificatie voor textiele
wandbekleding

NEN-EN 684:1996 en

Veerkrachtige vloerbedekkingen - Bepaling van de
lasnaadsterkte

NEN-EN 984:2002 en

Tapijten - Bepaling van de massa per eenheid van het
gebruiksoppervlak van naaldvilt vloerbedekking

NEN-EN 985:2001 en

Tapijten - Beproevingsmethode met stoelwielen

NEN-EN 12149:1997 en

Wandbekleding op rollen - Bepaling van het
afgiftegehalte aan zware metalen en aan bepaalde
andere elementen, aan vinylmomomeerchloride, en aan
formaldehyde

NEN-EN 12956:1999 en

Wandbekleding op rollen - Bepaling van de afmetingen,
de rechtheid, de watervastheid en de afwasbaarheid

NEN-EN 12956:1999/A1:2002 en

Wandbekleding op rollen - Bepaling van de afmetingen,
de rechtheid, de watervastheid en de afwasbaarheid

NEN-EN 13085:2001 en

Wandbekleding - Specificatie voor kurkrollen

NEN-EN 15102:2019 en

Decoratieve wandbekleding - Wandbekleding op rollen
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NPR-CEN/TR 15123:2005 en

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van
binnenpleisterwerksystemen van polymeren

NPR-CEN/TR 15124:2005 en

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van
binnenpleisterwerksystemen van gips

NPR-CEN/TR 15125:2005 en

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van
binnenpleisterwerksystemen van cement en/of bouwkalk

CEN/TR 16239:2011 en

Installatieregels voor vezel (gips) pleisterwerk

NEN-EN-IEC 60335-278:2003/A11:2020 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-78: Bijzondere eisen voor barbecues
voor gebruik in de open lucht

NEN-EN-IEC 60335-2-78:2003 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-78: Bijzondere eisen voor barbecues
voor gebruik in de open lucht

NEN-EN-IEC 60335-278:2003/A1:2008 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-78: Bijzondere eisen voor barbecues
voor gebruik in de open lucht

NEN 1814:2001 nl

Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en
woningen

NEN 2246:1967 nl

Onderdelen van woningen - Kasten

91.190 - Bouwaccessoires
NEN-EN 179:2008 en

Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met
een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij
vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1125:2008 en

Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren
met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij
vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1155:1997/A1:2003 en

Hang- en sluitwerk - Elektrische open-standhouders voor
draaideuren - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1155:1997 en

Hang- en sluitwerk - Elektrische open-standhouders voor
draaideuren - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN
1155:1997/A1:2003/C1:2006
en;fr;de

Hang- en sluitwerk - Elektrische open-standhouders voor
draaideuren - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1158:1997 en

Hang- en sluitwerk - Regelaars voor de sluitvolgorde van
deuren - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN
1158:1997/A1:2003/C1:2006
en;fr;de

Hang- en sluitwerk - Regelaars voor de sluitvolgorde van
deuren - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1158:1997/A1:2003 en

Hang- en sluitwerk - Regelaars voor de sluitvolgorde van
deuren - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1303:2015 en

Hang- en sluitwerk - Cilinders voor sloten - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1527:2019+A1:2022 en

Hang- en sluitwerk - Beslag voor schuif- en vouwdeuren
- Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1670:2007/C1:2008 en

Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen
en beproevingsmethoden
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NEN-EN 1670:2007 en

Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN 1906:2012 en

Hang- en sluitwerk - Deurklinken en -knoppen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1935:2002/C1:2007 en

Hang- en sluitwerk - Klepscharnieren met enkelvoudige
as - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1935:2002 en

Hang- en sluitwerk - Klepscharnieren met enkelvoudige
as - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12046-1:2020 en

Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 1:
Ramen

NEN-EN 12051:1999 en

Hang- en sluitwerk - Schoten voor deuren en ramen Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12209:2016 en

Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Mechanisch
bediende sloten, grendels en sluitplaten - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 12320:2021 en

Hang- en sluitwerk - Hangsloten en beslag voor
hangsloten - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 13126-1:2022 en

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
deurhoge ramen - Eisen en beproevingsmethoden - Deel
1: Algemene eisen voor alle soorten hang- en sluitwerk

NEN-EN 13126-2:2021 en

Hang- en sluitwerk, beslag voor ramen en puien - Eisen
en beproevingsmethoden - Deel 2: Vergrendelingen met
handgreep

NEN-EN 13126-3:2011 en

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
deurhoge ramen - Eisen en beproevingsmethoden - Deel
3: Grepen, vooral bedoeld voor val/draai-, draai/val- en
draaimechanismen

NEN-EN 13126-4:2022 en

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
deurhoge ramen - Eisen en beproevingsmethoden Deel 4: Spanjoletten

NEN-EN 13126-5:2011+A1:2014 en Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
deurhoge ramen - Eisen en beproevingsmethoden - Deel
5: Voorzieningen die de openingshoek van de
(deurhoge) ramen beperken
NEN-EN 13126-6:2018 en

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
puien - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 6:
Scharnieren met variabele geometrie (met of zonder
wrijvingsysteem)

NEN-EN 13126-7:2021 en

Hang- en sluitwerk - Eisen en beproevingsmethoden
voor ramen en puien - Deel 7: Vingergrendels

NEN-EN 13126-8:2017 en

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
puien - Deel 8: Eisen en beproevingsmethoden voor
val/draai-, draai/val- en draaimechanismen

NEN-EN 13126-9:2013 en

Hang- en sluitwerk - Eisen en beproevingsmethoden
voor ramen en puien - Deel 9: Hang- en sluitwerk voor
horizontale en verticale spilscharnieren

NEN-EN 13126-10:2010 en

Hang- en sluitwerk - Eisen en beproevingsmethoden
voor ramen en puien - Deel 10: Systemen met
uithouders
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NEN-EN 13126-11:2008 en

Hang- en sluitwerk - Eisen en beproevingsmethoden
voor ramen en puien - Deel 11: Omkeerscharnieren voor
naar buiten draaiende klapramen

NEN-EN 13126-12:2008 en

Hang- en sluitwerk - Eisen en beproevingsmethoden
voor ramen en puien - Deel 12: Scharnieren voor naar
buiten draaiende kantelramen

NEN-EN 13126-13:2022 en

Hang- en sluitwerk - Hang -en sluitwerk voor ramen en
balkondeuren - Eisen en beproevingsmethoden - Deel
13: Contragewichten voor verticale schuiframen

NEN-EN 13126-14:2022 en

Hang- en sluitwerk - Beslag voor ramen en
balkondeuren - Eisen en beproevingsmethoden - Deel
14: Grendels voor schuiframen

NEN-EN 13126-15:2019 en

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
puien - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 15: Rollers
voor horizontaal schuivende en hang- en sluitwerk voor
schuivende vouwramen

NEN-EN 13126-16:2019 en

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
puien - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 16: Hangen sluitwerk voor hefschuiframen

NEN-EN 13126-16:2019/C1:2022
en

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
puien - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 16: Hangen sluitwerk voor hefschuiframen

NEN-EN 13126-17:2019 en

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk voor ramen en
puien - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 17: Hangen sluitwerk voor parallelschuif-valramen

NEN-EN 13126-19:2011 en

Hang- en sluitwerk, beslag voor ramen en puien - Eisen
en beproevingsmethoden - Deel 19: Schuivend sluitwerk

NEN-EN 13637:2015 en

Hang- en sluitwerk - Elektrisch bestuurde
uitgangssystemen gebruikt voor vluchtroutes - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14637:2007 en

Hang- en sluitwerk - Elektrisch gestuurde openstandhouders voor rook-en branddeuren - Eisen,
beproevingsmethoden, aanbrengen en onderhoud

NEN-EN 14648:2007 en

Hang- en sluitwerk - Hulpstukken voor luiken - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14846:2008 en

Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels Elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten - Eisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN 15570:2008 en

Onderdelen voor meubels - Sterkte en duurzaamheid
van scharnieren en hun samenstellingen - Scharnieren
draaiend op een verticale as

NEN-EN 15684:2021 en

Hang- en sluitwerk - Mechatronische cilinders - Eisen en
beproevingsmethoden

CEN/TR 15894:2009 en

Hang- en sluitwerk - Deuronderdelen voor gebruik door
kinderen, ouderen en gehandicapten thuis en in
openbare gebouwen - Leidraad voor specificaties

NEN-EN 16035:2013 en

Hardware performance sheet (HPS) - Identificatie en
samenvatting van testresultaten ten behoeve van
uitwisselbaarheid van hang-en sluitwerk toegepast in
brand- en rookwerende deuren en beweegbare ramen
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NEN-EN 16864:2017 en

Hang- en sluitwerk - Mechatronische hangsloten - Eisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN 16867:2020+A1:2021 en

Hang- en sluitwerk - Mechatronisch deurbeslag - Eisen
en beproevingsmethoden

NVN-CEN/TS 17814:2022 en

Hang- en sluitwerk -Sluitplansystemen gegevens
bescherming - richtlijnen

NEN 1770:1984 nl

Brievengleuven en brievenbussen

NEN 5089:2019+A1:2021 nl

Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen
en beproevingsmethoden

91.200 - Bouwtechniek
NEN-EN 12811-3:2003/C1:2007
en;fr;de

Steigers - Deel 3: Proefbelastingen

NEN-EN 16508:2015 en

Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Constructies met
behuizing - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp

NEN-ISO 7078:2020 en

Buildings and civil engineering works - Procedures for
setting out, measurement and surveying - Vocabulary

NEN 1814:2001 nl

Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en
woningen

NEN 2699:2017 nl

Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
- Begripsomschrijvingen en indeling

91.220 - Bouwwerktuigen
NEN-EN 39:2001 en

Losse stalen buizen voor toepassing in
steigerconstructies - Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 74-1:2022 en

Koppelingen en toebehoren voor het gebruik in
gevelsteigers en ondersteuningssteigers gemaakt van
stalen buizen - Deel 1: Koppelingen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 74-2:2022 en

Koppelingen en toebehoren voor het gebruik in
gevelssteigers en ondersteuningssteigers gemaakt van
stalen buizen - Deel 2: Speciale koppelingen - Eisen en
beproevingsprocedures

NEN-EN 74-3:2007 en

Koppelingen en toebehoren voor het gebruik van
gevelsteigers en ondersteuningssteigers gemaakt van
stalen buizen - Deel 3: Spieën en grondplaten - Eisen en
beproevingsprocedures

NEN-EN 1004-1:2020 en

Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen
- Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en
prestatie-eisen

NEN-EN 1004-2:2021 en

Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen
- Deel 2: Regels en richtlijnen voor het opstellen van een
handleiding

NEN-EN 1009-1:2020 en

Machines voor mechanische verwerking van mineralen
en vergelijkbare vaste materialen - Veiligheid - Deel 1:
Gemeenschappelijke eisen voor niet voltooide machines
en verwerkingsinstallaties

NEN-EN 1009-2:2020 en

Machines voor mechanische verwerking van mineralen
en vergelijkbare vaste materialen - Veiligheid - Deel 2:
Specifieke eisen voor toevoer machines en voor continue
handeling apparatuur.
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NEN-EN 1009-3:2020 en

Machines voor mechanische verwerking van mineralen
en vergelijkbare vaste materialen - Veiligheid - Deel 3:
Specifieke eisen voor breek en maal machines

NEN-EN 1009-4:2020 en

Machines voor mechanische verwerking van mineralen
en vergelijkbare vaste materialen - Veiligheid - Deel 4:
Specifieke eisen voor zeef machines

NEN-EN 1009-5:2020 en

Machines voor mechanische verwerking van mineralen
en vergelijkbare vaste materialen - Veiligheid - Deel 5:
specifieke eisen voor schoonmaak, recycling, sorteer en
modderbehandelingsmachines

NEN-EN 1065:1998 en

Stalen schroefstempels - Productspecificaties, ontwerp
en onderzoek door berekeningen en beproevingen

NEN-EN 12001:2012 en

Machines voor het transport, het spuiten en verwerking
van beton en specie - Veiligheidseisen

NEN-EN 12110:2014 en

Tunnelbouwmachines - Luchtsluizen - Veiligheidseisen

NEN-EN 12111:2014 en

Tunnelbouwmachines - Continu-graafmachines Veiligheidseisen

NEN-EN 12418:2022 en

Steensnijmachines voor gebruik op de bouwplaats Veiligheid

NEN-EN 12609:2021 en

Betonmixers - Veiligheidseisen

NEN-EN 12629-1:2000+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 1:
Gemeenschappelijke eisen
NEN-EN 12629-2:2003+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 2:
Steenvormmachines
NEN-EN 12629-3:2003+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 3: Machines
met glij- en draaitafels
NEN-EN 12629-4:2001+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 4:
Betonmachines voor dakpannen
NEN-EN 12629-5-1:2004+A1:2010 Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
en
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 5-1: Machines
voor het maken van buizen in verticale richting
NEN-EN 12629-5-2:2004+A1:2010 Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
en
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 5-2: Machines
voor het maken van buizen in horizontale richting
NEN-EN 12629-5-3:2003+A1:2010 Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
en
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 5-3: Machines
voor voorgespannen buis
NEN-EN 12629-5-4:2004+A1:2010 Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
en
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 5-4: Machines
voor betonbuizen
NEN-EN 12629-6:2004+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 6: Stationaire
en mobiele uitrusting voor de vervaardiging van vooraf
versterkte producten
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NEN-EN 12629-7:2004+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 7: Stationaire
en mobiele uitrusting voor de vervaardiging van
voorgespannen producten
NEN-EN 12629-8:2003+A1:2010 en Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van
beton en kalkzandsteen - Veiligheid - Deel 8: Machines
en uitrusting voor de vervaardiging van bouwproducten
van beton en kalkzandsteen
NEN-EN 12649:2008+A1:2011 en

Betonverdichters en afstrijkmachines - Veiligheid

NEN-EN 12810-1:2004 en

Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde
onderdelen - Deel 1: Product specificaties

NEN-EN 12810-2:2004 en

Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde
onderdelen - Deel 2: Bijzondere methoden voor het
constructief ontwerpen

NEN-EN 12811-1:2004 en

Tijdelijke hulpconstructies voor de bouw - Deel 1:
Steigers - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp

NEN-EN 12811-2:2004 en

Steigers - Deel 2: Informatie over materialen

NEN-EN 12811-3:2003 en

Steigers - Deel 3: Proefbelastingen

NEN-EN 12811-4:2013 en

Steigers - Deel 4: Uitkragende veiligheidsschotten voor
steigers - Prestatie-eisen en productontwerp

NEN-EN 12812:2008 en

Ondersteuningsconstructies - Prestatie-eisen en
algemeen ontwerp

NEN-EN 12813:2004 en

Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Ondersteuningstorens
uit geprefabriceerde onderdelen - Specifieke methoden
voor het constructief ontwerpen

NEN-EN 13374:2013+A1:2019 en

Tijdelijke vloerrandbeveiligingen - Productspecificatie Beproevingsmethoden

NEN-EN 13377:2002 en

Houten bekistingdragers - Eisen, classificatie en
beoordeling

NEN-EN 15027:2007+A1:2009 en

Verplaatsbare zaagwand en kabelzaaguitrusting voor
werkplaats - Veiligheid

NEN-EN 16031:2012 en

Aluminium schroefstempels - Productspecificaties,
ontwerp en beoordeling door berekening en
beproevingen

NEN-EN 16191:2014 en

Tunnelbouwmachines - Veiligheidseisen

NEN-EN 16719:2018 en

Transportsteigers

NEN-EN 17293:2020 en

Tijdelijke constructies voor bouwwerken - Uitvoering Vereisten voor fabricage

NEN-ISO 11375:1998 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Termen en
definities

NEN-ISO 11886:2002/C1:2006 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en
lichtingsapparatuur - Woordenlijst en commerciële
specificaties

NEN-ISO 11886:2002 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Hei- en
lichtingsapparatuur - Woordenlijst en commerciële
specificatie

NPR-ISO/TR 12603:2010 en

Maken van bouwmachines en -apparatuur - Classificatie
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NEN-ISO 13105-1:2014 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Machines voor
egalisering en afwerking van beton - Deel 1: Termen en
commerciele specificaties

NEN-ISO 13105-2:2014/A1:2018
en

Machines en apparatuur voor de bouw - Machines voor
egalisering en afwerking van beton - Deel 2:
Veiligheidseisen en -keuring

NEN-ISO 13105-2:2014 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Machines voor
egalisering en afwerking van beton - Deel 2:
Veiligheidseisen en -keuring

NEN-ISO 15644:2002 en

Wegenbouw en het gebruik van apparatuur Steenslagverdelers - Terminologie en commerciële
specificaties

NEN-ISO 15688:2012 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur Bodemstabilisatoren - Terminologie en commerciële
specificaties

NEN-ISO 15689:2003 en

Wegenbouw en het gebruik van apparatuur Poederverdelers - Terminologie en commerciële
specificatie

NEN-ISO 16039:2004 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciële specificaties

NEN-ISO 16039:2004/A1:2013 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciële specificaties

NEN-ISO 17740-1:2015 en

Machines en apparatuur voor de bouw - concrete
plaatsbepalingsystemen voor stationaire uitrusting - Deel
1: Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 18650-1:2021 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Betonmengers Deel 1: Commerciële specificaties

NEN-ISO 18650-2:2014 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Betonmengers Deel 2: Procedure voor onderzoek van mengrendement

NEN-ISO 18651-1:2011 en

Machines en materieel voor bouwconstructies - Interne
trilmachines voor beton - Deel 1: Terminologie en
commerciële specificaties

NEN-ISO 18652:2006-10 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Externe
trilmachines voor beton

NEN-EN-ISO 19432-1:2020 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Draagbare, met
de hand geleide afkortslijpmachine aangedreven door
een verbrandingsmoter - Deel 1: Veiligheidseisen voor
snijmachines met in het midden gemonteerd roterende
schurende wielen

NEN-ISO 19433:2008 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Trillingsplaten
met lopende bediening - Terminologie en
bedrijfsspecificaties

NEN-ISO 19452:2008/C1:2008 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Lopende
bedienings trillings (schok) stampers - Terminologie en
bedrijfsspecificaties

NEN-ISO 19452:2008 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Lopende
bedienings trillings (schok) stampers - Terminologie en
bedrijfsspecificaties

NEN-ISO 19711-1:2019 en

Bouwmachines en uitrusting - Truck mixers - Deel 1:
Terminologie en commerciële specificaties
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NEN-ISO 19720-1:2017 en

Machines en materieel voor gebouwen - installaties voor
de bereiding van beton en mortel - deel 1: terminologie
en commerciële specificaties

NEN-ISO 21573-1:2014 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Betonpompen Deel 1: Definities en commerciële specificaties

NEN-ISO 21573-2:2020 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Betonpompen Deel 2: Procedure voor onderzoek van technische
parameters

NEN-ISO 21592:2006 en

Machines en apparatuur voor de bouw Betonspuitmachines - Terminologie en commerciële
specificaties

NEN-ISO 21873-1:2015 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Mobiele
maalmachines - Deel 1: Terminologie en commerciële
specificaties

NEN-ISO 21873-2:2019 en

Machines en apparatuur voor de bouw - Mobiele
maalmachine - Deel 2: Veiligheidseisen en verificatie

NEN 2484:1989 nl

Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen,
definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en
onderhoud

NEN 2484:1989/C1:1990 nl

Draagbaar klimmaterieel - Ladders en trappen - Termen,
definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en
onderhoud

93.010 - Civiele techniek, algemeen
NEN-EN 14933:2007 en

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vulen isolatieproducten voor toepassingen in de civiele
techniek - Fabrieksmatig vervaardigde producten van
geëxpandeerd polystyreen (EPS) - Specificatie

NEN-EN 14934:2007 en

Producten voor thermische isolatie en lichtgewicht vulen isolatieproducten voor toepassingen in de civiele
techniek - Fabrieksmatig vervaardigde producten van
geëxtrodeerd polystyreen schuim (XPS) - Specificatie

NEN-ISO 6707-1:2020 en;ru

Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part
1: General terms

NEN-ISO 6707-4:2021 en

Bouwkunde en civiele techniek - Woordenlijst - Deel 4 :
Facility management termen

NEN-EN-ISO 19650-3:2020 en

Organization and digitization of information about
buildings and civil engineering works, including building
information modelling (BIM) - Information management
using building information modelling - Part 3:
Operational phase of the assets

NEN-ISO 23234:2021 (Cor. 202105) en

Buildings and civil engineering works - Security Planning of security measures in the built environment

NEN 3651:2020 en

Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij
belangrijke waterstaatswerken

NEN 3651:2020 nl

Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij
belangrijke waterstaatswerken

NEN 7171-1:2009 nl

Ordening van ondergrondse netten - Deel 1: Criteria

NPR 7171-2:2009 nl

Ordening van ondergrondse netten - Deel 2:
Procesbeschrijving
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NTA 8111:2011 nl

Drijvende bouwwerken

93.020 - Grondwerken. Uitgravingen. Funderingen. Ondergrondse werken
NEN-EN 1536:2010+A1:2015 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Boorpalen

NEN-EN 1537:2013 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk Grondankers

NEN-EN 1538:2010+A1:2015 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk Diepwanden

NEN-EN 1993-5:2008/NB:2012 en

Nationale bijlage bij Eurocode 3: Ontwerp en berekening
van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden

NEN-EN 1997-1:2005/C1:2009 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene
regels

NEN-EN 1997-1:2005 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene
regels

NEN-EN 1997-1:2005/A1:2013 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene
regels

NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016 nl

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene
regels

NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7:
Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels

NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7:
Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels

NEN-EN 1997-2:2007/NB:2011 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-2 Eurocode 7
Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en
beproeving (inclusief C1:2010)

NEN-EN 1997-2:2007 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2:
Grondonderzoek en beproeving

NEN-EN 1997-2:2007/C1:2010 en

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2:
Grondonderzoek en beproeving

NEN-EN 10248-1:1995 nl

Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde
staalsoorten - Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10248-1:1995 en

Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde
staalsoorten - Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 10248-2:1995 en

Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde
staalsoorten - Deel 2: Toleranties op vorm en
afmetingen

NEN-EN 10248-2:1995 nl

Warmgewalste damwandprofielen van ongelegeerde
staalsoorten

NEN-EN 12063:1999 nl

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk Damwanden

NEN-EN 12063:1999 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk Damwanden

NEN-EN 12699:2015 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk Verdringingspalen

NEN-EN 12715:2020 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Grouten

NEN-EN 12716:2018 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Jet
grouting
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NEN-EN
12794:2005+A1:2007/C1:2008 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Heipalen

NEN-EN 12794:2005+A1:2007 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Heipalen

NEN-EN 13331-1:2002 en

Sleufbekisting - Deel 1: Productspecificaties

NEN-EN 13331-2:2002 en

Sleufbekisting - Deel 2: Beoordeling door berekening of
beproeving

NEN-EN 14199:2015 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Micropalen

NEN-EN 14475:2006 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk Gewapende grond constructies

NEN-EN 14475:2006/C1:2006 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk Gewapende grond constructies

NEN-EN 14490:2010 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk Grondvernageling

NEN-EN 14653-1:2005 en

Hand bediend hydraulisch stempelsysteem voor
sleufbekisting - Deel 1: Productspecificaties

NEN-EN 14653-2:2005 en

Hand bediend hydraulisch stempelsysteem voor
sleufbekisting - Deel 2: Beoordeling door berekening of
beproeving

NEN-EN 14679:2005 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Diep
mengen

NEN-EN 14679:2005/C1:2006 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Diep
mengen

NEN-EN 14731:2005 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk Grondverbetering door dieptrillen

