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1 ALGEMENE BEPALINGEN  

1.1 Normen 
De staalconstructie voldoet aan de bepalingen van: 
- NBN EN 1090-1+ A1:2012- Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen 

voor conformiteitsbeoordeling van dragende delen; 
- NBN EN 1090-2:2018 - Uitvoering van de staalconstructies en aluminiumconstructies - Deel 2: 

Technische eisen voor staalconstructies. 

1.2 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen bij NBN EN 1090-2 
NBN EN 1090-2:2018 wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en 
aanvullingen. De nummering van de norm blijft behouden. 
Art. 4.1.2 Uitvoeringsklassen 
De volgende uitvoeringsklassen voor de staalconstructies zijn van toepassing: 
 

Uitvoeringsklasse Toepassing 

EXC3 Alle staalconstructies, inclusief de bijhorende mechanische uitrusting, 
uitgezonderd de staalconstructies hieronder vermeld. 

EXC2 Leuningen, dekzerken, ladders, trappen, ondersteuningsconstructies voor 
verkeers- en signalisatieborden (galgpalen, portieken); secundaire, niet-
dragende constructies. 

Tabel 26-1-1 

De opdrachtdocumenten kunnen EXC4 opleggen voor de constructie of een deel daarvan.  
OPMERKING: 
De verbindingen van secundaire onderdelen aan de hoofdstructuur voldoen aan de uitvoeringsklasse 
van de hoofdstructuur. 
 
Art. 4.1.3 Graad van voorbewerking 
De keuze van de voorbewerkingsgraad wordt gemaakt in art. 10.2. 
Art. 4.1.4 Geometrische toleranties 
Betreffende de functionele toleranties zijn de bepalingen van art. 11.3.2 van toepassing. 
(toevoeging) Art. 4.2.0 Algemeen  
Ingeval een goedkeuring van de aanbestedende overheid voorgeschreven is in de hiernavolgende 
artikels voor documenten van de opdrachtnemer, mogen de betrokken werken pas aanvangen na 
goedkeuring. 
Eventueel aangebrachte wijzigingen en/ of aanvullingen t.o.v. de eerder voorgelegde 
uitvoeringsdocumenten (zoals o.a. lasplan, kwaliteitsplan (ITP), …) worden op een ondubbelzinnige 
en klare wijze aangeduid. 
Toegevoegde, verwijderde en eventueel aangepaste documenten worden overzichtelijk 
weergegeven in een lijst/ tabel. Hierbij wordt duidelijk aangegeven of het document toegevoegd, 
verwijderd of aangepast werd. De aanpassing wordt kort beschreven. 
Art. 4.2.2 Kwaliteitsplan 
Een kwaliteitsplan is vereist voor constructies die behoren tot uitvoeringsklasse EXC3 en EXC4.  
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Toe te voegen aan tweede alinea punt b): en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid. 
(toevoeging) Art. 4.2.5 Uitvoeringstekeningen 
De uitvoeringstekeningen van de staalconstructies worden door de opdrachtnemer vervaardigd met 
inachtneming van de volgende voorschriften. 
Iedere uitvoeringstekening is voorzien van een kader met vermelding van: 
- de naam van de aanbestedende overheid; 
- de naam van de opdrachtnemer; 
- de naam van de constructeur; 
- de naam van het tekenbureau (indien van toepassing); 
- de naam van het project; 
- het voorwerp van de tekening; 
- de datum van de versie; 
- het volgnummer gevolgd door een alfabetische code van de gewijzigde versies; 
- het nummer van het bestek. 
Van alle benodigde werkstukken worden de maten aangegeven. Alle stukken worden genummerd. 
Een zelfde nummer mag slechts worden toegewezen aan stukken van dezelfde staalsoort en kwaliteit 
en met dezelfde afmetingen. 
De werkplaatsvoegen en de montagevoegen worden duidelijk aangegeven en gemerkt. Er worden er 
aangebracht zo weinig als verenigbaar is met de mogelijkheden van bevoorrading, behandeling, 
vervoer en montage. 
De lasnaden worden aangeduid met symbolen volgens NBN EN ISO 2553:2019. 
Alle bout- en klinknagelverbindingen worden volledig omschreven. De diameters van de bouten en 
klinknagels zijn eenduidig aangebracht. De aangegeven diameters zijn nominale steeldiameters. Op 
elke uitvoeringstekening toont een tabel welke definitieve middellijnen van bout- en klinknagelgaten 
behoren bij de bedoelde steeldiameters. 
De verkenmerken worden op de uitvoeringstekeningen opgenomen. 
De tekeningen begrijpen alle afbeeldingen, maten en aanwijzingen, die nodig zijn om alle afmetingen 
te bepalen en om het ontwerp te kunnen beoordelen met kennis van zaken. 
Het fabricageprofiel en de bouwzeeg die bij de vervaardiging aan de staalconstructie en de 
staalconstructie-elementen moeten worden gegeven, opdat de afgewerkte constructie uiteindelijk 
het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel bezit, wordt op de tekeningen opgenomen. 
De soort en de kwaliteit van de verschillende materialen worden aangegeven. 
De eventueel aangebrachte wijzigingen of aanvullingen t.o.v. de eerder voorgelegde uitvoerings-
tekeningen worden op een ondubbelzinnige en klare wijze aangeduid op de uitvoeringstekeningen. 
Deze opeenvolgende wijzigingen worden in een tabel op de uitvoeringstekeningen vermeld, met 
opgave van de alfabetische code, de datum van de wijziging, de initialen van de tekenaar en een 
bondige omschrijving van de wijzigingen. 
De aan de aanbestedende overheid ter goedkeuring voorgelegde uitvoeringstekeningen omvatten 
steeds: 
- overzichtstekeningen; 
- samenstellingstekeningen; 
- stuktekeningen. 
De overzichtstekeningen omvatten: 
- de volledige constructie of een groter afzonderlijk geheel met alle globale afmetingen; 
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- de verwijzingen naar de samenstellingstekeningen. 
De samenstellingstekeningen omvatten: 
- alle voor de controle relevante maataanduidingen; 
- profieleigenschappen; 
- plaatafmetingen; 
- overzichtelijk aangebrachte stuknummers. 
De overzichtstekeningen en samenstellingstekeningen omvatten eveneens: 
- de aanduidingen opgenomen onder SB 260-21-8.5.2.2; 
- de aanduidingen opgenomen onder SB 260-36-1.1.2.5.D; 
- de aanduidingen opgenomen onder SB 260-36-1.1.2.5.B.4. 
De stuktekeningen omvatten alle onder art. 4.2.6 vermelde gegevens.  
De uitvoeringstekeningen moeten een nazicht toelaten van de conformiteit met: 
- de desbetreffende aanbestedingstekeningen; 
- de studietekeningen gemaakt binnen deze opdracht ingeval de studie deel uitmaakt van de 

opdracht.  
Zolang deze uitvoeringstekeningen en/of de voormelde gegevens op deze tekeningen ontbreken, zijn 
de voorgelegde uitvoeringstekeningen onontvankelijk voor goedkeuring door de aanbestedende 
overheid, en nemen de voorgeschreven termijnen voor nazicht respectievelijk goedkeuring geen 
aanvang. De eventuele gevolgen (meerkosten, vertragingen,…) van het laattijdig bezorgen van de 
nodige documenten in de gepaste vorm zoals beschreven, vormen een aannemingslast. 
(toevoeging) Art. 4.2.6 Stuklijsten 
De uitvoeringstekeningen zijn vergezeld van uitvoerige stuklijsten, die betrekking hebben op de 
verschillende onderdelen van de staalconstructie en op de in de werkplaats en op de bouwplaats aan 
te brengen bouten en klinknagels.  
De stuklijsten bevatten:  
- het nummer van elk werkstuk (nummer dat ook voorkomt op de uitvoeringstekening); 
- het aantal stukken met hetzelfde nummer; 
- de aard (plaat, strip, profielijzer, bout, klinknagel); 
- de benaming van het stuk; 
- de afmetingen (lengte, breedte of diameter, dikte); 
- de aard van het materiaal (soort, kwaliteit, gewalst staal, gietstaal, smeedstaal); 
- de massa’s van alle samenstellende delen. 
De stuklijsten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
(toevoeging) Art. 4.2.7 Uitvoeringsprogramma's 
De opdrachtnemer stelt programma’s van uitvoering van het werk op en legt deze ter goedkeuring 
voor aan de aanbestedende overheid.  
De belangrijkste technieken van bewerking van de materialen, alsmede de opeenvolging van de 
verschillende uitvoeringsfasen, worden er volledig in beschreven en eventueel verduidelijkt door 
verklarende schetsen. 
Het programma is zodanig opgemaakt dat: 
- het voleindigde werk in overeenstemming is met de uitvoeringstekeningen; 
- het laswerk maximaal vergemakkelijkt wordt; 
- de afwijkingen beperkt blijven tot de vastgestelde toleranties; 
- lasspanningen vermeden worden of minimaal zijn. 



STAAL EN STAALCONSTRUCTIES  

26-4 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen: 
- het lasplan (zie verder onder art. 7); 
- het programma voor de proefmontage in de werkplaats (zie verder onder art. 6.10 en art. 9.6.4); 
- het montageplan voor op de bouwplaats (zie verder onder art. 9). 
Art. 5.2 Identificatie, keuringsdocumenten en naspeurbaarheid 
Tabel 1 wordt vervangen door hiernavolgende tabel: 
 

Basisproduct Keuringsdocumenten 

Constructiestaal (tabellen 2 en 3) 

2.2a voor staal S235 voor EXC2 
3.1a voor staal S235 voor EXC3 en EXC4 
3.1 a voor staal hoger dan S235 voor EXC2  
3.2 a voor staal hoger dan S235 voor EXC3 en EXC4 

Roestvast staal (tabel 4) 
3.1 voor EXC2  
3.2 voor EXC3 en EXC4 

Gietstaal 

2.2 voor technische gietstukken met een minimum 
vloeigrens ≤ 355 MPa en een kerfslagwaarde 
gespecificeerd bij kamertemperatuur  
3.2 voor overige gietstukken 

Lastoevoegmaterialen (tabel 5) 
2.2 voor EXC2 
3.1 voor EXC3 en EXC4 

Structurele boutsets volgens de NBN EN 
14399-reeks 
Structurele boutsets volgens de NBN EN 
15048-reeks 

3.2b (NBN EN 10204) of  fastener test report F3.2 b e  
(NBN EN ISO 16228:2018) 
3.1 (NBN EN 10204) of fastener test report F3.1  
(NBN EN ISO 16228:2018) voor EXC2 
3.1c (NBN EN 10204) of fastener test report F3.1 c  
(NBN EN ISO 16228:2018) / 3.2c (NBN EN 10204)  
of fastener test report F3.2 c e (NBN EN ISO 
16228:2018) voor EXC3 en EXC4 

Boutend, moerend  
 
Sluitringend 

2.2 of fastener test report F2.2  voor < M12 
3.1 of fastener test report F3.1  voor ≥ M12 
2.1 of fastener test report F2.1 

Klinknagels 3.2  
Zelftappende en zelfborende schroeven en 
blindklinknagels 2.1 

Deuvels 3.2  
Uitzettingsvoegen voor bruggen 3.1  
Hogesterktekabels 3.2  
Opleggingen voor bouwkundige en 
civieltechnische toepassingen 3.2  

Smeedstaal 3.2  

Gietijzer 

3.1 voor gietijzer zonder voorgeschreven 
kerfslagwaarde 
3.2 voor gietijzer met voorgeschreven 
kerfslagwaarde 
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Basisproduct Keuringsdocumenten 
a NBN EN 10025-1:2004 vereist dat de elementen die zijn opgenomen in de CEV-formule in het 
keuringsdocument zijn gerapporteerd. De rapportage van de andere toegevoegde elementen 
vereist in EN 10025-2, behoren inclusief Al, Nb en Ti te zijn. 
b De keuringsdocumenten bevatten de resultaten van de geschiktheidsbeproeving. 
c Een 3.1-keuringsrapport is enkel toegestaan op voorwaarde dat de interne 
fabriekscontrolerapporten waarvan sprake in punt d van tabel 1 in de NBN EN 1090-2 mee 
aangeleverd worden. Indien deze interne controlerapporten niet aangeleverd worden, worden de 
boutsets met een keuringsrapport type 3.2 ter keuring aangeboden.  
d Van toepassing indien bouten, moeren of sluitringen toegepast zijn in niet voorgespannen 
verbindingen en indien zij geen onderdeel uitmaken van een boutset volgens de NBN EN 14399-
reeks of de NBN EN 15048-reeks. 
e Enkel validatie door een externe gemachtigde vertegenwoordiger wordt aanvaard. 

Tabel 26- 1-2 

Welk type keuringsdocument ook van toepassing is, de opdrachtnemer dient steeds een verzoek tot 
voorafgaande keuring in zoals voorgeschreven in art. 42 van het KB van 14.01.2013 (Algemene 
Uitvoeringsregels Overheidsopdrachten) en conform art. 12.1 van SB 260-26. 
In geval van een keuringsdocument 3.2 wordt de bevoegde vertegenwoordiger van de koper 
aangeduid door de opdrachtnemer na akkoord van de aanbestedende overheid. Deze bevoegde 
vertegenwoordiger is steeds een externe keuringsinstelling die gecertificeerd is volgens NBN EN 
ISO/IEC 17020 door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling. 
De aanbestedende overheid kan overgaan tot het uitvoeren van bijkomende proeven en controles. 
De eventuele kosten van deze bijkomende proeven en controles zijn voor rekening van de in het 
ongelijk gestelde partij conform art 82 §2 van het AUR. 
Indien het voor de opdrachtnemer niet mogelijk is de constructieve boutsets, de klinknagels, de 
deuvels, de uitzettingsvoegen voor bruggen, de hogesterktekabels, de opleggingen voor 
bouwkundige en civiele toepassingen,… met een keuringsrapport type 3.2 te leveren of indien er 
geen overeenstemming tussen het keuringsrapport type 3.2 en het product is, zal de aanbestedende 
overheid opleggen dat er bijkomende proeven en controles worden uitgevoerd waarvan al de kosten 
ten laste zijn van de opdrachtnemer. De monstername, beoordeling, verslaggeving, … hiervan wordt 
georganiseerd door de opdrachtnemer en uitgevoerd door een externe keuringsinstelling die 
gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17020 door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse 
accreditatieinstelling. De bijhorende proeven worden uitgevoerd door een extern, onafhankelijk en 
geaccrediteerd laboratorium in opdracht van de eerder vermelde externe gecertificeerde 
keuringsinstelling. 
De opdrachtdocumenten kunnen voor basisproducten waar volgens tabel 26-1-2 standaard een 
keuringsdocument 3.1 vereist is, eventueel in specifieke situaties een keuringsdocument 3.2 
opleggen.  
Art. 5.3.1 Algemeen 
De in tabellen 2, 3 en 4 vermelde normen worden hierna, waar nodig, vervolledigd met 
verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen. De nummering van de normen blijft behouden. 
Voor constructiestaal geldt voor de mechanische waarden dat de verhouding Re/Rm ≤ 0,85, of 
bedraagt het verschil tussen Re en Rm maximaal 60 N/mm². 
(toevoeging) Art. 5.3.1.1 NBN EN 10025-1:2005 
- Artikel 8 Keuring:  

Artikel 8.1 Algemeen. 
De producten worden geleverd volgens de bepalingen van tabel 1 van 5.2 van 
NBN EN 1090-2:2018 en dit hoofdstuk. 
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(toevoeging) Art. 5.3.1.2 NBN EN 10025-2:2019 
- Artikel 4.1.2 Sterkteklassen en kwaliteiten 

- De staalsoorten S185, E295, E355 en E360 vervallen. 
- Artikel 13 Opties. Alleen de opties vermeld onder artikel 13 van NBN EN 10025-1:2005, eventueel 

hieronder aangevuld, en de hierna vermelde opties zijn van toepassing: 
- 1) de bereidingswijze van het staal wordt aangegeven (zie 6.1);  
- 2) een productanalyse per keuringseenheid wordt uitgevoerd betreffende alle in de norm 

vermelde elementen.  
Een koolstofequivalent (CEV of C-eq) van meer dan 0,40, berekend volgens  
NBN EN 10025-2:2019 aan de hand van de productanalyse, is niet toegestaan.  
Een koolstofgehalte (% C) (productanalyse) van 0,16 of meer is niet toegestaan; 

- 4) producten die sterk belast worden volgens hun dikte onder invloed van spanningen 
veroorzaakt door het lassen of door uitwendige krachten voldoen aan de verbeterde 
vervormingseigenschappen loodrecht op het oppervlak volgens NBN EN 10164:2018 (zie 7.3.3) 
en art. 5.3.4 van SB 260-26 en NBN EN 1090-2:2018; 

- 5) indien de stukken geschikt moeten zijn voor thermisch verzinken, dan behoort het staal tot 
categorie A of B volgens NBN EN ISO 1461:2009, (zie 7.4.3); 

- 6) voor platte producten met nominale dikte ≥ 6 mm, met uitzondering van warmgewalste 
band en plaat gesneden uit band, zal het ontbreken van interne gebreken gecontroleerd 
worden volgens EN 10160 (zie 7.6 en 10.3); 

- 10) betreffende de markering wordt voldaan aan SB 260-26-1.2 art. 6.2; de producten zijn 
gemerkt met volgende gegevens: 
- de staalsoort en -kwaliteit; 
- de leveringstoestand; 
- een nummer waarmee de lading kan worden geïdentificeerd; 
- de naam van de producent of diens handelsmerk; 
- het merkteken van het inspectieorganisme; 

- 11) plaat-, band-, plat- en universaalstaal met een nominale dikte ≤ 30 mm, bestemd voor 
koudflenzen zonder scheuren, overeenkomstig de voorwaarden van 7.4.2.3.2, is ten minste 
van de kwaliteit J0;  

- 12) plaat-, band-, plat- en universaalstaal met een nominale dikte ≤ 8 mm, bestemd voor de 
productie van profielen door middel van koudwalsen, overeenkomstig de voorwaarden van 
7.4.2.3.3, zijn ten minste van de kwaliteit J0; 

- 18) voor warmgewalste platen die voor trogprofielen toegepast worden, is de diktetolerantie 
van klasse C volgens NBN EN 10029 van toepassing; 

- 19) voor platen en profielstaal is leveringstoestand +N vereist. Voor profielstaal met een 
sterkteklasse kleiner dan of gelijk aan S355 zijn de leveringstoestanden +AR of +M eveneens 
toegestaan ; 

- 22) de staven bestemd voor koudtrekken overeenkomstig de voorwaarden van 7.4.2.2.4 zijn 
ten minste van de kwaliteit J0. Bij de bestelling zal de geschiktheid tot koudtrekken worden 
vermeld (zie 7.4.2.2.4); 

- 26) het maximaal koolstofgehalte (ladinganalyse) voor de profielen met een nominale dikte 
groter dan 100 mm zal identiek zijn aan dit voorzien voor de materialen met een nominale 
dikte groter dan 40 mm (zie tabellen 1 en 3); 

- 28) de minimum kerfslagwaarden voor profielen met een nominale dikte groter dan 100 mm 
zullen identiek zijn aan deze voorzien voor platte producten met een nominale dikte groter 
dan 150 mm (zie tabel 8); 
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- 34) voor platen uit continu warmgewalste band, bestemd voor trogprofielen, is de 
diktetolerantie volgens klasse C volgens NBN EN 10029 van toepassing. 

