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Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Jansen (SP) 
inzake de herziening van het Bouwbesluit en de verwijzing naar Engelstalige 
normen in Nederlandse wetgeving met kenmerk 2010Z03920.

Hoogachtend,
de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, 

E. van Middelkoop
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Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie 
over de herziening van het Bouwbesluit en de verwijzing naar Engelstalige 
normen in Nederlandse wetgeving. (Ingezonden 3 maart 2010)

Vraag 1
Worden de Nederlandse Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (TGB) per 
31 maart 2010 vervangen door de Engelse variant, de Eurocodes?

Antwoord:
De normalisatie-instituten van de lidstaten hebben met de Europese 
koepelorganisatie (CEN) afgesproken om hun nationale constructienormen per 1 
april 2010 te vervangen door de – ook in het Nederlands vertaalde – Eurocodes.
Op grond van deze afspraak zal het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) de 
meeste TGB-normen op 31 maart 2010 vervangen. In de praktijk betekent dit dat 
de TGB-serie - voor zover vervangen door Eurocodes - vanaf die datum niet meer 
wordt onderhouden.     

Vraag 2
Hoe denkt u de aansluiting tussen het Bouwbesluit en de Eurocodes te regelen, nu 
de planning voor de herziening van het Bouwbesluit (derde Tranche) vertraagd is? 

Antwoord:
De aansluiting tussen de bouwregelgeving en de Eurocodes wordt volgens
planning per 1 januari 2011 geregeld. In de Integrale AMvB, die het Bouwbesluit 
2003 vanaf dat moment vervangt, wordt verwezen naar de Eurocodes. Zolang het 
Bouwbesluit 2003 van kracht is wordt daarin verwezen naar de TGB-reeks. Ook 
na inwerkingtreding van de Integrale AMvB kan nog van de TGB-normen gebruik 
worden gemaakt gedurende een zekere overgangsperiode. De lengte van deze 
overgangsperiode wordt in overleg met betrokken partijen vastgesteld.     

Vraag 3
Indien u deze aansluiting niet wil regelen voor de interimperiode tot de publicatie 
van de derde tranche, wat betekent dit voor eisen waarbij de Eurocodes strenger 
zijn dan de TGB?

Antwoord:
Het niet aanwijzen van de Eurocodes in de periode tot inwerkingtreding van de 
verwijzing hiernaar heeft geen effect op de bouwregelgeving. Gedurende deze 
periode blijft de bouwregelgeving naar normen uit de TGB-reeks verwijzen en 
blijven deze dus van kracht. 

Vraag 4
Is het waar dat we in Nederland per wettelijke norm nu een Engelstalige 
Eurocode, een nationale bijlage, plus eventuele restnormen krijgen? Gaan wij 
hiermee van één normdocument naar wellicht drie of meer normdocumenten 
waarvan een deel in het Engels? 
Zo ja, deelt u de mening dat dit een ongewenste ontwikkeling is en onderschrijft u 
het uitgangspunt dat Europese normen waarnaar in Nederlandse wetgeving 
verwezen wordt altijd in vertaalde versie beschikbaar moeten zijn?

Antwoord:
Dat is niet waar.  Alle Eurocodenormbladen waar de bouwregelgeving naar 
verwijst zijn in samenwerking met België vertaald in het Nederlands. De bij die 
normen behorende nationale bijlagen, waarin de voor de Nederlandse 
bouwregelgeving van belang zijnde onderdelen van de Eurocodes worden 
aangeduid, zijn eveneens in het Nederlands opgesteld.