NEN-EN 15237:2007 en

Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Verticale
drainage

NEN-EN 16228-1:2014+A1:2022 en Boor- en funderingsmachines - Veiligheid - Deel 1:
Gemeenschappelijke eisen
NEN-EN 16228-2:2014+A1:2022 en Boor- en funderingsmachines - Veiligheid - Deel 2:
Mobiele boorwerktuigen voor civiel en geotechnisch
onderzoek, delfstoffen en mijnbouw
NEN-EN 16228-3:2014+A1:2022 en Boor- en funderingsmachines - Veiligheid - Deel 3:
Horizontaal gestuurde boormachines
NEN-EN 16228-4:2014+A1:2022 en Boor- en funderingsmachines - Veiligheid - Deel 4:
Funderingsmachines
NEN-EN 16228-5:2014+A1:2022 en Boor- en funderingsmachines - Veiligheid - Deel 5:
Machines voor het maken van diepwanden
NEN-EN 16228-6:2014+A1:2022 en Boor- en funderingsmachines - Veiligheid - Deel 6:
Machines voor sproeien, spuiten en injecteren van beton
NEN-EN 16228-7:2014+A1:2022 en Boor- en funderingsmachines - Veiligheid - Deel 7:
Uitwisselbare uitrustingsstukken
NEN-EN 16907-1:2018 en

Grondwerken - Deel 1: Beginselen en algemene regels

NEN-EN 16907-2:2018 en

Grondwerken - Deel 2: Classificatie van materialen

NEN-EN 16907-3:2018 en

Grondwerken - Deel 3: Uitvoering van grondwerken

NEN-EN 16907-4:2018 en

Grondwerken - Deel 4: Bewerking van grond met kalk
en/of hydraulische bindmiddelen
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NEN-EN 16907-5:2018 en

Grondwerken - Deel 5: Kwaliteitscontrole

NEN-EN 16907-6:2018 en

Grondwerken - Deel 6: Landaanwinning met gebaggerd
hydraulisch materiaal

NEN-EN 16907-7:2021 en

Earthworks - Part 7: Hydraulic placement of extractive
waste

CEN/TS 17006:2016 en

Earthworks - Continuous Compaction Control (CCC)

NEN-EN 17542-1:2022 en

Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 1:
Degradability test standard

NEN-EN 17542-2:2022 en

Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 2:
Fragmentability test standard

NEN-EN 17542-3:2022 en

Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 3:
Methylene blue value VBS on soils and rocks

CEN/TS 17693-1:2021 en

Earthworks - Soil treatment tests - Part 1: pH-test for
determination of the lime requirement of soils for
stabilization (Lime Fixation Point LFP, Lime Modification
Optimum LMO)

CEN/TS 17693-2:2021 en

Earthworks - Soil treatment tests - Part 2: Test of
evaluation of the aptitude of a dry material to emit dust

NEN-EN-ISO 17892-3:2016 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 3: Bepaling van de
dichtheid van gronddeeltjes

NEN-EN-ISO 13793:2001 en

Thermische eigenschappen van gebouwen - Thermisch
ontwerp van funderingen om opvriezen te voorkomen

NEN-EN-ISO 14688-1:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en
beschrijving

NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN
8990:2020 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en
beschrijving

NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN
8991:2020 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor een
classificatie

NEN-EN-ISO 14689:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en
classificatie van gesteente - Deel 1: Identificatie en
beschrijving

NEN-EN-ISO 17628:2015 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Geothermische
beproeving - Bepaling van de thermische geleidbaarheid
van grond en rots bij gebruik van een boorkop
warmtewisselaar

NEN-EN-ISO 17892-1:2014 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het
watergehalte

NEN-EN-ISO 178921:2014/A1:2022 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het
watergehalte

NEN-EN-ISO 17892-2:2014 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 2: Bepaling van de
dichtheid van fijn korrelige grond
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NEN-EN-ISO 17892-4:2016 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 4: Bepaling van de
korrelgrootte verdeling

NEN-EN-ISO 17892-5:2017 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 5: Één-dimensionale
samendrukkingsproef

NEN-EN-ISO 17892-6:2017 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 6: Valconusproef

NEN-EN-ISO 17892-7:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 7: Vrije prisma proef

NEN-EN-ISO 17892-8:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 8: Ongeconsolideerde,
ongedraineerde traxiaalproef

NEN-EN-ISO 17892-9:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 9: Geconsolideerde
traxiaal proeven op waterverzadigde grond

NEN-EN-ISO 17892-10:2019 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 10: Directe
afschuifproef

NEN-EN-ISO 17892-11:2019 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 11: Beproeven van de
doorlatendheid

NEN-EN-ISO 17892-12:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de
Atterbergse grenzen

NEN-EN-ISO 1789212:2018/A1:2021 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de
Atterbergse grenzen

NEN-EN-ISO 1789212:2018/A2:2022 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de
Atterbergse grenzen

NEN-EN-ISO 18674-1:2015 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Geotechnische
controle door middel van veldinstrumentatie - Deel 1:
Algemene regels

NEN-EN-ISO 18674-2:2016 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 2:
Measurement of displacements along a line:
Extensometers

NEN-EN-ISO 18674-3:2018 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 3:
Measurement of displacements across a line:
Inclinometers

NEN-EN-ISO 186743:2018/A1:2020 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 3:
Measurement of displacements across a line:
Inclinometers

NEN-EN-ISO 18674-4:2020 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 4:
Measurement of pore water pressure: Piezometers

Document Taal

Titel

NEN-EN-ISO 18674-5:2019 en

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical
monitoring by field instrumentation - Part 5: Stress
change measurements by total pressure cells (TPC)

NEN-EN-ISO 22282-1:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving Geohydrologische beproeving - Deel 1 : Algemene regels

NEN-EN-ISO 22282-2:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving Geohydrologische beproeving - Deel 2:
Waterdoorlatendheidsproef in een boorgat met
gebruikmaking van open systemen

NEN-EN-ISO 22282-3:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving Geohydrologische beproeving - Deel 3: Waterdrukproef
in gesteente

NEN-EN-ISO 22282-4:2021 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving Geohydrologische beproeving - Deel 4: Pompproef

NEN-EN-ISO 22282-5:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving Geohydrologische beproeving - Deel 5: Infiltrometer
beproeving

NEN-EN-ISO 22282-6:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving Geohydrologische beproeving - Deel 6:
Waterdoorlatendheidsproef in een boorgat met packer
en pulsstimulatie

NEN-EN-ISO 22475-1:2021 en

Geotechnisch onderzoek en testen - Bemonstering van
bodem, gesteente en grondwater - Deel 1: Technische
principes voor de bemonstering van bodem, gesteente
en grondwater

NPR-CEN-ISO/TS 22475-2:2006 en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Methoden voor
monsterneming en grondwatermeting - Deel 2: Criteria
voor de kwalificatie voor bedrijven en personeel
NEN-EN-ISO 22476-1:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 1: Elektrische sondering met en zonder
waterspanningsmeting

NEN-EN-ISO 224761:2012/C1:2013 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 1: Elektrische sondering met en zonder
waterspanningsmeting

NEN-EN-ISO 22476-2:2005 en

Geotechniek - Veldproeven - Deel 2: Slag sondering

NEN-EN-ISO 224762:2005/A1:2011 en

Geotechniek - Veldproeven - Deel 2: Slag sondering

NEN-EN-ISO 224763:2005/A1:2011 en

Geotechniek - Veldproeven - Deel 3: Standaard
penetratieproef

NEN-EN-ISO 22476-3:2005 en

Geotechniek - Veldproeven - Deel 3: Standaard
penetratieproef

NEN-EN-ISO 22476-4:2021 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 4: Ménard pressiometerproef

NEN-EN-ISO 22476-5:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 5: Flexible dilatometerproef

NEN-EN-ISO 22476-6:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 6: Zelfborende pressiometer test

NEN-EN-ISO 22476-7:2012 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 7: Borehole jack test
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NEN-EN-ISO 22476-8:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 8: Conus-pressiometer test

NEN-EN-ISO 22476-9:2020 en

Grondonderzoek en testen - Veldtesten - Deel 9: Veld
vinproef (FVT en FVT-F)

NEN-EN-ISO 22476-10:2017 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 10: Statische gewichtssondering

NEN-EN-ISO 22476-11:2017 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 11: Vlakke dilatometer proef

NEN-EN-ISO 22476-12:2009 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 12: Mechanische sondering (CPT)

NEN-EN-ISO 22476-14:2020 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 14: Slag-sonderingen

NEN-EN-ISO 22476-15:2016 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veldproeven Deel 15: Meting tijdens boren

NEN-EN-ISO 22477-1:2018 (Cor.
2019-10) en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
geotechnische constructies - Deel 1: Proefbelasting van
palen door statische axiale belasting op druk

NEN-EN-ISO 22477-4:2018 en

Geotechnisch onderzoek en testen - Testen van
geotechnische constructies - Deel 4: Testen van palen
met dynamic load testing

NEN-EN-ISO 22477-5:2018 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
geotechnische constructies - Deel 5: Beproeving van
verankeringen

NEN-EN-ISO 22477-10:2016 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van
geotechnische constructies - Deel 10: Beproeving van
palen: snelle drukbelastingproef

NEN-ISO 23469:2005 en

Grondslagen voor het ontwerpen van constructies Seismische belastingen voor ontwerpen geotechnisch
werk

NVN-CEN ISO/TS 24283-1:2022 en Geotechnisch onderzoek en beproeving Kwalificatiecriteria en beoordeling - Deel 1:
Gekwalificeerde technicus en gekwalificeerde operator
NVN-CEN ISO/TS 24283-2:2022 en Geotechnisch onderzoek en beproeving Kwalificatiecriteria en beoordeling - Deel 2:
Verantwoordelijk expert
NVN-CEN ISO/TS 24283-3:2022 en Geotechnisch onderzoek en beproeving Kwalificatiecriteria en beoordeling - Deel 3:
Gekwalificeerde onderneming
N 213:1939 nl

Indeeling en benaming van grondmonsters - Methoden
voor onderzoek van zand en grind

N 359:1943 nl

Landmeetkunde - Seinen bij het uitbakenen van
meetlijnen

NEN-EN 19971+C1+A1:2016/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7:
Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels

NEN 3048:1967 nl

Symbolen voor pijpleidingen en toebehoren

NEN 3350:1991 nl

Stalen tanks voor de ondergrondse drukloze opslag van
vloeistoffen

NEN 5108:1990/C1:1990 nl

Geotechniek - Bepaling in het terrein van de CBR-waarde
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NEN 5108:1990 nl

Geotechniek - Bepaling in het terrein van de CBR-waarde

NEN 5743:1995 nl

Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de
bepaling van vluchtige verbindingen

NEN 5744:2020 nl

Bodem - Monsterneming van grondwater

NEN 7063:1987 nl

Duikerelementen van spiraalvormig gegolfd verzinkt
plaatstaal - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7063:1987/C1:1991 nl

Duikerelementen van spiraalvormig gegolfd verzinkt
plaatstaal - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7064:1987 nl

Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal Meerplatige systemen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7064:1987/C1:1991 nl

Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal Meerplatige systemen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7080:1982 nl

Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met
klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen

NEN 7080:1982/C1:1983 nl

Cilindrische moffen van thermoplastische kunststof met
klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen

NEN 7171-1:2009 nl

Ordening van ondergrondse netten - Deel 1: Criteria

NPR 7171-2:2009 nl

Ordening van ondergrondse netten - Deel 2:
Procesbeschrijving

NPR 7201:2017+A1:2020 nl

Geotechniek - Bepaling van het axiaal draagvermogen
van funderingspalen door middel van proefbelastingen

NCS 7201:2017 nl

Zelfverklaring 'Proefbelasting van funderingspalen'
behorend bij NPR 7201

NEN 9997-1+C2:2017 nl

Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1:
Algemene regels

NEN 9997-1:2016/C2:2017 nl

Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1:
Algemene regels

NPR 9998:2020 en

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen
en weerstanden

NPR 9998:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een
gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen
en weerstanden

93.025 - Watertransportsystemen buiten gebouwen
NEN-EN 14801:2006 en

Voorwaarden voor drukclassificatie voor producten voor
drinkwater- en afvalwaterleidingen

NEN-EN 14802:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Thermokunststof schachten
of stijgleidingen voor inspectieputten en mangaten Bepaling van de weerstand tegen oppervlakte- en
verkeersbelasting

NEN-EN 14830:2006 en

Thermoplastische inspectieput- en mangat bodem Beproevingsmethoden voor knikweerstand

NEN-EN 16941-1:2018 en

Locatie gebonden niet-drinkwatersystemen: Deel 1:
Systemen voor het gebruik van regenwater

NEN-EN 16941-2:2021 en

Locatie gebonden niet-drinkwatersystemen - Deel 2:
Systemen voor het gebruik van grijs water
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NEN-EN-ISO 1452-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 1452-3:2010 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 3:
Fittingen (corrected and reprinted)

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NPR-ISO/TR 4191:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
- Beproevingsomstandigheden voor buizen en
hulpstukken van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVCU) - Richtlijnen voor installatie

NEN-EN-ISO 8795:2001 en

Kunststofleidingsystemen voor het transport van
drinkwater - Migratie-onderzoek - Bepaling van de
migratiewaarden van kunststofbuizen, hulpstukken en
hun verbindingen

NEN-ISO 9349:2017 en

In de fabriek voorgeïsoleerde gietijzeren buissystemen

NEN-EN-ISO 11298-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 11298-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11298-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 11298-4:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor de renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-ISO 21004:2006 en

Kunststofleidingsystemen - Meerlaagse buizen en hun
verbindingen, gebaseerd op thermoplasten, voor
watervoorziening

NEN-ISO 21307:2018/A1:2020 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen

Document Taal

Titel

NEN-ISO 21307:2018 en

Kunststof buizen en hulpstukken - Stuiklas
afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en
hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en
waterdistributiesystemen

NEN-EN-ISO 22391-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 22391-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 2: Buizen

NEN-EN-ISO 22391-3:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 223913:2009/A2:2021 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 3: Fittingen

NEN-EN-ISO 22391-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid voor
de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 22391Kunststofleidingsystemen voor warm- en
5:2009/A1:2021 (Cor. 2021-08) en koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 5: Geschiktheid voor
de toepassing van het systeem
NVN-CEN ISO/TS 22391-7:2019 en Kunststofleidingsystemen voor warm- en
koudwaterinstallaties - Temperatuurbestendige
polyetheen buizen (PE-RT) - Deel 7: Richtlijn voor de
beoordeling van de conformiteit
NEN-ISO 24512:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen
van de drinkwatervoorziening en het beoordelen van de
dienstverlening

93.030 - Buitenriolering
NEN-EN 295-3:2012 en

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en rioleringen Deel 3: Beproevingsmethoden

NEN-EN 476:2022 en

Algemene eisen voor rioleringsonderdelen

NEN-EN 588-2:2002 en

Vezelcementbuizen voor rioleringen onder vrij verval Deel 2: Putten

NEN-EN 752:2017 en

Buitenriolering - Rioolmanagement

CEN/TS 1046:2021 en

Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the
building structures for gravity and pressurised systems Trench installation

NVN-CEN/TS 1401-2:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2:
Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling

NPR-CEN/TS 1452-7:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse en
bovengrondse drukriolering - Ongeplasticeerd PVC (PVCU) - Deel 7: Aanbevelingen voor de
conformiteitsbeoordeling

Document Taal

Titel

NEN-EN 1610:2015 en

Buitenrioleering - Aanleg en beproeving van
leidingsystemen

NEN-EN 1852-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 1: Eisen voor buizen,
hulpstukken en het systeem

CEN/TS 1852-2:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen
- Polypropeen (PP) - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1916:2002 nl

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C2:2007 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C1:2005 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1916:2002/C3:2008 en

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN-EN 1917:2002/C2:2007 en

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1917:2002 nl

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1917:2002 en

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1917:2002/C1:2005 en

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 1917:2002/C3:2008 en

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN-EN 12201-2:2011+A1:2013 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
2: Buizen
NEN-EN 12201-3:2011+A1:2012 en Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening en
voor drainage en drukriolering - Polyetheen (PE) - Deel
3: Hulpstukken
NEN-EN 12666-1:2006+A1:2011 en Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
binnen- en buitenrioleringen - Polyetheen (PE) - Deel 1:
Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem
NPR-CEN/TS 12666-2:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Polyetheen (PE) - Deel 2: Leidraad voor de
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 12889:2000 en

Buitenriolering - Aanleg en beproeving van
leidingsystemen voor sleufloze technieken

NEN-EN 13380:2001 en

Algemene eisen voor onderdelen voor renovatie en
herstel van de buitenriolering

NEN-EN 13476-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplasticeerd poly(vinyl chloride)(PVC-U),
polupropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 1:
Algemene eisen en prestatiekenmerken
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NEN-EN 13476-2:2018+A1:2020 en Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Leidingsystemen met een gestructureerde
wand van ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 2:
Specificaties voor buizen en hulpstukken met gladde
binnen- en buitenkant en het systeem, Type A
NEN-EN 13476-3:2018+A1:2020 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen met een gestructureerde wand van
ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 3:
Specifcaties voor buizen, hulpstukken met gladde
binnenkant en geprofileerde buitenkant en het systeem,
Type B
CEN/TS 13476-4:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen met een gestructureerde wand van
ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVC-U),
polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 4: Leidraad
voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 13508-1:2012 en

Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering- Deel
1: Algemene eisen

NEN-EN 135082:2003+A1:2011+CNL1:2021 nl

Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel
2: Coderingssysteem voor visuele inspectie

NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 en Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel
2: Coderingssysteem bij visuele inspectie
NEN-EN 13598-1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U),polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 1: Specificaties voor
aanvullende hulpstukken en inspectieputten

NEN-EN 13598-2:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen
(PP) en polyetheen (PE) - Deel 2: Specificaties voor
inspectieputten in verkeersgebieden en diepe
ondergrondse installaties

NPR-CEN/TS 13598-3:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze
rioleringen - Ongeplasticeerd poly(vinyl chloride) (PVCU), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) - Deel 3:
Leidraad voor conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14457:2004 en

Algemene eisen voor onderdelen voor sleufloos
aangelegde buitenriolering

NPR-CEN/TS 14632:2012 en

Kunststofleidingsystemen voor rioleringen en
watervoorziening, druk en drukloos - Glasvezelversterkte
thermohardende kunststoffen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyesterharsen (UP) - Aanbevelingen voor
de conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14636-1:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze rioleringen Polyesterharsbeton - Deel 1: Buizen en hulpstukken met
flexibele verbindingen

NEN-EN 14636-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze
rioleringsnetwerken - Polyesterharsbeton - Deel 2:
Mangat en kamerinspectie
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NEN-EN 14654-1:2021 en

Buitenriolering - Management en kwaliteitsbewaking van
operationele activiteiten - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 14654-2:2021 en

Buitenriolering - Management en kwaliteitsbewaking van
operationele activiteiten - Deel 2: Rehabilitatie

NEN-EN 14654-3:2021 en

Buitenriolering - Management en kwaliteitsbewaking van
operationele activiteiten - Deel 3: Reiniging van riolering

NEN-EN 14654-4:2021 en

Buitenriolering - Management en kwaliteitsbewaking van
operationele activiteiten - Deel 4: Controle van ingangen
door gebruikers

NVN-CEN/TS 14758-2:2016 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse
rioleringen - Polypropeen met minerale toevoegingen
(PP-MD) - Deel 2: Leidraad voor
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 14801:2006 en

Voorwaarden voor drukclassificatie voor producten voor
drinkwater- en afvalwaterleidingen

NEN-EN 14802:2005 en

Kunststofleidingsystemen - Thermokunststof schachten
of stijgleidingen voor inspectieputten en mangaten Bepaling van de weerstand tegen oppervlakte- en
verkeersbelasting

NPR-CEN/TS 14807:2013 en

Kunststofleidingsystemen - Glasvezel versterkte
thermohardende kunststof buizen (GVK) gebaseerd op
onverzadigde polyester hars (UP) - Richtlijn voor de
structurele analyse van ondergrondse GVK-UP
pijpleidingen

NEN-EN 14830:2006 en

Thermoplastische inspectieput- en mangat bodem Beproevingsmethoden voor knikweerstand

CEN/TR 14920:2005 en

Weerstand van rioolbuizen tegen drukreiniging Beproevingsmethode met bewegende straal

NEN-EN 14982:2006+A1:2010 en

Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Kunststof
schachten of stijgleidingen voor inspectieputten en
mangaten - Bepaling van de ringstijfheid

NEN-EN 15383:2012+A1:2013 en

Kunststofleidingsystemen voor buitenriolering - Glasvezel
versterkte thermohardende kunststof buizen (GVK) op
basis van polyester hars (UP) - Putten en inspectieputten

NEN-EN 15885:2018 en

Classificatie en karakterisering van technieken voor
renovatie, herstel en vervanging van de buitenriolering

NEN-EN 16506:2014 en

Systemen voor renovatie van buitenriolering - Lining met
een stijf verankerde kunststof binnenlaag

NPR-CEN/TR 16626:2014 en

Gresbuissystemen voor afvoerbuizen en rioleringen Richtlijn voor vrijwillige certificatieprocedures door een
derde partij

NEN-EN 16932-1:2018 en

Buitenriolering - Pompsystemen - Deel 1: Algemene
eisen

NEN-EN 16932-2:2018 en

Buitenriolering - Pompsystemen - Deel 2: Rioolgemalen,
persleidingen en drukriolering

NEN-EN 16932-3:2018 en

Buitenriolering - Pompsystemen - Deel 3:
Vacuümsystemen

NEN-EN 16933-1:2022 en

Buitenriolering - Ontwerp - Deel 1: Ontwerpprincipes
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NEN-EN 16933-2:2017 en

Buitenriolering - Ontwerp - Deel 2: Hydraulische
berekeningen

NEN-EN-ISO 1452-2:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 2:
Buizen

NEN-EN-ISO 1452-4:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 4:
Afsluiters

NEN-EN-ISO 1452-5:2009 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen
en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 5:
Geschiktheid voor de toepassing van het systeem

NEN-EN-ISO 11296-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 1:
Algemeen

NEN-EN-ISO 11296-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 2:
Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11296-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3:
Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 112964:2018/A1:2021 en

Plastics piping systems for renovation of underground
non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4:
Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1:
Updated definitions, marking requirements and
procedure for alternative expression of flexural test
results

NEN-EN-ISO 11296-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 4: Ter
plekke uithardende voeringen

NEN-EN-ISO 11296-7:2019 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 7:
Voeringen met spiraalvormige buizen

NEN-EN-ISO 11297-1:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 11297-2:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 2: Voeringen met doorlopende leidingen

NEN-EN-ISO 11297-3:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 3: Voeringen met nauwsluitende leidingen

NEN-EN-ISO 11297-4:2018 en

Kunststofleidingsystemen voor renovatie van
ondergrondse drainage en drukrioleringsnetwerken Deel 4: Met ter plaatse uithardende buis
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NEN-EN-ISO 13260:2011 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-EN-ISO 13260:2011/A1:2018
en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze rioleringen - Beproevingsmethode voor
bepaling van de weerstand tegen gecombineerde
cyclische temperatuurwisselingen en uitwendige
belasting

NEN-EN-ISO 13262:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse rioleringen - Spiraalbuizen met een
geprofileerde wand van thermoplasten - Bepaling van de
treksterkte van een naad

NEN-EN-ISO 13263:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor ondergrondse
drukloze toepassingen - Thermoplastische hulpstukken Beproevingsmethode voor bepalen van de slagsterkte