De van toepassing zijnde opties worden steeds vermeld in de prijsaanvraag en bij de bestelling van 
het staal. 
(toevoeging) Art. 5.3.1.3 NBN EN 10025-3:2019 
- Artikel 13 Opties. Alleen de opties vermeld onder artikel 13 van NBN EN 10025-1:2005, eventueel 

hieronder aangevuld, en de hierna vermelde opties zijn van toepassing: 
- 1) de bereidingswijze van het staal wordt aangegeven (zie 6.1); 
- 2) een productanalyse per keuringseenheid wordt uitgevoerd betreffende alle in de norm 

vermelde elementen. 
Een koolstofequivalent (CEV of C-eq) van meer dan 0,40, berekend volgens  
NBN EN 10025-3:2019 aan de hand van de productanalyse, is niet toegestaan. 
Een koolstofgehalte (% C) (productanalyse) van 0,16 of meer is niet toegestaan; 

- 4) producten die sterk belast worden volgens hun dikte onder invloed van spanningen 
veroorzaakt door het lassen of door uitwendige krachten voldoen aan de verbeterde 
vervormingseigenschappen loodrecht op het oppervlak volgens NBN EN 10164:2018 (zie 7.3.3) 
en art. 5.3.4 van SB 260-26 en NBN EN 1090-2:2018; 

- 5) indien de stukken geschikt moeten zijn voor thermisch verzinken, dan behoort het staal tot 
categorie A of B volgens NBN EN ISO 1461:2009 (zie 7.4.3); 

- 10) betreffende de markering wordt voldaan aan SB 260-26-1.2 art. 6.2; de producten zijn 
gemerkt met volgende gegevens: 
- de staalsoort en -kwaliteit; 
- de leveringstoestand; 
- een nummer waarmee de lading kan worden geïdentificeerd; 
- de naam van de producent of diens handelsmerk; 
- het merkteken van het inspectieorganisme, 

- 11) indien plaat-, band-, plat- en universaalstaal met een nominale dikte ≤ 16 mm bestemd is 
voor koudflenzen zonder scheuren dient dit overeenkomstig de voorwaarden van 7.4.2.3.2 te 
zijn; 

- 12) plaat-, band-, plat- en universaalstaal met een nominale dikte ≤ 8 mm, bestemd voor de 
productie van profielen door middel van koudwalsen, overeenkomstig de voorwaarden van 
7.4.2.3.3, moet dit bij de prijsaanvraag en bestelling worden opgegeven; 

- 18) voor warmgewalste platen die voor trogprofielen toegepast worden, is de diktetoleranties 
van klasse C volgens NBN EN 10029 van toepassing; 

- 31) de wijze van merken voldoet aan de vereisten van SB 260-26-1.2 art. 6.2; 
- 34) voor platen uit continu warmgewalste band, bestemd voor trogprofielen, is de 

diktetolerantie volgens klasse C volgens NBN EN 10029 van toepassing. 
De van toepassing zijnde opties worden steeds vermeld in de prijsaanvraag en bij de bestelling van 
het staal. 
(toevoeging) Art. 5.3.1.4 NBN EN 10025-4:2019 
- Artikel 13 Opties. Alleen de opties vermeld onder artikel 13 van NBN EN 10025-1:2005, eventueel 

hieronder aangevuld, en de hierna vermelde opties zijn van toepassing: 
- 1) de bereidingswijze van het staal wordt aangegeven (zie 6.1); 
- 2) een productanalyse per keuringseenheid wordt uitgevoerd betreffende alle in de norm 

vermelde elementen.  
Een koolstofequivalent (CEV of C-eq) van meer dan 0,40, berekend volgens  
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NBN EN 10025-4:2019 aan de hand van de productanalyse, is niet toegestaan.  
Een koolstofgehalte (% C) (productanalyse) van 0,16 of meer is niet toegestaan; 

- 4) producten die sterk belast worden volgens hun dikte onder invloed van spanningen 
veroorzaakt door het lassen of door uitwendige krachten voldoen aan de verbeterde 
vervormingseigenschappen loodrecht op het oppervlak volgens NBN EN 10164:2018 (zie 7.3.3) 
en art. 5.3.4 van SB 260-26 en NBN EN 1090-2:2018; 

- 5) indien de stukken geschikt moeten zijn voor thermisch verzinken, dan behoort het staal tot 
categorie A of B volgens NBN EN ISO 1461:2009 (zie 7.4.3); 

- 10) betreffende de markering wordt voldaan aan SB 260-26-1.2 art. 6.2; de producten zijn 
gemerkt met volgende gegevens: 
- de staalsoort en -kwaliteit; 
- de leveringstoestand; 
- een nummer waarmee de lading kan worden geïdentificeerd; 
- de naam van de producent of diens handelsmerk; 
- het merkteken van het inspectieorganisme; 

- 11) indien plaat-, band-, plat- en universaalstaal met een nominale dikte ≤ 16 mm bestemd is 
voor koudflenzen zonder scheuren dient dit overeenkomstig de voorwaarden van 7.4.2.3.2 te 
zijn; 

- 12) indien plaat-, band-, plat- en universaalstaal met een nominale dikte ≤ 8 mm bestemd is 
voor de productie van profielen door middel van koudflenzen zonder scheuren, 
overeenkomstig de voorwaarden van 7.4.2.3.2; 

- 18) voor warmgewalste platen die voor trogprofielen toegepast worden, is de diktetoleranties 
van klasse C volgens NBN EN 10029 van toepassing; 

- 31) de wijze van merken voldoet aan de vereisten van SB 260-26-1.2 art. 6.2; 
- 34) voor platen uit continu warmgewalste band, bestemd voor trogprofielen, is de 

diktetolerantie volgens klasse C volgens NBN EN 10029 van toepassing. 
De van toepassing zijnde opties worden steeds vermeld in de prijsaanvraag en bij de bestelling van 
het staal. 
(toevoeging) Art. 5.3.1.5 NBN EN 10025-5:2019 
- Artikel 13 Opties. Alleen de opties vermeld onder artikel 13 van NBN EN 10025-1:2005, eventueel 

hieronder aangevuld, en de hierna vermelde opties zijn van toepassing: 
- 1) de bereidingswijze van het staal wordt aangegeven (zie 6.1); 
- 3) de kerfslageisen van staalsoort S355 klasse WP worden geverifieerd door middel van 

beproeving (zie 7.3.2.1 en 8.3.2);  
- 4) producten die sterk belast worden volgens hun dikte onder invloed van spanningen 

veroorzaakt door het lassen of door uitwendige krachten voldoen aan de verbeterde 
vervormingseigenschappen loodrecht op het oppervlak volgens NBN EN 10164:2018 (zie 7.3.3) 
en art. 5.3.4 van SB 260-26 en NBN EN 1090-2:2018; 

- 10) betreffende de markering wordt voldaan aan SB 260-26-1.2 art. 6.2; de producten zijn 
gemerkt met volgende gegevens: 
- de staalsoort en -kwaliteit; 
- de leveringstoestand; 
- een nummer waarmee de lading kan worden geïdentificeerd; 
- de naam van de producent of diens handelsmerk; 
- het merkteken van het inspectieorganisme. 
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- 11) indien plaat-, band-, plat- en universaalstaal met een nominale dikte ≤ 20 mm bestemd is 
voor koudflenzen zonder scheuren dient dit overeenkomstig de voorwaarden van 7.4.2.3.2 te 
zijn; 

- 18) voor warmgewalste platen die voor trogprofielen toegepast worden, is de diktetoleranties 
van klasse C volgens NBN EN 10029 van toepassing. 

- 19) leveringstoestand +N is vereist; 
- 34) voor platen uit continu warmgewalste band, bestemd voor trogprofielen, is de 

diktetolerantie volgens klasse C volgens NBN EN 10029 van toepassing. 
De van toepassing zijnde opties worden steeds vermeld in de prijsaanvraag en bij de bestelling van 
het staal. 
(toevoeging) Art. 5.3.1.6 NBN EN 10025-6:2005 
Indien staal volgens deze norm aangewend wordt, beschrijven de opdrachtdocumenten de 
toepassingsmodaliteiten. 
(toevoeging) Art. 5.3.1.7 NBN EN 10210-1:2006 
- Artikel 5.2 Opties. De hierna vermelde opties zijn van toepassing: 

- 1.1 de productanalyse wordt uitgevoerd voor de staalsoorten S275 en S355 (zie 6.5.1); 
- 1.2 het gehalte in de ladinganalyse aan Cr, Cu, Mo, Ni, Ti en V wordt voor ongelegeerde 

staalsoorten op het keuringsrapport vermeld (zie 6.5.2); 
- 1.3 de kerfslagwaarden van de kwaliteiten JR en J0 worden door beproeving bepaald (zie 

6.6.4); 
- 1.4 indien de stukken geschikt moeten zijn voor thermisch verzinken, wordt dit vermeld in de 

prijsaanvraag en bij de bestelling (zie 6.7.2); 
- 1.6 de producten worden geleverd volgens de bepalingen van tabel 1 van 5.2 van  

NBN EN 1090-2:2018 en dit hoofdstuk. 
(toevoeging) Art. 5.3.1.8 NBN EN 10219-1:2006 
- Artikel 5.2 Opties. De hierna vermelde opties zijn van toepassing: 

- 1.1 de productanalyse wordt uitgevoerd voor de staalsoorten S275 en S355 (zie 6.6.1); 
- 1.2 het gehalte in de ladinganalyse aan Cr, Cu, Mo, Ni, Ti en V wordt voor ongelegeerde 

staalsoorten op het keuringsrapport vermeld (zie 6.6.2); 
- 1.3 de kerfslagwaarden van de kwaliteiten JR en J0 worden door beproeving bepaald (zie 

6.7.4); 
- 1.4 indien de stukken geschikt moeten zijn voor thermisch verzinken, wordt dit vermeld in de 

prijsaanvraag en bij de bestelling (zie 6.8.2). 
- 1.6 de producten worden geleverd volgens de bepalingen van tabel 1 van 5.2 van  

NBN EN 1090-2:2018 en dit hoofdstuk. 
(toevoeging) Art. 5.3.1.9 NBN EN 10219-2:2019 
De onrondheid (O) voor holle ronde secties, waarvan de diameter/dikte-verhouding > 100, voldoet 
aan de toleranties zoals bepaald in tabel 2 voor holle ronde secties waarvan de diameter/dikte-
verhouding ≤ 100. 
Tabel 2 (Toleranties op vorm en massa) wordt aangepast als volgt. 
Voor de dikte van ronde buisprofielen met D > 406,4 mm gelden de toleranties van: 
- NBN EN 10029 - klasse A in het geval van buisprofielen met langsnaden (samengesteld uit platen); 
- NBN EN 10051+A1:1997 in het geval van buisprofielen met spiraalnaden (samengesteld uit coils). 
(toevoeging) Art. 5.3.1.10 Bepaling staalsoort en staalkwaliteit  
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Bepaling van de staalsoort en staalkwaliteit uit NBN EN 10025-1 t.e.m. 6, NBN EN 10210-1 en  
NBN EN 10219-1 gebeurt volgens tabel 2.1 van NBN EN 1993-1-10:2005 (+AC:2009) en volgens tabel 
4 van NBN EN 1993-1-12:2007.  
Van deze bepaling wordt afgeweken in volgende gevallen: 
- voor EXC4 is de minimum staalkwaliteit J2+N, ongeacht de dikte; 
- voor bruggen (ook de fiets- en voetgangersbruggen of fiets- en voetpaden), sluisdeuren en 

stuwen, behorende tot EXC3, is de minimum staalkwaliteit J2+N, ongeacht de dikte. 
Staal dat in de eindtoestand koudvervormd is (bv. trogprofielen) moeten geleverd worden met de 
aanduiding "C". 
(toevoeging) Art. 5.3.1.11 Keuze roestvast staal 
In principe wordt steeds gekozen voor austenitisch roestvast staal. 
Voor gelaste constructies kan ook duplex roestvast staal (austenitisch-ferritisch) gekozen worden.  
Indien de opdrachtdocumenten de keuze van het roestvast staal niet vastleggen, wordt de keuze 
bepaald op basis van de toepassing, het milieu en de verwerking, aan de hand van onderstaande 
tabel. 
Indien er meerdere soorten mogelijk zijn, is de keuze tussen deze soorten vrij.  

Niet-gelast roestvast staal 
(Materiaalnummer) Staalsoort Toepassing 
(1.4401) X5CrNiMo17-12-2 
 

agressief milieu 
(bv. stedelijke, industriële en/of maritieme omgeving) 
waterbouwkundige werken 

(1.4301) X5CrNi18-10 overige 
Tabel 26-1-3 

Gelast roestvast staal 
(Materiaalnummer) Staalsoort Toepassing 
(1.4404) X2CrNiMo17-12-2 
(1.4571) X6CrNiMoTi17-12-2 
(1.4580) X6CrNiMoNb17-12-2 
(1.4462) X2CrNiMoN22-5-3 

agressief milieu 
(bv. stedelijke, industriële en/of maritieme omgeving) 
waterbouwkundige werken 

(1.4306) X2CrNi19-11 overige 
Tabel 26-1-4 

(toevoeging) Art. 5.3.1.12 Staal voor pen-gatverbinding 
Voor deze specifieke toepassing wordt veredelstaal 34CrNiMo6+QT aangewend. 
(toevoeging) Art. 5.3.1.13 Staal voor assen van scharnierpunten van beweegbare waterkerende 
constructies. 
Voor deze specifieke toepassing wordt roestvast staal X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) aangewend in zoet 
water en roestvast staal X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) in brak of zout water. 
(toevoeging) Art. 5.3.1.14 Staal voor assen van wielen 
Voor deze specifieke toepassing wordt 42CrMo4 (1.7225) aangewend voor assen van droge 
constructies, 50CrMo4 (1.7228) voor assen van constructies in zoet of brak water en X2CrNiMoN22-
5-3 (1.4462) voor assen van constructies in zout water. 
Art. 5.3.3 Oppervlaktegesteldheid 
Punt a) van de eerste alinea wordt vervangen door: 
- a.1) klasse A2 voor platen en breedband in overeenstemming met de eisen van NBN EN 10163-2; 
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- a.2) klasse B3 voor trogprofielen onder wegdekplaten voor wegverkeer in overeenstemming met 
de eisen van NBN EN 10163-2; 

Toevoegen aan punt b) van de eerste alinea: 
- voor EXC3 en EXC4 moeten scheuren, bladders en overwalsingen worden gerepareerd. 
De bepalingen van SB 260-21-6.7.3.1 met betrekking tot het aanwenden van de subklasse 3 voor 
platen en profielen in het geval dit noodzakelijk is voor het ontwerp zijn van toepassing. 
Art. 5.3.4 Speciale eigenschappen 
Punt b) van de derde alinea wordt vervangen door: 
Voor al het staal dat in zijn dikterichting belast wordt door de werking van spanningen opgewekt 
door het lassen of door uitwendige krachten, maakt de opdrachtnemer een classificatie naar Z-
klasse. 
Dit zal gebeuren volgens NBN EN 1993-1-10:2005 (+AC:2009) in combinatie met tabel 3.2 van de 
NBN EN 1993-2:2007 (+AC:2009), met in acht neming van volgende richtlijn : 
- platen waarbij trekspanningen worden overgebracht door de plaatdikte in de montage- of 

gebruiksfase, worden als Z35 geklasseerd; 
- voor platen van de hoofd(draag)constructie met een nominale dikte ≥ 15 mm geldt een minimum 

van Z25. 
Deze classificatie wordt aangeduid op de uitvoeringstekeningen en voorafgaandelijk aan de 
bestelling van de materialen ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voorgelegd. De platen 
dienen conform deze klassebepaling te worden geleverd, waarbij de Z-waarde van het materiaal 
volgens NBN EN 10164:2018 bepaald wordt. 
Voor hoog belaste onderdelen en onderdelen die bij lokaal bezwijken leiden tot bezwijken van de 
hoofddraagconstructie of leiden tot niet-beschikbaarheid, moet de plaat ter plaatse van de las 
ultrasoon worden onderzocht op dubbelingen en andere fouten volgens NBN EN 10160 klasse S1E1. 
Hierbij zijn indicaties in een gebied van 100 mm, gemeten vanaf de locatie van de las, niet 
toegelaten.  
De opdrachtnemer legt een voorstel van te onderzoeken zones ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid. 
Art. 5.4 Stalen gietstukken 
Gietstukken worden opgedeeld in technische en constructieve gietstukken. 
Bolders, haalkommen en straatmeubilair zijn technische gietstukken. 
Overige producten die vallen onder de bouwproductenverordening 305/11 zoals onderdelen voor 
beweegbare waterkerende constructies (o.a. taats, halsbeugel, drukstoelen, cilinderschuiven,…), 
onderdelen voor brugconstructies, enz. zijn constructieve gietstukken. 
Art. 5.4 van NBN EN 1090-2:2018 wordt vervangen door volgende tekst: 
Gietstaal beantwoordt aan: 
- NBN EN 1559-1:2011 – Gieterijtechniek – Technische leveringsvoorwaarden – Deel 1: Algemeen; 
- NBN EN 1559-2:2014 – Gieterijtechniek – Technische leveringsvoorwaarden – Deel 2: Aanvullende 

eisen voor gietstaal; 
- NBN EN 10293:2015 – Gietstaal – Gietstaal voor algemeen technisch gebruik, in geval van 

technische gietstukken; 
- NBN EN 10340:2008 – Gietstaal voor Constructief gebruik, in geval van constructieve gietstukken. 
NBN EN 10293:2015 en NBN EN 10340:2008 worden hierna, waar nodig, vervolledigd met 
verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen. De nummering van de norm blijft behouden: 
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- Paragraaf 4.1b wordt aangevuld met: 
De staalsoort wordt aangeduid in de opdrachtdocumenten. Indien de opdrachtdocumenten geen 
verdere bepalingen omschrijven, geldt de volgende minimumkwaliteit: 

technische gietstukken Bolders, haalkommen, 
straatmeubilair 

GE300 +N 

constructieve gietstukken Onderdelen voor beweegbare 
constructies 

G20Mn5+QT 

voor hoog belaste onderdelen: 
G24Mn6 +QT1 
G24Mn6 +QT2 
G24Mn6 +QT3 

Tabel 26- 1-5 

Indien er in het gietstuk diktes voorkomen die niet vallen binnen het totale diktebereik van de norm 
toont de opdrachtnemer aan dat de gevraagde materiaaleigenschappen voor die diktes gehaald 
worden. 
- Paragraaf 4.1.f wordt aangevuld met: 

Indien de opdrachtdocumenten geen verdere bepalingen bevatten legt de opdrachtnemer een 
voorstel voor met de oppervlakken die mechanisch moeten worden bewerkt om tot een 
kwalitatieve inpassing van alle onderdelen te komen. Dit voorstel bevat de ruwheid, de 
afwerkingsgraad en de passing van deze oppervlakken. 

- Paragraaf 4.3.1 wordt aangevuld met: 
Bij constructieve gietstukken en wielen voor rails wordt vooraf een gietsimulatie uitgevoerd. 
Indien uit de gietsimulaties wijzigingen aan het gietstuk volgen om giettechnische redenen, 
worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 

- Paragraaf 6.1.2 wordt vervangen door: 
Het gietstuk wordt altijd in normaalgegloeide (+N) of veredelde toestand (+QT) geleverd. 

- Paragraaf 6.2.2 wordt aangevuld met: 
Annex A van NBN EN 10293:2015 en NBN EN 10340:2008 zijn normatief. 
De producent heeft toestemming van de koper voordat productielassen mogen worden 
ondernomen. 
Na het lassen wordt het gietstuk altijd onderworpen aan een warmtebehandeling (+N of +QT). 
De gebruikte lasmethode is goedgekeurd volgens NBN EN ISO 15614-1:2017 of NBN EN ISO 
15613:2014. 
De lassers die de productielassen uitvoeren, zijn gekwalificeerd volgens NBN EN ISO 9606-1:2015. 

- Paragraaf 7.2.1 wordt aangevuld met: 
Indien aan het gietstuk wordt gelast tijdens het samenstellen van de constructie, mag het C-
equivalent maximaal 0,45 % (smeltanalyse) bedragen, tenzij via een lasmethodegoedkeuring 
volgens NBN EN ISO 15613:2014 (Beschrijven en goedkeuren van lasprocedures voor metalen - 
Goedkeuring op basis van een lasproef voor aanvang van de productie (ISO 15613:2004)) kan 
worden aangetoond dat het geleverde gietstaal geschikt is om volgens de voorgestelde 
lasmethode te worden gelast. De nodige proefstukken voor het uitvoeren van de 
lasmethodegoedkeuring moeten tijdens het gieten worden voorzien. 

- Paragraaf 7.3.3 wordt aangevuld met: 
De oppervlaktegesteldheid is geschikt voor het uitvoeren van de noodzakelijke niet destructieve 
onderzoeken. 
Het onderzoek van de oppervlaktegesteldheid gebeurt op basis van een visueel onderzoek van 
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oppervlaktefouten en op basis van een oppervlakteruwheidsonderzoek volgens 
NBN EN 1370:2012 – Gieterijtechniek – Onderzoek van oppervlaktegesteldheid. 
Alle stukken worden 100 % visueel onderzocht op oppervlaktefouten en op oppervlakteruwheid. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is voldaan aan onderstaande voorwaarden: 

Visueel onderzoek van oppervlaktefouten 
Technische gietstukken 

Severity Level VD6 volgens tabel 3 van 
NBN EN 1370:2012 is van toepassing. 

Visueel onderzoek van oppervlaktefouten 
Constructieve gietstukken 

Severity Level VC1 volgens tabel 4 van 
NBN EN 1370:2012 is van toepassing. 

Oppervlakteruwheidsonderzoek 
Technische gietstukken 

De ruwheid komt minstens overeen met deze van 
comparator 4S1-5S1 volgens tabel 1 van 
NBN EN 1370:2012. 

Oppervlakteruwheidsonderzoek 
Constructieve gietstukken 

De ruwheid komt minstens overeen met deze van 
comparator 2S1 volgens tabel 1 van 
NBN EN 1370:2012. 

Tabel 26- 1-6 

Niet destructief onderzoek wordt uitgevoerd door personeel dat in het bezit is van een certificaat 
level 2 volgens NBN EN 473:2008 – Niet-destructief onderzoek – Kwalificatie en certificatie van 
personeel voor niet-destructief onderzoek – Algemene principes. 
Uit te voeren ultrasoon of radiografisch onderzoek, tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten: 

technische gietstukken Per gieting één gietstuk. 
constructieve gietstukken Alle gietstukken. 

Tabel 26- 1-7 

Indien gebreken vastgesteld worden tijdens de verdere verwerking van de gietstukken, kan de 
aanbestedende overheid beslissen de ganse levering ultrasoon of radiografisch te testen in de 
betreffende zones. 
Uit te voeren magnetisch of penetrant onderzoek, tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten: 

technische gietstukken Per gieting één gietstuk. 
constructieve gietstukken Alle gietstukken. 

Tabel 26-1-8 

Het aanvaardingsniveau voor de onderstaande onderzoeken, tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten, is: 

technische 
gietstukken 

ultrasoon onderzoek severity level 2 van NBN EN 12680-1:2003 
radiografisch onderzoek severity level 2 van NBN EN 12681:2003 
magnetisch onderzoek severity level 2 van NBN EN 1369:2012 
penetrant onderzoek severity level 2 van NBN EN 1371-1:2012 

constructieve 
gietstukken 

ultrasoon onderzoek severity level 2 van NBN EN 12680-1:2003 
radiografisch onderzoek severity level 2 van NBN EN 12681:2003 
magnetisch onderzoek severity level 2 van NBN EN 1369:2012 
penetrant onderzoek severity level 2 van NBN EN 1371-1:2012 

Tabel 26-1-9 

- Paragraaf 7.3.4.1 wordt aangevuld met: 
De opdrachtnemer bepaalt de eisen met betrekking tot de maatafwijkingen van gegoten 
onderdelen die noodzakelijk zijn teneinde het gietstuk kwalitatief te kunnen bewerken. 
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De maatafwijkingen van het gietstuk voldoen minstens aan onderstaande 
gietstuktolerantiegraden volgens NBN EN ISO 8062-3:2007 

Gietstuktolerantie Tolerantiegraad 
Linear dimensional casting tolerances DCTG 8 of DCTG 11* 
Casting tolerances for straightness GCTG6 
Casting tolerances for flatness GCTG6 
Casting tolerances for roundness, parallelism, 
perpendicularity and symmetry 

GCTG6  

Casting tolerances for coaxiality GCTG6 
Tabel 26-1-10 

* DCTG 11 is toegelaten indien het volledige gietstuk gemachineerd wordt tot de toleranties van 
DCTG 8 bereikt zijn, voorafgaand aan het kwalitatief bewerken. 
- Paragraaf 8.2.1 wordt aangevuld met: 

De producten worden geleverd met een keuringrapport volgens tabel 26-1-2 (Art. 5.2) voor wat 
betreft de mechanische en chemische eigenschappen. 
Bijkomend worden, voor wat betreft de visuele controle en de dimensionele controle, alle 
producten geleverd met een keuringsrapport type 3.1 volgens NBN EN 10204. 
De niet destructieve onderzoeken (ultrasoon of radiografisch onderzoek, magnetisch of penetrant 
onderzoek) worden uitgevoerd door een externe keuringsinstelling die gecertificeerd is volgens 
NBN EN ISO/IEC 17020 door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling. 
Volgende documenten maken deel uit van de op te leveren documentatie: 
- Gloeidiagrammen; 
- overstempelverklaringen (indien van toepassing); 
- informatie over de uitgevoerde productielassen; 
- gietsimulaties. 

- Paragraaf 8.3.2 wordt aangevuld met: 
De mechanische eigenschappen worden gecontroleerd per gieting. In dit geval ondergaan alle 
stukken van eenzelfde gieting dezelfde thermische behandeling in dezelfde oven. De gieterij 
levert hiervoor de nodige bewijsstukken vooraleer de keuring kan aanvatten. 
Indien de stukken van eenzelfde gieting in verschillende ovens worden behandeld, gebeurt de 
controle van de mechanische eigenschappen van eenzelfde gieting per oven. Als de gieterij kan 
aantonen dat de stukken behandeld in de verschillende ovens dezelfde warmtebehandeling 
(temperatuur, duur, afkoeling…) hebben ondergaan, kan de controle worden uitgevoerd per 
gieting. 

- Paragraaf 8.4 wordt aangevuld met: 
Ten minste twee stukken per gieting en per oven hebben aangegoten gietkoppen met voldoende 
afmetingen teneinde het vervaardigen van proefstaven voor de trekproeven en voor de 
kerfslagproeven mogelijk te maken.  
Deze gietkoppen voor proefstaven blijven aan de stukken gehecht tot na het einde van de 
uitgloeiing. 
Bij gietstukken waarvoor een keuringsrapport 3.2 wordt geëist mogen de gietkoppen alleen 
worden verwijderd in het bijzijn van de bevoegde vertegenwoordiger van de koper. 
Eerst worden alleen de gietkoppen afgebroken die nodig zijn voor het vervaardigen van een reeks 
proefstaven. De overige worden voorbestemd voor de eventuele uitvoering van nieuwe proeven. 
Ze blijven aan de stukken gehecht tot aan het einde van de verbeteringsbewerkingen waartoe zou 
kunnen overgegaan worden indien de uitslagen van de eerste proeven dit vereisen. 
Na de monstername mogen de gietkoppen en de gietstukken geen enkele behandeling meer 
ondergaan die de karakteristieken van het metaal zouden kunnen wijzigen. 
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- Annex B – B4.2.2.6 van NBN EN 10340:2008 
In het geval van constructieve gietstukken die vallen onder de bouwproductenverordening 
305/11, voldoet de naspeurbaarheid en de identificatie aan de eisen van uitvoeringsklasse (EXC3) 
of hoger van NBN EN 1090-2:2018. 

- Paragraaf 10 
De gietstukken zijn in de geleverde toestand geconserveerd voor transport. 

Art. 5.5 Lastoevoegmaterialen  
De bepalingen van punt 5.5 van NBN EN 1090-2:2018 worden aangevuld als volgt: 
- voor het lassen van gewalst staal van de soort S355 of hoger wordt gebruikt gemaakt van 

lastoevoegmaterialen van minstens klasse H10 voor wat betreft het maximaal diffundeerbaar 
waterstofgehalte van het neergesmolten materiaal. 

Art. 5.6 Mechanische verbindingsmiddelen  
Dit artikel is van toepassing voor: 
- gewone bouten (structurele niet-voorgespannen boutverbindingen); 
- voorspanbouten (structurele voorgespannen boutverbindingen); 
- roestvast stalen bouten. 
Art. 5.6.1 Algemeen 
Elektrolytisch verzinkte verbindingsmiddelen zijn niet toegelaten. Alle koolstofstalen 
verbindingsmiddelen zijn thermisch verzinkt; hierbij mag de draad niet worden ondersneden. 
Uitzonderingen hierop: 
- pasbouten – deze worden zwart toegepast; 
- verbindingen waarbij de voorkeur uitgaat naar RVS bouten, dit in verband met duurzaamheid. 
Voorspanbouten worden niet toegepast voor verbindingen die zich tijdelijk of permanent onder 
water bevinden. 
Art. 5.6.3 Constructieve boutsets in niet-voorgespannen verbindingen 
Ingeval van contact tussen verschillende materiaalsoorten (bv. thermisch verzinkt staal en roestvast 
stalen bouten) treft de opdrachtnemer de nodige maatregelen voor het vermijden van galvanische 
corrosie door het plaatsen van een isolatie van neopreen of kunststof. 
(toevoeging) Art. 5.6.3.1 Keuze van de klasse bij niet-voorgespannen verbindingen 
Indien de opdrachtdocumenten geen klasse oplegt, gelden volgende bepalingen: 
- schroeven zijn van de klasse 8.8 volgens NBN EN ISO 898-1:2009; 
- moeren zijn van de klasse 8 volgens NBN EN ISO 898-2:2012. 
(toevoeging) Art. 5.6.3.2 Keuze van de staalsoort en sterkteklasse voor roestvast stalen bouten 
Indien de opdrachtdocumenten geen staalsoort of sterkteklasse opleggen voor de roestvast stalen 
bouten, gelden volgende bepalingen: 
- de vereiste staalsoort is: 

- A4, 
- A4L of A5voor corrosievaste stalen bevestigingsmiddelen waarop gelast wordt, 

- de minimaal vereiste sterkteklasse is 70. 
Voor de contactvlakken tussen de verschillende materiaalsoorten gelden de bepalingen van art 5.6.3. 
Art. 5.6.4 Constructieve boutsets ten behoeve van voorspannen 
Voor boutverbindingen met hoge voorspanning is enkel het systeem HV van toepassing, 
gecombineerd met twee vlakke afgeschuinde sluitringen. Dit impliceert dat NBN EN 14399-3en NBN 
EN 14399-5 uit tabel 7 moeten geschrapt worden. 
Roestvast stalen bouten worden niet gebruikt in voorgespannen verbindingen. 
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Art. 5.6.5 Directe spanningaanduiders 
Dit systeem is niet toegelaten. 
Art. 5.6.8 Borgvoorzieningen 
Niet voorgespannen verbindingen, onderhevig aan niet-statische belastingen, worden geborgd door 
het toepassen van een extra moer. Deze is van hetzelfde type als gebruikt in de constructie of van 
het type lage moer volgens NBN EN ISO 4035:2001. 
Art. 5.6.10 Klinknagels 
Klinknagels:  
- moeten perfect gecentreerd zijn ten opzichte van de steel; 
- mogen geen barsten, haarscheurtjes noch enig ander gebrek vertonen; 
- hebben een contactvlak loodrecht op de hartlijn van de steel. 
Voor het verbinden van constructiedelen van staal S235 hebben de klinknagels minimaal volgende 
mechanische eigenschappen: 
- Rm: 340-420 Mpa; 
- Re: 200 MPa. 
Voor het verbinden van constructiedelen van staal S355 hebben de klinknagels minimaal volgende 
mechanische eigenschappen: 
- Rm: 450-520 Mpa; 
- Re: 280 Mpa. 
De mechanische eigenschappen van de klinknagels worden bepaald in de toestand dat ze gebruikt 
worden. De klinknagels worden ter keuring gerangschikt in partijen, ieder bestaande uit producten 
van dezelfde staalsoort en dezelfde diameter. 
Art. 5.6.11 Speciale verbindingsmiddelen 
Bijlage J geldt als normatief voor zeskantinjectiebouten. Voor aanvullende informatie wordt 
verwezen naar NBN EN 1993-2:2007 (+AC:2009) en NBN EN 1993-2 ANB:2011. 
Art. 5.7 Deuvels en verbindingsmiddelen tegen afschuiving 
De voorschriften van dit punt zijn van toepassing op het lassen van verbindingsdeuvels in staal-
betonconstructies en in werken die hiermee gelijkgesteld kunnen worden. 
De deuvels en de keramische ringen voldoen aan NBN EN ISO 13918:2018. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten worden deuvels type SD1 volgens tabel 2 van  
NBN EN ISO 13918:2018 gebruikt. 
De deuvels en de keramische ringen worden gelast in overeenstemming met  
NBN EN ISO 14555:2017. 
Art. 5.9 Materialen ten behoeve van het grouten (ondersabelen of ondergieten) 
De tekst van de norm wordt aangevuld met de bepalingen van SB 260-32-33 (krimparme stelmortel 
bij oplegvoorzieningen). 
Art. 5.10 Uitzettingsvoegen voor bruggen 
De bepalingen van SB 260-32-31 zijn van toepassing. 
Art. 5.11 Hogesterktekabels, staven en eindverbindingen 
De bepalingen van SB 260-32-39 zijn van toepassing. 
Art. 5.12 Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen 
De bepalingen van SB 260-32-33 zijn van toepassing. 
(toevoeging) Art. 5.13 Gietijzer  
(toevoeging) Art. 5.13.1 Grijs gietijzer met lamellair grafiet 
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De benaming grijs gietijzer met lamellair grafiet zinspeelt op de kleur van de breuk. 
De koolstof is onder vrije vorm, dit wil zeggen onder de vorm van gekristalliseerde koolstof of grafiet. 
Zij komt onder lamellaire vorm voor. Dit gietijzer wordt ook "gewoon gietijzer" genoemd. 
Deze structuur beperkt de mechanische karakteristieken en, in het bijzonder, de ductiliteit. 
Het gebruik van dit gietijzer is dus af te raden voor het vervaardigen van stukken die belangrijke 
schokken en vervormingen moeten ondergaan. 
Grijs gietijzer met lamellair grafiet moet voldoen aan NBN EN 1561:1997 "Gieterijtechniek - Grijs 
gietijzer", vervolledigd met volgende verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen: 
- artikel 8 Sampling (monstername): 

in principe worden de proefstaven genomen uit aangegoten gietkoppen. Indien de proefstaven 
afzonderlijk gegoten worden, dan heeft het gieten plaats in aanwezigheid van de afgevaardigde 
van de aanbestedende overheid, die de nodige maatregelen treft voor de identificatie van de 
proefstaven (datum van het gieten, kenmerk). 
De keuring, door het willekeurig kiezen van een stuk uit de levering, kan toegestaan worden 
indien er een voorafgaande overeenkomst bestaat tussen de partijen over de modaliteiten van 
monsterneming en over de minimale waarden van de vereiste mechanische karakteristieken; 

- (toevoeging) artikel 11 Controle van de oppervlaktegesteldheid, afmetingen en vorm: 
de gegoten stukken moeten zodanig geplaatst of verplaatst worden dat al de vlakken behoorlijk 
kunnen onderzocht worden. Bij de keuring mogen zij niet bestreken zijn met olie, verf, enz. 
Merktekens met verf zijn echter toegestaan. 
De gegoten stukken worden ontdaan van vormzand en zonder hamerindeuken ter keuring 
voorgelegd. Zij mogen geen krimpholten vertonen, noch gietgallen, poreuze delen, barsten of 
andere gebreken die voor hun gebruik nadelig kunnen zijn of die hun latere afwerking kunnen 
bemoeilijken. Een plaatselijke verbetering van gebreken door lassen mag slechts gebeuren na 
akkoord van de aanbestedende overheid en volgens de door deze aanbestedende overheid 
voorafgaandelijk aanvaarde modaliteiten; 

- (toevoeging) artikel 12 Kwaliteitskeuze: 
zonder tegenstrijdige bepaling in de opdrachtdocumenten, moeten de stukken van de kwaliteit  
EN-GJL-200 zijn. 