NEN-EN-ISO 13264:2017 en

Thermoplastische leidingsystemen voor drukloze
ondergrondse riolering - Thermoplastische hulpstukken Beproevingsmethode voor de mechanische sterkte of
flexibiliteit van handvervaardigde hulpstukken

NEN-ISO 13272:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering
- Leidingsystemen van ongeplasticeerd poly(vinyl
chloride) (PVC-U), polypropeen (PP), polypropeen met
minerale toevoegingen (PP-MD) en polyetheen (PE) Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden
en diepe ondergrondse installaties

NEN-ISO 16611:2017 en

Plastic leidingsystemen voor drainage en afvalverwerking
zonder druk - Niet-ronde leidingen en hun verbindingen
gemaakt van GRP gebaseerd op UP - Afmetingen, eisen
en testen

NEN-EN-ISO 23856:2021 en

Drukhoudende en drukloze kunststofleidingsystemen
voor watervoorziening, afvoer of riolering Glasvezelversterkte thermohardende kunststofsystemen
(GVK) op basis van onverzadigd polyesterhars

NEN-ISO 24511:2008 en

Dienstverlening op het gebied van drinkwatervoorziening
en afvalwatervoorziening - Richtlijnen voor het managen
van de afvalwatervoorziening en de beoordeling van de
dienstverlening

NEN-ISO 25780:2011 en

Kunststofleidingsystemen voor druk en drukloze
watervoorziening, irrigatie, drainage of riolering Glasvezelversterkte kunststofleidingsystemen op basis
van onverzadigde polyester hars (UP) - Buizen met
flexibele hulpstukken bedoeld om te worden
geïnstalleerd met behulp van gesloten front
boortechnieken

N 130:1932 nl

Rioleeringsonderdeelen - Gietijzeren straatkolkroosters
en trottoirkolkdeksels - Gietijzeren inlaatstuk met stalen
rooster

N 131:1952 nl

Rioleringsonderdelen - Betonnen bakken voor straat- en
trottoirkolk (klein model)

N 133:1951 nl

Rioleringsonderdelen - Gietijzeren inlaatstukken
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NEN 1184:1986 nl

Aanwijsplaten voor brandkranen, brandputten en
toestellen in water-, gas- en
stadsverwarmingsleidingnetten en voor riolering

NEN-EN 1610+NEN 3218-1:2019 nl Buitenriolering - Aanleg en beproeving van
leidingsystemen met Nederlandse aanvulling
NPR 3218-2:2019 nl

Buitenriolering - Deel 2: Richtlijnen voor de gebruiksfase

NPR 3218-3:2019 nl

Buitenriolering - Deel 3: Richtlijnen voor onderhoud

NEN 3300:1996 nl

Buitenriolering - Termen en definities

NEN 7035:2004 nl

Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN 7036:1976/C1:1981 nl

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7036:1976 nl

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7036:1976 en

Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

NEN 7037:1981 nl

Buizen van met glasvezel versterkte thermoharde
kunststoffen voor buitenriolering - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN 7060:1984/C1:1985 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7060:1984 nl

Instortmoffen van ongeplasticeerd PVC voor ronde
rioolbuizen van ongewapend of gewapend beton

NEN 7067:2019 nl

Kolken - Definities, nominale afmetingen, (functionele)
eisen en beproevingsmethoden

NEN 7126:2004 nl

Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton

NEN 7801:2020 nl

Koepelnorm voor rioolrenovatie met behulp van
liningtechnieken

NTA 8032:2016 nl

Renovatie van metalen gasleidingen met de
kousmethode

93.040 - Bruggenbouw
NEN-EN 1991-2:2003 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2:
Verkeersbelasting op bruggen

NEN-EN 1991-2+C1:2015 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2:
Verkeersbelasting op bruggen

NEN-EN 1991-2:2003/C1:2010 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2:
Verkeersbelasting op bruggen

NEN-EN 1991-2+C1:2015/NB:2019 Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2+C1: Eurocode 1:
nl
Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting
op bruggen
NEN-EN 1992-2:2005/C1:2008 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Bruggen

NEN-EN 1992-2+C1:2011/
NB:2016 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2+C1 Eurocode 2:
Ontwerp en berekening van betonconstructies Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en
detaillering

NEN-EN 1992-2:2005 en

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Bruggen (Bouwbesluit 2012)
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NEN-EN 1992-2+C1:2011 nl

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor
ontwerp, berekening en detaillering (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-11+C1:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening
van op trek belaste componenten (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1993-1-11:2007/C1:2009
en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening
van op trek belaste componenten

NEN-EN 1993-1-11:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening
van op trek belaste componenten

NEN-EN 1993-2:2007/C1:2009 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen

NEN-EN 1993-2:2007 en

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-2+C1:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen (Bouwbesluit
2012)

NEN-EN 1993-2+C1:2011/NB:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
nl
staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen (Bouwbesluit
2012)
NEN-EN 1994-2:2006 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-2+C1:2011 nl

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-2:2006/C1:2008 en

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels
voor bruggen

NEN-EN 1995-2:2005 nl

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 2: Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1995-2:2005 en

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van
houtconstructies - Deel 2: Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1998-2:2006/A2:2011 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 1998-2:2006/C1:2010 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 1998-2:2006 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen

NVN-ENV 1998-2:1995 en

Eurocode 8 - Ontwerpbepalingen voor de bestandheid
van constructies tegen aardbevingen - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 1998-2:2006/A1:2009 en

Eurocode 8: Ontwerp en berekening van
aardbevingsbestendige constructies - Deel 2: Bruggen

NEN-EN 15050:2007+A1:2012 en

Vooraf vervaardigde betonproducten - Brugelementen

CEN/TR 17231:2018 en

Eurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on
Bridges - Track-Bridge Interaction
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NEN-ISO 14963:2003 en

Mechanische trillingen en schok - Richtlijnen voor
dynamische beproevingen en onderzoeken van bruggen
en viaducten

NEN-ISO 19203:2018 en

Hot-dip galvanized and zinc-aluminium coated high
tensile steel wire for bridge cables - Specifications

NEN-ISO 19427:2019 en

Steel wire ropes - Pre-fabricated parallel wire strands for
suspension bridge main cable - Specifications

NEN-ISO 22762-2:2018 en

Seismische beschermingsisolatoren van elastomeer Deel 2: Toepassingen voor bruggen - Specificaties

NEN-EN 1993-1-11:2007/NB:2011
nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-11 Eurocode 3:
Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 111: Ontwerp en berekening van op trek belaste
componenten (inclusief C1:2009) (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1994-2+C1/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-2+C1 Eurocode 4:
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen
(Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1995-2:2005/NB:2011 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2:
Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN-EN 1995-2:2005/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1995-2 Eurocode 5:
Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2:
Bruggen (Bouwbesluit 2012)

NEN 2008:1977 nl

Voorschriften voor het vervaardigen van stalen bruggen
- VVSB 1977

NEN 2008:1977/C1:1979 nl

Voorschriften voor het vervaardigen van stalen bruggen
- VVSB 1977

NEN 6786-1:2017+C1:2021 nl

Voorschriften voor het ontwerp van beweegbare delen
van kunstwerken - Deel 1: Beweegbare bruggen (VOBB)

NEN 6787:2003 nl

Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid

NTA 8085:2021 nl

IFD-bouw vaste bruggen en viaducten

NTA 8086:2020 nl

IFD-bouw beweegbare bruggen

93.060 - Tunnelbouw
NEN-EN 12110:2014 en

Tunnelbouwmachines - Luchtsluizen - Veiligheidseisen

NEN-EN 12111:2014 en

Tunnelbouwmachines - Continu-graafmachines Veiligheidseisen

NEN-EN 14067-5:2022 en

Railtoepassingen - Aerodynamica - Deel 5: Eisen en
beproevingsprocedures voor aerodynamica in tunnels

NPR-CEN/TR 14067-7:2021 en

Railway applications - Aerodynamics - Part 7:
Fundamentals for test procedures for train-induced
ballast projection

NEN-EN 16191:2014 en

Tunnelbouwmachines - Veiligheidseisen

NEN-ISO 10815:2016 en

Mechanische trillingen- Het meten van inwendige
trillingen in treintunnels veroorzaakt door het passeren
van treinen.

NEN-ISO 14837-1:2005 en

Mechanische trillingen - Door de grond gevoerde
trillingen ontstaan door railsystemen - Deel 1: Algemene
leidraad
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93.080.01 - Wegenbouwkunde, algemeen
NEN 449:1969 nl

Weg- en waterbouwkundige tekeningen - Aanduidingen
van lengte- en dwarsprofielen

93.080.10 - Wegenbouw
NEN-EN 500-1:2006+A1:2009 en

Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 1:
Algemene eisen

NEN-EN 500-2:2006+A1:2008 en

Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 2:
Bijzondere eisen voor wegenfreesmachines

NEN-EN 500-3:2006+A1:2008 en

Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 3:
Bijzondere eisen voor machines voor de
bodemstabilisatie

NEN-EN 500-4:2011 en

Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 4:
Specifieke eisen voor verdichtingsmachines

NEN-EN 500-6:2006+A1:2008 en

Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 6:
Bijzondere eisen voor afwerkingsmachines

NEN-EN 536:2015 en

Wegenbouwmachines - Menginstallaties voor
wegenbouwmaterialen - Veiligheidseisen

NEN-EN 13020:2015 en

Machines voor de oppervlaktebehandeling van wegen Veiligheidseisen

NEN-EN 13036-1:2010 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 1:
Meting van de macrotextuurdiepte van een
verhardingslaag met een volumetrische methode

NEN-EN 13036-4:2011 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 4:
Methode voor de meting van de stroefheid van een
oppervlak - De slingerproef

NEN-EN 13036-5:2019 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 5: Beproevingsmethoden Deel 5: Bepaling van de vlakheidsindex in langsrichting

NEN-EN 13036-6:2008 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 6:
Meting van dwars- en langsprofielen in de
golflengtetrajecten voor vlakheid en megatextuur

NEN-EN 13036-8:2008 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 8:
Bepaling van vlakheid en onregelmatigheden

NEN-EN 13862:2022 en

Sleuvenzaagmachine voor vloeren - Veiligheid

NVN-CEN/TS 15209:2022 en

Tastbare oppervlakte bestratingsindicatoren gemaakt
van beton, klei en steen

CWA 15846:2008 en

Measuring method for Dynamic Compactness & Bearing
Capacity with SP-LFWD (Small - plate Light Falling
Weight Deflectometer)

NEN-EN 16165:2021 en

Bepaling van de slipweerstand voor
voetgangersgebieden - Evaluatiemethoden

NEN-ISO 8608:2016 en

Mechanische trillingen - Profielen van wegoppervlakken
- Verslaglegging van meetresultaten
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NEN-EN-ISO 13473-1:2019 (Cor.
2022-04) en

Karakterisering van de textuur van bestratingen met
oppervlakprofielen - Deel 1: Bepaling van de gemiddelde
profieldiepte

NEN-ISO 13473-2:2002 en

Karakterisering van de oppervlaktetextuur van
wegdekken met behulp van textuurprofielen - Deel 2:
Terminologie en basiseisen voor de analyse van
textuurprofielen van wegdekken

NEN-ISO 13473-3:2002 en

Karakterisering van de oppervlaktetextuur van
wegdekken met behulp van textuurprofielen - Deel 3:
Specificatie en classificatie van profielmeters

NEN-ISO 15642:2003 en

Wegenbouw en onderhoudsapparatuur Asfaltmenginstallaties - Terminologie en commerciële
specificaties

NEN-ISO 15643:2020 en

Wegenbouw en het gebruik van apparatuur Verdelers/sproeiers voor bitumineuze bindmiddelen Terminologie en commerciële specificaties

NEN-ISO 15644:2002 en

Wegenbouw en het gebruik van apparatuur Steenslagverdelers - Terminologie en commerciële
specificaties

NEN-ISO 15645:2018 en

Wegconstructie en -onderhouds uitrusting - Wegmaal
machines - Terminologie en commerciele specificaties

NEN-ISO 15688:2012 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur Bodemstabilisatoren - Terminologie en commerciële
specificaties

NEN-ISO 15689:2003 en

Wegenbouw en het gebruik van apparatuur Poederverdelers - Terminologie en commerciële
specificatie

NEN-ISO 15878:2021 en

Wegenbouw en onderhoudsmaterieel
- Afwerkingsmachines - Terminologie en zakelijke
specificaties

NEN-ISO 16039:2004 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciële specificaties

NEN-ISO 16039:2004/A1:2013 en

Wegenbouw en -onderhoudsapparatuur - Antislip
klinkers - Woordenlijst en commerciële specificaties

NEN-ISO 22242:2005 en

Wegenbouw en wegenonderhoudsmachines - Basistypen
- Identificatie en beschrijvingen

NEN-ISO 22242:2005/A1:2013 en

Wegenbouw en wegenonderhoudsmachines - Basistypen
- Identificatie en beschrijvingen

93.080.20 - Wegenbouwmaterialen
NEN-EN 932-3:1996 nl

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen
van toeslagmaterialen - Deel 3: Procedure en
terminologie voor een vereenvoudigde petrografische
beschrijving

NEN-EN 1338:2003 en

Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1338:2003 nl

Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1338:2003/C1:2006 en

Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1339:2003 nl

Betontegels - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1339:2003 en

Betontegels - Eisen en beproevingsmethoden
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NEN-EN 1339:2003/C1:2006 en

Betontegels - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1340:2003/C1:2006 en

Trottoirbanden - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1340:2003 nl

Betonbanden - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1340:2003 en

Trottoirbanden - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1341:2012 en

Platen van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1342:2012 en

Keien van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1343:2012 en

Banden van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN 1344:2013/C1:2015 en

Gebakken straatklinkers - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1344:2013 en

Gebakken straatklinkers - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1367-5:2011 en

Beproevingsmethoden voor de thermische
eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen Deel 5: Bepaling van de weerstand tegen kortstondige
verhitting

NEN-EN 1423:2012 en

Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van
beide

NEN-EN 1423:2012/C1:2013 en

Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van
beide

NEN-EN 1424:1997/A1:2003 en

Wegmarkeringsmaterialen - Premix glasparels

NEN-EN 1424:1997 en

Wegmarkeringsmaterialen - Premix glasparels

NEN-EN 1424:1997 nl

Wegmarkeringsmaterialen - Premix glasparels

NEN-EN 1463-1:2022 en

Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende
wegdekreflectoren - Deel 1: Initiële producteisen

NEN-EN 1463-2:2021 en

Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende
wegdekreflectoren - Deel 2: Praktijkbeproeving

NEN-EN 1790:2013 en

Materialen voor wegmarkering - Geprefabriceerde
wegmarkeringen

NEN-EN 1824:2020 en

Wegmarkeringsmaterialen - Beproeving op de weg

NEN-EN 1871:2020 en

Wegmarkeringsmaterialen - Wegenverf, thermoplasten
en thermoplastische materalen - Fysische eigenschappen

NEN-EN 12271:2007 en

Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken Eisen

NEN-EN 12272-1:2002 en

Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken Beproevingsmethoden - Deel 1: Aanbrengen van het
bindmiddel en de steenslag - Hoeveelheid en
nauwkeurigheid

NEN-EN 12272-2:2003 en

Oppervlakbehandeling - Beproevingsmethoden - Deel 2:
Visuele beoordeling van defecten
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NEN-EN 12272-3:2003 en

Oppervlaktebehandeling van verhardingen Beproevingsmethode - Deel 3: Bepaling van het
hechtvermogen van bindmiddel en steenslag met de
Vialitplaat-schokproef

NEN-EN 12273:2008 nl

Emulsie-asfaltbeton - Eisen

NEN-EN 12273:2008 en

Emulsie-asfaltbeton - Voorschriften

NEN-EN 12274-1:2018 en
NEN-EN 12274-2:2018 en

Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 2:
Bepaling van het bitumengehalte van het mengsel
inclusief de bereiding van monsters

NEN-EN 12274-3:2018 en

Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 3:
Consistentie

NEN-EN 12274-4:2018 en

Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 4:
Bepaling van de cohesie van het mengsel

NEN-EN 12274-5:2018 en

Slurry surfacing - Test method - Part 5: Determination of
the minimum binder content and wearing resistance

NEN-EN 12274-6:2018 en

Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 6:
Hoeveelheidsbepaling

NEN-EN 12274-7:2005 en

Emulsie-asfaltbeton - Deel 7: Schud-/slijtproef

NEN-EN 12274-8:2005 en

Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 8:
Visuele beoordeling van defecten

NEN-EN 12591:2009 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties
voor penetratiebitumen

CEN/TS 12633:2014 en

Methode van de gepolijste monsters voorafgaande tot
de meting van stroefheid van oppervlakken

NEN-EN 12697-1:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel 1:
Gehalte aan oplosbaar bindmiddel

NEN-EN 12697-2:2015+A1:2019 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel 2:
Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling
NEN-EN 12697-3:2013+A1:2019 en Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel 3:
Terugwinning van bitumen: Rotatieverdamper
NEN-EN 12697-4:2015 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel 4:
Terugwinning van bitumen: Destillatiekolom

NEN-EN 12697-5:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel 5:
Bepaling van de maximale mengseldichtheid

NEN-EN 12697-6:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel 6:
Bepaling van de proefstukdichtheid

NEN-EN 12697-7:2022 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 7: Bepaling van de
proefstukdichtheid met gammastraling

NEN-EN 12697-8:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel 8:
Bepaling van het poriëngehalte van asfaltproefstukken

NEN-EN 12697-9:2002 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 9: Bepaling van de
referentiedichtheid

NEN-EN 12697-10:2018 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 10: Bepaling van de
verdichtbaarheid
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NEN-EN 12697-11:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
11: Bepaling van de affiniteit van toeslagmateriaal voor
bitumen

NEN-EN 12697-12:2018 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
12: Bepaling van de watergevoeligheid

NEN-EN 12697-13:2017 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
13: Temperatuurmeting

NEN-EN 12697-14:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
14: Watergehalte

NEN-EN 12697-15:2022 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 15: Bepaling van de
ontmengingsgevoeligheid

NEN-EN 12697-16:2016 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Afslijting door spijkerbanden

NEN-EN 12697-17:2017 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
17: Deeltjesverlies van zeer open asfaltbeton

NEN-EN 12697-18:2017 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
18: Afgedropen bindmiddel

NEN-EN 12697-19:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
19: Doorlatendheid van proefstukken

NEN-EN 12697-20:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
20: Indringingsproef op kubusvormige of cilindrische
proefstukken

NEN-EN 12697-21:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
21: Indringingsproef op proefplaten

NEN-EN 12697-22:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
22: Wielspoorproef

NEN-EN 12697-23:2017 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
23: Bepaling van de splijttreksterkte van bitumineuze
proefstukken

NEN-EN 12697-24:2018 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
24: Weerstand tegen vermoeiing

NEN-EN 12697-25:2016 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
25: Cyclische drukproef

NEN-EN 12697-26:2018 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
26: Stugheid

NEN-EN 12697-27:2017 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
27: Monsterneming

NEN-EN 12697-28:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het
bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling

NEN-EN 12697-29:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethode - Deel 29:
Bepaling van de afmetingen van het bitumineuze
proefstuk

NEN-EN 12697-30:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 30: Proefstukken verdicht met
een slagverdichter

NEN-EN 12697-31:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
31: Proefstukken verdicht met een gyratorverdichter
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NEN-EN 12697-32:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
32: Verdichting van bitumineuze mengsels in het
laboratorium met een trillingsverdichter

NEN-EN 12697-33:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
33: Proefstukvervaardiging door verdichting met een
wals

NEN-EN 12697-34:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
34: Marshallproef

NEN-EN 12697-35:2016 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
35: Mengen in het laboratorium

NEN-EN 12697-36:2022 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 36: Bepaling van de dikte van
een bitumineuze laag

NEN-EN 12697-37:2022 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
37: Heetzandproef voor de hechting van bindmiddel aan
vooromhulde steenslag voor Hot Rolled Asphalt (HRA)

NEN-EN 12697-38:2004 nl

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 38: Algemene apparatuur en
kalibratie

NEN-EN 12697-38:2004 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 38: Algemene apparatuur en
kalibratie

NEN-EN 12697-39:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
39: Bepaling van het bindmiddelgehalte door
ontbranding

NEN-EN 12697-40:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
40: In-situ afwatering

NEN-EN 12697-41:2013 en

Bitumineuze mengels - Beproevingsmethoden voor warm
bereid asfalt - Deel 41: Weerstand tegen
ontdooiingsvloeistoffen

NEN-EN 12697-42:2021 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
42: Hoeveelheid aan vreemde deeltjes in asfaltgranulaat

NEN-EN 12697-43:2014 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 43: Weerstand tegen
brandstof

NEN-EN 12697-44:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 44: Scheurvoortplanting door
half-cirkel buigproef

NEN-EN 12697-45:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
45: Bepaling van de trekstijfheid van verzadigd en
verouderd asfalt

NEN-EN 12697-46:2020 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
46: Scheurvorming en eigenschappen bij lage
temperatuur bepaald met eenassige trekproeven

NEN-EN 12697-47:2010 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 47: Bepaling van het asgehalte
van natuurlijk asfalt

NEN-EN 12697-48:2021 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
48: Hechting tussen lagen
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NEN-EN 12697-49:2022 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor
warm bereid asfalt - Deel 49: Bepaling van wrijving na
polijsten

CEN/TS 12697-50:2018 en

Bituminous mixtures - Test methods - Part 50:
Resistance to scuffing

NVN-CEN/TS 12697-51:2017 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
51: Oppervlakte afschuifsterkte beproeving

NVN-CEN/TS 12697-52:2017 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
52: Conditionering voor veroudering door oxidatie

NEN-EN 12697-53:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
53: Beoordeling van de cohesie-toename met de
spreidbaarheidsmeetmethode

NEN-EN 12697-54:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
54: Rijping van het monster voor het beproeven van
mengsels met bitumenemulsie

NEN-EN 12697-55:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
55: Organoleptische beoordeling van mengsels met
bitumenemulsie

NEN-EN 12697-56:2019 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel
56: Monstervoorbereiding door statische verdichting

NEN-EN 12802:2011 en

Wegmarkeringsmaterialen - Methoden van
laboratoriumonderzoek en identificatie

NEN-EN 12970:2000 en

Gietasfalt voor afdichtingen - Definities, eisen en
beproevingsmethoden

NPR-CEN/TS 13036-2:2010 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 2 :
Beoordeling van de stroefheid van een
verhardingsoppervlak gebruikmakend van dynamische
meetsystemen

NEN-EN 13036-3:2003 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 3:
Meting van horizontale afwatering van deklagen

NEN-EN 13036-7:2003 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 7:
Vlakheidsmeting van een verhardingsoppervlak met een
rei

NEN-EN 13043:2003 en

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

NEN-EN 13043:2003/C1:2006 en

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

NEN-EN 13108-1:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1:
Asfaltbeton

NEN-EN 13108-2:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 2:
Zeer dunne laag asfaltbeton (BBTM)

NEN-EN 13108-3:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 3:
Zacht asfalt

NEN-EN 13108-4:2016/C1:2017 en Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 4:
Warmgewalst asfalt
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NEN-EN 13108-4:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 4:
Warmgewalst asfalt

NEN-EN 13108-5:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5:
Steenmastiekasfalt

NEN-EN 13108-6:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 6:
Gietasfalt

NEN-EN 13108-7:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 7:
Zeer open asfaltbeton

NEN-EN 13108-8:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 8:
Asfaltgranulaat