(toevoeging) Art. 5.13.2 Nodulair gietijzer (grijs gietijzer met sferoïdaal grafiet) 
Nodulair gietijzer (grijs gietijzer met sferoïdaal grafiet) onderscheidt zich in het bijzonder van grijs 
gietijzer met lamellair grafiet door de vorm van het grafiet, in dit geval onder de vorm van nodulen. 
Deze bijzondere structuur verleent aan het gietijzer betere mechanische karakteristieken, in het 
bijzonder een betere ductiliteit. 
Met dit type gietijzer kan overwogen worden belangrijkere stukken te vervaardigen, zoals 
waterleidingen, het vaste en beweegbare gedeelte van kleppen en schuiven, belangrijke roosters die 
aan schokken onderhevig zijn. 
Nodulair gietijzer moet voldoen aan NBN EN 1563:1997 "Gieterijtechniek - Nodulair gietijzer", 
vervolledigd met volgende verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen: 
- artikel 8 Sampling (monstername): 

in principe worden de proefstaven genomen uit aangegoten gietkoppen. Indien de proefstaven 
afzonderlijk gegoten worden, dan heeft het gieten plaats in aanwezigheid van de afgevaardigde 
van de aanbestedende overheid, die de nodige maatregelen treft voor de identificatie van de 
proefstaven (datum van het gieten, kenmerk). 
De keuring, door het willekeurig kiezen van een stuk uit de levering, kan toegestaan worden 
indien er een voorafgaande overeenkomst bestaat tussen de partijen over de modaliteiten van 
monsterneming en over de minimale waarden van de vereiste mechanische karakteristieken; 

- (toevoeging) artikel 11 Controle van de ductiliteit: 
de stukken van de levering moeten tenminste twee getuigeproefstaven hebben die het mogelijk 
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maken na te gaan of de ductiliteit van het gietijzer voldoet. Eén getuigestaaf wordt afgebroken in 
aanwezigheid van de afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De breuk mag niet plotseling 
en zonder vervorming gebeuren. De getuigeproefstaven hebben een doorsnede van ± 5 x 20 mm. 
In geval van ongunstige uitslagen, moeten de betwiste stukken een thermische 
uitgloeiingsbehandeling ondergaan. De doeltreffendheid hiervan wordt gecontroleerd door het 
afbreken van de tweede getuigeproefstaaf; 

- (toevoeging) artikel 12 Controle van de oppervlaktegesteldheid, afmetingen en vorm: 
de gegoten stukken moeten zodanig geplaatst of verplaatst worden dat al de vlakken behoorlijk 
kunnen onderzocht worden. Bij de keuring mogen zij niet bestreken zijn met olie, verf, enz.  
Merktekens met verf zijn echter toegestaan. 
De gegoten stukken worden ontdaan van vormzand en zonder hamerindeuken ter keuring 
voorgelegd. Zij mogen geen krimpholten vertonen, noch gietgallen, poreuze delen, barsten of 
andere gebreken die voor hun gebruik nadelig kunnen zijn of die hun latere afwerking kunnen 
bemoeilijken. Een plaatselijke verbetering van gebreken door lassen mag slechts gebeuren na 
akkoord van de aanbestedende overheid en volgens de door deze aanbestedende overheid 
voorafgaandelijk aanvaarde modaliteiten; 

- artikel 13 Micrografische onderzoeken: 
de aanbestedende overheid heeft het recht micrografische onderzoeken te doen teneinde de 
nodularisatie van het grafiet na te zien. Dit onderzoek mag uitgevoerd worden op monsters 
ontnomen uit het materiaal van één van getuigeproefstaven waarvan sprake in artikel 11; 

- artikel 14 Kwaliteitskeuze: 
zonder tegenstrijdige bepaling in de opdrachtdocumenten, moeten de stukken van de kwaliteit  
EN-GJS-400-18 zijn. 
Indien de stukken onderhevig zijn aan schokbelastingen, is de kwaliteit EN-GJS-400-18-RT 
verplicht. 

(toevoeging) Art. 5.14 Smeedstaal 
Smeedstaal beantwoordt aan: 
- NBN EN 10250-1:1999 - Vrij smeedwerk van staal voor algemene constructiedoeleinden - Deel 1: 

Algemene eisen; 
- NBN EN 10250-2:2000 - Vrij smeedwerk van staal voor algemene constructiedoeleinden - Deel 2: 

Ongelegeerd kwaliteits- en speciaalstaal; 
- NBN EN 10250-3:2000 - Vrij smeedwerk van staal voor algemene constructiedoeleinden - Deel 3: 

Gelegeerd speciaalstaal. 
NBN EN 10250-1:1999 wordt vervolledigd met de volgende verduidelijkingen, wijzigingen en 
aanvullingen: 
- artikel 5.1 Verplichte informatie: 

de ontwerper van de constructie bepaalt de staalsoort, de vorm en de afmetingen van de 
gesmede stukken. Deze informatie wordt bij de prijsaanvraag en bij de bestelling opgegeven, 
evenals de onder artikel 5.2 vermelde opties; 

- artikel 5.2 Opties: 
de volgende opties van annex A zijn van toepassing: 
- A.3 Vermindering van de doorsnede door het smeden: 

door het smeden wordt de doorsnede van het stuk verminderd tot hoogstens 1/3 en minstens 
1/5 van de oorspronkelijke doorsnede van de ingot. Het stuk wordt derwijze gesmeed dat de 
definitieve vorm benaderd wordt; het smeden moet het metaal drijven in de gunstigste 
richting, gelet op de spanningsverdeling na ingebruikneming; 

- A.9 Productanalyse: 
het monster voor de productanalyse wordt genomen uit het proefstuk bestemd voor 
uitvoering van de mechanische proeven. 
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(toevoeging) Art. 6.1 Algemeen 
Bij de opslag, het voorbewerken, het samenstellen, het lassen en vervoeren van onderdelen en 
constructies in roestvast staal neemt de opdrachtnemer alle nodige maatregelen om contaminatie 
(besmettingscorrosie) en beschadigingen van de chroomoxidehuid te allen tijde te vermijden. 
Om contact tussen roestvast staal en ijzer te vermijden en om beschadigingen aan de 
chroomoxidehuid te vermijden houdt de opdrachtnemer zich in elk geval aan onderstaande 
bepalingen (dit is een niet-limitatieve lijst): 
- roestvast staal wordt in een aparte, ijzervrije ruimte voorbewerkt, samengesteld en afgelast; 
- er wordt apart gereedschap gebruikt dat niet ijzerhoudend is om het roestvast staal te ontdoen 

van eventueel verpakkingsmateriaal en om het roestvast staal voor te bewerken en samen te 
stellen; 

- er worden enkel slijpschijven en schuurmaterialen gebruikt die geschikt zijn voor roestvast staal 
(bijvoorbeeld op basis van aluminium-zirkoonoxide of siliciumcarbide); 

- het slijpen van staal in de buurt van roestvast staal is verboden; 
- het slijpen van steen in de buurt van roestvast staal is verboden; 
- de nodige maatregelen worden genomen om de aanhechting en/of opeenhoping van vervuiling 

gedurende de verwerking van roestvaststaal tegen te gaan; 
- de onderdelen en constructies in roestvaststaal worden steeds degelijk afgeschermd tegen oa. 

slijpstof, steenstof, slijpgensters, …; 
- de naburige constructies (oa. het boven- en onderliggend betonwerk) worden overvloedig 

gereinigd met zoet leidingwater vóór de roestvaststaal-constructies geplaatst worden. 
Roestvaststaal -onderdelen mogen pas getransporteerd en geplaatst worden als alle overige 
bouwwerken volledig af zijn. 
Art. 6.2 Identificatie 
Toevoegen aan 3de alinea: 
- d) ze zijn niet toegelaten bij van een deklaag voorziene materialen voor koudgevormde 

onderdelen; 
- e) ze mogen niet worden aangebracht in dynamische belaste constructies zoals bv. onderdelen 

van orthotrope brugdekken en onderdelen van zwaar belaste bewegende delen; 
- f) ze zijn niet toegestaan in de nabijheid van lasnaden. 
Ingeval van bruggen, zijn identificatiemerken niet toegestaan op plaatsen die zichtbaar zijn voor de 
gebruiker (als voetganger). 
Identificatie en naspeurbaarheid voor EXC3 en EXC 4 omvatten: 
- a) het markeren, stempelen of etiketteren van lasnaden, inclusief de persoonlijke identificatie van 

de lasser en/ of lasoperator;  
- b) het markeren en registreren van uitgevoerd onderzoek; 
- c) het markeren en registreren van plaats(en) van (een) uitgevoerde reparatie(s); 
- d) het registreren van de plaats van de basisproducten (per product) gerelateerd aan de 

gedefinieerde keuringsdocumenten. 
De methode van markeren van de relatie tussen de basisproducten en de keuringsrapporten van 
de materialen is naar keuze van de opdrachtnemer. 

De registraties waarvan hierboven sprake maken deel uit van het as built-dossier. 
Het gebruik van hard gestempelde, ingeslagen of geboorde merktekens is niet toegestaan. Bij gebruik 
van gestempelde merktekens zijn alleen “softstamps/ low stress stamps” toegestaan. 
Art. 6.4.2 Knippen en knabbelen 



STAAL EN STAALCONSTRUCTIES  

26-20 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

Voor EXC3 en EXC4 is knippen en knabbelen beperkt tot een dikte van 12 mm. Knippen en knabbelen 
worden uitgevoerd met een overmaat van minimum 2 mm, die weggenomen wordt door slijpen of 
machinaal bewerken. 
Art. 6.4.3 Thermisch snijden 
De vrije gesneden kanten worden dermate behandeld dat de oppervlaktevoorbereiding ten behoeve 
van de oppervlaktebehandeling op een degelijke wijze kan geschieden. 
De hardheid na het thermisch snijden voldoet aan de bepalingen van art. 6.4.4. 
De randen na het thermisch snijden krijgen een aparte voorbewerking volgens SB 260-33-1.5.1.1. 
Art. 6.4.4 Hardheid van vrije gesneden randen 
De hardheid van vrije gesneden randen voldoet aan tabel 26-1-11.  

Productnorm Staalsoort Waarde voor hardheid 
NBN EN 10025-2 tot en met NBN EN 10025-5 

S235 tot S460 380 
NBN EN 10210-1, NBN EN 10219-1 
NBN EN 10149-2 en NBN EN 10149-3 S260 tot S700 

450 
NBN EN 10025-6 S460 tot S690 
OPMERKING 
Deze waarden zijn in overeenstemming met NBN EN ISO 15614-1:2017, geldend voor staalsoorten 
als opgesomd in CEN ISO/TR 20172. 

Tabel 26- 1-11 

Dit moet het bereiken van de vereiste ruwheid door stralen, met het oog op het aanbrengen van de 
corrosiebescherming, mogelijk maken. 
Art. 6.5.2 Warmvervormen 
De opdrachtnemer moet schriftelijk waarborgen dat in het gebied van warmvervormen alle 
materiaaleigenschappen voldoen aan de minimum vereisten van de productnorm. 
Art. 6.5.3 Richten met de brander 
Art. 6.5.3.1 Algemeen 
De eerste zin van de tweede alinea wordt vervangen door: 
Voor staalsoorten vanaf S355 (of voor EXC3 en EXC4) is een geschikte methodebeschrijving 
opgesteld. De maximale richttemperatuur bedraagt 550 °C. 
Art. 6.5.4 Koudvervormen 
De soorten 1.4306 en 1.4580 worden toegevoegd aan punt b) 1). 
Zie Art.5.3.1.10. 
Art. 6.6.1 Afmetingen van gaten 
Voor klinknagels is de diameter van het gat gelijk aan de diameter van de nagelsteel na klinking. 
Art. 6.6.3 Het maken van gaten 
Het ponsen van gaten en de uitvoeringsmodaliteiten hiervan vereisen steeds de goedkeuring van de 
aanbestedende overheid. Voor uitvoeringsklasse EXC3 en EXC4 worden de gaten in een minstens  
4 mm kleinere diameter geponst en achteraf geruimd. 
Voor uitvoeringsklasse EXC3 en EXC4 zijn geen bramen toegestaan. 
Art. 6.7 Uitsnijdingen 
De tweede alinea vervangen door: 
- inspringende hoeken en ravelingen moeten zijn afgerond met de grootst mogelijke straal die 

verenigbaar is met de rol van het onderdeel. Alleszins geldt een minimale straal van: 
- 5 mm voor EXC2; 
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- 10 mm voor EXC3 en EXC4. 
Geponste uitsnijdingen zijn niet toegestaan voor EXC3 en EXC4. 
Art. 6.9 Samenstellen 
Contact tussen verschillende metallische materialen, dat kan leiden tot galvanische of 
spanningscorrosie wordt voorkomen door het plaatsen van een isolatie bestaande uit neopreen of 
kunststof. De opdrachtnemer legt een voorstel dienaangaande ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer legt een voorstel m.b.t. de tijdelijke onderdelen, aangebracht voor 
fabricagedoelen ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Zie ook artikel 7.5.6.  
Als tijdens de constructie, het transport en de definitieve montage van een staalconstructie hijsogen 
worden gebruikt op staaloppervlakken waar achteraf een wegbekleding wordt op aangebracht, 
wordt er rekening gehouden met de volgende schikkingen: 
- indien de wegbekleding op het staaloppervlak op de bouwplaats wordt aangebracht, dan wordt 

de wegbekleding aangebracht: 
- na het definitief monteren van de brug; 
- nadat alle hijsogen verwijderd zijn; 
- nadat het brugdek volledig zuiver is; 

- indien de wegbekleding op het staaloppervlak in het werkhuis wordt aangebracht, dan geldt 
volgende: 
- de opdrachtnemer mag enkel geboute hijsogen aanwenden; 
- de plaats en het aantal geboute hijsogen worden aan de aanbestedende overheid ter 

goedkeuring voorgelegd; 
- na de definitieve montage van de staalconstructie worden de hijsogen verwijderd, worden in 

de gaten bouten met verzonken kop geplaatst en wordt de bekleding plaatselijk bijgewerkt. 
Art. 6.10 Controle ten behoeve van de samenbouw 
Een proefmontage wordt uitgevoerd in de gevallen vermeld onder artikel 9.6.4. De modaliteiten voor 
het uitvoeren van de proefmontage worden eveneens vermeld onder artikel 9.6.4. 
Art. 7.2.2 Inhoud van een lasplan 
Het lasplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid en ter beschikking 
gesteld van wie verantwoordelijk is voor het organiseren van het laswerk. 
Art. 7.3 Lasprocessen 
Alleen booglassen is toegestaan, met als uitzondering hierop het stiftlassen van deuvels. 
Art. 7.4.1.1 Algemeen 
Enkel de aanbestedende overheid oordeelt over het onderzoek van de betrokken proeven. Hij 
bepaalt het programma van de te verwezenlijken typeverbindingen op basis van het lasplan van de 
opdrachtnemer dat alle verbindingstypes vermeldt die in de constructie voorkomen. 
Het behoort tot de taak van de opdrachtnemer voldoende overlengte voor de uitvoering van de 
proeven te voorzien bij de bestelling van staal. 
In tegenstelling tot gespecifieerd in NBN EN 15614-1 mogen geen hardheden boven 350 HV10 
gevonden worden bij materialen volgens de staalgroepen 1 en 2 van ISO/TR 15608. 
Het maximale diffundeerbaar waterstofgehalte van gevulde draden, poeders en beklede elektroden 
voldoet aan de klasse H5 volgens de normen NBN EN ISO 17632, NBN EN ISO 14171, NBN EN ISO 
2560:2020, NBN EN ISO 14174, naargelang de aard van de lasproducten. 
Art. 7.4.1.2 Kwalificeren van lasmethoden voor processen 111, 114, 12, 13 en 14 
Van tabel 12 zijn, voor constructies volgens EXC3 en EXC4, enkel de lasmethodebeproevingen 
volgens NBN EN ISO 15614-1:2017 en NBN EN ISO 17660-1:2007/ NBN EN ISO 17660-2:2007 geldig 
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als methode voor het kwalificeren van de lasmethode; zowel voor koolstofstaal, voor roestvast staal 
als combinaties ervan. 
Van tabel 12 zijn, voor constructies volgens EXC2, de lasmethodebeproevingen volgens NBN EN ISO 
15614-1:2017, NBN EN ISO 17660-1:2007/ NBN EN ISO 17660-2:2007, NBN EN ISO 15613:2014 en 
NBN EN ISO 15612:2018 geldig als methode voor  het kwalificeren van de lasmethode; zowel voor 
koolstofstaal, voor roestvast staal als combinaties ervan. 
In tegenstelling tot hetgeen NBN EN 1090-2:2018 toelaat, is het gebruik van shopprimers niet 
toegelaten. 
In alinea 6 van NBN EN 1090-2:2018 wordt de tekst van punt a) vervangen door: 
- a) Indien kerfslageisen zijn gespecifieerd in de uitvoeringsspecificatie moeten ze zijn uitgevoerd bij 

de laagste temperatuur vereist voor kerfslagproeven van de te verbinden materiaalkwaliteiten. 
Aan alinea 6 van NBN EN 1090-2:2018 wordt een punt c), d) en e) toegevoegd: 
- c) Voor constructies in EXC3 en EXC4 geldt, in tegenstelling tot hetgeen NBN EN ISO 15614-1:2017 

stelt, dat hoeklasverbindingen apart worden beproefd. Het lasplan bevat m.a.w. specifieke 
lasmethodekwalificaties (WPQR) voor hoeklassen. Voor deze constructies worden 
lasmethodebeschrijvingen (WPS) voor hoeklassen afgedekt met lasmethodekwalificaties voor 
hoeklassen én lasmethodekwalificaties voor stompe lassen. De WPQR van de stompe las heeft het 
juiste geldigheidsgebied, d.w.z. is met dezelfde parameters gelast dan de WPQR voor de hoeklas, 
waarbij een maximale afwijking van ± 25 % op de heatinput is toegestaan. 

- d) De kwalificatie van lasmethoden moet gebeuren door een externe keuringsinstelling die 
gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17020 door BELAC of door een gelijkwaardige 
buitenlandse accreditatieinstelling. 

- e) Een lasmethodekwalificatie die bekomen werd met materiaal in leveringstoestand +M is enkel 
geldig voor materiaal in de leveringstoestand +N en/ of +AR als het CEV van de materialen 
gebruikt voor de kwalificatie gelijk is of hoger is dan het CEV van het te lassen materiaal. 

Art. 7.4.1.4 Geldigheid van een lasmethodekwalificatie 
Productiebeproevingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde norm voor 
kwalificatie, bijv. NBN EN ISO 15614-1:2017, NBN EN ISO 17660-1:2007/ NBN EN ISO 17660-2:2007, 
NBN EN ISO 14555:2017, … , rekening houdend met de bepalingen van art. 7.4.1.2. 
Art. 7.4.2 Lassers en bedieners van lasmachines 
De tekst van de eerste alinea van NBN EN 1090-2:2018 wordt vervangen door: 
Lassers zijn in overeenstemming met NBN EN ISO 9606-1:2015 gekwalificeerd en bedieners van 
lasmachines in overeenstemming met NBN EN ISO 14732. Deze kwalificaties gebeuren door een 
externe instelling die gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17024 en/of NBN EN ISO/IEC 17020 
door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling. 
De beproeving van het teststuk gebeurt door een labo dat geaccrediteerd is volgens 
NBN EN ISO/IEC 17025 door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling. 
NBN EN ISO 9606-1:2015 is van toepassing behoudens de bepalingen die door onderhavige paragraaf 
aangevuld of gewijzigd worden. 
9.3 c) (aanvulling) De documentatie bestaat uit jaarlijkse registraties van uitgevoerd radiografisch en/ 
of ultrasoon onderzoek op lasnaden gelegd door de betreffende lasser of in geval van hoeklassen van 
jaarlijks uitgevoerde destructieve proeven. 
Art. 7.4.3 Lascoördinatie 
Wijziging aan tabel 14: 
- voor EXC3 is steeds lascoördinatiepersoneel van niveau C vereist.  
Het niveau van het lascoördinatiepersoneel voor EXC3 en EXC4 wordt aangetoond door het 
voorleggen van het behaalde IIW diploma International Welding Engineer (IWE). 
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Art. 7.5.1.1 Algemeen 
Laatste alinea wordt geschrapt en vervangen door:  
- het gebruik van shopprimers is niet toegelaten. 
Art. 7.5.3 Bescherming tegen weersinvloeden 
De constructie wordt vervaardigd in de werkplaats. Op vraag van de opdrachtnemer kan de 
aanbestedende overheid toelaten de constructie te voltooien op de bouwplaats. 
Art. 7.5.5 Voorverwarmen 
Een interpasstemperatuur bedraagt maximaal 250°C. 
Art. 7.5.6 Tijdelijke hulpmaterialen 
Tijdelijke onderdelen voor fabricage- of montagedoelen die gepaard gaan met bewerkingen (bv. 
lassen en terug verwijderen van hijsogen) die een negatieve invloed hebben op het 
vermoeiingsgedrag van de definitieve constructie, mogen enkel op oordeelkundig gekozen plaatsen 
worden ingeplant (onderbouwd door een nota of rekennota). 
In geval van inplanting op plaatsen die gevoelig zijn voor vermoeiing (o.a. de wegdekplaat van 
bruggen) neemt de opdrachtnemer de nodige maatregelen om de weerstand tegen vermoeiing niet 
negatief te beïnvloeden. 
De opdrachtnemer legt desbetreffend een voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid. 
Het voorstel van de opdrachtnemer vermeldt de originele vermoeiingscategorie van de locatie 
waarop het tijdelijk onderdeel wordt aangebracht evenals de herstelmaatregelen en de hierbij 
bekomen vermoeiingsklasse na wegnemen van het onderdeel. 
De ingenieur die de studie van de staalconstructie uitgevoerd heeft, adviseert de aanbestedende 
overheid over het voorstel van de opdrachtnemer. 
Het verwijderen van tijdelijke hulpmiddelen d.m.v. hakken is niet toegestaan.  
De plaatsen waar tijdelijke hulpmiddelen verwijderd werden, worden onderzocht op kerfvorming, 
scheurvorming en/ of materiaalafname d.m.v. visueel onderzoek en magnetisch (MT) of penetrant 
(PT) onderzoek, waarbij PT enkel is toegestaan indien MT onmogelijk is. 
Art. 7.5.8.1 Algemeen 
Hoeklassen zijn steeds doorlopend De keelhoogte van de hoeklassen is niet kleiner dan 5 mm bij 
tweezijdige hoeklassen en niet kleiner dan 10 mm bij enkelzijdige hoeklassen.  
Onderbroken lassen zijn niet toegelaten. 
Toe te voegen aan alinea a): 
- de werkelijk haalbare diepe inbranding wordt gedocumenteerd aan de hand van proeven 

voorafgaand aan de eigenlijke laswerken (macrografisch onderzoek op minstens drie sneden). 
Bij op druk belaste verbindingen, welke als dusdanig op tekening zijn aangegeven, waarbij de 
belasting deels via contactdruk wordt doorgegeven zijn spleten niet toegelaten. 
(toevoeging) Art. 7.5.8.3 Laspoortjes 
1. Algemeen 
Het al dan niet toepassen van laspoortjes bij het kruisen van hoeklassen is naar keuze van de 
constructeur. Hij houdt hierbij rekening met de mogelijkheden van zijn werkplaats en met de 
volgorde voor het monteren van de onderdelen. Zijn keuze is duidelijk weergegeven op de 
uitvoerings-tekeningen en in het lasplan. 
Bij het toepassen van laspoortjes zijn deze: 
- cirkelvormig; 
- voldoende groot (R ≥ 30 mm + 1,5a, waarbij a de keelhoogte van de dikste lasnaad voorstelt), met 

een minimum van 40 mm. 
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Wanneer hoeklassen elkaar kruisen zonder laspoortjes is de las- en montagevolgorde als volgt: 
- eerst worden de hoeklassen van het doorlopende constructie-element t.p.v. de aansluitende 

constructie-elementen uitgevoerd zodat er geen enkele onderbreking is in de hoeklas t.h.v. de 
kruising; 

- vervolgens worden de aansluitende constructie-elementen geplaatst met een uitsparing passend 
op de bovenvermelde hoeklas; 

- vervolgens worden de overige hoeklassen uitgevoerd. 
Figuur 26-1-1 geeft nog een extra verduidelijking. 

 
Figuur 26-1-1: Uitvoering zonder laspoortje 

Bijkomende laspoorten mogen door de opdrachtnemer slechts voorzien worden, na goedkeuring 
door de aanbestedende overheid en mits aangetoond is dat ze o.a. de vermoeiingsterkte van de 
constructie niet benadelen. Kosten van het studiewerk hiervoor zijn een last van de aanneming.  
2. Laspoorten in vermoeiingsgevoelige zones 
Laspoorten in vermoeiingsgevoelige constructies zijn niet toegelaten tenzij de opdrachtdocumenten 
anders bepalen. Waar laspoorten bij de samenstelling absoluut niet te vermijden zijn, worden deze 
uitgevoerd met minimum R = 100 mm. Het aantal ervan wordt tot een minimum beperkt; de overige 
elementen worden uitgevoerd conform figuur 26-1-1. De openingen worden met een inzetstuk 
gedicht met volledige doorlassingen. Deze doorlassingen worden 100% UT gecontroleerd. 
 
(toevoeging) Art. 7.5.8.4 Lassen, laspoortjes en uitsnijdingen specifiek m.b.t. orthotrope platen 
onderhevig aan wegverkeer 
Alle lassen worden zodanig uitgevoerd zodat een zo hoog mogelijke detailcategorie bekomen wordt 
conform NBN EN 1993-1-9:2005 (+AC:2009). 
De lassen van de trapeziumvormige langsverstijvers aan de dekplaat worden uitgevoerd conform 
detail nr. 7 van tabel 8.8 van NBN EN 1993-1-9:2005 (+AC:2009). 
Indien de opdrachtnemer hiervan wenst af te wijken, dient hij zijn gemotiveerd voorstel ter 
goedkeuring in bij de aanbestedende overheid. 
Voor de toepassing van laspoortjes en uitsnijdingen specifiek m.b.t. orthotrope platen onderhevig 
aan wegverkeer gelden de bepalingen van punt C.1.3.5.2 van annex C van NBN EN 1993-2:2007 
(+AC:2009), aangevuld met de volgende verduidelijkingen, aanvullingen en wijzigingen: 
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- laspoortjes in de dwarsdrager t.h.v. de wegdekplaat zijn niet toegestaan; 
- het al dan niet aanbrengen van uitsnijdingen in de dwarsdrager t.h.v. de onderzijde van de 

trapeziumvormige langsverstijver (volgens figuur C.11a of C.11b) wordt bepaald in de 
opdrachtdocumenten; 

- indien het principe van figuur C.11a geldt, is de opening tussen de onderzijde van de 
trapeziumvormige langsverstijver en de rand van de uitsnijding in de dwarsdrager (afstand b 
volgens figuur C.14) steeds tenminste 30 mm, ongeacht de fabricagetoleranties van de 
samenstellende elementen. 

Art. 7.5.9 Stompe lasnaden 
Art. 7.5.9.1 Algemeen 
In tegenstelling tot hetgeen NBN EN 1090-2:2018 voorschrijft zijn aan- en uitloopplaten steeds 
vereist voor alle stompe lasnaden in constructies EXC2, EXC3 en EXC4. 
De lasnaadvorm van de aan- en uitloopplaten is dezelfde dan deze van de te lassen onderdelen.De 
stompe lassen worden aangeduid op de uitvoeringstekeningen (zie ook artikel 4.2.5). 
Stompe lassen zijn steeds doorlopend, tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, en worden 
steeds volledig doorgelast.  
Onderbroken stompe lassen zijn niet toegelaten. 
Stompe lasnaden in plaatvelden van constructieve hoofdelementen zoals o.a. dekplaat, lijven en 
flenzen van de hoofdliggers en van de dwarsdragers, … worden volledig doorgelast met een I-, V-, Y- 
of X-naad. 
De stompe lassen in de lijfplaten van hoofdliggers en dwarsdragers moeten minimum 300 mm 
versprongen liggen t.o.v. deze in de bijbehorende flenzen. 
Art. 7.5.9.2 Enkelzijdige lassen 
Backing strips (onderlegmaterialen): voor constructies van EXC 3 en EXC 4 moeten backing strips die 
niet verwijderd worden op de uitvoeringstekening worden weergegeven. 
Art. 7.5.13 Sleuf- en proplassen 
Sleuf- en proplassen zijn niet toegelaten. 
Art. 7.5.14 Puntlassen 
Puntlassen zijn niet toegelaten. 
Art. 7.5.16 Het uitvoeren van lassen 
Bij een onderbreking van het lasproces is de las voor minstens de helft van de dikte afgelast, alvorens 
het lassen gestopt mag worden. 
Bij EXC2 worden lasspetters eveneens verwijderd indien ze visueel storend zijn en/of de goede 
uitvoering van de corrosiebescherming hinderen. 
In tegenstelling tot hetgeen NBN EN 1090-2:2018 voorschrijft, wordt de visuele controle van de 
plaatsen waar het starten van de vlamboog door aantikken van het staal gebeurde steeds aangevuld 
met penetrant- of magnetisch onderzoek. 
In tegenstelling tot hetgeen NBN EN 1090-2:2018 voorschrijft, worden lasspetters altijd verwijderd 
op constructies volgens EXC3 en EXC4. 
Art. 7.6.2 Vermoeiingseisen 
De aanvaardingscriteria zoals vermeld in NBN EN 1090-2:2018 zijn van toepassing. 
Bijlage C van NBN EN ISO 5817:2014 is normatief. 
Indien in het SB 260 in sommige gevallen strengere eisen geformuleerd worden, zijn deze strengere 
eisen van toepassing. 
Art. 7.6.3 Orthotrope brugdekken 
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Voor de lassen zoals vermeld in NBN EN 1993-1-9:2005 (+AC:2009), tabel 8.8, zijn de eisen van 7.6.1 
samen met de eisen van NBN EN 1993-2:2007 (+AC:2009) van toepassing.  
Art. 7.7 Lassen van roestvast staal 
De gekleurde oxidehuid gevormd tijdens het lassen wordt verwijderd. De laszones krijgen dezelfde 
oppervlakteafwerking als de rest van het werk – zie ook (toegevoegd) art. 10.12. 
De opdrachtnemer legt een voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid m.b.t. de 
modaliteiten voor het lassen van roestvast staal aan ander staal. Dit voorstel omvat ook de 
maatregelen die hij neemt om vervuiling van het roestvast staal te vermijden.  
Art. 8 Mechanisch verbinden 
De conservering gebeurt volgens de bepalingen van SB 260-33-1. 
Art. 8.1 Algemeen 
In geval van voorgespannen schuifvaste verbindingen (werkend op wrijving) is volledige contactdruk 
tussen de contactvlakken vereist. 
De omtrekken van de schroefkoppen, de moeren, de sluitringen, het zichtbare gedeelte van de draad 
en het niet behandelde staalwerk rondom worden na gepaste voorbereiding volgens SB 260-33 
beschermd tegen corrosie.  
Art. 8.2.1 Algemeen 
Boutverbindingen met niet-voorgespannen bouten worden geborgd volgens artikel 5.6.8. De 
opdracht-nemer houdt rekening met deze borging voor de bepaling van de lengte van de bouten. 
Indien het lassen van moeren noodzakelijk is, moet het type, staalsoort en lasmethode ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de aanbestedende overheid. 
Art. 8.2.4 Sluitringen 
In geval van niet-voorgespannen verbindingen wordt steeds een sluitring aangebracht onder de 
boutkop en onder de moer. In de regel wordt steeds met de moer aangedraaid. 
In geval van overmaatse gaten, sleufgaten en/of om stabiliteitsredenen worden klassieke sluitringen 
vervangen door op maat gemaakte sluitplaten, waarvan de vorm, afmetingen en staalsoort ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
Afmetingen en staalsoort van eventuele hellingplaten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid. 
Art. 8.4 Voorbewerken van contactvlakken in schuifvaste verbindingen 
Het voorbewerken van contactvlakken in schuifvaste verbindingen gebeurt volgens SB 260-33-1.3.4. 
Art. 8.5.1 Algemeen 
Ingeval van een schuifvaste verbinding is er volkomen contact tussen de te verbinden elementen. 
De bescherming tegen corrosie vóór en na het realiseren van de mechanische verbinding wordt 
uitgevoerd conform de bepalingen van SB 260-33.  
De plaatranden van de verbonden stukken worden afgedicht conform de bepalingen van SB 260-33. 
Een verbinding met gestraalde oppervlakken is beëindigd 48 uren na de aanvang van de uitvoering 
van de verbinding.  
Art. 8.5.3 Momentmethode 
Deze methode van aanspannen is niet toegelaten. 
Art. 8.5.5 HRC (wringnek) methode 
Deze methode van aanspannen is niet toegelaten. 
Art. 8.5.6 Methode met directe voorspanaanduiding 
Deze methode van aanspannen is niet toegelaten. 
Art. 8.6 Pasbouten 
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Pasbouten in niet-voorgespannen verbindingen worden geborgd volgens 8.2.1. 
Art. 8.7.2 Aanbrengen klinknagels 
Klinknagels met verzonken kop bevinden zich in een vlak oppervlak. Eventueel uitstekend materiaal 
moet worden weggeslepen. 
Art. 8.7.3 Aanvaardingscriteria 
Buitenoppervlakken van geklonken verbindingen moeten vrij zijn van kerven of sneden veroorzaakt 
door de klinkmachine. 
(toevoeging) Art. 8.7.4 Bescherming tegen corrosie van geklonken verbindingen 
De contactvlakken van de te klinken verbinding worden geverfd met de eerste laag van het 
verfsysteem. 
De koppen van de klinknagels en het niet behandelde staalwerk rondom worden na gepaste 
voorbereiding volgens SB 260-33 beschermd tegen corrosie op een wijze evenwaardig aan het 
conserveringssysteem van het omgevende staalwerk. Een voorstel van de opdrachtnemer wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
Onmiddellijk na het klinken van een verbinding worden de randen van de verbonden stukken 
afgedicht met een siliconenkit. Deze siliconenkit is neutraal, mag niet van het azijnzuurtype zijn, 
hecht zeer goed, is elastisch en heeft een goede weerstand tegen de weersomstandigheden 
gedurende minimum 10 jaar. 
Art. 8.8 Het gebruik van speciale verbindingsmiddelen en verbindingsmethoden 
Chemische verankeringen zijn volgens SB 260-32-6 (verankeringen van stalen onderdelen in beton). 
Het gebruik van andere speciale verbindingsmiddelen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid. 
Art. 9.3.2 Montagemethode van de opdrachtnemer 
Het montageplan voor de montage op de bouwplaats is vergezeld van een rekennota die de 
voorziene schikkingen rechtvaardigt.  
De opdrachtnemer dateert en ondertekent het montageplan met bijlagen en legt deze documenten 
voor aan de aanbestedende overheid voor visum. 
De opdrachtnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de montage op 
de bouwplaats.. 
Art. 9.4.1 Referentiesysteem 
De referentietemperatuur is 10 °C. 
Art. 9.5.4 Tijdelijke ondersteuningen 
In geval de ankerbouten van de voetplaten moeten worden voorgespannen, zijn stelmoeren op deze 
ankerbouten niet toegelaten. Hierdoor kan gefaseerd grouten met gebruik van tijdelijke (= opnieuw 
te verwijderen) vul- en spieplaten noodzakelijk zijn. 
Art. 9.5.5 Grouten en afdichten 
De behandeling van het staalwerk in contact met beton of groutmateriaal is volgens SB 260-33. 
Art. 9.6.1 Montagetekeningen 
De montagetekeningen zijn zorgvuldig van maatcijfers voorzien en ze vermelden alle afmetingen die 
voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van de constructie nodig zijn. 
Art. 9.6.2 Merken 
De aanbestedende overheid ontvangt in tweevoud een tekening met de merktekens aangebracht op 
de verschillende constructiedelen, zodat hij in staat is bij de montage op de bouwplaats na te gaan of 
ieder deel wel degelijk dezelfde plaats inneemt als bij de proefmontage in de werkplaats. 
Art. 9.6.4 Proefmontage 
(toevoeging) Art. 9.6.4.1 Verwijzingen naar andere artikels uit de norm 
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Er wordt voor de proefmontage ook verwezen naar: 
- art. 4.2 Documentatie van de opdrachtnemer: 