NEN-EN 13108-9:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel
9:Ultra dunne lagen asfaltbeton

NEN-EN 13108-20:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 20:
Typeonderzoek

NEN-EN 13108-21:2016 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 21:
Productiecontrole in de fabriek

NEN-EN 13108-31:2019 en

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 31:
Emulsie Asfaltbeton

NEN-EN 13197:2011+A1:2014 en

Wegmarkeringsmaterialen - Beproeving op de
slijtagesimulator

NEN-EN 13212:2011 en

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen te stellen aan de
productiecontrole

NEN-EN 13282-1:2013 en

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw - Deel
1: Snel verhardende hydraulische bindmiddelen voor de
wegenbouw - Samenstelling, specificaties en
conformiteitscriteria

NEN-EN 13282-2:2015 en

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw - Deel
2: Normaal verhardende hydraulische bindmiddelen voor
de wegenbouw - Samenstelling, specificaties en
conformiteitscriteria

NEN-EN 13282-3:2015 en

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw - Deel
3: Conformiteitscriteria

NEN-EN 13285:2018 en

Ongebonden mengsels - Eisen

NEN-EN 13286-1:2021 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
1: Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen
van de referentiedichtheid en het watergehalte Inleiding, algemene eisen en monsterneming

NEN-EN 13286-2:2010 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
2: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de
laboratoriumreferentiedichtheid en het watergehalte Proctorverdichting

NEN-EN 13286-2:2010/C1:2012
en;fr;de

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
2: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de
laboratoriumreferentiedichtheid en het watergehalte Proctorverdichting

NEN-EN 13286-3:2003 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
3: Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen
van de referentiedichtheid en het watergehalte "Controlled Parameters Vibrocompression"(CPVC)
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NEN-EN 13286-4:2021 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
4: Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen
van de referentiedichtheid en het vochtgehalte Trilhamer

NEN-EN 13286-5:2003 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
5: Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen
van de referentiedichtheid en het watergehalte - Triltafel

NEN-EN 13286-7:2004 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels Beproevingsmethoden - Deel 7: Traxiaalproef met
cyclische belasting voor ongebonden mengsels

NEN-EN 13286-40:2003 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
40: Beproevingsmethode voor de bepaling van de
treksterkte van hydraulisch gebonden mengsels onder
directe trekbelasting

NEN-EN 13286-41:2021 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
41: Bepaling van de druksterkte van hydraulisch
gebonden mengsels

NEN-EN 13286-42:2003 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
42: Beproevingsmethode voor de bepaling van de
splijttreksterkte hydraulisch gebonden mengsels

NEN-EN 13286-43:2003 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
43: Beproevingsmethode voor de bepaling van de
elasticiteitsmodulus van hydraulisch gebonden mengsels

NEN-EN 13286-44:2003 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
44: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de alfacoëfficient van verglaasd hoogovenslak

NEN-EN 13286-45:2003 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
45: Beproevingsmethode voor de bepaling van de
verwerkbaarheidsperiode van hydraulisch gebonden
mengsels

NEN-EN 13286-46:2003 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
46: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
verdichtbaarheid, het vochtgehalte

NEN-EN 13286-47:2021 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
47: Beproevingsmethode voor de bepaling van de
California bearing ratio, immediate bearing index en de
lineaire zwelling

NEN-EN 13286-48:2005 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
48: Beproevingsmethode voor de bepaling van de
verpulveringsgraad

NEN-EN 13286-49:2004 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
49: Versnelde zwelproef voor grond behandeld met kalk
en /of hydraulische bindmiddelen

NEN-EN 13286-50:2005 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
50: Methode voor het maken van proefstukken van
hydraulisch gebonden mengsels door verdichting met
proctorapparatuur of triltafel

NEN-EN 13286-51:2005 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
51: Methode voor het maken van proefstukken van
hydraulische gebonden mengsels door verdichting met
een trilhamer
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NEN-EN 13286-52:2005 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
52: Methode voor het maken van proefstukken van
hydraulisch gebonden mengsels door vibro-compressie

NEN-EN 13286-53:2005 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
53: Methode voor het maken van cylindrische
proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door
axiale compressie

CEN/TS 13286-54:2014 en

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel
54: Beproevingsmethode voor de bepaling van vorst
gevoeligheid - Bestandheid tegen vorst en dooi van
hydraulisch gebonden mengsels

NEN-EN 13459:2011 en

Wegmarkeringsmaterialen - Monsterneming uit opslag
en beproeving

NVN-ENV 13459-2:1999 en

Wegmarkeringsmaterialen - Kwaliteitscontrole - Deel 2:
Richtlijnen voor het opstellen van kwaliteitsplannen voor
het aanbrengen van wegmarkeringsmaterialen

NVN-ENV 13459-3:1999 en

Wegmarkeringsmaterialen - Kwaliteitscontrole - Deel 3:
Methode voor de bepaling van de functionele
eigenschappen in de gebruiksfase

NEN-EN 13588:2017 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
cohesie van bitumineuze bindmiddelen met de
slingerproef

NEN-EN 13596:2004 en

Flexibele banen voor waterafdichting Waterafdichtingen voor betonnen brugdekken en andere
oppervlakken van beton bestemd voor voertuigen Bepaling van de hechtsterkte

NEN-EN 13808:2013 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor
de specificatie van kationische bitumenemulsies

NEN-EN 13863-1:2003 en

Betonverhardingen - Deel 1: Beproevingsmethode voor
de bepaling van de dikte van een laag betonverharding
door middel van waterpassing

NEN-EN 13863-2:2003 en

Betonverhardingen - Deel 2: Beproevingsmethode voor
de bepaling van de binding tussen twee lagen

NEN-EN 13863-3:2004 en

Betonverhardingen - Deel 3: Beproevingsmethoden voor
de bepaling van de dikte van een betonverharding met
een geboord monster

NEN-EN 13863-4:2012 en

Betonverhardingen - Deel 4: Beproevingsmethoden voor
de bepaling van de slijtweerstand door spijkerbanden

NEN-EN 13877-1:2013 en

Betonverhardingen - Deel 1: Materialen

NEN-EN 13877-2:2013 en

Betonverhardingen - Deel 2: Functionele eisen voor
betonverhardingen

NEN-EN 13877-3:2004 en

Betonverhardingen - Deel 3: Specificaties voor deuvels
bij gebruik in betonverhardingen

NEN-EN 13880-1:2003 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel
1:Beproevingsmethode voor de bepaling van de
dichtheid bij 25°C

NEN-EN 13880-2:2003 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 2:
Beproevingsmethode voor de bepaling van de
conuspenetratie bij 25 °C
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NEN-EN 13880-3:2003 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 3:
Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
kogelpenetratie en terugvering

NEN-EN 13880-4:2003 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmiddelen - Deel 4:
Beproevingsmethode voor de bepaling van
warmteweerstand - Verandering van de penetratie-index

NEN-EN 13880-5:2004 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmiddelen - Deel 5:
Beproevingsmethode voor de bepaling van de
vloeiweerstand

NEN-EN 13880-6:2019 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 6:
Methode voor de bereiding van proefmonsters

NEN-EN 13880-7:2019 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 7:
Functioneringsproef voor voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 13880-8:2019 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 8:
Beproevingsmethode van de bepaling van de
gewichtsverandering van brandstofbestendige
voegafdichtingsmaterialen na onderdompeling in
brandstof

NEN-EN 13880-9:2003 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel 9:
Beproevingsmethode voor de bepaling van de
compatibiliteit met asfaltverhardingen

NEN-EN 13880-10:2018 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel
10: Beproevingsmethode voor de bepaling van de
adhesie en cohesie na voortdurend uitrekken en
indrukken

NEN-EN 13880-11:2003 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel
11: Beproevingsmethode voor de vervaardiging van
proefblokken van asfalt voor de functioneringsproef en
voor de bepaling van compatibiliteit met
asfaltverhardingen

NEN-EN 13880-12:2003 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel
12: Beproevingsmethode voor de fabricage van
betonblokken voor de rekhechtproef

NEN-EN 13880-13:2018 en

Warm aangebrachte voegafdichtingsmaterialen - Deel
13: Beproevingsmethode voor de bepaling van de rek
(kleefproef)

NEN-EN 13924-1:2015 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties
voor speciale penetratiebitumen - Deel 1: Harde
penetratiebitumen

NEN-EN 14023:2010 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties
voor met polymeren gemodificeerd bitumen

NEN-EN 14183:2004 en

Opstapjes

NEN-EN 14187-1:2017 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 1: Bepaling van de
uithardingsgraad

NEN-EN 14187-2:2017 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 2: Bepaling van de
tijdsduur tot het bereiken van een kleefvrij oppervlak
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NEN-EN 14187-3:2017 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 3: Bepaling van de zelfnivellerende eigenschappen

NEN-EN 14187-4:2017 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van massa- en
volumeverandering na onderdompeling in
beproevingsbrandstoffen en vloeibare chemicaliën

NEN-EN 14187-5:2019 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van de
weerstand tegen hydrolyse

NEN-EN 14187-6:2017 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 6: Bepaling van
adhesie/cohesie-eigenschappen na onderdompeling in
beproevingsbrandstoffen en vloeibare chemicaliën

NEN-EN 14187-7:2019 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 7: Bepaling van de
vlambestendigheid

NEN-EN 14187-8:2017 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 8: Bepaling van
kunstmatige veroudering door UV-straling

NEN-EN 14187-9:2019 en

Koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen Beproevingsmethoden - Deel 9: Bepaling van de
functionele eigenschappen van
voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14188-1:2004 en

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Deel 1:
Specificaties voor warm aangebrachte
afdichtingsmaterialen

NEN-EN 14188-2:2004 en

Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties voor
koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14188-4:2009 en

Voegvulmiddelen en afdichtingsmaterialen - Part 4:
Specificaties voor primers voor gebruik met
voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 14227-1:2013 en

Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 1:
Met cement gebonden mengsels van korrelvormige
materialen

NEN-EN 14227-2:2013 en

Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 2:
Met slak gebonden mengsels van korrelvormige
materialen

NEN-EN 14227-3:2013 en

Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 3:
Met vliegas gebonden mengsels van korrelvormige
materialen

NEN-EN 14227-4:2013 en

Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 4:
Vliegas voor hydraulisch gebonden mengsels

NEN-EN 14227-5:2013 en

Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 5:
Met hydraulisch bindmiddel voor wegenbouwmaterialen
gebonden mengsels van korrelvormige materialen

NEN-EN 14227-15:2015 en

Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel
15: Hydraulisch gestabiliseerde bodem
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NEN-EN 14260:2003 en

Afgeleide producten van steenkoolpyrolyse - Koolteer en
op koolteer gebaseerde bindmiddelen en gerelateerde
producten:Wegenteer - Eigenschappen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 14840:2005 en

Voegvulmiddelen en afdichtingsmateralen Beproevingsmethoden voor voorgevormde
voegafdichtingsmaterialen

NEN-EN 15381:2008 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten Vereiste eigenschappen voor het gebruik in
wegverhardingen en asfaltdeklagen

NEN-EN 15382:2018 en

Afdichtingen van geokunststof - Vereiste eigenschappen
voor gebruik bij transportinfrastructuur

NEN-EN 15466-1:2009 en

Primers voor koud en warm aangebrachte
voegafdichtingsmaterialen - Deel 1: Bepaling van de
homogeniteit

NEN-EN 15466-2:2009 en

Primers voor koud en warm aangebrachte
voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Bepaling van de
alkalibestandheid

NEN-EN 15466-3:2009 en

Primers voor koud en warm aangebrachte
voegafdichtingsmaterialen - Deel 3: Bepaling van het
gehalte aan vaste stoffen en het verdampingsgedrag van
vluchtige stoffen

NEN-EN 15626:2016 en

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de
hechting van vloeibare bitumineuze bindmiddelen door
onderdompelproef in water - Methode met
toeslagmateriaal

CEN/TS 15901-1:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 1: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal fixed slip
ratio' (LFCS): RoadSTAR

CEN/TS 15901-2:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 2: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal
controlled slip' (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and
Recorder of Norsemeter)

CEN/TS 15901-3:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 3: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal
controlled slip' (LFCA): The ADHERA

CEN/TS 15901-4:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 4: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een oppervlak met
gebruik van een apparaat met 'longitudinal controlled
slip' (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)
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CEN/TS 15901-5:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 5: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal
controlled slip' (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and
Recorder of Norsemeter)

CEN/TS 15901-6:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 6: Procedure voor de
bepaling van de stroefheid van een
verhardingsoppervlak door meting van de 'sideway force
coëfficiënt' (SFCS): de 'SCRIM'

CEN/TS 15901-7:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 7: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal fixed slip
ratio' (LFCG): the GripTester®

CEN/TS 15901-8:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 8: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van 'sideway-force coefficient' (SFCD): SKM

CEN/TS 15901-9:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 2: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal friction
coefficient' (LFCD): DWWNL skid resistance trailer

CEN/TS 15901-10:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 10: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal block
measurement' (LFCSK): the Skiddometer BV-8

NPR-CEN/TS 15901-11:2011 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 11: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal block
measurement' (LFCSR): de SRM

NPR-CEN/TS 15901-12:2011 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 12: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal
controlled slip': de BV 11 en Saab friction tester (SFT)

NPR-CEN/TS 15901-13:2011 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 13: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van 'sideway-force coefficient' (SFCO): de
Odioliograph

CEN/TS 15901-14:2016 en

Road and airfield surface characteristics - Part 14:
Procedure for determining the skid resistance of a
pavement surface using a device with longitudinal
controlled slip (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and
Recorder of ViaTech AS)
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NPR-CEN/TS 15901-15:2014 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 15: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal
controlled slip' (LFCI): de IMAG

CEN/TR 16958:2017 en

Road marking materials - Conditions for
removing/masking road markings

NEN-EN-ISO 11819-2:2017 en

Akoestiek - Meting van de invloed van het wegoppervlak
op verkeerslawaai - Deel 2: Nabijheidmethode (CPX)

NEN-ISO 13472-1:2022 en

Akoestiek - Meting in situ van geluidsabsorptie van
wegdekken - Deel 1: Vrije veld methode

NEN-ISO 13472-2:2010 en

Akoestiek - Meting in situ van geluidsabsorptie van
wegdekken - Deel 2: Spot methode voor reflecterende
oppervlakken

NEN-EN-ISO 13473-1:2019 (Cor.
2022-04) en

Karakterisering van de textuur van bestratingen met
oppervlakprofielen - Deel 1: Bepaling van de gemiddelde
profieldiepte

NEN-ISO 13473-2:2002 en

Karakterisering van de oppervlaktetextuur van
wegdekken met behulp van textuurprofielen - Deel 2:
Terminologie en basiseisen voor de analyse van
textuurprofielen van wegdekken

NEN-ISO 13473-3:2002 en

Karakterisering van de oppervlaktetextuur van
wegdekken met behulp van textuurprofielen - Deel 3:
Specificatie en classificatie van profielmeters

NPR-ISO/TS 13473-4:2008 en

Karakterisering van de oppervlaktetextuur van
wegdekken met behulp van textuurprofielen - Deel 4:
Spectraalanalyse oppervlaktetextuur van wegdekken

NEN-EN-ISO 13473-5:2010 en

Karakterisering van de textuur van wegverhardingen met
oppervlakprofielen - Deel 5: Bepaling van megastructuur

NEN-ISO 15642:2003 en

Wegenbouw en onderhoudsapparatuur Asfaltmenginstallaties - Terminologie en commerciële
specificaties

N 1562:1954 nl

Natuursteen - Keuringsproeven

NEN 3813:2010 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 13055-2 "Lichte
toeslagmaterialen - Deel 2: Lichte toeslagmaterialen
voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen
en voor ongebonden en gebonden toepassingen"

NEN 5179:2013 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13285 Ongebonden
mengsels - Eisen

NEN 6240:2005 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 13043
"Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"

NEN 6240:2005/A1:2006 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 13043
"Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling
voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"

NEN 7030:1975 nl

Waterkerende dilatatievoegstroken en al of niet
waterkerende oplegstroken van rubber
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93.080.30 - Weguitrusting en -installaties
NEN-EN 124-1:2015 en

Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en
voetgangersgebieden - Deel 1: Definities, classificatie,
algemene ontwerpprincipes, prestatie-eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 124-2:2015 en

Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en
voetgangersgebieden - Deel 2: Roosters en deksels voor
putten en kolken van gietijzer

NEN-EN 124-3:2015 en

Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en
voetgangersgebieden - Deel 3: Roosters en deksels
voor putten en kolken gemaakt van staal of
aluminiumlegering

NEN-EN 124-4:2015 en

Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en
voetgangersgebieden - Deel 4: Roosters en deksels voor
putten en kolken van gewapend beton

NEN-EN 124-5:2015 en

Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en
voetgangersgebieden - Deel 5: Roosters en deksels
voor putten en kolken gemaakt van composietmaterialen

NEN-EN 124-6:2015 en

Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en
voetgangersgebieden - Deel 6: Roosters en deksels
voor putten en kolken gemaakt van Polypropyleen (PP),
Polyethyleen (PE) of Polyviny-chloride (PVC-U)

NEN-EN 1317-1:2010 en

Afschermende constructies voor wegen - Deel 1:
Terminologie en algemene criteria voor
beproevingsmethoden

NEN-EN 1317-2:2010 en

Afschermende constructies voor wegen - Deel 2:
Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en
beproevingsmethoden voor vangrails en
voertuiggeleiding

NEN-EN 1317-3:2010 en

Afschermende constructies voor wegen - Deel 3:
Prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven
en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers

NVN-ENV 1317-4:2001 en

Afschermende constructies voor wegen - Deel 4:
Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven
en beproevingsmethoden voor begin- en
eindconstructies en overgangsconstructies van
geleiderail

NEN-EN 1317-5:2007+A2:2012 en Afschermende constructies voor wegen - Deel 5:
Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor
afschermende constructies voor wegvoertuigen
NEN-EN 1317Afschermende constructies voor wegen - Deel 5:
5:2007+A2:2012/C1:2012 en;fr;de Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor
afschermende constructies voor wegvoertuigen
NEN-EN 1433:2002/C1:2005 en

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie,
ontwerp- en beproevingseisen, merken en
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1433:2002/A1:2005 en

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie,
ontwerp- en beproevingseisen, merken en
conformiteitsbeoordeling
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NEN-EN 1433:2002 en

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie,
ontwerp- en beproevingseisen, merken en
conformiteitsbeoordeling

NEN-EN 1436:2018 en

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de
wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker en
beproevingsmethode

NEN-EN 1793-1:2017 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies langs wegen Beproevingsmethode voor de bepaling van de
akoestische prestaties - Deel 1: Intrinsieke
eigenschappen van geluidabsorptie bij een diffuus
geluidsveld.

NEN-EN 1793-2:2018 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies langs wegen Beproevingsmethode voor de bepaling van de
akoestische prestaties - Deel 2: Intrinsieke
eigenschappen van luchtgeluidsisolatie onder diffuus
veld condities

NEN-EN 1793-3:1997 nl

Geluidbeperkende constructies langs wegen Beproevingsmethode voor de bepaling van de
akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaardgeluidspectrum voor wegverkeer

NEN-EN 1793-3:1997 en

Geluidbeperkende constructies langs wegen Beproevingsmethode voor de bepaling van de
akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaardgeluidspectrum voor wegverkeer

NEN-EN 1793-4:2015 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies langs wegen Beproevingsmethoden voor de bepaling van de
akoestische prestatie - Deel 4: Intrinsieke
karakteristieken - In situ waarden van de geluiddiffractie

NEN-EN 1793-5:2016 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies langs wegen Beproevingsmethode voor de bepaling van de
akoestische prestatie - Deel 5: Intrinsieke kenmerken In-situ waarden voor geluidsreflectie in vrije veld
condities

NEN-EN 1793-5:2016/C1:2018 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies langs wegen Beproevingsmethode voor de bepaling van de
akoestische prestatie - Deel 5: Intrinsieke kenmerken In-situ waarden voor geluidsreflectie in vrije veld
condities

NEN-EN 1793-6:2018+A1:2021 en Verkeersgeluidbeperkende constructies langs wegen Beproevingsmethode voor de bepaling van de
akoestische prestatie - Deel 6: Intrinsieke
eigenschappen - In-situ waarden van luchtgeluidisolatie
onder directe geluidsveldcondities
NEN-EN 1794-1:2018+C1:2019 en Verkeersgeluidbeperkende constructies - Nietakoestische eigenschappen - Deel 1: Mechanische
prestaties en stabiliteitseisen
NEN-EN 1794-2:2020 en

Verkeersgeluidwerende constructies - Niet-akoestische
eigenschappen - Deel 2: Algemene veiligheids- en milieu
-eisen
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NEN-EN 1794-3:2016 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies - Nietakoestische eigenschappen - Deel 3: Reactie op vuur Brandgedrag van geluidbeperkende apparatuur en
classificatie

NEN-EN 12352:2006 en

Verkeersregelinstallaties - Waarschuwings- en
veiligheidslichten

NEN-EN 12368:2015 en

Verkeersregelinstallaties - Verkeerslichten

NEN-EN 12675:2017 en

Verkeersregelinstallaties - Functionele veiligheidseisen

NEN-EN 12676-1:2000 en

Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 1: Eisen en
eigenschappen

NEN-EN 12676-1:2000/A1:2003 en Anti-verblindingssystemen voor wegen - Eisen en
eigenschappen
NEN-EN 12676-2:2000 en

Anti-verblindingssystemen voor wegen - Deel 2:
Beproevingsmethoden

NEN-EN 12767:2019 en

Passieve veiligheid van constructies voor weguitrusting Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12899-1:2007 nl

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1:
Verkeersborden

NEN-EN 12899-1:2007 en

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1:
Verkeersborden

NEN-EN 12899-2:2007 en

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 2:
Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB)

NEN-EN 12899-3:2007 en

Vaste verticale verkeerstekens - Deel 3: Reflectorpaaltjes
en retro-reflectoren

NEN-EN 12899-4:2007 nl

Vast opgestelde verticale verkeerstekens - Deel 4:
Productiecontrole

NEN-EN 12899-4:2007 en

Vast opgestelde verticale verkeerstekens - Deel 4:
Productiecontrole

NEN-EN 12899-5:2007 en

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 5:
Typeonderzoek

NEN-EN 12899-5:2007 nl

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 5:
Typeonderzoek

NEN-EN 12966:2014+A1:2018 en

Verticale verkeerstekens - Variabele verkeersborden

NEN-EN 13422:2019 en

Verticale verkeerstekens - Draagbare vervormbare
waarschuwingsapparatuur en verkeersstrepen Draagbare verkeerstekens - Kegels en cilinders

NVN-ENV 13563:2000 en

Verkeersregelinstallaties - Voertuigdetectors

NEN-EN 14339:2005 en

Ondergrondse brandkranen

NEN-EN 14388:2015 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies - Specificaties

NEN-EN 14389-1:2015 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures
voor de beoordeling van de prestatie op de lange termijn
- Deel 1: Akoestische karakteristieken

NEN-EN 14389-2:2015 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies - Procedures
voor de beoordeling van de prestatie op lange termijn Deel 2: Niet-akoestische karakteristieken
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NEN-EN 16272-3-2:2014 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het
vaststellen van de akoestische eigenschappen - Deel 32: Standaard geluidspectrum voor railverkeer en
enkelgetalsaanduidingen voor directe geluidvelden

NEN-EN 16272-6:2014 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van
luchtgeluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het
vaststellen van de akoustische eigenschappen - Deel 6:
Intrinsieke kenmerken - In situ waarden van
luchtgeluidsisolatie onder directe geluidveld
voorwaarden