- art. 4.2 Documentatie van de opdrachtnemer (o.a. het keuringsplan); 
- (toevoeging) art. 4.2.5 Uitvoeringstekeningen; 
- (toevoeging) art. 4.2.7 Uitvoeringsprogramma's; 

- art. 6.10 Controle ten behoeve van de samenbouw; 
- art. 12.3 Fabricage: geometrische maatvoering van gefabriceerde onderdelen; 
- art. 12.7.1 Keuren van de proefmontage; 
- SB 260-26-4. 
(toevoeging) Art. 9.6.4.2 Algemeen 
In de regel wordt iedere staalconstructie, die in verschillende delen gemonteerd wordt op de 
bouwplaats, onderworpen aan een proefmontage. 
Een proefmontage van de staalconstructie wordt uitgevoerd: 
- indien de opdrachtnemer de staalconstructie niet in haar geheel kan samenbouwen in de 

werkplaats of op zijn terreinen waar de onderdelen worden samengesteld; 
- indien de constructie niet in haar geheel naar de bouwplaats kan worden aangevoerd. 
De proefmontage in de werkplaats wordt zodanig verricht dat de aanbestedende overheid zich kan 
vergewissen van: 
- de juistheid van de maatvoering; 
- de juistheid van de vorm van de globale structuur (lengteprofiel, dwarsprofiel,…); 
- de goede uitvoering van de verbindingen; 
- de overeenstemming van de gaten voor de op de bouwplaats aan te brengen bouten of 

klinknagels; 
- de belangrijkheid van eventuele vervormingen van gelaste onderdelen; 
- de juiste voorbereiding van de op de bouwplaats te lassen werkstukken; 
- … 
In het bijzonder moet vermeden worden dat abnormale snedekrachten optreden in de 
constructiedelen tijdens de proefmontage. 
Behoudens behoorlijk gestaafde technische noodzaak wordt iedere proefmontage uitgevoerd met 
constructiedelen waarvan alle in de werkplaats te verrichten lassen reeds volledig afgewerkt zijn. 
De opdrachtnemer mag de proefmontage pas aanvangen na de goedkeuring van het programma 
voor de proefmontage in de werkplaats door de aanbestedende overheid. 
Alle eisen i.v.m. de proefmontage worden vermeld in het keuringsplan van de opdrachtnemer 
waarvan sprake in art. 4.2.1. 
(toevoeging) Art. 9.6.4.3 Proefmontagefasen 
In de regel behelst de proefmontage de staalconstructie in haar geheel, voor zover opvatting en 
afmetingen dat toelaten. 
Op gedetailleerd en behoorlijk gerechtvaardigd voorstel van de opdrachtnemer kan de 
aanbestedende overheid nochtans toestaan dat de proefmontage uitgevoerd wordt in verscheidene 
fasen en/of dat de proefmontage in haar geheel of gedeeltelijk vervangen wordt door 
driedimensionele metingen (zie ook artikel 6.10). Deze toelating zal het voorwerp uitmaken van een 
voorafgaande overeenkomst. 
De werkstukken die deel uitmaken van een proefmontagefase, mogen slechts uiteengenomen 
worden nadat de proefmontage van de stukken, die in een volgende proefmontage betrokken zijn, 
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voldoende gevorderd zijn om de onvervormbaarheid te verzekeren van de onderdelen die behoren 
tot deze laatste proefmontagefase. 
Bij elke fase van de proefmontage is de goedkeuring van de aanbestedende overheid vereist. 
(toevoeging) Art. 9.6.4.4 Specifieke bepalingen in geval van bruggen 
Ingeval de proefmontage uitgevoerd wordt in verscheidene fasen, moet de geometrie, het 
lengteprofiel,… in iedere proefmontagefase beantwoorden aan het fabricageprofiel. Dit houdt in dat 
elke invloed van het eigengewicht wordt uitgeschakeld. De elkaar opvolgende proefmontagefasen 
zijn zodanig dat het laatste in een proefmontagefase betrokken gedeelte van de staalconstructie het 
eerste deel wordt in een volgende proefmontagefase. 
Behoudens bijzondere gevallen, zoals kokerbruggen en vooraf met beton omhulde stalen liggers, 
moet iedere hoofdligger die minstens één montagevoeg bevat, eerst liggend gemonteerd worden, 
teneinde de montagevoegen in gereedheid te brengen en af te stellen. 
(toevoeging) Art.9.6.4.5 Invloed van de montagemethode op de krachtswerking en de spanningen 
in de constructie 
Bij het samenstellen van de staalconstructie uit verschillende onderdelen kan de montage op 
verschillende manieren worden opgevat. 
De montagemethode kan een invloed hebben op de krachtswerking en de spanningen in de 
constructie in de definitieve toestand. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
- spanningsloos monteren met een quasi-continue ondersteuning; 
- spanningsloos monteren met discrete steunpunten; 
- niet spanningsloos monteren met discrete steunpunten. 
De montagemethode moet in overeenstemming zijn met de aannames gemaakt bij het ontwerp en 
de studie en wordt nader toegelicht in de opdrachtdocumenten. 
Ingeval de opdrachtdocumenten geen verdere bepalingen specificeren, wordt aangenomen dat 
‘spanningsloos’ moet gemonteerd worden zoals beschreven in: 
- spanningsloos monteren met een quasi-continue ondersteuning; 
- spanningsloos monteren met discrete steunpunten. 
De opdrachtnemer dient in dit geval de nodige voorzieningen te treffen en de montagemethode op 
te vatten zodat volgens de beschreven principes kan gewerkt worden. Alle nodige hulpmiddelen en 
constructies hiertoe zijn een last van de aanneming. 
Spanningsloos monteren met een quasi-continue ondersteuning 
De onderdelen van de staalstructuur worden tijdens de proefmontage en de montage op voldoende 
plaatsen ondersteund zodat een quasi-continue ondersteuning bekomen wordt.  
De invloed van het eigengewicht op de vervorming van de verschillende elementen en de totale 
ondersteunde structuur is bij samenbouwen verwaarloosbaar. 
De spanningen en krachtswerking in de constructie in definitieve toestand zijn niet beïnvloed door de 
montagemethode. 
Spanningsloos monteren met discrete steunpunten 
De onderdelen van de staalstructuur worden tijdens de proefmontage op voldoende plaatsen 
ondersteund zodat een quasi-continue ondersteuning bekomen wordt.  
De onderdelen van de staalstructuur worden tijdens de montage ondersteund op discrete 
steunpunten. 
Door gebruik van hulpmiddelen (vijzels, kranen, takels,…) wordt gezorgd voor de nodige 
vervormingen en beïnvloeding van de geometrie zodat de verschillende onderdelen perfect contact 
maken (i.e. zonder spleten en/of zoals reeds opgemeten tijdens de proefmontage).  
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Bij deze manipulaties wordt ervoor gezorgd dat nergens de vloeigrens van het materiaal 
overschreden wordt. 
De onderdelen van de constructie worden aansluitend met elkaar verbonden.  
Na verwijderen van alle hulpmiddelen wordt een toestand bereikt waarbij de montagemethode geen 
impact heeft op de krachtswerking en de spanningen in de constructie: de krachtswerking en de 
spanningen onder eigengewicht van de samengebouwde constructie op haar definitieve steunpunten 
zijn gelijk aan deze die bekomen zouden worden ingeval de structuur continu ondersteund zou zijn 
samengebouwd. 
Niet spanningsloos monteren met discrete steunpunten 
De onderdelen van de staalstructuur worden tijdens de montage ondersteund door discrete (al dan 
niet tijdelijke) steunpunten. 
De doorbuiging van de individuele samenstellende onderdelen en de hoekverdraaiingen ter plaatse 
van de montagevoegen zijn gecompenseerd door de samenstellende onderdelen voorafgaandelijk te 
voorzien van een (individueel) tegenpeil en een afschuining (zodat de contactvlakken ter plaatse van 
de montagevoegen voldoende goed contact maken om de verbinding uit te voeren volgens de regels 
van de kunst en binnen de uitvoeringstoleranties). 
De krachtswerking en de spanningen in de constructie onder eigengewicht (van de samengebouwde 
delen) in de definitieve toestand (na het verwijderen van de tijdelijke steunpunten) zijn de som van: 
- de krachtswerking en de spanningen onder eigengewicht in de niet-samengebouwde constructie 

ondersteund door discrete steunpunten; 
- (enkel in geval van het verwijderen van tijdelijke steunpunten) de krachtswerking en de 

spanningen in de samengebouwde (en als één geheel werkende) constructie onder invloed van 
een externe belasting die gelijk is aan de reactie in de weggenomen steunpunten. 

Art. 10 Oppervlaktebehandeling 
In geval van tegenspraak met de voorschriften van SB 260-33, zijn de voorschriften van SB 260-33 
van toepassing. Deze bepaling geldt eveneens voor bijlage F. 
Art. 10.1 Algemeen 
Tegen corrosie behandelde oppervlakken of onderdelen worden op elk moment beschermd tegen 
elke vorm van beschadigen conform de bepalingen van SB 260-33-1.3.1. 
Art. 10.2 Voorbewerken van staalondergronden voor verf en gerelateerde producten 
De voorbewerkingsgraad is in overeenstemming met SB 260-33-1.5.1 en met punt 5.5 van 
NBN EN ISO 12944-3:2018, d.w.z. P3 volgens NBN EN ISO 8501-3 voor de 
levensduurverwachtingsklasse “hoog” en “zeer hoog” en voor de corrosiebelastingcategorie C4, C5 
en CX, alsook voor lm1, lm2, lm3 en lm4. 
Volgende aanvulling is van toepassing op de punten 2.1, 2.2 en 2.3 van tabel 1 in NBN EN ISO 8501-3:  
- ingeval de oppervlaktebehandeling bestaat uit een aluminisatie is een minimum radius van 3 mm 

vereist. 
Art. 10.4 Galvanische koppeling 
In zwart-witverbindingen wordt de corrosiebescherming van de staalconstructie vanaf de las 
doorgezet op het roestvaste staal conform de bepalingen van SB 260-33-1.3.8.1. 
Art. 10.6 Afdichten van ruimtes 
Het testen van afgedichte ruimtes gebeurt via een lekdichtheidstest volgens SB 260-26-3. 
Alle gebreken vastgesteld tijdens de lekdichtheidstest worden hersteld volgens een gevalideerde 
procedure. 
Het staal (platstaal, universaalstaal, bulb-, T-profielen, platen,…) dat verwerkt wordt binnen in 
afgesloten ruimtes (zoals pontons, kokerliggers, …) welke aan de binnenzijde geschilderd worden, 
worden vóór het samenstellen gestraald tot Sa 2½. 
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De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen bevatten met betrekking tot de temperatuur 
en luchtdruk waarbij het afdichten van ruimtes plaatsvindt. 
Art. 10.8 Onbereikbare oppervlakken 
In geval van niet voorgespannen verbindingen ontvangen de contactvlakken en de oppervlakken 
onder de sluitringen het volledige conserveringssysteem van de constructie. 
Art. 10.9 Reparaties na snijden of lassen 
De modaliteiten voor het uitvoeren van reparaties staan beschreven in SB 260-33. 
(toevoeging) Art. 10.11 Wegdekbekleding 
Om een gelijkwaardige dikte te verkrijgen van de wegdekbekleding over het volledige wegdek, is het 
noodzakelijk dat de overdikte van de stompe lasnaden weggeslepen wordt vóór het aanbrengen van 
de wegdekbekleding (zie ook bijlage D.2.18). 
Er wordt steeds gezorgd voor opsluiting van de wegdekbekleding. Indien niet expliciet voorzien op de 
aanbestedingstekeningen worden extra latten in staal S235JR (minimum 30 mm breed, minimum 
dikte = wegdekbekleding) op de vrije randen van het wegdek gelast met hoeknaden. Deze 
hoeknaden zijn verzonken aan de zijde van de wegdekbekleding. Eventuele andere toebehoren (bv. 
voetplaten van leuningen) worden eveneens met een verzonken hoeknaad op het wegdek gelast. De 
opdrachtnemer houdt rekening hiermee bij het indienen van zijn offerte, dit geeft dus geen 
aanleiding tot verrekening. 
(toevoeging) Art. 10.12 Oppervlaktebehandeling van austenitisch roestvast staal 
Austenitisch roestvast staal krijgt ofwel een standaard oppervlaktebehandeling ofwel een speciale 
oppervlaktebehandeling. 
Indien de oppervlaktebehandeling niet is opgegeven in de opdrachtdocumenten, dan wordt steeds 
de standaard oppervlaktebehandeling toegepast.  
a) Standaard oppervlaktebehandeling 
Ingeval een standaard oppervlaktebehandeling bestaat de oppervlaktebehandeling van austenitisch 
roestvast staal erin de natuurlijke ontstane, niet homogene oxidelaag die ook nog onstabiele oxides 
bevat, af te beitsen en te vervangen door een nieuwe oxidelaag (passiveren). De anticorrosie-
eigenschappen die verloren gingen door thermische behandelingen (bv. lassen) of mechanische 
behandelingen (vervormen, plooien, mechanische schokken) worden met deze bewerking hersteld.  
Het beitsen en passiveren wordt standaard op alle oppervlakken in austenitisch roestvast staal 
toegepast en gebeurt met een pasta, met een gesproeide vloeistof of door onderdompeling in een 
bad.  
De keuze tussen de voorgaande methodes is vrij en gebeurt in functie van het aantal stukken, de 
grootte, de werkplaatseisen en de leveringstermijn. Na het passiveren heeft de nieuw gevormde 
chroomoxidelaag een homogene structuur.  
Wanneer tijdens de werken de oppervlaktebehandeling van het roestvast staal om één of andere 
reden beschadigd wordt, bv. door lassen of branden, wordt het oppervlak steeds lokaal hersteld door 
opnieuw te beitsen en passiveren.  
Voor het passiveren wordt de steeds de doorlooptijd gerespecteerd zoals opgegeven door de 
applicateur. 
b) Speciale oppervlaktebehandeling 
Ingeval van een speciale oppervlaktebehandeling gebeurt de oppervlaktebehandeling van 
austenitisch roestvast staal op één van de volgende manieren: 
- elektrolytisch polijsten; 
- mechanisch polijsten; 
- borstelen; 
- parelstralen (met glasparels, keramische parels, roestvast stalen parels,…); 



STAAL EN STAALCONSTRUCTIES  

26-32 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

De opdrachtdocumenten bepalen op welke manier en met welke specificaties het austenitisch 
roestvast staal een speciale oppervlakte behandeling krijgt.  
Deze speciale oppervlaktebehandelingen zorgen er voor dat het gehele oppervlak egaal is van 
kleur/uiterlijk. Een representatief staal van de voorgeschreven speciale oppervlaktebehandeling 
wordt voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd. 
Elektrolytisch polijsten is niet toegelaten op stukken met schroefdraad of op stukken met een 
nauwkeurige passing.  
Wanneer tijdens de werken de speciale oppervlaktebehandeling van het roestvast staal om één of 
andere reden beschadigd wordt, bv. door lassen of branden, wordt het oppervlak steeds eerst lokaal 
hersteld door beitsen en passiveren, gevolgd door een verdere nabewerking zodat er geen 
onderscheid kan waargenomen worden tussen de plaats van de herstelling en de speciale 
oppervlaktebehandeling van de omliggende delen.  
De herstel- en oppervlaktebehandeling gebeuren steeds volgens de richtlijnen van de producent.  
(toevoeging) Art. 11.2.2 Fabricagetoleranties 
Bij kruis- en T-verbindingen mag het niet in één lijn liggen van de krachtoverdragende platen niet 
meer bedragen dan 15% van de dikte van de tussenplaat; Δ ≤ 0,15*tw (zie figuur 26-1-2). 

Figuur 26- 1-2 

Art. 11.3.2 Waarden van de tabellen 
De functionele toleranties voldoen aan klasse 2 in geval van uitvoeringsklasse EXC3 en EXC4. Voor 
uitvoeringsklasse EXC2 is klasse 1 van toepassing. 
Art. 11.3.3 Alternatieve criteria 
Voor de toleranties die niet onder 11.3.2 zijn opgenomen gelden volgende bepalingen. 
Voor EXC2 zijn de bepalingen van NBN EN 1090-2:2018 geldig. 
Voor EXC3 en EXC4 gelden volgende bepalingen : 
- a) voor gelaste constructies, de volgende klassen volgens NBN EN ISO 13920 

1) klasse B voor lengte- en hoekmaten; 
2) klasse F voor rechtheid, vlakheid en evenwijdigheid. 

- b) en c) volgens de norm NBN EN 1090-2:2018. 
Art. 12 Keuren, beproeven en corrigeren 
(aanvulling) Art. 12.1 Algemeen 
De opdrachtnemer dient de nodige verzoeken tot voorafgaande keuring in (van basismaterialen tot 
constructies) bij de aanbestedende overheid. Hierin beschrijft hij voor welke bestekposten 
(constructies) hij werken gaat uitvoeren. De keuringsaanvragen voor de basismaterialen zijn klaar, 
duidelijk en volledig. Dit betekent dat de keuringsaanvraag minstens volgende gegevens bevat: 
- naam van de aanneming; 
- besteknummer; 
- gegevens van de hoofdopdrachtnemer; 
- gegevens van de constructeur; 
- referte van de constructeur; 
- gegevens van de leverancier; 
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- referte van de leverancier; 
- referte en datum van de bestelling; 
- gegevens van de keuringsplaats en van de contactpersoon; 
- beschikbaarheid van de te keuren basismaterialen; 
- omschrijving van te keuren basismaterialen (plaat, buis, rond,…); 
- afmetingen van de basismaterialen die aangeboden worden (eventueel aangevuld met de 

afgewerkte maten/ stuknummer); 
- aantal stuks; 
- staalsoort en – kwaliteit, incl. leveringstoestand; 
- gewicht; 
- locatie waar het item komt (o.a. plannummer, stuknummer); 
- bestekpostnummer.  
- type keuringsrapport. 
Als de aanbestedende overheid de Vlaamse overheid is, dan wordt aanbevolen om het document 
“keuringsaanvraag opdrachtnemer” te gebruiken bij keuringsaanvragen. Dit document kan 
gedownload worden op https://www.expertisebetonenstaal.be/keuring. 
Art. 12.4 Lassen 
Art. 12.4.1 Algemeen 
De laatste alinea van NBN EN 1090-2:2018 wordt vervangen door: 
NDO, met uitzondering van visuele keuring, is uitgevoerd door personeel gekwalificeerd volgens 
niveau 2, zoals gedefinieerd in NBN EN ISO 9712. 
Art. 12.4.2.4 Projectspecifieke inspecties en testen 
De omvang van het projectspecifieke aanvullende NDO met de methodes zoals beschreven in 
12.4.2.6 is volgens tabel 26-1-12: 

Soort las Werkplaatslassen 
EXC2 EXC3 EXC4 

Stompe lassen en gedeeltelijk doorgelaste stompe lassen in dwarsrichting 10 % 20 % 100 %  
Stompe lassen en gedeeltelijk doorgelaste stompe lasnaden in 
dwarsrichting: 

   

- in kruisverbindingen 10 % 20 % 100 % 

- in T-verbindingen 5 % 10 % 50 % 

Hoeklassen in dwarsrichtinga:    
- met a > 12 mm of t > 20 mm 5 % 10 % 20 % 

- met a ≤ 12 mm en t ≤ 20 mm 0 % 5 % 10 % 

Andere langslassenb, lassen aan verstijvingen en lassen die in de 
uitvoeringsspecificatie gespecifieerd zijn als op druk belast. 

0 % 5 % 10% 

a De waarden a en t staan respectievelijk voor de keeldoorsnede en het dikste materiaal dat 
verbonden is. 
b Langslassen zijn deze parallel met de as van de component. Alle andere lassen worden 
beschouwd als lassen in dwarsrichting. 
Tabel 26- 1-12: Omvang van projectspecifieke aanvullende NDO 

Het aanvullende NDO op stompe lasnaden omvat zowel inwendig (volumetrisch) onderzoek als 
oppervlakteonderzoek, waarbij PT enkel wordt toegestaan indien MT niet mogelijk is. 

https://www.expertisebetonenstaal.be/keuring
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Lasnaden gelast in andere posities dan PA, PB en PC worden bijkomend NDO onderzocht over 
dezelfde percentages als in tabel 26-1-12. 
In lasposities afwijkend van PA, PB en PC wordt bijkomend NDO voorzien over dezelfde percentages 
als in tabel 26-1-12. 
Montage-/werflassen van EXC3 en EXC4 worden steeds aanvullend 100 % niet destructief onderzocht 
met de methodes zoals beschreven in 12.4.2.6. 
Voor EXC4 wordt bij gedeeltelijke en volledige doorlassingen steeds 100 % aanvullend NDO-
onderzoek uitgevoerd met de methodes zoals beschreven in 12.4.2.6. Bij hoeklassen wordt bij een 
keelhoogte a> 12 mm of t > 20 mm steeds 20 % van de lassen aanvullend NDO onderzocht met de 
methodes zoals beschreven in 12.4.2.6. In de andere gevallen wordt 10 % van de lassen aanvullend 
NDO onderzocht met de methodes zoals beschreven in 12.4.2.6. 
De opdrachtdocumenten kunnen bijkomend onderzoek opleggen voor o.a. kritische zones, op 
moeilijk bereikbare plaatsen, waar hoge vermoeiingsspanningen te verwachten zijn. 
De rapportage van het uitgevoerde niet destructief onderzoek wordt binnen de 10 werkdagen ter 
beschikking gesteld van de aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer bezorgt de volledige rapportage (inclusief rapportage van gevonden fouten) van 
al het uitgevoerde NDO aan de aanbestedende overheid. 
Art. 12.4.2.6 Aanvullende NDO-methoden 
Magnetisch onderzoek (MT), ultrasoon onderzoek (UT) en radiografisch onderzoek (RT) wordt 
uitgevoerd door een externe keuringsinstelling die gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17020 
door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling. 
Betreffende de werkmethoden/ technieken en aanvaardbaarheidsniveaus geldt tabel 26-1-13. 

Beschrijving EXC2 EXC3 EXC4 

Werkmethode visueel 
onderzoek 

NBN EN ISO 17637 

Aanvaardbaarheids-
niveau bij visueel 
onderzoek 

NBN EN ISO 5817 
Kwaliteitsniveau C 

NBN EN ISO 5817 
Kwaliteitsniveau B, 
aangevuld met de 
bijkomende eisen 
C63, B90, B125 
indien in de 
opdrachtdocumenten 
bepaald. 

NBN EN ISO 5817 
Kwaliteitsniveau B, 
aangevuld met de 
bijkomende eisen 
C63, B90, B125 
indien in de 
opdrachtdocumenten 
bepaald. 

Werkmethode bij 
penetrant onderzoek 

NBN EN ISO 3452-1 

Aanvaardingscriteria bij 
penetrant onderzoek 

NBN EN ISO 23277 
Aanvaardbaarheidsniveau 1 

Werkmethode bij 
magnetisch onderzoek 

NBN EN 17638 

Aanvaardbaarheids-
niveau bij magnetisch 
onderzoek 

NBN EN ISO 23278 
Aanvaardbaarheidsniveau 2X 

Werkmethode ultrasoon 
onderzoek 

NBN EN ISO 17640 
Techniek 1 

NBN EN ISO 17640 
Techniek 1 
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Beschrijving EXC2 EXC3 EXC4 
Beproevingsniveau A Beproevingsniveau B 

 

Aanvaardbaarheidsniveau 
bij ultrasoon onderzoek 

NBN EN ISO 11666 
Aanvaardbaarheids-
niveau 3 

NBN EN ISO 11666 
Aanvaardbaarheidsniveau 2 

Werkmethode ultrasoon 
onderzoek in het kader 
van lamellar tearing 

- NBN EN 10160 
Klasse S3E4 

Aanvaardbaarheidsniveau 
bij ultrasoon onderzoek 
in het kader van lamellar 
tearing 

- NBN EN 10160 
Klasse S3 E4 

Tabel 26-1-13: te hanteren werkmethodes en aanvaardbaarheidsniveaus bij NDO 

b) MT: Voor de uitvoering van het onderzoek is enkel een jukmagneet met wisselstroom toegestaan. 
c) UT: Het materiaal van de benodigde referentieblokken is ultrasoon gelijk aan het te onderzoeken 
materiaal. 
Bijlage C van NBN EN ISO 17635:2010 is normatief, waarbij in geval e) steeds 100 % onderzoek volgt, 
hetgeen betekent dat dan geval 2 gevolgd wordt. 
Bij het aanvragen van aanvullend NDO verstrekt de constructeur alle noodzakelijke gegevens zoals 
voorgeschreven in de desbetreffende norm aan de firma/ operator die het NDO komt uitvoeren.  
Alle gegevens betreffende onderzochte lasnaden/ stukken van lasnaden in de rapportages van al het 
aanvullend NDO worden klaar en éénduidig beschreven en garanderen volledige traceerbaarheid. 
Alle reparaties krijgen in het rapport dezelfde identificatie dan de oorspronkelijke fout, aangevuld 
met R1. Een eventueel tweede reparatie krijgt dezelfde identificatie in het rapport dan de 
oorspronkelijke fout, aangevuld met R2. 
Art. 12.4.2.7 Corrigeren van lassen 
In geval van reparaties van een las mag ten hoogste twee maal een reparatie op dezelfde plaats in 
een las plaatsvinden. Bij een bijkomende reparatie moet een deel van het basismateriaal vervangen 
worden. 
Indien in vermoeiingsgevoelige zones een derde reparatie noodzakelijk is, wordt vooraf aan de 
herstelling een plan ter goedkeuring voorgelegd. Slechts na goedkeuring wordt de las hersteld 
conform het goedgekeurd plan. 
Reparaties worden op dezelfde manier aanvullend niet destructief onderzocht dan de 
oorspronkelijke las. 
Art. 12.4.4 Productieproeven op het lassen 
Bij constructies van EXC 3 en EXC4 zijn productieproeven conform 12.4.4 van NBN EN 1090-2:2018 
vereist. 
Bij twijfel omtrent de toegepaste lasmethode kan de aanbestedende overheid extra 
productieproeven eisen. 
Deze productieproeven worden apart opgenomen in het kwaliteitsplan. 
Art. 12.5.1 Keuren van niet-voorgespannen geboute verbindingen 
Voor verbindingen tussen roestvast staal en andere materialen met toepassing van een isolatie 
tussen beide soorten materialen, gelden dezelfde eisen voor het controleren van de montage als 
voor verbindingen zonder isolatie. 
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Art. 12.5.2.2 Keuren van wrijvingsoppervlakken 
Bij verbindingen in roestvast staal worden geen voorspanbouten gebruikt. 
Art. 12.5.2.4 Keuren tijdens en na het aandraaien 
Punt g) vervangen door: 
- g) bij het definitieve aanspannen is dezelfde boutset gebruikt voor het controleren van zowel te 

laag als te hoog aanspannen.  
Art. 12.6 Oppervlaktebehandeling en corrosiebescherming 
De keuring van de voorbereiding van het stalen oppervlak en van de corrosiebescherming gebeurt 
volgens SB 260-33. Ingeval van tegenspraak met bijlage F gelden enkel de bepalingen van SB 260-33. 
Art. 12.7.1 Keuren van de proefmontage 
De eisen voor de keuring van de proefmontage zijn volgens toegevoegde artikels 9.6.4.1 t.e.m. 
9.6.4.6. 
Art. 12.7.3.1 Methoden van inmeten en nauwkeurigheid  
Ingeval van de bouw van een brug wordt het inmetingsrapport van de voltooide constructie voor 
visum voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
Bijlage D.2.18 Functionele montagetoleranties - Brugdekken (blad 3/3). 
Figuur nr. 2 - Lassen van orthotrope wegdekken: 
- ingeval een wegdekbekleding wordt aangebracht bedraagt de toegelaten afwijking op de mate 

van uitsteken Ar ± 0 mm. Dit impliceert dat de overdikte van de stompe lasnaden weggeslepen 
wordt vóór het aanbrengen van de wegdekbekleding. 
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2 STAALCONSTRUCTIES IN CONSTRUCTIESTAAL EN ROESTVAST STAAL 

2.1 Beschrijving 
Het betreft staalconstructies die in een werkplaats worden samengebouwd en naar een bouwplaats 
worden getransporteerd. 
Voor deze staalconstructies worden de posten in de opmeting als volgt opgedeeld: 
- staalconstructies in constructiestaal; 
- staalconstructies in roestvast staal; 
- lekdichtheidstesten (indien nodig); 
- proefmontage van de staalconstructie; 
- het opstellen van de staalconstructie voor bewerking door de opdrachtnemer EMU (indien nodig); 
- vervoer, lossen en opslaan op de bouwplaats van de staalconstructie; 
- definitieve montage op de bouwplaats van de staalconstructie. 
In de algemene regel omvatten deze posten, tenzij uitdrukkelijk anders voorzien: 
- alle prestaties in de werkplaats die nodig zijn om de werken volmaakt uit te voeren; 
- alle prestaties die moeten geleverd worden zoals beschreven in SB 260-26-1 “Algemene 

bepalingen”; 
- het leveren van het gewalst staal; 
- het vormgeven van het staal (uitsnijden, richten, plooien,…); 
- het leveren en vormgeven van testpanelen; 
- het leveren en vormgeven van referentieplaten, indien van toepassing; 
- het leveren en verwerken van alle verbindingsmiddelen (lassen, bouten, klinknagels, deuvels,...); 
- het leveren en verwerken van gietstaal, gietijzer en smeedstaal; 
- de fabricatie; 
- de controles, proeven en onderzoeken zoals voorzien in SB 260-26-1; 
- het afwerken; 
- de standaard of speciale oppervlaktebehandeling, incl herstelbehandeling ingeval van 

beschadigingen bij austenitisch roestvast staal; 
- alle tussentijdse laad- en transportwerkzaamheden; 
- het laden voor transport naar de bouwplaats; 
- het vertrek op de constructiewerkplaats naar de bouwplaats; 
- het vervoer naar de bouwplaats en het monteren van de staalconstructie indien hiervoor geen 

expliciete posten in de opmetingsstaat zijn opgenomen; 
- tijdelijke opslag van de staalconstructie in de werkplaats of op de terreinen van de 

opdrachtnemer. 
Ingeval geen aparte post voor conservering voorzien is, dan is de conservering steeds inbegrepen in 
de posten van het staal en voert de opdrachtnemer de conservering uit conform SB 260-33-1. 
Hiervoor kiest hij een systeem volgens SB 260-33-1.8.2 voor een corrosiebelastingscategorie 
naargelang de plaats waar de constructie zich bevindt, rekening houdend met de bepalingen van 
SB 260-33-1.1.3.2. 
De opdrachtnemer legt zijn voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

2.1.1 Materialen 
De materialen voor de staalconstructie voldoen aan SB 260-26-1 “Algemene bepalingen”. 
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De soort en kwaliteit zijn zoals bepaald in de opdrachtdocumenten. De opdrachtnemer kan enkel na 
toestemming van de aanbestedende overheid een hogere soort en/of kwaliteit leveren. De 
aanbestedende overheid kan de hogere soort en/of kwaliteit weigeren na evaluatie van de impact 
ervan op andere uitvoeringsmodaliteiten en procedures in een latere fase van de levenscyclus van de 
constructie (bijv. ingewikkeldere (las)procedures bij mogelijke aanpassingswerken of in geval van 
calamiteiten). Dit geeft geen aanleiding tot verrekening. 

2.1.1.1 Oppervlaktebehandeling van austenitisch roestvast staal 
Austenitisch roestvast staal krijgt ofwel een standaard oppervlaktebehandeling ofwel een speciale 
oppervlaktebehandeling volgens SB 260-26-1.2 art 10.12. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, krijgt het austenitisch roestvast staal een standaard 
oppervlaktebehandeling. 

2.1.2 Uitvoering 
De uitvoering van de staalconstructie voldoet aan: 
- SB 260-26-1 “Algemene bepalingen”; 
- de aanvullende artikels hieronder vermeld. 

2.1.2.1 Fabricageprofiel en bouwzeeg 
De opdrachtnemer bepaalt het fabricageprofiel rekening houdend met de bouwzeeg en het profiel in 
definitieve toestand. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen zodat de geometrie en het profiel van de staal-
constructie in haar definitieve toestand overeenkomt met de opdrachtdocumenten of de studie-
tekeningen (in geval de studie van de staalconstructie door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd). 
De bouwzeeg die aan de staalconstructie (of onderdelen ervan) moet gegeven worden om rekening 
te houden met de vervormingen van de staalconstructie ten gevolge van de aanwezigheid van alle 
permanente belastingen (zoals eigengewicht wegbekleding, leuningen,…) wordt bepaald door de 
opdrachtnemer behalve indien deze in de opdrachtdocumenten is opgenomen. 
De bouwzeeg wordt ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voorgelegd. 

2.1.2.2 Montagevoegen 
Het aantal montagevoegen (en bijhorende conservering) wordt tot een minimum beperkt zodat de 
duurzaamheid en betrouwbaarheid van de constructie (inclusief deze van de corrosiebescherming) 
optimaal zijn. Als montagevoegverbinding wordt aanzien  ieder verbinding van reeds (grotendeels) 
geconserveerde onderdelen. 
In geval de constructie een brug is, wordt de brug in de lengterichting opgedeeld in zo weinig 
mogelijk delen zodat er zo weinig mogelijk dwarse montagevoegen zijn. In de breedterichting  wordt 
de brug in één geheel aangeleverd op de werf (d.w.z. geen montagevoegen mee met de 
lengterichting van de brug), behalve indien -als gevolg van de locatie van de werf- zowel transport 
over weg als over water niet mogelijk zijn of indien dit aanleiding zou geven tot bijkomende voegen 
dwars over trogprofielen. 
De opdrachtnemer stelt de keuze van de constructiewerkplaats (-huis) af op deze principes.  De 
keuze van de constructiewerkplaats (-huis) mag niet de noodzaak vormen tot meer montagevoegen 
dan de locatie van de werf vereist. 
Alle montagevoegen worden gelast tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. 
Ingeval de opdrachtdocumenten geboute montagevoegen toelaten gelden de volgende bepalingen: 
- A. indien de studie niet is opgemaakt door de aanbestedende overheid, geldt volgende: 
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- de plaats van de montagevoegen wordt door de opdrachtnemer gekozen. De plaats van de 
montagevoegen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid; 

- de voeg wordt op voldoende afstand van de verticale dwarsverstijvers gekozen zodat de 
verbinding van die verstijvers met de onder- en bovenflens van de hoofdliggers niet verbroken 
wordt; 

- indien de voeg drie flensplaten van de boven- of onderflens doorsnijdt, dan wordt ze in 
trapvorm uitgevoerd. Bij de uitvoering worden de nodige voorzorgen getroffen opdat de 
wrijvingscoëfficiënt tussen de aan elkaar gelaste platen, die overeenkomt met speciaal 
behandelde oppervlakken (zie 8.4 van SB 260-26-1), niet ongunstig beïnvloed wordt; 

- de minimum tussenafstand van de montagevoegen voor de langse hoofdliggers bedraagt 15 
m. Die verbindingen mogen met behulp van voorspanbouten worden verwezenlijkt. De 
gedeelten tussen die voegen worden door middel van laswerk tot één geheel samengesteld. 
In afzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken na toestemming van de 
aanbestedende overheid; 

- de voegen worden door de opdrachtnemer berekend volgens de methode van gelijke 
weerstand; 

- de opdrachtnemer zet de nodige gegevens op de uitvoeringstekeningen; 
- de berekeningsnota wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid; 
- de montagevoegen geven geen aanleiding tot een meerprijs. Ze vormen een aannemingslast. 