NEN-EN 16303:2020 en

Road restraint systems - Validation and verification
process for the use of virtual testing in crash testing
against vehicle restraint system

NPR-CEN/TR 16949:2016 en

Road restraint system - Pedestrian restraint system Pedestrian parapets

CEN/TS 17342:2019 en

Afschermende constructies voor wegen - Afschermende
constructies voor motoren op wegen welke de ernst van
botsingen van motorrijders tegengaan door middel van
vangrails

NEN-EN 50293:2012 en

Verkeersregelinstallaties- Elektromagnetische
compatibiliteit

NPR-CLC/TS 50509:2007 en

Gebruik van LED verkeerslantaarns in
verkeersregelinstallaties

NEN-EN 50556:2018 en

Verkeersregelinstallaties

NEN-EN 301091-1:2017-02 en

Kort bereik apparatuur - Telematica voor wegvervoer- en
verkeer (TTT) - Kort bereik radarapparatuur, werkend in
de 76 GHz tot 77 GHz - Geharmoniseerde norm welke
invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2
van de richtlijn 2014/53/EU - Deel 1: Radarapparatuur
voor grondgebonden voertuigen

NEN-EN 301091-2:2017-01 en

Kort bereik apparatuur - Wegvervoer- en verkeer (RTTT)
- Radarapparatuur werkend in de frequentieband van 76
GHz tot 77 GHz - Geharmoniseerde norm welke invulling
geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de
richtlijn 2014/53/EU - Deel 2: Radarapparatuur voor
vaste infrastructuur

NEN-EN 301091-3:2017-02 en

Kort bereik apparatuur - Wegvervoer- en verkeer (TTT) Radarapparatuur werkend in de frequentieband van 76
GHz tot 77 GHz - Deel 3: Geharmoniseerde norm welke
invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2
van de richtlijn 2014/53/EU - Deel 3:
Obstakelherkenningstoepassingen voor spoorweg
-/overweg-kruisingen

NEN-EN 302454:2018-08 en

Meteorological Aids (Met Aids) - Radionsondes to be
used in the 1668,4 MHz to 1690 MHz frequency range Harmonised Standard for acces to radio spectrum

NEN-EN 302454-1:2015-10 en

Meteorological Aids (Met Aids) - Radionsondes to be
used in the 1668,4 MHz to 1690 MHz frequency range Part 1: Technical characteristics and test methods
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NEN-EN 302536-1:2007-11 en

Elektromagnetische compatibiliteit en
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik
apparatuur Radio apparatuur in het frequentiegebied
van 315 kHz tot 600 kHz - Deel 1: Technische
eigenschappen en beproevingsmethoden

NEN-EN 302536-2:2007-11 en

Elektromagnetische compatibiliteit en
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik
apparatuur Radio apparatuur in het frequentiegebied
van 315 kHz tot 600 kHz - Deel 2: Geharmoniseerde EN
welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel
3.2 van de R&TTE richtlijn

NEN-EN-IEC 60598-2-3:2003 en;fr Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3: Bijzondere eisen Armaturen voor weg- en straatverlichting
NEN-EN-IEC 60598-23:2003/A1:2011 en

Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3: Bijzondere eisen Armaturen voor weg- en straatverlichting

NEN-ISO 16508:2000 en

Verkeerslichten - Fotometrische eigenschappen van
verkeerslichten met een lensmiddellijn van 200 mm

NEN 1772:2010/C1:2014 nl

Straatnaam- en huisnummerborden

NEN 1772+C1:2014 nl

Straatnaam- en huisnummerborden

NEN 3322:2010 nl

Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns Aanvullende eisen

NEN 3381:2020 nl

Wegmeubilair - Eisen voor permanente en
tijdelijke verkeersborden

NEN 3384+C1:2019 nl

Verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen

93.080.40 - Straatverlichting en aanverwante apparatuur
NEN-EN 40-1:1994 nl;de;en;fr

Lichtmasten - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 40-1:1994 en;fr;de

Lichtmasten - Deel 1: Termen en definities

NEN-EN 40-2:2004 en

Lichtmasten - Deel 2: Algemene eisen en afmetingen

NEN-EN 40-3-1:2013 en

Lichtmasten - Deel 3-1: Ontwerp en verificatie - Eisen
voor de karakteristieke belastingen

NEN-EN 40-3-2:2013 en

Lichtmasten - Deel 3-2: Ontwerp en verificatie Verificatie door beproeving

NEN-EN 40-3-3:2013 en

Lichtmasten - Ontwerp en verificatie - Deel 3-3:
Verificatie door berekening

NEN-EN 40-4:2005/C1:2007 en

Lichtmasten - Deel 4: Eisen voor lichtmasten van
gewapend en voorgespannen beton

NEN-EN 40-4:2005 en

Lichtmasten - Deel 4: Eisen voor lichtmasten van
gewapend en voorgespannen beton

NEN-EN 40-5:2002 en

Lichtmasten - Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten

NEN-EN 40-6:2002 en

Lichtmasten - Deel 6: Eisen voor aluminium lichtmasten

NEN-EN 40-7:2003 en

Lichtmasten - Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten
van met vezel versterkte polymeren

NEN-EN 13032-5:2018 en

Licht en verlichting - Meting en presentatie van
fotometrische gegevens van lampen en armaturen - Deel
5: Presentatie van gegevens voor armaturen voor
wegverlichting
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NPR-CEN/TR 13201-1:2014 en

Wegverlichting - Deel 1: Richtlijnen op de keuze van
verlichtingsklassen

NEN-EN 13201-2:2016 en

Wegverlichting - Deel 2: Prestatie-eisen

NEN-EN 13201-3:2016 en

Wegverlichting - Deel 3: Prestatieberekening

NEN-EN 13201-4:2016 en

Wegverlichting - Deel 4: Methoden voor het meten van
de verlichtingsprestaties

NEN-EN 13201-5:2016 en

Wegverlichting - Deel 5: Energieprestatie indicatoren

NPR-CR 14380:2005 en

Toegepaste verlichtingstechnieken - Tunnelverlichting

NEN-EN 16276:2013 en

Evacuatieverlichting in wegentunnels

NEN-EN-IEC 60598-23:2003/C11:2005 en;fr

Verlichtingsarmaturen - Deel 2-3: Bijzondere eisen Armaturen voor weg- en straatverlichting

NPR 13201:2017/A1:2018 nl

Openbare verlichting - Kwaliteitscriteria

NPR 13201+A1:2018 nl

Openbare verlichting - Kwaliteitscriteria

93.080.99 - Wegenbouwkunde, overige
CWA 17089:2016 en

Indicators for the sustainability assessment of roads

NEN-EN 17106-1:2021 en

Wegbewerkingsmachines - Veiligheid - Deel 1: Algemene
eisen

NEN-EN 17106-2:2021 en

Wegbewerkingsmachines - Veiligheid - Deel 2: Vereisten
voor wegdekreinigingsmachines

NEN-EN 17106-3-1:2021 en

Wegbewerkingsmachines - Veiligheid - Deel 3-1:
Machines voor de winterdienst - Eisen voor
sneeuwruimers met roterende gereedschappen

NEN-EN 17106-4:2021 en

Wegbewerkingsmachines - Veiligheid - Deel 4: Machines
voor wegonderhoudswerkzaamheden - Vereisten voor
grassnijapparatuur

93.100 - Spoorwegbouw
NEN-EN 13145:2001+A1:2011 en

Railverkeertoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en
dragers van hout

NEN-EN 13146-1:2019 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden
voor bevestigingssystemen - Deel 1: Bepaling van de
inklemming van rails in de langsrichting

NEN-EN 13146-2:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden
voor bevestigingssystemen - Deel 2: Bepaling van de
torsieweerstand

NEN-EN 13146-3:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden
voor bevestigingssytemen - Deel 3: Bepaling van de
demping van stootbelastingen

NEN-EN 13146-4:2020 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden
voor railbevestigingssystemen - Deel 4: Effect van
herhaalde belasting

NEN-EN 13146-5:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden
voor bevestigingssystemen - Deel 5: Bepaling van de
elektrische weerstand

NEN-EN 13146-6:2012 en

Spoorwegtoepassingen - Bovenbouw Beproevingsmethoden voor bevestigingssystemen - Deel
6: Uitwerkingen van milieu-invloeden
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NEN-EN 13146-7:2019 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden
voor bevestigingssystemen - Deel 7: Bepaling van de
klemkracht

NEN-EN 13146-8:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden
voor bevestigingssystemen - Deel 8: Beproeving tijdens
gebruik

NEN-EN 13146-9:2020 en

Railtoepassingen - Spoor - Beproevingsmethoden voor
bevestigingssystemen - Deel 9: Bepaling van de stijfheid

NEN-EN 13146-10:2017 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Beproevingsmethoden
voor bevestigingssystemen - Deel 10:
Belastingsbeproeving voor optrekweerstand

NEN-EN 13230-1:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 13230-2:2016 en

Railtoepassingen - Dwarsliggers en dragers van beton Deel 2: Voorgespannen dwarsliggers uit een stuk

NEN-EN 13230-3:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 3: Gewapende duo-blok dwarsliggers

NEN-EN 13230-4:2016+A1:2020 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 4: Voorgespannen dragers voor wissels
en kruisingen
NEN-EN 13230-5:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 5: Speciale onderdelen

NEN-EN 13230-6:2020 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton - Deel 6: Ontwerp

NEN-EN 13231-1:2013 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Aanvaarding van werk Deel 1: Werk aan geballast spoor - Lopend spoor,
wissels en kruisingen

NEN-EN 13231-2:2020 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Aanvaarding van werk Deel 2: Aanvaarding van herprofileringswerk van
spoorstaven in lopend spoor, wissels, kruisingen en
compensatie-inrichtingen

NEN-EN 13231-5:2018 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Aanvaarding van werk Deel 5: Procedures voor herprofileringswerk van
spoorstaven in lopend spoor, wissels, kruisingen en
compensatie-inrichtingen

NEN-EN 13232-2:2003+A1:2011 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen Part 2: Vereisten voor geometrisch ontwerp
NEN-EN 13232-3:2003+A1:2011 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen Deel 3: Eisen voor wiel/rail-wisselwerking
NEN-EN 13232-4:2005+A1:2011 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen Deel 4: Bediening, vergrendeling en detectie
NEN-EN 13232-5:2005+A1:2011 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen Deel 5: Wissels
NEN-EN 13232-6:2005+A1:2011 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen Deel 6: Vaste algemene kruisingen en kruisstukken
NEN-EN 13232-7:2006+A1:2011 en Railtoepassingen - Spoor - Wissels en kruisingen - Deel
7: Kruisingen met beweegbare delen
NEN-EN 13232-8:2007+A1:2011 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen Deel 8: Compensatieinrichting
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NEN-EN 13232-9:2006+A1:2011 en Railtoepassingen - Spoor - Bovenbouw - Wissels en
kruisingen - Deel 9: Overzichtsplan
NEN-EN 13450:2003 en

Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

NEN-EN 13481-1:2012 en

Railtoepassingen - Spoor - Prestatie-eisen voor
bevestigingssystemen - Deel 1: Definities

NEN-EN 13481-2:2012+A1:2017 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor
bevestigingssystemen - Deel 2: Bevestigingssystemen
voor dwarsliggers van beton
NEN-EN 13481-3:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor
bevestigingssystemen - Deel 3: Bevestigingssystemen
voor dwarsliggers van hout

NEN-EN 13481-4:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor
bevestigingssystemen - Deel 4: Bevestigingssystemen
voor dwarsliggers van staal

NEN-EN 13481-5:2012+A1:2017 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor
bevestigingssystemen - Deel 5: Bevestigingssystemen
voor ballastloos spoor met de spoorstaven op het
oppervlak of verzonken in een goot
NEN-EN 13481-7:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Prestatie-eisen voor
bevestigingssystemen - Deel 7: Speciale
bevestigingssystemen voor wissels en kruisingen en
strijkregels

NEN-EN 13674-1:2011+A1:2017 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Rail - Deel 1: Vignole
spoorwegrails 46 kg/m en daarboven
NEN-EN 13674-2:2019 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 2:
Spoorstaven voor wissels en kruisingen die in combinatie
met Vignole rails 46 kg/m en hoger worden gebruikt

NEN-EN 13674-3:2006+A1:2010 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 3:
Strijkregels
NEN-EN 13674-4:2019 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 4:
Vignole spoorwegrails tussen 27 kg/m en 46 kg/m

NEN-EN 13803:2017 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Ontwerpparameters
voor het uitlijnen van het spoor - Spoorwijdte 1435 mm
en groter

NEN-EN 13848-1:2019 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit
van het spoor - Deel 1: Beschrijving van de
spoorgeometrie

NEN-EN 13848-2:2020 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit
van het spoor - Deel 2: Meettoestellen - Voertuigen voor
het vastleggen van de spoorligging

NEN-EN 13848-3:2022 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit
van het spoor - Deel 3: Meetsystemen Spoorconstructie en machines voor onderhoud

NEN-EN 13848-4:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit
van het spoor - Deel 4: Meetsystemen - Handbediende
en lichtgewicht apparaten

NEN-EN 13848-5:2017 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit
van het spoor - Deel 5: Geometrische kwaliteitsniveaus Lopend spoor, wissels en kruisingen
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NEN-EN 13848-6:2014+A1:2020 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Geometrische kwaliteit
van het spoor - Deel 6: Karakterisering van de
geometrische kwaliteit van het spoor
NEN-EN 13977:2011 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Veiligheidseisen voor
draagbare machines en lorries voor constructie en
onderhoud

NEN-EN 14033-1:2017 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Railgebonden
constructie- en onderhoudsmachines - Deel 1:
Technische eisen voor het rijden in treindienst

NEN-EN 14033-2:2017 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Railgebonden
constructie- en onderhoudsmachines - Deel 2:
Technische eisen voor verplaatsing en werkinzet

NEN-EN 14033-3:2017 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Railgebonden
constructie- en onderhoudsmachines - Deel 3: Algemene
veiligheidseisen

NEN-EN 14033-4:2019 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Railgebonden
constructie- en onderhoudsmachines - Deel 4:
Technische eisen voor rijden, verplaatsen en werkinzet
in regionaal en stedelijk vervoer

NEN-EN 14587-1:2018 en

Spoorwegtoepassingen - Bovenbouw - Lassen van
nieuwe spoorstaven - Deel 1: Lassen van staalsoorten
R220, R260, R260Mn, R350HT, R370CrHT en R400HT in
een vaste installatie

NEN-EN 14587-2:2009 en

Railtoepassingen - Spoor - Afbrandstuiklassen van
spoorstaven - Deel 2: Afbrandstuiklassen van nieuwe
spoorstaven van klassen R220, R260, R260MN en
R350HT door mobiele lasmachines in het veld

NEN-EN 14587-3:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Lassen van spoorstaven
- Deel 3: Lassen in associatie met de constructie van
kruisingen

NEN-EN 14730-1:2017 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Thermietlassen van
spoorstaven - Deel 1: Goedkeuring van lasprocessen

NEN-EN 14730-2:2021 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Thermietlassen van
spoorstaven - Deel 2: Kwalificeren van thermietlassers,
goedkeuring van bedrijven en aanvaarding van lassen

NEN-EN 14811:2019 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Speciale spoorstaven Groefrails en bijbehorende constructie

NEN-EN 15461:2010+A1:2010 en

Railtoepassingen - Geluidemissie - Typering van de
dynamische eigenschappen van spoor secties voor
geluidsmetingen van voorbij rijdende treinen

NEN-EN 15594:2009 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Restauratie van rails
door elektrisch booglassen

NEN-EN 15610:2019 en

Railtoepassingen - Geluidemissie - Meting van de
railruwheid gerelateerd aan generatie van rolgeluid

NEN-EN 15689:2009 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Wissels en kruisingen Austenitisch mangaan gietstukken voor onderdelen van
kruisingen

NEN-EN 15746-1:2020 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, railmachines en
bijbehorende uitrusting - Deel 1: Technische eisen voor
rijden en werkinzet
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NEN-EN 15746-2:2020 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, spoormachines
en bijbehorende uitrusting - Deel 2: Algemene
veiligheidseisen

NEN-EN 15746-3:2020 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, spoormachines
en bijbehorende uitrusting - Deel 3: Technische eisen
voor rijden

NEN-EN 15746-4:2020 en

Railway applications - Track - Road-rail machines and
associated equipment - Part 4: Technical requirements
for running, travelling and working on urban rail

NPR-CEN/TR 15874:2009 en

Railtoepassingen - Geluidsemissie - Veldbeproeving van
railruwheidmeting door middel van rijproef op basis van
EN 15610:2009

NEN-EN 16272-1:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het
vaststellen van de akoestische eigenschappen - Deel 1:
Intrinsieke waarden voor geluidabsorptie onder
laboratoriumcondities bij diffuse geluidvelden

NEN-EN 16272-2:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het
vaststellen van de akoestische eigenschappen - Deel 2:
Intrinsieke waarden voor luchtgeluidisolatie in
laboratoriumcondities bij diffuse geluidvelden

NEN-EN 16272-3-1:2012 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het
vaststellen van de akoestische eigenschappen - Deel 31: Standaard geluidspectrum voor railverkeer en
enkelgetalsaanduidingen voor diffuse geluidvelden

NEN-EN 16272-4:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidsschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van
luchtgeluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het
vaststellen van de akoustische eigenschappen - Deel 4:
In-situ waarden van geluidsdiffractie in directe
geluidsvelden

CEN/TS 16272-5:2014 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van
luchtgeluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het
vaststellen van de akoestische eigenschappen - Deel 5:
Intrinsieke kenmerken - In situ waarden van
geluidsisolatie onder directe geluidveld omstandigheden

NEN-EN 16273:2015 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Gesmede
overgangsrails

NEN-EN 16431:2014 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Holle dwarsliggers en
dragers

NEN-EN 16432-1:2017 en

Railtoepassingen - Spoorwegsystemen zonder ballastbed
- Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 16432-2:2017 en

Railtoepassingen - Baansystemen zonder ballastbed Deel 2: Subsystemen en componenten
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NEN-EN 16432-3:2021 en

Railtoepassingen - Baansystemen zonder ballastbed Deel 3: Aanvaarding

NPR-CEN/TR 16513:2014 en

Railtoepassingen - Rails - Onderzoek van de
geometrische kwaliteit van het spoor

NEN-EN 16704-1:2016+A1:2021 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Deel 1:
Veiligheidsmaatregelen op het spoor tijdens
werkzaamheden - Deel 1: Spoorlijn risico's en
gemeenschappelijke beginselen voor de bescherming
van vaste en mobiele bouwplaatsen
NEN-EN 16704-2-1:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Veiligheidsmaatregelen
op het spoor tijdens werkzaamheden - Deel 2-1:
Algemene oplossingen en technologie - Technische eisen
voor Track Warning Systems (TWS)

NEN-EN 16704-2-2:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Veiligheidsmaatregelen
op het spoor tijdens werkzaamheden - Deel 2-2:
Algemene oplossingen en technologie - Eisen voor
afschermingen

NEN-EN 16704-3:2016+A1:2021 en Railtoepassingen - Bovenbouw - Veiligheidsmaatregelen
op het spoor tijdens werkzaamheden - Deel 3:
Vaardigheden van het personeel met betrekking tot werk
op of naast het spoor
NEN-EN 16725:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Restauratie en reparatie
van kruisingen van austenitisch gegoten mangaanstaal

NEN-EN 16727-1:2018 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidsschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Niet-akoestische eigenschappen Deel 1: Eisen aan het mechanisch gedrag onder
statische belasting - Berekenings- en
beproevingsmethoden

NEN-EN 16727-2-1:2018 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Niet-akoestische eigenschappen Deel 2-1: Mechanische eigenschappen onder
dynamische belasting veroorzaakt door treinverkeer Beproevingsmethode

NEN-EN 16727-2-2:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Niet-akoestische eigenschappen Deel 2-2: Mechanische eigenschappen onder
dynamische belasting veroorzaakt door treinverkeer Berekeningsmethode

NEN-EN 16727-3:2017 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Niet-akoestische eigenschappen Deel 3: Algemene veiligheid en omgevingseisen

NEN-EN 16729-1:2016 en

Railtoepassingen - Infrastructuur - In-situ nietdestructief onderzoek van spoorstaven - Deel 1: Eisen
voor ultrasoon onderzoek en evaluatie principes

NEN-EN 16729-2:2020 en

Railtoepassingen - Infrastructuur - Nietdestructief onderzoek van spoorstaven in het spoor Deel 2: Beproeving van spoorstaven met wervelstroom
techniek
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NEN-EN 16729-3:2018 en

Railtoepassingen - Infrastructuur - Nietdestructief onderzoek van spoorstaven in het spoor Deel 3: Eisen met betrekking tot het vaststellen van
interne defecten en defecten aan het oppervlak van
spoorstaven

NEN-EN 16729-4:2019 en

Railtoepassingen - Infrastructuur - In-situ nietdestructief onderzoek van spoorstaven - Deel 4:
Kwalificatie van personeel voor niet-destructief
onderzoek van spoorstaven.

NEN-EN 16730:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Dwarsliggers en dragers
van beton met zoolplaten

NEN-EN 16771:2016 en

Railtoepassingen - Infrastructuur - Thermietlassen van
groefrails

NPR-CEN/TR 16891:2016 en

Railtoepassingen - Akoestiek - Meetmethode voor
combinatie van ruwheid van de railkop, mate van
spoorverval en overdrachtsfuncties

NEN-EN 16951-1:2018 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidsschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Procedures voor beoordeling van de
lange-termijnprestaties - Deel 1: Akoestische prestaties

NEN-EN 16951-2:2018 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Geluidsschermen en
bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het
geluid beïnvloeden - Procedures voor beoordeling van de
lange-termijnprestaties - Deel 2: Niet-akoestische
kenmerken

NPR-CEN/TR 16978:2016 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Onderzoek naar
alleenstaande afwijkingen

NEN-EN 17282:2020 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Ballastmatten

NEN-EN 17319:2020 en

Railway applications - Infrastructure - Performance
requirements of rail fastening systems for tramways

CEN/TR 17320:2019 en

Railtoepassingen - Bovenbouw - Bepaling van
parameters voor laboratoriumbeproevingen voor
het beoordelen van de mechanische duurzaamheid van
railbevestigingssystemen - Achtergrond

NEN-EN 17397-1:2020 en

Railtoepassingen - Spoorstaafdefecten - Deel 1:
Management van spoorstaafdefecten

CEN/TR 17498:2020 en

Railway applications - Infrastructure - Rail mounted
railway maintenance and inspection machines and
associated equipment - Explanation of machine type and
compliance, including acceptance processes

NEN-EN 50128:2011/A2:2020 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Telecommunicatie, seinwezen en verkeersleiding Programmatuur voor besturings- en
beveiligingssystemen

NEN-EN 50128:2011/A1:2020 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Telecommunicatie, seinwezen en verkeersleiding Programmatuur voor besturings- en
beveiligingssystemen
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NEN-EN 50128:2011 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Telecommunicatie, seinwezen en verkeersleiding Programmatuur voor besturings- en
beveiligingssystemen

NEN-EN 50128:2011/C1:2014 en

Railway applications - Communication, signalling and
processing systems - Software for railway control and
protection systems

NEN-EN 50129:2018 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Communicatie, seinwezen en procesleiding Veiligheidsgerelateerde elektronische systemen voor het
seinwezen

NEN-EN 50129:2018/C1:2019 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Communicatie, seinwezen en procesleiding Veiligheidsgerelateerde elektronische systemen voor het
seinwezen

NPR-CLC/TR 50511:2007 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Telecommunicatie, seinwezen en gegevensverwerking ERTMS/ETCS - Vaste buitenseinen voor baanvakken,
voorzien van ERTMS/ETCS niveau 2

NEN-EN 50578:2013 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Gelijkstroom
seingevingrelais

NEN-EN 50657:2017 en

Spoorwegen en soortgelijke geleid vervoer Programmeerbare toepassingen in rollend materieel Programmatuur voor toepassing in rollend materieel,
met uitzondering van toepassingen in verkeersleidingen beveiligingssystemen ("seinwezen")

NEN-EN 50668:2019 en

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Seinwezen
en transportleiding voor stedelijke
railververvoersystemen die niet met UGTMS worden
bedreven

NEN-ISO 2017-2:2007 en

Mechanische trillingen en schokken - Verende
bevestigingssystemen - Deel 2: Uitwisseling van
technische informatie voor het aanbrengen van
aanverwante trillingsisolatoren met spoorwegsystemen

NEN 2034:2010 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 13450
"Toeslagmaterialen voor spoorwegballast"

93.110 - Kabelbaanconstructies
NEN-EN-ISO 4375:2014 en

Hydrometrische bepalingen - Kabelbaansystemen voor
metingen in waterlopen

93.120 - Bouw van luchthavens
NEN-EN 13036-1:2010 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 1:
Meting van de macrotextuurdiepte van een
verhardingslaag met een volumetrische methode

NPR-CEN/TS 13036-2:2010 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 2 :
Beoordeling van de stroefheid van een
verhardingsoppervlak gebruikmakend van dynamische
meetsystemen
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NEN-EN 13036-4:2011 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 4:
Methode voor de meting van de stroefheid van een
oppervlak - De slingerproef

NEN-EN 13036-6:2008 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 6:
Meting van dwars- en langsprofielen in de
golflengtetrajecten voor vlakheid en megatextuur

NEN-EN 13036-8:2008 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Beproevingsmethoden - Deel 8:
Bepaling van vlakheid en onregelmatigheden

CEN/TS 15901-8:2009 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 8: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van 'sideway-force coefficient' (SFCD): SKM

NPR-CEN/TS 15901-11:2011 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 11: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal block
measurement' (LFCSR): de SRM

NPR-CEN/TS 15901-12:2011 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 12: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal
controlled slip': de BV 11 en Saab friction tester (SFT)

NPR-CEN/TS 15901-13:2011 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 13: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van 'sideway-force coefficient' (SFCO): de
Odioliograph

CEN/TS 15901-14:2016 en

Road and airfield surface characteristics - Part 14:
Procedure for determining the skid resistance of a
pavement surface using a device with longitudinal
controlled slip (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and
Recorder of ViaTech AS)

NPR-CEN/TS 15901-15:2014 en

Oppervlak-eigenschappen van weg- en
vliegveldverhardingen - Deel 15: Procedure voor het
bepalen van de stroefheid van een verhardingsoppervlak
met gebruik van een apparaat met 'longitudinal
controlled slip' (LFCI): de IMAG

NEN-EN 50212:2020 en

Connectoren voor thermo-elektrische sensoren

NVN-ENV 50230:1997 en

Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen Besturings- en controlesystemen - Algemene eisen

NVN-ENV 50231:1997 en

Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen Constante-stroomregelaar:Specificaties en beproevingen
van uitrusting

NVN-ENV 50232:1997 en

Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen Beschermingstransformator: Specificaties en
beproevingen van uitrusting
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NVN-ENV 50234:1997 en

Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen Knipperende lichten: Specificaties en beproevingen van
uitrusting

NVN-ENV 50235:1997 en

Elektrische installatie voor vliegveldlichtsystemen Borden: Specificaties en beproevingen van uitrusting

NEN-EN 50490:2008 en

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op
luchthavens - Technische eisen voor besturings- en
controlesystemen voor vliegveldlichtsystemen op de
grond - Eenheden voor het selectief schakelen en
bewaken van individuele lampen

NEN-EN 50512:2009 en

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op
luchthavens - Advanced Visual Docking Guidance
Systems (A-VDGS)

NEN-EN-IEC 61820-1:2019 en;fr

Elektrische installaties voor grondverlichting voor de
luchtvaart op luchthavens - Deel 1: Basisprincipes.

NEN-EN-IEC 61821:2011 en

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op
luchthavens - Onderhoud van in serie geschakelde
stroomketens met constante stroom voor baanverlichting
op vliegvelden

NEN-EN-IEC 61822:2009 en

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op
luchthavens - Constante-stroomregelaars

NEN-EN-IEC 61823:2003 en

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op
luchthavens - AGL serietransformatoren

NPR-IEC/TS 61827:2004 en

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op
luchthavens - Kenmerken van inbouw en opbouw
armaturen voor gebruik op luchthavens en helikopter
landingsplaatsen

NPR-IEC/TS 62143:2002 en

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op
luchthavens - Vliegveldlichtsystemen op de grond Richtlijnen voor de ontwikkeling van een methodologie
voor de veiligheidslevenscyclus

NEN-EN-IEC 62870:2016 en

Electrical installations for lighting and beaconing of
aerodromes - Safety secondary circuits in series circuits General safety requirements

NEN-EN-IEC 63067:2020 en;fr

Elektrische installaties voor verlichting en bakens op
luchthavens - Verbindingscomponenten -Algemene
vereisten en testen

93.140 - Bouw van kanalen, havens en dijken
CEN/TS 13714:2013 en

Karakterisering van slib - Slibbeheer in relatie met
slibgebruik of slibverwijdering

NEN-EN 14503:2004 en

Schepen voor de binnenvaart - Havens voor de
binnenvaart

NEN-EN 14504:2019 en

Schepen voor de binnenvaart - Drijvende aanlegplaatsen
en drijvende bruggen op de binnenvaart - Eisen,
beproevingen

NEN-EN 15869-2:2019 en

Schepen voor de binnenvaart - Elektrische shoreverbinding, driefasenstroom 400 V, 50 Hz, tot 125 A Deel 2: Walzijdige eenheid, extra eisen

CWA 16387:2011 en

Clean Harbours - Guidelines
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NEN-EN 16840:2017 en

Binnenvaartschepen - Elektrische walaansluiting,
driefase stroom van 400 V, 50 Hz en minstens 250 A

NEN-EN-ISO 13174:2013 en

Kathodische bescherming van haveninstallaties

NEN 5493:2010 en

Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
waterbouwkundige werken en andere constructieve
toepassingen

NEN 5493:2010+C1:2011 nl

Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
waterbouwkundige werken en andere constructieve
toepassingen

NEN 5493:2010/C1:2011 nl

Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
waterbouwkundige werken en andere constructieve
toepassingen

93.160 - Waterbouw
NEN 449:1969 nl

Weg- en waterbouwkundige tekeningen - Aanduidingen
van lengte- en dwarsprofielen

NEN 747:1960 nl

Rijsmaterialen en riet voor waterbouwkundige werken

NEN 1330:1969 nl

Aanduidingen van waterbouwkundige kunstwerken op
kaarten

NEN 5180:2005 nl

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13383-1
"Waterbouwsteen - Deel 1: Specificatie"

NEN 5493:2010 en

Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
waterbouwkundige werken en andere constructieve
toepassingen

NEN 5493:2010/C1:2011 nl

Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
waterbouwkundige werken en andere constructieve
toepassingen

NEN 5493:2010+C1:2011 nl

Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en
waterbouwkundige werken en andere constructieve
toepassingen

NEN 7024-1+C1:2015 nl

Zetsteen - Deel 1: Algemene eisen

NEN 7024-1:2015/C1:2015 nl

Zetsteen - Deel 1: Algemene eisen

NEN 7024-2:2015 nl

Zetsteen - Deel 2: Zetsteen van cementbeton, zonder
interlocking en zonder wapening

NEN 7024-3:2015 nl

Zetsteen - Deel 3: Zetsteen van cementbeton, met
interlocking en zonder wapening

NEN 7030:1975 nl

Waterkerende dilatatievoegstroken en al of niet
waterkerende oplegstroken van rubber

97.200.40 - Speelterreinen
NEN-EN 1176-1:2017 en

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 1: Algemene veiligheidseisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1176-1:2017 nl

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 1: Algemene veiligheidseisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1176-2:2017+C1:2019 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 2: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
schommels

Document Taal

Titel

NEN-EN 1176-2:2017 nl

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 2: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
schommels

NEN-EN 1176-3:2017 nl

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 3: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor glijbanen

NEN-EN 1176-3:2017 en

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 3: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor glijbanen

NEN-EN 1176-4:2017+C1:2019 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 4: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
kabelbanen
NEN-EN 1176-4:2017+C1:2019 nl

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 4: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
kabelbanen

NEN-EN 1176-5:2019 en

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 5: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
draaitoestellen

NEN-EN 1176-5:2008 nl

Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 5:
Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en
beproevingsmethoden voor draaitoestellen

NEN-EN 1176-6:2017+C1:2019 en Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 6: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
wiptoestellen
NEN-EN 1176-6:2017+C1:2019 nl

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 6: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
wiptoestellen

NEN-EN 1176-7:2008 nl

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 7: Leidraad voor de plaatsing,
controle, onderhoud en gebruik

NEN-EN 1176-7:2020 en

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 7: Leidraad voor de plaatsing,
controle, onderhoud en gebruik

NEN-EN 1176-10:2008 nl

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 10: Aanvullende specifieke
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor geheel
omsloten speeltoestellen

NEN-EN 1176-10:2008 en

Speeltoestellen en bodemoppervlak - Deel 10:
Aanvullende specifieke veiligheidseisen en
beproevingsmethoden voor geheel omheinde
speeltoestellen

NEN-EN 1176-11:2014 nl

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 11: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
ruimtelijke netstructuren
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NEN-EN 1176-11:2014 en

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Deel 11: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
ruimtelijke netstructuren

NEN-EN 1177:2018+C1:2019 en

Valdempende bodemoppervlakken van speelplaatsen Bepaling van de kritische valhoogte

NEN-EN 1177:2018+C1:2019 nl

Valdempende bodemoppervlakken van speelplaatsen Bepaling van de kritische valhoogte

NEN-EN 13814-1:2019 en

Veiligheid van attractietoestellen - Deel 1: Ontwerp en
vervaardiging

NEN-EN 13814-2:2019 en

Veiligheid van attractietoestellen - Deel 2: Bediening,
onderhoud en gebruik

NEN-EN 13814-2:2019 nl

Veiligheid van attractietoestellen en attracties - Deel 2:
Bediening, onderhoud en gebruik

NEN-EN 13814-3:2019 nl

Veiligheid van attractietoestellen en attracties - Deel 3:
Inspectie-eisen tijdens ontwerp, fabricage, bediening en
gebruik

NEN-EN 13814-3:2019 en

Veiligheid van attractietoestellen - Deel 3: Inspectieeisen tijdens ontwerp, vervaardiging, bediening en
gebruik

NEN-EN 15433-4:2007 en

Transportbelastingen - Meting en analyse van
dynamische mechanische belastingen - Deel 4:
Beoordelen van gegevens

CEN/TR 16396:2020 en

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van
speelplaatsen - Antwoorden op interpretatie
vraagstukken over EN 1176 (verschillende normdelen)

NPR-CEN/TR 16467:2013 en

Speeltoestellen toegankelijk voor alle kinderen

NPR-CEN/TR 16598:2014 en

Beweegredenen veiligheidseisen van de EN 1176

CEN/TR 16879:2016 en

Siting of Playground and other recreational facilities Advice on methods for positioning and separation

NPR-CEN/TR 17207:2018 en

Speelplaatsen en vrijetijdsplaatsen - Eisen voor de
kwaliteit van inspecties en vaardigheden van inspecteurs

NEN-EN-IEC 60335-2-82:2022 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-82: Bijzondere eisen voor
speelautomaten en persoonlijke dienstverlenende
machines

NEN-ISO 17842-1:2015 en

Veiligheid van attracties en speeltoestellen - Deel 1:
Ontwerp en fabricage

NEN-ISO 17842-2:2022 en

Veiligheid van attracties en speelautomaten - Deel 2:
Werking en gebruik

NEN-ISO 17842-3:2022 en

Veiligheid van attractietoestellen en speelautomaten Deel 3: Eisen voor inspectie tijdens ontwerp,
vervaardiging, besturing en gebruik

NPR-ISO/TS 17929:2014 en

Biomechanische effecten op passagiers van een pretpark

NEN-ISO 24667:2022 en

Sport- en recreatiehulpmiddelen - Impact deklaag test
apparaat
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97.220.10 - Sportfaciliteiten
NEN-EN 1516:1999 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
weerstand tegen indrukking

NEN-EN 1517:2020 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
slagvastheid

NEN-EN 1569:2020 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van het gedrag
bij een rollende belasting

NEN-EN 1969:2000 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de dikte van
kunststof sportvloeren

NEN-EN 12193:2018 en

Licht en verlichting - Sportverlichting

NEN-EN 12228:2013 en

Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de naadsterkte
van kunststof vloeren

NEN-EN 12229:2014 en

Sportvloeren en sportvelden - Methode voor de
vervaardiging van proefstukken uit kunstgrasvelden en
tapijten

NEN-EN 12230:2003 en

Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de
trekeigenschappen van sportvloeren van kunststof

NEN-EN 12231:2003 en

Vloeren voor sportvelden - Beproevingsmethode Bepaling van de bodembedekking van een grasveld

NEN-EN 12232:2003 en

Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de dikte van de
zode van een grasveld

NEN-EN 12233:2003 en

Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de grashoogte
van een grasveld

NEN-EN 12234:2013 en

Vloeren voor sportvelden - Bepaling van het rolgedrag
van ballen

NEN-EN 12235:2013 en

Vloeren voor sportvelden - Bepaling van het verticale
stuitergedrag van ballen

NEN-EN 12572-1:2017 en

Kunstmatige klimobjecten - Deel 1: Veiligheidseisen en
beproevingsmethoden voor ACS met zelfzekeringspunten

NEN-EN 12572-2:2017 en

Kunstmatige klimobjecten - Deel 2: Veiligheidseisen en
beproevingsmethoden voor boulderwanden

NEN-EN 12572-3:2017 en

Kunstmatige klimobjecten - Deel 3: Veiligheidseisen en
beproevingsmethoden voor grepen

NEN-EN 12616:2013 en

Vloeren voor sportvelden - Bepaling van de
waterdoorlatendheid

NEN-EN 13200-1:2019 en

Toeschouwersaccommodaties - Deel 1: Algemene
kenmerken voor de inrichting van tribunes

CEN/TR 13200-2:2005 en

Toeschouwersaccomodaties - Indelingscriteria voor het
voorzieningengebied - Deel 2: Kenmerken en nationale
situaties

NEN-EN 13200-3:2018 en

Toeschouwersaccomodaties - Deel 3:
Scheidingselementen - Eisen

NEN-EN 13200-4:2006 en

Toeschouwersfaciliteiten - Part 4: Stoelen - Product
karakteristieken

NEN-EN 13200-5:2006 en

Toeschouwersaccomodaties - Deel 5: Schuiftribunes

NEN-EN 13200-6:2020 en

Toeschouwersaccomodaties - Deel 6: Demonteerbare
tribunes
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NEN-EN 13200-7:2014 en

Toeschouwersaccommodaties - Deel 7: In- en
uitgangsvoorzieningen en looproutes

NEN-EN 13200-8:2017 en

Toeschouwersaccommodaties - Deel 8:
Veiligheidsbeheer

NEN-EN 13451-1:2020 en

Zwembaduitrusting - Deel 1: Algemene veiligheidseisen
en beproevingsmethoden voor
zwembaduitrusting geïnstalleerd in openbare
zwembaden

NEN-EN 13451-2:2015+A1:2020 en Zwembaduitrusting - Deel 2: Aanvullende specifieke
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor ladders,
trapladders en handgrepen
NEN-EN 13451-3:2022 en

Zwembaduitrusting - Deel 3: Aanvullende specifieke
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
zwemwatertoe- en afvoeren en voor op water/lucht
gebaseerde waterattracties

NEN-EN 13451-4:2014 en

Zwembaduitrusting - Deel 4: Aanvullende specifieke
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
startblokken

NEN-EN 13451-5:2014 en

Zwembaduitrusting - Deel 5: Aanvullende specifieke
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
baanlijnen

NEN-EN 13451-6:2001 en

Zwembaduitrusting - Deel 6: Aanvullende specifieke
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
draaiborden

NEN-EN 13451-7:2001 en

Zwembaduitrusting - Deel 7: Aanvullende specifieke
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
waterpolodoelen

NEN-EN 13451-10:2018 en

Zwembaduitrusting - Deel 10: Aanvullende specifieke
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
duikplatformen, duikplanken en aanverwante uitrusting

NEN-EN 13451-11:2014 en

Zwembaduitrusting - Deel 11: Aanvullende specifieke
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
beweegbare zwembadbodems en beweegbare schotten

NEN-EN 13744:2004 en

Sportvloeren en sportvelden - Procedure voor versnelde
veroudering door onderdompeling in heet water

NEN-EN 13745:2004 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
lichtreflectie

NEN-EN 13746:2004 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
maatveranderingen door verandering in vocht-, vorst-,
en warmtecondities

NEN-EN 13817:2004 en

Sportvloeren en sportvelden - Procedure voor versnelde
veroudering door blootstelling aan hete lucht

NEN-EN 13864:2004 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
treksterkte van synthetische garens

NEN-EN 13865:2017/C1:2017 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van het
stuitgedrag onder een hoek van een bal - Tennis

NEN-EN 13865:2017 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van het
stuitgedrag onder een hoek van een bal - Tennis

NEN-EN 14808:2006 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
schokabsorptie
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NEN-EN 14809:2006 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de verticale
vervorming

NEN-EN 14809:2006/C1:2007 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de verticale
vervorming

NEN-EN 14810:2006 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
weerstand tegen spikes

NEN-EN 14836:2019 en

Sportvloeren en sportvelden - Kunststof
buitensportvloeren - Bepaling van kunstmatige
veroudering

NEN-EN 14877:2013 en

Kunststof buitensportvloeren - Specificatie

NEN-EN 14903:2018 en

Sportvloeren - Kunststof buitensportvloeren - Bepaling
van de rotatoire wrijving

NEN-EN 14904:2006 en

Sportvloeren en sportvelden - Binnensportvloeren voor
verschillende sporten - Specificatie

NEN-EN 14952:2005 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
wateropname van ongebonden mineralen

NEN-EN 14953:2005 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de dikte van
ongebonden minerale buitensportvloeren

NEN-EN 14954:2005 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de hardheid
van een grasveld en van ongebonden minerale vloeren
voor buitensportvloeren

NEN-EN 14955:2005 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de structuur,
textuur en vorm van ongebonden minerale
buitensportvloeren

NEN-EN 14956:2005 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van het
watergehalte van ongebonden minerale
buitensportvloeren

NEN-EN 14974:2019 en

Skateparks - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

CEN/TS 15122:2005 en

Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de
weerstand van kunststof sportoppervlakken tegen
repeterende belasting

NEN-EN 15288-1:2019 en

Zwembaden - Deel 1: Veiligheideisen voor ontwerp

NEN-EN 15288-2:2018 en

Zwembaden - Deel 2: Veiligheidseisen voor beheer

NEN-EN 15301-1:2007 en

Sportvloeren en sportvelden - Deel 1: Bepaling van de
rotatie-wrijving

NEN-EN 15301-2:2007 en

Sportvloeren en sportvelden - Deel 2: Dynamische
bepaling van de schuifsterkte van ongebonden minerale
toplagen in het laboratorium

NEN-EN 15306:2014 en

Sportvloeren voor buitensporten - Betredingssimulatie
van kunstgras

NEN-EN 15330-1:2013 en

Sportvloeren en sportvelden - Kunstgras en naaldvilt
oppervlakken hoofdzakelijk ontworpen voor
buitensporten - Deel 1: Specificatie voor kunstgras voor
voetbal, hockey, rugby, tennis en multi-sports

NEN-EN 15330-2:2017 en

Sportvloeren en sportvelden - Kunstgras en naaldvilt
oppervlakken hoofdzakelijk ontworpen voor
buitensporten - Deel 2: Specificatie voor naaldvilt
oppervlakken voor tennis en multi-sport
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NEN-EN 15567-1:2015+A1:2020 en Sport- en recreatiehulpmiddelen - Touwbanen - Deel 1:
Vervaardiging en veiligheidseisen
NEN-EN 15567-2:2015 en

Sport- en recreatiehulpmiddelen - Touwbanen - Deel 2:
Bedieningseisen

NEN-EN 16230-2:2016 en

Vrijetijdskarts - Deel 2: Veiligheidseisen voor kartbanen

NPR-CEN/TS 16384:2012 en

Kunststof sportsystemen - Uitlogingsproef

NEN-EN 16582-1:2015+A1:2021 en Zwembaden voor privégebruik - Deel 1: Algemene eisen,
inclusief veiligheidseisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 16582-2:2015 en

Zwembaden voor privégebruik - Deel 2: Specifieke eisen,
inclusief veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
ingegraven zwembaden

NEN-EN 16582-3:2015 en

Zwembaden voor privégebruik - Deel 3: Specifieke eisen,
inclusief veiligheidseisen en beproevingsmethoden, voor
bovengrondse zwembaden

NEN-EN 16713-1:2016 en

Zwembaden voor privégebruik - Watersystemen - Deel
1: Filtratiesystemen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16713-2:2016 en

Zwembaden voor privégebruik - Watersystemen - Deel
2 : Circulatiesytemen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16713-3:2016 en

Zwembaden voor privégebruik - Watersystemen - Deel
3: Waterbehandeling - Eisen

NPR-CEN/TS 16717:2015 en

Sportvloeren en sportvelden - Beproevingsmethode voor
de bepaling van schokabsorptie, verticale vervorming en
energierestitutie met gebruik van een geadvanceerde
kunstmatige atleet

NEN-EN 16837:2018 en

Sportvloeren - Bepaling van lineaire schoen
-/oppervlaktewrijving

NEN-EN 16899:2016 en

Sport- en recreatiehulpmiddelen - Parkour uitrusting Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16927:2017 en

Mini pools - Specifieke eisen inclusief eisen aan de
veiligheid en beproevingsmethoden voor mini pools

NEN-EN 17164:2018 en

Klimmuren voor gebruik in het water van publieke
zwembaden - Veiligheid en operationele eisen aan de
installatieplaats

NEN-EN 17324:2020 en

Oppervlakken voor sportterreinen - Testmethode voor
het bepalen van de weerstand tegen dynamische
vermoeidheid van shockpads en sportoppervlakken

NEN-EN 17326:2020 en

Oppervlakken voor sportgebieden - Bepaling van de
dimensionele stabiliteit van shockpads die in
sportsystemen worden gebruikt

NEN-EN 17409:2020 en

Oppervlakken voor sportterreinen - Praktijkcode voor het
bemonsteren van prestatie-infills die worden gebruikt bij
kunstgrasoppervlakken

NEN-EN 17435:2021 en

Ondergronden voor sportterreinen - Testmethode voor
het bepalen van Head Injury Criteria (HIC) en Critical
Fall Height (CFH)

NEN-EN 17467:2022 en

Oppervlakten van sportvloeren - Testmethode voor het
bepalen van de blijvende vervorming van kunststof of
organische instrooikorrels na statische belasting
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NPR-CEN/TR 17519:2020 en

Oppervlakken voor sport terreinen - kunstgras
sportfaciliteiten - richtlijn om de vervuiling van infill
materiaal naar de omgeving te minimaliseren

NEN 10598-2-18:1994 en;fr

Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie
18: Armaturen voor zwembassins en soortgelijke
toepassingen

NEN 10598-2-18:1994/C1:1996 en Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie
18: Armaturen voor zwembassins en soortgelijke
toepassingen
NEN-EN-IEC 60598-218:1994/A1:2012 en

Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie
18: Armaturen voor zwembassins en soortgelijke
toepassingen

NEN-EN-IEC 60598-218:1994/C1:2013 en;fr

Verlichtingsarmaturen - Deel 2: Bijzondere eisen - Sectie
18: Armaturen voor zwembassins en soortgelijke
toepassingen

NEN-EN-ISO 17201-1:2019 en

Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 1: Bepaling
van geluidsenergie van de mondingsknal

NEN-EN-ISO 17201-2:2006 en

Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 2: Bepaling
van het mondingsknal- en het kogelgeluid door
berekening

NEN-EN-ISO 17201-3:2019 en

Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 3:
Berekening van geluidsvoortplanting

NEN-EN-ISO 17201-4:2006 en

Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 4:
Voorspelling van kogelgeluid

NEN-EN-ISO 17201-5:2010 en

Akoestiek - Geluid van schietterreinen - Deel 5:
Geluidmanagement

NEN-EN-ISO 17201-6:2022 en

Akoestiek - Lawaai afkomstig van schietbanen- Deel 6:
Blootstelling aan geluid dichtbij de geluidsbron

NPR 9200:2015 nl

Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in
zwembaden

97.220.30 - Zaalsportuitrusting
NEN-EN 748:2013+A1:2018 en

Sportveldtoestellen - Voetbaldoelen - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 749:2004/C1:2006 en

Sportveldtoestellen - Handbaldoelen - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 749:2004 en

Sportveldtoestellen - Handbaldoelen - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 750:2004 en

Sportveldtoestellen - Hockeydoelen - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 750:2004/C1:2006 en

Sportveldtoestellen - Hockeydoelen - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 913:2018+A1:2021 en

Turntoestellen - Algemene veiligheidseisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 914:2020 en

Turntoestellen - Bruggen met gelijke liggers en bruggen
met ongelijke liggers - Eisen en beproevingsmethoden
inclusief veiligheid

NEN-EN 915:2008 en

Turntoestellen - Bruggen met ongelijke liggers Functionele eisen en veiligheidseisen,
beproevingsmethoden
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NEN-EN 916:2003 en

Turntoestellen - Springkasten - Eisen (inclusief
veiligheid) en beproevingsmethoden

NEN-EN 957-6:2010+A1:2014 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 6:
Loopbanden, aanvullende specifieke veiligheidseisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1270:2005 en

Sportveldtoestellen - Basketbaltoestellen - Eisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 1271:2014 en

Sportveldtoestellen - Volleybaltoestellen - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 1509:2008 en

Sportveldtoestellen - Badmintontoestellen - Functionele
en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 1510:2004 en

Sportveldtoestellen - Tennistoestellen - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 12196:2003 en

Turntoestellen - Paarden en turnbokken - Functioneleen veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 12197:1997 en

Turntoestellen - Rekstokken - Veiligheidseisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN 12346:1998 en

Turntoestellen - Balken, ladders en klimrekken Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 12432:1998 en

Turntoestellen - Evenwichtsbalken - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 12503-1:2013 en

Sportmatten - Deel 1: Gymnastiekmatten,
veiligheidseisen

NEN-EN 12503-2:2016 en

Sportmatten - Deel 2: Matten voor polsstokhoogspringen
en hoogspringen, veiligheidseisen

NEN-EN 12503-3:2001 en

Sportmatten - Deel 3: Judomatten - Veiligheidseisen

NEN-EN 12503-4:2016 en

Sportmatten - Deel 4: Bepaling van
dempingseigenschappen

NEN-EN 12503-5:2001 en

Sportmatten - Deel 5: Bepaling van de
wrijvingseigenschappen van de onderzijde

NEN-EN 12503-6:2001 en

Sportmatten - Deel 6: Bepaling van de wrijving aan het
bovenvlak

NEN-EN 12503-7:2001 en

Sportmatten - Deel 7: Bepaling van de statische stijfheid

NEN-EN 12655:1998 en

Turntoestellen - Ringentoestellen - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 13219:2008 en

Turntoestellen - Trampolines - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 14468-1:2015 en

Tafeltennis - Deel 1: Tafeltennistafels, functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden

NEN-EN 14468-2:2015 en

Tafeltennis - Deel 2: Paaltjes voor net samenstelling Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 16664:2015 en

Sportveldtoestellen - Lichtgewicht goals - Functionele,
veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 18527-2:2021 en

Oog- en gezichtsbescherming voor sport - Deel 2: Eisen
voor oogbescherming voor squash, racketball en squash
57
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NEN-ISO 18527-3:2020 en

Oog-en gezichtbescherming voor sporttoepassingen Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor
oogbescherming bedoeld voor (oppervlakte)zwemmen

NEN-EN-ISO 20957-1:2013 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 1: Algemene
veiliheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 20957-2:2021 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 2:
Krachttrainingsapparatuur, aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 20957-4:2016 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 4:
Krachttrainingbanken, aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 20957-5:2017 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 5:
Trainingsapparatuur met pedalen, aanvullende
bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 20957-7:2021 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 7:
Roeiapparaten, aanvullende bijzondere veiligheidseisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 20957-8:2017 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 8: Steppers,
stairclimbers en climbers - Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 209579:2016/A1:2019 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 9: Elipptische
oefentoestellen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 20957-9:2016 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 9: Elliptische
oefentoestellen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen
en beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 20957-10:2018 en

Vast opgestelde trainingsapparatuur - Deel 10:
Trainingsfietsen met een vast wiel of zonder freewheel,
aanvullende specifieke veiligheidseisen en
beproevingsmethoden

Bijlage 1: Afkortingen van NEN documenten.
Afkorting
A
ADV
AQAP
ASME
ASTM
C
CD
CECC
CEE
CEN
CENELEC
CISPR
CR
CWA
EGKS
EG
EN
ENV
ER
ES
ETR
ETS
ETSI
EU
geratificeerd
GSM
Guide
HD

I-ETS
IEC
ISO
ISO/IEC
IS
ISP
IWA
LOS
N
NAD
NEN
NEN-EN
NEN-EN-IEC
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO/IEC
NEN-EU
NEN-HD
NEN-HD-IEC
NEN-IEC
NEN-ISO
NEN-ISO/IEC
NPR

Omschrijving
Wijzigingsblad/amendment
Los verkoopartikel van adviespunten NEN
NAVO-kwaliteitsdocument
American Society of Mechanical Engineers
American Society for Testing and Materials
Correctieblad
Cd-romuitgave
CENELEC Electronic Components Committee
International Commission on rules for the Approval of Electrotechnical
Equipment
Comité Européen de Normalisation
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques
Europees rapport
CEN Workshop Agreement
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
ETSI Guide
Europese norm van CEN, CENELEC of ETSI
Europese voornorm van CEN of CENELEC
Europese richtlijn
ETSI-norm (geen landenstemming)
ETSI-technisch rapport
Norm van ETSI
European Telecommunication Standards Institute
Euronorm
Geratificeerde versie van Europese norm van CEN of CENELEC
Technische specificatie van ETSI voor GSM-telefonie
Niet-normatief document op het gebied van normalisatie
Harmonisatiedocument. Document met dezelfde status als een Europese
norm. Publicatie is niet verplicht. Wel een verplichting om tegenstrijdige
nationale normen in te trekken. HD’s worden nu geleidelijk vervangen
door EN’s.
Voornorm van ETSI
(Norm van de) International Electrotechnical Commission
(Norm van de) International Organization for Standardization
Norm op het gebied van informatie-technologie die door ISO en IEC
gezamenlijk wordt uitgebracht
Interpretation sheet
Internationaal genormaliseerd profiel (informatietechnologie)
International Workshop Agreement (van ISO)
Los verkoopartikel NEN
Oude afkorting voor Nederlandse norm
National Application Document
Nederlandse norm
Door Nederland aanvaarde Europese norm
Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC die Europees is
aanvaard
Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO die Europees is
aanvaard
Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm die Europees is
aanvaard
Door Nederland aanvaarde norm van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal
Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument
Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument dat is
gebaseerd op een IEC-norm
Door Nederland aanvaarde internationale norm van IEC
Door Nederland aanvaarde internationale norm van ISO
Door Nederland aanvaarde internationale ISO/IEC-norm
Nederlandse praktijkrichtlijn

NPR-CR
NPR-EGKS
NPR-HD-IEC
NPR-IEC
NVN
NVN-ENV
NTA
NTR
OHSAS
Ontw.
PAS
R
SPE
TBR
TR
TS
TTA
UIT
V

Door Nederland aanvaard Europees rapport
Door Nederland aanvaarde ’Mededeling’ van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal (EGKS)
Door Nederland aanvaard Europees harmonisatiedocument dat is
gebaseerd op een technisch rapport van IEC
Door Nederland aanvaard internationaal technisch rapport van IEC
Nederlandse voornorm
Door Nederland aanvaarde Europese voornorm
Nederlandse technische afspraak
Nederlandse technische richtlijn; dezelfde status als NPR
Occupational Health and Safety Assessment Series. Dit is een handleiding voor het opzetten van een arbomanagementsysteem .
Ontwerp
Publicly Available Specification
Rapport
Los verkoopartikel NEN
Technische basis voor regelgeving. ETSI-document. Wordt omgezet in
CTR voor nationale regelgeving.
Technisch rapport; dezelfde status als NPR
Technische specificatie
Technology Trends Assessment
Publicatie van NEN Uitgeverij
Oude afkorting van voornorm

Bijlage 2 - Wat is normalisatie?
1.1

Normalisatie in het algemeen

Normalisatie is het opstellen van (technische) regels om daarmee orde of eenheid te scheppen op
gebieden waar deze ordening noodzakelijk of gewenst is en zo bij te dragen aan een veiliger en doelmatiger maatschappij. Normalisatie is meer dan techniek. Het gaat ook om economische belangen als
investeringen, marktstrategieën en marktaandelen; verschillende partijen met eigen belangen moeten
het eens worden voordat een norm tot stand komt. Normalisatie is niet alleen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar ook op praktische haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toepasbaarheid.
Normalisatie vindt plaats in normcommissies met een zorgvuldig bewaakte en unieke overlegstructuur
tussen alle belanghebbende partijen, gebaseerd op consensus. Op deze wijze zijn de afspraken die in
normen zijn vastgelegd voor alle betrokken partijen aanvaardbaar.
Randvoorwaarden voor normalisatie
Normalisatie vindt alleen plaats als dat voordeel oplevert, nuttig is voor veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid of milieu; besparing oplevert in tijd, materiaal of geld en verwarring uitsluit. Deze
voordelen zijn te behalen in situaties waarin sprake is van massale en meervoudige toepassing en
van grensoverschrijdende processen tussen verschillende disciplines.
Normalisatie vindt ook alleen plaats als dit door de betrokken partijen wordt gewenst. Omdat het
merendeel van de normen vrijwillig van aard is, is deze wens van alle betrokkenen een voorwaarde
voor het ook daadwerkelijk gebruiken en toepassen van normen.
Normalisatie is bovendien een voortdurend proces, omdat de technieken, de inzichten en de
economische omstandigheden die de basis vormen voor normalisatie voortdurend aan veranderingen
onderhevig zijn. Daarom worden normen met een zekere regelmaat kritisch onder ogen genomen en
zo nodig aangepast of zelfs ingetrokken.
De taak van het normalisatie-instituut
Nagenoeg elk land heeft een normalisatie-instelling met dezelfde taak: het naar behoeven opstellen
van normen, het in goede banen leiden van dat proces en het stimuleren van de toepassing van
normen. Dat gebeurt vrijwel overal met vergelijkbare spelregels en randvoorwaarden. Al langere tijd is
er een belangrijke verschuiving van Nederlandse naar Europese normalisatie in gang gezet. Steeds
meer tijd wordt besteed aan het meewerken aan deze Europese en ook internationale normalisatie.
Daarbij draagt het Nederlands Normalisatie-instituut zorg voor een actieve inbreng van het
Nederlandse bedrijfsleven en van andere betrokkenen bij het opstellen van Europese en
internationale normen, zeker daar waar erkende nationale belangen in het geding zijn. Voor dit werk
heeft NEN een groot aantal hooggekwalificeerde medewerkers in dienst, van wie niet alleen kennis
over een bepaald vakgebied wordt gevraagd, maar ook strategisch inzicht, kennis van procedures en
kwaliteitsbewustzijn.
Vier niveaus van normalisatie
Normalisatie kan plaatsvinden op vier niveaus met verschillende reikwijdte: op bedrijfsniveau, op
nationaal niveau, op Europees niveau en op wereldwijd niveau.
Bedrijfsnormalisatie richt zich op gebieden binnen de bedrijfsvoering waar verscheidenheid overbodig
en/of ongewenst is. Dit kan gebeuren zowel door het selecteren van bestaande normen als door het
ontwikkelen van bedrijfsnormen daar waar dat nodig is.
Normalisatie op nationaal niveau richt zich op het opstellen van normen met nationale reikwijdte. Elk
land heeft een erkende instelling die daarvoor zorg draagt. Voor Nederland is dat het Nederlands
Normalisatie-instituut.
Normalisatie op Europees niveau en ook op wereldwijd niveau vindt plaats door samenwerking van de
nationale normalisatie-instellingen, in Europa in CEN en wereldwijd in ISO. Het coördineren van dit
werk vindt plaats bij een centraal secretariaat: van CEN in Brussel en van ISO in Genève. Bovendien
wordt het werk bij CEN en ISO op elkaar afgestemd om dubbel werk te voorkomen. Het uitvoerende
werk: het voeren van secretariaten van normcommissies en werkgroepen zowel bij CEN als bij ISO is
verdeeld over de nationale normalisatie-instellingen.
De rol van normen

Normen, de op papier of elektronisch voor iedereen toegankelijk gemaakte regels, kunnen op talloze
manieren een rol spelen in het maatschappelijke verkeer. Een aantal belangrijke aspecten van de
betekenis van normen is hieronder weergegeven.
Normen als basis voor kwaliteit
Normen spelen een zeer belangrijke rol waar het gaat om het vastleggen van de kwaliteit van
producten en ook van processen. Er worden afspraken in vastgelegd over een goede
uitvoeringspraktijk. Er worden ook afspraken in vastgelegd over de gangbare, gewenste of
noodzakelijke kwaliteit. De term kwaliteit bevat hierbij een groot aantal aspecten: duurzaamheid,
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Normen geven bovendien de mogelijkheid om deze
kwaliteitsaspecten te meten en te controleren: geen kwaliteit zonder meetmethode. Normen zijn voor
de talloze onderwerpen waarvoor ze zijn opgesteld te beschouwen als ”kwaliteitshandboeken”.
Normen als basis voor contracten
Omdat normen door alle betrokken partijen zijn aanvaard, zijn ze bij uitstek geschikt als
communicatiemiddel in het verkeer tussen deze partijen. Dat betekent dat men niet steeds opnieuw in
contracten, bestekken en orders hoeft gebruik te maken van ellenlange overzichten van specificaties,
eisen, beproevingsmethoden, procesbeschrijvingen en dergelijke. Men kan volstaan met het verwijzen
naar of het van toepassing verklaren van een norm, waarmee iedereen weet of kan nagaan wat er
wordt verlangd.
Normen als basis voor certificaten
Certificaten werken als garantie vooraf dat een product of een proces voldoet aan bepaalde
kwaliteitseisen. Dit gebeurt op basis van beoordelingsrichtlijnen, waarvan de technische specificatie
van het product of proces in principe altijd is gebaseerd op de voor dat product of proces opgestelde
norm.
Normen als instrument bij regelgeving
Ter bescherming van maatschappelijke belangen zoals veiligheid, gezondheid, milieu, bruikbaarheid
en duurzaamheid kunnen overheden eisen stellen in regelgeving. Om de handhaving van deze
regelgeving mogelijk te maken, wordt vaak gebruik gemaakt van bepalingsmethoden uit aangewezen
normen. Ook komt het voor dat normen met eisen en berekeningsmethoden worden aangewezen.
Gebruik van normen in regelgeving heeft het voordeel dat deze door de betrokken partijen reeds zijn
geaccepteerd.
Normen als instrument voor een open markt
Als het gaat om het wegnemen van technische handelsbarrières zijn het natuurlijk de Europese
normen (EN) en de internationale normen (ISO) die een belangrijke rol kunnen spelen. Op Europees
niveau kan daarbij gedacht worden aan producten voor de bouw, die worden voorzien van een CEmerk als zij voldoen aan een Europese norm voor dat product en daarmee vrij verhandelbaar worden
binnen de Europese Unie. Op internationaal niveau kan gedacht worden aan ISO-normen voor het
specificeren van chemicaliën, olieproducten, halffabrikaten en vele zaken meer.
Normen en productaansprakelijkheid
Normen kunnen voorkomen dat productaansprakelijkheid een producent in problemen brengt. Als een
producent kan aantonen dat zijn product en het voortbrengingsproces ervan voldoet aan de daarvoor
geldende normen, mag worden aangenomen dat hij naar beste eer en geweten heeft gehandeld en
daarom niet aansprakelijk is voor eventueel optredende problemen.
Normen als efficiency-instrument
Daar waar componenten van verschillende oorsprong worden samengevoegd tot een product, spelen
normen een onmisbare rol bij het koppelbaar maken van deze componenten door afspraken over
dimensionering, vorm en andere aspecten die van invloed zijn op compatibiliteit. Daarnaast zijn
normen geschikt om voorwaarden te scheppen voor typebeperking van componenten terwijl de
variatiemogelijkheden van een eindproduct kunnen worden vergroot. Normen zijn eveneens geschikt
om vaste oplossingen te bieden voor regelmatig terugkerende technische problemen.
Normen als communicatiemiddel tussen disciplines
Generaliserend gesproken is een productie-proces een samenspel van verschillende disciplines. Er
komen steeds meer disciplines bij met steeds verdergaande specialismen. In dit samenspel wordt

gebruik gemaakt van elkaars gegevens, producten en diensten. Daarbij is het van groot belang dat
men de ordening van gegevens op elkaar afstemt, en dat men op de hoogte is van de eisen en
randvoorwaarden die ieder aan producten en diensten stelt. Normen leveren hiervoor het
gereedschap.
Normen als collectief geheugen
In veel situaties zijn normen een belangrijke ”opslagplaats” van vakkennis over producten, methoden
en technieken. Deze vakkennis is niet alleen gebaseerd op de deskundigheid en het inzicht van een
groot aantal specialisten, maar ook op de wensen ten aanzien van bruikbaarheid en praktisch nut van
de kant van het bedrijfsleven. Zij zijn tevens een weergave van de ”state of the art”, de gangbare
praktijk bij een bepaald onderwerp. Zo kunnen normen in technische opleidingen en cursussen een
effectief middel voor kennisoverdracht vormen. In veel gevallen zijn normen bruikbaar als naslagwerk
over een bepaald (technisch) onderwerp.

1.2

Normalisatie in Nederland: NEN

Elk land heeft een eigen normalisatie-instituut waarin normalisatie wordt bevorderd en normen tot
stand worden gebracht. In Nederland is dit het Nederlands Normalisatie-instituut. Hier wordt gewerkt
aan het opstellen van Nederlandse normen (NEN). NEN levert in haar hoedanigheid als lid van de
Europese normalisatie-organisatie CEN (Comité Européen de Normalisation) en ook als lid van de
mondiale normalisatie-organisatie ISO (International Organisation for Standardization) eveneens
bijdragen aan het opstellen van Europese normen (EN) en wereldwijde normen (ISO).
De normalisatie op het gebied van elektrotechniek en elektronica vindt plaats onder leiding van het
Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC). Het NEC vertegenwoordigt Nederland op Europees
niveau als lid van het Comité Europeén de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) en op
mondiaal niveau als lid van de International Electrotechnical Commission (IEC). De bureautaken van
het NEC worden uitgevoerd door het NEN-bureau.
Organisatie en werkwijze
Het Nederlands Normalisatie-instituut is een stichting. Het algemeen bestuur daarvan is breed
samengesteld uit leden die afkomstig zijn uit maatschappelijke organisaties en uit
overheidsinstellingen.
Voor een aantal sectoren van het maatschappelijk verkeer heeft het NEN-bestuur beleidscommissies
ingesteld, die op hun beurt ook weer een voor die sector representatieve samenstelling hebben. Deze
beleidscommissies stellen normcommissies in met de opdracht om Nederlandse normen op te stellen
of om mee te werken aan Europese of internationale normalisatie.
Normcommissies
Normcommissies worden zorgvuldig samengesteld door organisaties van belanghebbenden uit te
nodigen voor het voordragen van ter zake kundige leden van een normcommissie. Ook betrokken
ministeries, instellingen voor wetenschap en onderzoek en andere instituten kunnen worden
uitgenodigd tot samenwerking in normcommissies.
Ontstaan van een norm
Een normcommissie kan haar werk verdelen over subcommissies en werkgroepen. Hun taak is de
technische gegevens te verzamelen, daaruit een keuze te doen op basis van economische
overwegingen, van inzicht in de maatschappelijke verhoudingen en rekening houdend met de
internationale en Europese omstandigheden en tot slot deze keuze zodanig te formuleren dat er een
norm ontstaat die door de belanghebbenden wordt geaccepteerd. Een medewerker van het NEN voert
het secretariaat van de normcommissie en zorgt ervoor dat de principes en spelregels van
normalisatie op de juiste manier worden toegepast.
Besluiten berusten op consensus in de normcommissie. Is die bereikt voor de tekst van een
normontwerp, dan is het aan de beleidscommissie om te besluiten het ontwerp ter kritiek te
publiceren. Toekomstige gebruikers van de norm worden via vakpers, nieuwsbrief of rechtstreeks
uitgenodigd commentaar te leveren.
De kritiekperiode duurt tenminste drie maanden. De normcommissie dient de commentaren, die zij
daarvoor aanvaardbaar vindt, in de ontwerptekst te verwerken en de indieners van haar besluiten in
kennis te stellen alvorens de beleidscommissie besluit tot publicatie van de definitieve norm. Uiterlijk

eens per vijf jaar dient de norm te worden beoordeeld om de beleidscommissie voor te kunnen stellen
de norm ongewijzigd te handhaven, te herzien of in te trekken.
Andere producten van NEN
Naast normen geeft NEN ook andere documenten uit: Voornormen (NVN) voor situaties waarin
behoefte bestaat aan normstelling terwijl voor dat onderwerp nog onvoldoende gegevens beschikbaar
zijn. Praktijkrichtlijnen (NPR) met informatieve inhoud, toelichtingen, praktische aanwijzingen of met
voorbeelden van oplossingen die aan normen voldoen.
Nederlandse Technische Afspraken (NTA) worden soms uitgegeven als er op zeer korte termijn
behoefte is aan afspraken en het (nog) niet mogelijk is voor dat onderwerp een normalisatietraject te
starten.
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Normalisatie in Europa: CEN

Europese normalisatie valt onder de verantwoordelijkheid van drie onafhankelijke organisaties:
CENELEC voor elektrotechniek, ETSI voor telecommunicatie en CEN voor alle andere onderwerpen,
dus ook die op het gebied van de bouw.
Voorgeschiedenis
In 1961 is een formele samenwerking ontstaan tussen de normalisatie-instituten van de Europese EUen EVA-landen in het Comité Européen de Normalisation (CEN), gevestigd in Brussel. Ingezien werd
dat gezamenlijke Europese normen een belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van een
goed functionerende interne markt. Ook op dit moment is dat de belangrijkste drijfveer voor Europese
normalisatie.
Nieuwe aanpak
In 1985 heeft de Europese Commissie gekozen voor de zogenaamde ’Nieuwe Aanpak’, omdat het
ontwikkelen van allerlei gedetailleerde regelgeving door de Europese Commissie zelf zoveel tijd zou
gaan kosten, dat de politieke doelstellingen ten aanzien van het realiseren van een
gemeenschappelijke markt bij lange na niet haalbaar zouden zijn. Deze ’Nieuwe Aanpak’ betekende
een kaderwetgeving opgesteld door de Europese Commissie: de ’Nieuwe Aanpak Richtlijnen’. De
technische uitwerking van deze richtlijnen vindt plaats door opdrachten van de Europese Commissie
aan CEN (mandaten) voor het ontwikkelen van geharmoniseerde Europese normen die in deze
richtlijnen van toepassing worden verklaard. Voordeel van deze werkwijze is dat deze ’Nieuwe Aanpak
richtlijnen’ meeprofiteren van de consensus onder de betrokken partijen, die reeds is bereikt over de
technische uitwerkingen van deze richtlijnen in de vorm van Europese normen. Een voorbeeld hiervan
is de Europese Richtlijn Bouwproducten, die aangeeft onder welke condities (CE-markering indien in
overeenstemming met Europese norm) een bouwproduct vrij verhandelbaar is binnen de Europese
Unie. Op dit moment is het grootste deel van het Europese normalisatiewerk in CEN-verband het
gevolg van opdrachten (mandaten) van de Europese commissie, voor de technische uitwerking van
verschillende Europese richtlijnen.
Organisatie en werkwijze van CEN
De ’Nieuwe Aanpak’ heeft een forse groei in het werk van CEN veroorzaakt: in 2006 is het aantal
bestaande normen en normen in voorbereiding (work items) wederom toegenomen. De voortgang bij
de Europese eenwording en bij het wegnemen van technische handelsbelemmeringen is mede
afhankelijk van het tijdig verschijnen van deze Europese normen. De verantwoordelijkheden en taken
zijn als volgt verdeeld:
CEN/AG: de General Assembly is het hoogste besluitvormende orgaan waarin alle normalisatie-instituten van de EG- en EVA-lidstaten zijn vertegenwoordigd.
CEN/CA: de Administrative Board is het uitvoerende orgaan van CEN/AG en geeft leiding aan alle
CEN-activiteiten.
CEN/BT: de Technical Board is verantwoordelijk voor het normalisatieprogramma en de vlotte
uitvoering daarvan door CEN/CMC en de CEN/TC’s.
CEN/TC: de Technical Committee is verantwoordelijk voor het werkprogramma en de planning bij het
opstellen van normen binnen een bepaald vakgebied. Op het terrein van de bouw en de civiele
techniek zijn ongeveer 88 TC’s actief.
CEN/TCXXXSCXX of WGXX: de Sub-Committees of Working Groups die in veel gevallen onder een
TC zijn ingesteld en waarin gewerkt wordt aan het opstellen van de Europese normen.

CEN/CMC: het CEN Management Centre is de bureau-organisatie van CEN in Brussel die de
administratieve en professionele ondersteuning levert voor alle werkzaamheden binnen CEN.
Sectorrapporteurs: op sectorniveau - dus ook op het terrein van de bouw - zijn sectorrapporteurs
aangesteld ter coördinatie van de normalisatie-activiteiten binnen deze sectoren. Deze
sectorrapporteurs laten zich adviseren door een Core Group waarin CEN-leden zijn vertegenwoordigd.
De TC’s, SC’s en WG’s worden bemand door afvaardigingen van de nationale normalisatieinstellingen die lid zijn van CEN. In Nederland is het zo georganiseerd dat de standpunten worden
geformuleerd in de als klankbord fungerende overeenkomstige NEN-normcommissies.
Nederlandse delegaties naar de eenmaal of tweemaal per jaar bijeenkomende TC’s en SC’s bestaan
steeds uit een of meer leden van deze NEN-normcommissies. Gebleken is dat een actieve inbreng
van zo’n delegatie een grotere rol kan spelen bij de uiteindelijke inhoud van een Europese norm dan
de gewogen stem van een klein land als Nederland.
prEN, EN, NEN-EN
Van elke Europese norm verschijnt eerst een conceptversie, aangeduid als prEN (Ontwerp NEN-EN)
voor een commentaarperiode van zes maanden. Na het verwerken van het commentaar, dat
afkomstig kan zijn uit de Europese lidstaten en ook uit de rest van de wereld, wordt de herziene versie
in stemming gebracht, hetgeen uiteindelijk leidt tot vaststelling van een Europese norm (EN). Deze
norm wordt door CEN gepubliceerd in het Engels, Frans en Duits. De Engelstalige versie wordt door
NEN overgenomen als NEN-EN, onder gelijktijdige intrekking van de Nederlandse normen, die
hiermee strijdig zijn. Waar noodzakelijk kan NEN besluiten een officiële Nederlandse vertaling van een
NEN-EN uit te brengen, wat gebeurt in samenwerking met het Belgisch Normalisatie Instituut (BIN).
In uitzonderlijke gevallen, waar het bereiken van consensus moeilijk is, kan worden gekozen voor het
uitbrengen van een Europese voornorm (ENV), waarmee eerst drie jaar lang ervaring kan worden
opgedaan terwijl de nationale normen hun geldigheid behouden. Hierna kan deze experimentele
periode nog eens met twee jaar worden verlengd, of de ENV wordt aangepast en opnieuw als ENV
gepubliceerd, of de ENV wordt, als dan niet aangepast, als EN gepubliceerd. Voorbeelden van ENV’s
zijn de Europese normen voor bouwconstructies, de Eurocodes.
Afhankelijk van de gekozen procedure kan het enkele, maar ook vele jaren duren voordat een EN is
vastgesteld en als NEN-EN voor Nederland de geldende norm is. Dit proces is echter in volle gang en
op termijn zullen de huidige Nederlandse normen (NEN) worden vervangen door Europese normen
(NEN-EN).
Standstill
Alle leden van CEN, dus ook NEN, hebben zich via het Standstill agreement verplicht om af te zien
van het opstellen of herzien van nationale normen, die tegenstrijdig zijn met Europese normen of
concepten of herzieningen daarvan. Ontheffing van deze verplichting wordt alleen toegelaten onder
strikte voorwaarden, zoals een harde noodzaak van het toch opstellen van een nationale norm ten
behoeve van wetgeving. Een interessant voorbeeld hiervan is de ontheffing van de
standstillverplichting bij een aantal normen die zijn opgesteld in het kader van het Bouwbesluit.

1.4

Europese richtlijnen en normalisatie

In Nederland maakt de overheid vaak gebruik van normen door in wetgeving naar normen te
verwijzen. Zo worden wetten vaak ‘kort en krachtig’ gehouden, terwijl in normen tekst en uitleg wordt
gegeven. Op Europees niveau kent men hetzelfde fenomeen.
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de koppeling tussen normen en richtlijnen op Europees
niveau en tevens een korte samenvatting van de meest belangrijke richtlijnen waarmee NEN-Bouw in
aanraking komt en die ook voor uw dagelijkse werkzaamheden van belang kunnen zijn.
Mandaten
Mandaten vormen de definitieve opdrachten van de Europese Commissie aan de Europese
normalisatie-organisatie CEN voor het opstellen van ”geharmoniseerde Europese normen”. In de
mandaten is per ’productfamilie’ aangegeven welke aspecten en eigenschappen in deze Europese
normen moeten worden behandeld.
Tevens geeft een mandaat aan welk conformiteitsysteem van toepassing is voor de producten in
kwestie, de zogenoemde attestation of conformity. Dit is de werkwijze die gevolgd moet worden om
aan te tonen dat een product aan de geharmoniseerde norm voldoet.

Geharmoniseerde Europese normen
Met de mandaten in de hand zijn de verschillende Europese normcommissies in staat om het
werkprogramma hierop aan te passen; reeds opgestelde normen of normontwerpen aan te passen en
waar nodig nieuwe norm(delen) op te stellen. In veel gevallen zal er sprake zijn van een ’basisnorm’ of
’productnorm’ voor een product, waarin de procedure voor de Attestation of Conformity is aangegeven
en waarin de verwijzing is te vinden naar de normen of normdelen voor het bepalen van de
verschillende producteigenschappen.
Attestation of conformity
De ’bewijsvoering’ waarmee aangetoond moet worden dat een product voldoet aan de eisen van de
Richtlijn is vooral gericht op de mate van betrouwbaarheid die de verschillende systemen kunnen
bieden. Het ene product is nu eenmaal minder gevoelig of kritisch dan het andere. In het ene geval is
een verklaring door de producent op basis van een typegoedkeuring met productiecontroles
voldoende, in het andere geval kan het inschakelen van een onafhankelijk en erkend laboratorium of
certificerende instelling noodzakelijk zijn.
Productspecificaties
De CE-markering van een product vereist naast de Attestation of Conformity ook dat bij het product
een specificatie van eigenschappen wordt meegeleverd. Deze moeten zijn bepaald volgens de
hiervoor aangewezen Europese normen. Welke eigenschappen dat zijn, zal in de betreffende
Europese productnorm worden vermeld.
Interpretative Documents
Deze documenten geven per Essentiële Eis een vertaling naar die aspecten of eigenschappen
waarop producten moeten worden beoordeeld. Zij geven daarmee de Europese normcommissies
voldoende richting om alvast Europese normen te gaan opstellen om die eigenschappen éénduidig
vast te kunnen stellen.

Richtlijn Bouwproducten (Construction Products Directive - CPD)
De Europese Richtlijn Bouwproducten, die moet gaan leiden tot vrije verhandelbaarheid van
bouwproducten binnen Europa, is al in 1991 in het Bouwbesluit ingevoerd. In 2002 verschenen de
eerste bouwproducten op de markt die moeten voldoen aan de verplichtingen van deze richtlijn. In de
komende jaren zullen steeds meer bouwproducten onder het regime van deze richtlijn komen te
vallen. Zij zijn herkenbaar aan het CE-merkteken.
De Richtlijn zelf, genummerd 89/106/EEG, bevat een vrij korte tekst over de doelstelling, het werkingsgebied, de verplichtingen van de EU-lidstaten, de fundamentele voorschriften, en de verdere uitwerking in Europese normen die moet gaan leiden tot de CE-markering van bouwproducten in Europa.
De Richtlijn stelt dat bouwproducten geschikt moeten zijn om bouwwerken te maken die voldoen aan
een aantal essentiële eisen op het gebied van:
• constructieve veiligheid;
• brandveiligheid;
• hygiëne, gezondheid en milieu;
• gebruiksveiligheid;
• geluidhinder;
• energiezuinigheid.
Deze essentiële eisen zijn van belang voor de nationale bouwregelgevingen van de lidstaten. Dat
moest worden vertaald naar essentiële eigenschappen van bouwproducten, waarvoor dan uniforme
bepalingsmethoden moesten worden opgesteld in Europese normen.
Dat betekent dat bouwproducten binnen Europa niet meer in elk land opnieuw getest moeten worden
om daar te worden toegelaten.

Gastoestellen Richtlijn (Gas Appliance Directive - GAD)
De Richtlijn (90/396/EEG) is van toepassing op het in de handel brengen van gastoestellen die
worden gebruikt voor koken, verwarmen, waterproductie, koeling, verlichting of wassen en die, indien
van toepassing, een normale watertemperatuur hebben van ten hoogste 105ºC.

Bovendien is de Richtlijn van toepassing op ventilatorbranders en voor dergelijke branders bedoelde
warmtegeneratoren met gas als brandstof, alsmede voor beveiligings-, controle- en regelapparatuur
en onderdelen (met uitzondering van ventilatorbranders en voor dergelijke branders bedoelde
warmtegeneratoren) die apart op de markt worden gebracht voor professioneel gebruik en die
bestemd zijn om in een gastoestel te worden ingebouwd of om geassembleerd te worden tot een
gastoestel (de toebehoren).
Uitgezonderd zijn gastoestellen die bestemd zijn voor gebruik in industriële processen en in industriële
bedrijven. De Richtlijn stelt eisen aan algemene voorwaarden (installatievoorschriften,
gebruiksaanwijzing en waarschuwing in taal lidstaat), materialen en ontwerp en constructie (vrijkomen
onverbrand gas, ontsteking, verbranding, rationeel energieverbruik, temperaturen, levensmiddelen en
tapwater).
De Richtlijn heeft een brede toepassing; zo vallen verfafbranders en gasgestookte betondrogers er
ook onder.

Drinkwater Richtlijn (Drinking Water Directive - DWD)
Op 1 november 1998 is de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn gepubliceerd (89/83/EEG). Deze
richtlijn stelt eisen aan warmtapwatervoorzieningen en drinkwaterinstallaties met een collectief
karakter.
Met de term collectief wordt in principe bedoeld dat het water ter beschikking wordt gesteld aan
derden. Een voorbeeld van een drinkwaterinstallatie met een collectief karakter is die in een hotel.
Een drinkwaterinstallatie bij ‘de mensen thuis’ valt in principe niet onder de nieuwe richtlijn. De richtlijn
betreft water bestemd voor menselijke consumptie: drinken, koken, voedselbereiding, douche, toilet
etc. Dit is van belang met betrekking tot legionella. De Richtlijn is ook van toepassing op water dat
wordt gebruikt bij de productie van levensmiddelen.
Volgens de Richtlijn moet het water aan de tap schoon en gezond zijn. De kwaliteit van het water aan
de tap moet voldoen aan de kwaliteitseisen die door de wetgever zijn vastgesteld. Er mogen geen
micro-organismen, parasieten of stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die een gevaar kunnen
opleveren voor de volksgezondheid. In de Richtlijn is ook een lijst opgenomen met stoffen en de
maximale concentraties waarin zij mogen voorkomen. Daarnaast mogen de lidstaten zelf aanvullende
eisen stellen. Voor legionella zijn geen maximum concentratiegrenzen opgenomen. Wel stelt de
Richtlijn dat de lidstaten verplicht zijn om op nationaal niveau eisen te stellen ter bescherming van de
volksgezondheid. Bovendien moeten lidstaten aanvullende controle uitoefenen wanneer het
vermoeden bestaat dat er op bepaalde gebieden sprake is van hoog risico.

Richtlijn Openbare Aanbesteding (Public Procurement Directive - PPD)
De Richtlijn Openbare Aanbesteding - of de Richtlijn Nutssector - heeft niet alleen betrekking op
opdrachten verleend door de overheid, maar ook op opdrachten die door bepaalde particuliere
bedrijven worden vergeven. Al deze opdrachtgevers worden in de Richtlijn ‘de aanbestedende dienst’
genoemd. Een zo compleet mogelijk overzicht van de aanbestedende diensten in de gemeenschap is
opgenomen in de bijlagen I tot en met X van de Richtlijn.
De Richtlijn Nutssector is van toepassing op overheid, publiekrechtelijke instellingen en openbare
bedrijven die een relevante activiteit uitoefenen en op alle andere bedrijven en instellingen die een
relevante activiteit uitvoeren op basis van een door de overheid verleend exclusief of bijzonder recht.

Richtlijn Drukapparatuur (Pressure Equipment Directive - PED)
De Europese Richtlijn drukapparatuur (PED) is opgesteld om ervoor te zorgen dat de basiseisen aan
de veiligheid van drukapparatuur in de EER hetzelfde zijn. (EER staat voor Europese Economische
Ruimte. Hieronder vallen alle landen van de Europese Unie plus de landen van de Europese
Vrijhandelsassociatie, behalve Zwitserland.) Zo ontstaat er vrij handelsverkeer in drukapparatuur
tussen alle landen in de EER.
De Richtlijn Drukapparatuur is in Nederland uitgewerkt in het Besluit Drukapparatuur. Dit besluit is een
Algemene Maatregel van Bestuur die gebaseerd is op de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen, de
Brandweerwet, de Mijnwet, de Mijnwet Continentaal Plat, de Wet Milieubeheer en de Stoomwet.

Het Besluit Drukapparatuur zorgt voor meer helderheid, omdat het de voorheen versnipperde
wetgeving voor drukapparatuur op één plaats bijeenbrengt.
De Richtlijn heeft betrekking op alle door de fabrikant nieuw te bouwen, stationair opgestelde
drukapparatuur en samenstellen met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar, zoals:
• drukvaten;
• stoomketels;
• installatieleidingen;
• veiligheidsappendages voor de beveiliging van drukapparatuur.
Tevens beschrijft de Richtlijn een aantal uitzonderingen. Drukapparatuur die onder de uitzonderingen
valt hoeft dus niet te voldoen aan de eisen van de Richtlijn Drukapparatuur. Op deze apparatuur blijft,
voor zover aanwezig, de nationale wetgeving van toepassing.

Richtlijn Machineveiligheid (98/37/EG)
Het werken met machines brengt risico's met zich mee. Uiteraard streeft het bedrijfsleven ernaar
veilige machines te ontwerpen om deze risico's tot een minimum te beperken. Naast de verplichting
zijn product te voorzien van de CE-markering, waarmee de fabrikant aangeeft dat zijn product aan de
fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet, heeft de fabrikant te maken met andere
wettelijke verplichtingen, zoals de wetgeving over productaansprakelijkheid.
Sinds 1 januari 1995 is de Europese Richtlijn voor Machineveiligheid definitief van kracht. De
Machinerichtlijn bevat fundamentele eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid die belangrijke
consequenties hebben voor het ontwerp en de constructie van machines.
De eisen van de Machinerichtlijn zijn teruggebracht tot de essenties van machineveiligheid. In
Europese normen worden deze eisen nader technisch uitgewerkt en geven als het ware handen en
voeten aan de essentiële eisen van de richtlijn. Het volgen van deze normen is niet verplicht maar wel
een zeer efficiënte methode om aan de eisen van de richtlijn te voldoen.
Iedere lidstaat mag de eisen uit een richtlijn naar eigen inzicht inpassen in zijn systeem van
wetgeving, zolang aan de inhoud en omvang niet wordt getornd. Een lidstaat mag er bijvoorbeeld voor
kiezen om een richtlijn in verschillende wetten op te nemen. Dit is toegestaan, zolang de inhoud van
de richtlijn maar uniform wordt overgenomen. Ook mogen geen strengere of minder vergaande eisen
worden gesteld, tenzij een richtlijn dat toelaat.
In Nederland is ervoor gekozen de Machinerichtlijn op te nemen als Warenwetbesluit machines onder
de Warenwet (verantwoordelijk ministerie het Ministerie van VWS).

Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG)
De Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (89/686/EEG) geeft fundamentele veiligheidsvoorschriften waaraan beschermingsmiddelen moeten voldoen om de gezondheid van de gebruiker te
beschermen en zijn veiligheid te waarborgen. Deze Nieuwe Aanpakrichtlijn wordt uitgewerkt in een
groot aantal Europese normen.
Een persoonlijk beschermingsmiddel is bestemd om te worden gedragen of vastgehouden als
bescherming tegen één of meer gevaren voor de gezondheid en de veiligheid. Onder deze richtlijn
vallen ook componenten die deel uitmaken van een geïntegreerd veiligheidssysteem.
Raakvlakken met de bouw zitten voornamelijk in de verankeringspunten, die in bepaalde gevallen
worden gebruikt als bouwproduct (om goederen te takelen), en in bepaalde gevallen als persoonlijk
beschermingsmiddel (combinatie met lijnen en harnasgordels).
Andere raakvlakken zitten in het bouwproces, waar persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet tegen de risico’s op de (bouw)werkplek.

1.5

Normalisatie wereldwijd: ISO

Ook bij het wereldwijde normalisatiewerk is het wegnemen van technische handelsbelemmeringen het
belangrijkste motief.
Voorgeschiedenis
Wereldwijde normalisatie is begonnen op het terrein van de elektrotechniek: in 1906 werd het
Internationale Elektrotechnisch Comité (IEC) opgericht. Op andere terreinen is het begonnen in 1926
met de oprichting van ISA (International federation of the national Standardization Associations), die
vooral aandacht besteedde aan werktuigbouwkundige onderwerpen. Deze activiteiten werden
gestaakt in de tweede wereldoorlog en in 1947 werd de nieuwe organisatie ISO opgericht.
Organisatie en werkwijze
Het ’International Organisation for Standardization’ kent evenals CEN een organisatiestructuur, waarbij
de nationale normalisatie-instituten het lidmaatschap hebben. Dat zijn bij ISO op dit moment 103 vaste
en 46 corresponderende leden. Het Centrale Secretariaat is in Genève gevestigd en verzorgt de
coördinatie en de procedurele kant van het internationale normalisatiewerk. De secretariaatsfuncties bij
de internationale normcommissies (ISO/TC’s) zijn verdeeld over de vele nationale normalisatieinstituten.
ISO-normen in Europa en in Nederland
Via ISO worden onderwerpen genormaliseerd, die wereldwijd betekenis hebben. Als er voor een
bepaald onderwerp een ISO-norm is opgesteld, wordt deze bij voorkeur door CEN of door een nationaal
normalisatie-instituut (in Nederland in een dergelijk geval als NEN) overgenomen. Bij CEN gebeurt dit
met de aanduiding EN met het nummer van de ISO-norm voorafgegaan door een 2. Bij NEN gebeurt
dit met de aanduiding NEN-ISO met het oorspronkelijke nummer.
Daarnaast komt het voor dat een EN of een NEN grote delen van ISO-normen bevat.
Onderwerpen
Er zijn talloze onderwerpen die in aanmerking komen voor wereldwijde normalisatie. Veel hiervan liggen
op de gebieden werktuigbouwkunde, grondstoffen, halffabrikaten, chemie, materialen,
informatieverwerking, kwaliteitszorg en fundamentele zaken als het internationale SI-eenhedenstelsel.
Maar ook andere onderwerpen zijn in toenemende mate rijp voor internationale normalisatie, zoals
landbouw, bouw, gezondheidszorg, milieu en goederendistributie.
Procedure
Meestal is het een industriesector, die de behoefte aan een internationale norm kenbaar maakt. Dat
gebeurt niet rechtstreeks, maar via een van de aangesloten nationale normalisatie-instellingen, die een
voorstel hiertoe bij ISO indient. Als deze behoefte door ISO is erkend en geaccordeerd, worden
onderwerp en toepassingsgebied van de op te stellen norm omschreven, veelal in een werkgroep met
daarin experts uit belanghebbende landen. Daarna wordt in de normcommissie, waarin betrokken
partijen van alle landen kunnen zijn vertegenwoordigd, onderhandeld en gediscussieerd over de
feitelijke inhoud van de norm. Als hierover voldoende consensus is bereikt, wordt een normontwerp
(Draft International Standard, afgekort DIS) uitgegeven.
De laatste fase is de formele goedkeuring. Hiervoor is nodig dat zowel tweederde van de ISO-leden
die actief aan de opstelling meewerkten als drievierde van alle aangesloten leden positief over het
normontwerp stemmen.
Herziening
Ook ISO-normen worden eens in de vijf jaar kritisch onder de loep genomen om na te gaan of de inhoud
verouderd is ten gevolge van technologische ontwikkelingen, nieuwe methoden of materialen, of
strengere kwaliteits- of veiligheidseisen.