- B. indien de studie is opgemaakt door de aanbestedende overheid, geldt volgende: 
- de plaats van de montagevoegen wordt door de opdrachtnemer voorzien zoals aangegeven op 

de opdrachtdocumenten; 
- indien geen montagevoegen of onvoldoende montagevoegen zijn aangegeven op de 

opdrachtdocumenten, voorziet de opdrachtnemer indien nodig bijkomende montagevoegen 
waarvan de plaats ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de aanbestedende overheid; 

- deze bijkomende montagevoegen worden door de opdrachtnemer berekend volgens de 
methode van gelijke weerstand; 

- de berekeningsnota wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid; 
- deze bijkomende montagevoegen geven geen aanleiding tot een meerprijs. Ze vormen een 

aannemingslast. 

2.1.2.3 Werken met betrekking tot het inpassen van de elektromechanische en andere 
uitrustingen 

De opdrachtdocumenten geven verdere bepalingen met betrekking tot de werken. 
De openingen (bijvoorbeeld voor assen) die door de uitvoerder van de elektromechanische 
voorzieningen moeten worden gekotterd in de staalconstructie worden door de uitvoerder van de 
staalconstructie verwezenlijkt tot op de definitieve diameter min 3 cm, tenzij de grootte van deze 
waarde anders bepaald wordt in de opdrachtdocumenten of anders wordt vastgelegd in onderling 
overleg. 
De uitvoeringstekeningen vermelden duidelijk: 
- "uit te voeren diameter door de staalconstructeur: … mm (= definitieve diameter - 3 cm)"; 
- "uit te voeren diameter door de opdrachtnemer EMU: … mm (= definitieve diameter na het 

kotteren)". 
Ingeval de studie is opgemaakt door de aanbestedende overheid zijn de afmetingen vermeld op de 
opdrachtdocumenten de vermoedelijke afmetingen van de uit te voeren diameter door de 
opdrachtnemer EMU (= definitieve diameter na het kotteren), tenzij anders vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  
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De maten van de openingen zijn vermoedelijk en dienen in overleg met de uitvoerder van de 
elektromechanische uitrusting definitief bepaald te worden. 
De aanbestedende overheid wordt ingelicht over de definitieve maten en moet zijn visum geven. 
De afwijking van de ligging van de aangebrachte openingen ten opzichte van de theoretische aslijnen 
mag maximaal 1 % bedragen van de grootste afmeting van de aangebrachte opening. De 
referentiepunten en aslijnen die gediend hebben om de ligging van deze openingen te bepalen, zijn 
op een onuitwisbare manier op de staalconstructie aangebracht. De ligging van deze merktekens 
wordt door de opdrachtnemer van de staalconstructie ook aangebracht op de overeenstemmende 
uitvoeringstekeningen. 
Ingeval de opdrachtnemer EMU laswerken moet uitvoeren op de staalconstructie, wordt de zone 
waar deze laswerken moeten gebeuren niet geschilderd door de opdrachtnemer staalconstructie. 

2.1.2.4 Specifieke bepalingen in geval van bruggen 
Volgende onderdelen maken deel uit van de staalconstructie: 
- leuningen aan de staalconstructie van de brug gelast, voor zover ze niet het onderwerp uitmaken 
van een aparte post;
- spieplaten ter plaatse van de opleggingen.
De staalconstructie wordt voorzien van verkenmerken vooraleer ze geschilderd wordt zoals voorzien 
in SB 260-32-10.1.1.1.D.6 of SB 260-32-10.1.1.1.D.7

2.1.2.5 Specifieke bepalingen in geval van sluisdeuren en overige beweegbare waterkerende 
staalconstructies 

De werken omvatten alles wat nodig is om de stalen draagstructuur van de beweegbare 
waterkerende staalconstructie samen te stellen. 
De staalconstructie is inclusief alle stalen aanhorigheden voor zover ze niet het onderwerp uitmaken 
van een aparte post, zoals onder meer: 
- deksels, waterdichte deksels;
- leuningen, ladders, steunkaders voor het looppad, steunstructuren voor de bordessen;
- hijsogen, aanpikpunten en bolders;
- de bijhorende ingebetonneerde constructies, drempelprofielen, aanslagen, tegenplaten,

glijplaten, steunplaten voor de drukstoelen,…;
- draagstructuur van de stootblokken;
- de rolwagens, en desgevallend ook de aanhangwagens;
- de draagstructuur van de rolwagens (bovenrolwagens, onderrolwagens en aanhangwagens);
- ophangportalen/steunwagens met bijhorende ankerportalen;
- de schuiven inclusief de doorvoerconstructie, in- en uitlaten, convergenten, divergenten,

breekbalken;
- straalsplitsers;
- stoelen voor de positioneringswielen, glijblokken,…;
- de nodige steunen, kabelogen, verstijvingen en vastzettingsmiddelen voor het vastmaken van de

elektromechanische uitrusting (scharnieren, aandrijfstangen, hydraulische aandrijfcilinders,…);
- het leveren van de aansluitingsbuizen met flenzen, toebehoren en bevestigingselementen, en het

plaatsen ervan;
- stangen en jukken voor bedieningsmechanisme.
De onderdelen die specifiek als ballast worden aangeduid behoren tot een aparte post.
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2.1.2.6 Testpanelen en referentieplaten 

2.1.2.6.A TESTPANELEN 
Testpanelen zijn panelen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt worden voor het 
uitvoeren van destructieve testen, en meer bepaald hechtingstesten, voor de kwaliteitscontrole van 
de conservering of slijtlaag. 
Het aantal testpanelen wordt bepaald door het aantal inspectiegebieden (zoals gedefinieerd in 
SB 260-33-1.12.3.2.B) en hun grootte volgens SB 260-33-1.12.4.12.C. 
De testpanelen hebben volgende eigenschappen: 
- afmeting: minimum 500 mm x 500 mm; 
- materiaal: de staalsoort en -kwaliteit is dezelfde als het staal van het corresponderende 

inspectiegebied; 
- dikte: de plaatdikte is gelijk aan het minimum van alle plaatdiktes gebruikt in het 

corresponderende inspectiegebied. 

2.1.2.6.B REFERENTIEPLATEN 
Referentieplaten zijn platen die een conservering en/of slijtlaag krijgen zoals op de constructie en die 
op locatie van de constructie worden gehangen. Na een welbepaalde periode worden ze 
geïnspecteerd en/of destructief beproefd. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden er geen referentieplaten geleverd. 
Indien referentieplaten voorzien worden, bestaan ze uit hetzelfde uitgangsmateriaal als de 
definitieve constructie waarop het corresponderende conserveringssysteem en/of de slijtlaag wordt 
aangebracht door deze applicateur en bepalen de opdrachtdocumenten de afmetingen van de 
referentieplaten en de locatie van de ophanggaten. 
Het aanbrengen van het conserveringssysteem of de slijtlaag gebeurt volgens de respectieve 
bepalingen van SB 260-33-1.3.7.1 of SB 260-32-23. 

2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

2.2.1 Stukken in gewalst staal en hun verbindingen 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in kg gewalst en gelast staal. 
De bepaling van de definitief in rekening te brengen hoeveelheden gebeurt als volgt. 
Enkel de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht.  
Deze wordt bepaald door berekening op basis van de stuklijsten opgemaakt door de opdrachtnemer 
in overeenstemming met de goedgekeurde uitvoeringstekeningen, rekening houdend met de 
werkelijke geometrische vorm van de afgewerkte stukken en met toepassing van de volgende 
voorschriften: 
- de verwerkte hoeveelheid profielstaal (met inbegrip van buisprofielen) en staafstaal wordt 

berekend door de grootste lengte, zoals deze uit de goedgekeurde uitvoeringstekeningen blijkt, te 
vermenigvuldigen met de theoretische massa per lengte-eenheid; 

- voor platte producten (platen en strippen) wordt de oppervlakte van elk stuk conventioneel 
bepaald als de oppervlakte van de omschreven figuur met de kleinste omtrek (figuur in stippellijn 
in de voorbeelden). Oppervlakten van lege ruimten tussen de koorde van de omschreven figuur 
en de werkelijke rand van het stuk groter dan 0,20 m² en oppervlakten van inwendige openingen 
groter dan 0,20 m² worden in mindering gebracht. Laspoortjes worden niet in mindering 
gebracht, zoals weergegeven in de voorbeelden; 
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Figuur 26-2-1 

- geen enkele massatoeslag voor lasnaden, klinknagels, bouten, verbindingsdeuvels, bescherming 
tegen corrosie en walstoleranties wordt in rekening gebracht; 

- de volumieke massa van het staal is conventioneel vastgesteld op 7.850 kg/m³. 

2.2.2 Stukken in gietstaal, gietijzer en smeedstaal 
De hoeveelheden in gietstaal, gietijzer en smeedstaal worden uitgedrukt in kg of in aantal stuks of in 
globale prijs. 
De bepaling van de definitief in rekening te brengen hoeveelheden uitgedrukt in kg gebeurt door 
weging op tegenspraak op een geijkte balans. 

2.3 Controles 
De controles zijn volgens SB 260-26-1 “Algemene bepalingen”. 

2.4 Acties indien het product niet aan de eisen voldoet 
De acties indien het product niet aan de eisen voldoet zijn volgens SB 260-26-1 “Algemene 
bepalingen”. 
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3 LEKDICHTHEIDSTEST 

3.1 Beschrijving 
Ruimtes die water- en/of luchtdicht moeten zijn of een opdrijvende functie hebben, worden getest 
op lekdichtheid. 
Een lekdichtheidstest omvat: 
- het uitvoeren van de testen; 
- de inspectie van de lasnaden ingeval terugval van druk; 
- de herstelling van gebrekkige lasnaden; 
- het heruitvoeren van de test na de herstelling; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

3.1.1 Kenmerken van uitvoering 

3.1.1.1 Gekwalificeerd personeel 
De lekdichtheidstest wordt uitgevoerd door of in aanwezigheid van volgens NBN EN ISO 9712 
gekwalificeerd personeel. 

3.1.1.2 Te testen ruimtes 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt de lekdichtheidstest uitgevoerd op alle 
afgesloten ruimtes die water- en/of luchtdicht moeten zijn en alle ruimtes met een opdrijvende 
functie, ook al zijn ze in definitieve toestand niet volledig water- en/of luchtdicht afgesloten. 
Dit houdt in dat de ruimtes, die afgesloten worden door middel van een demonteerbaar deksel (o.a. 
mangatdeksels) welke de ruimte water- en/ of luchtdicht afsluiten (bijvoorbeeld door middel van een 
rubberdichting), deze test ondergaan. Dergelijke ruimtes die aan de binnenzijde geconserveerd 
worden en die zich bij gebruik van de constructie niet in het water bevinden, worden echter niet 
getest.  
Afgesloten ruimtes met een volume < 1 m³, welke geen opdrijvende functie hebben, en afgesloten 
ruimtes tussen trogprofielen en platen worden niet onderworpen aan een lekdichtheidstest  

3.1.1.3 Mechanische verbindingsmiddelen doorheen de wand 
Indien mechanische verbindingsmiddelen door de wand van een afgesloten ruimte dringen, legt de 
opdrachtnemer een voorstel voor het afdichten ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid. 

3.1.1.4 Tijdstip van testen  
Deze test wordt uitgevoerd: 
- alvorens de staalconstructie aan buiten- en/of binnenkant voorzien wordt van het 

conserveringssysteem tegen corrosie; 
- nadat de mechanische verbindingsmiddelen door de wand van een afgesloten ruimte werden 

bevestigd/aangebracht conform het goedgekeurde voorstel. 

3.1.1.5 Overdruk 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, wordt de druk bij het uitvoeren van de 
lekdichtheidstest langzaam opgevoerd tot een overdruk van 0,25 bar bereikt wordt. 
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3.1.2 Wijze van uitvoering van de lekdichtheidstest 
Een lekdichtheidstest bestaat uit het onderwerpen van een afgesloten ruimte aan een kleine 
overdruk. 
De lekdichtheidstest wordt uitgevoerd volgens §7 van NBN EN 13184+A1 (techniek D1 conform NBN 
EN 1779). 

3.1.2.1 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen bij NBN EN 13184+A1 
NBN EN 13184+A1 wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en 
aanvullingen. De nummering van de norm blijft behouden.  
5.2 (aanvulling) De manometers die gebruikt worden voor het controleren van de aangebrachte druk 
en het meten van de terugval hebben een resolutie van minstens 0,01 bar en een gevoeligheid die 
minstens 5x hoger is dan de verwachte druk. 
7.1 (aanvulling) De druk wordt langzaam opgevoerd tot een overdruk zoals bepaald in 
SB 260-26-3.1.1.5 
7.1 (aanvulling) Er mag geen terugval van de druk worden waargenomen. Indien er toch een terugval 
van de druk wordt geconstateerd, wordt overgegaan tot de handelingen zoals bepaald in 
SB 260-26-3.1.2.2 
7.2 (aanvulling) De methode beschreven in artikel 7.2.1 is van toepassing. 
7.4.4 (aanvulling) De druk, temperatuur en het dauwpunt worden genoteerd. 
7.4.5 (aanvulling) Om de 30 minuten, en dit tot 4 uur na de stabilisatieperiode, worden minstens de 
parameters (conform NBN EN 13184+A1) druk, temperatuur en dauwpunt genoteerd. 
7.4.6 (aanvulling) Vermits de terugval van de druk als een absolute waarde is opgegeven, worden er 
geen verdere berekeningen uitgevoerd. 
7.5 (aanvulling) Vermits de terugval van de druk als een absolute waarde is opgegeven, worden er 
geen verdere berekeningen uitgevoerd. 
7.6 (aanvulling) Vermits de terugval van de druk als een absolute waarde is opgegeven, worden er 
geen verdere berekeningen uitgevoerd. 
11 (aanvulling) Het testrapport wordt onmiddellijk na de test opgemaakt door de opdrachtnemer, de 
constructeur of zijn afgevaardigde en aan de aanbestedende overheid bezorgd. 

3.1.2.2 Maatregelen bij terugval van de druk tijdens lekdichtheidstest 
In geval van terugval van de druk tijdens de lekdichtheidstest worden minstens de volgende 
handelingen gesteld: 
- er wordt een bellenproef uitgevoerd volgens de bepalingen van NBN EN 1593+A1. Hierbij worden 

alle lasnaden geïnspecteerd en ingestreken met een gepast medium (bv. Zeepsop) volgens de 
bepalingen van §9 van NBN EN 1593+A1. Ter plaatse van de lekken zullen zich luchtbellen vormen 
tijdens de proef. Al deze lekken worden gemarkeerd. Het testrapport, conform NBN EN 1593+A1 
§10, wordt onmiddellijk na elke test opgemaakt en aan de aanbestedende overheid bezorgd; 

- de gemarkeerde lekken worden hersteld overeenkomstig een gevalideerde procedure; 
- na alle herstellingen wordt de lekdichtheidstest opnieuw uitgevoerd op de desbetreffende 

ruimtes; 
- indien nodig worden voorgaande stappen hernomen tot dat er geen terugval van de druk tijdens 

de lekdichtheidstest meer wordt waargenomen. 

3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het uitvoeren van de lekdichtheidstesten voor het controleren van de water- en/of luchtdichtheid 
van de afgesloten ruimtes wordt opgemeten in GP. 
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3.3 Controles 
De test verloopt als volgt: 
- de druk wordt langzaam opgevoerd tot 0,2 bar, tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten; 
- de toevoer wordt afgesloten; 
- er mag geen terugval van de druk waargenomen worden gedurende 10 minuten tot 4 uur na het 

afsluiten van de toevoer. 

3.4 Acties indien het product niet aan de eisen voldoet 
Ingeval van terugval van de druk wordt als volgt gehandeld:  
- alle lasnaden worden geïnspecteerd door middel van instrijken met bijvoorbeeld zeepsop; 
- ter plaatse van lekken zullen zich luchtbellen vormen;  
- alle lekken worden gemarkeerd;  
- de gemarkeerde lekken worden hersteld. 
Na alle herstellingen wordt de test opnieuw uitgevoerd op de desbetreffende ruimtes; de test wordt 
hernomen indien er opnieuw een terugval wordt waargenomen. 
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4 PROEFMONTAGE VAN DE STAALCONSTRUCTIE 

4.1 Beschrijving 
Voor de bepalingen van de proefmontage van de staalconstructie wordt verwezen naar de delen met 
betrekking tot de proefmontage, zoals beschreven in SB 260-26-1 “Algemene bepalingen” van dit 
hoofdstuk. 
In de algemene regel is in de prijs inbegrepen waarvoor in de opmeting niet uitdrukkelijk één of 
meerdere posten zijn voorzien: 
- alle prestaties in de werkplaats die nodig zijn om de proefmontage uit te voeren; 
- alle prestaties die moeten geleverd worden zoals beschreven in SB 260-26-1 “Algemene 

bepalingen” van dit hoofdstuk; 
- alle tijdelijke constructies; 
- de stellingen, de schoringen,… 
Indien de constructie in haar geheel van de werkplaats naar de bouwplaats wordt getransporteerd, 
wordt er geen proefmontage uitgevoerd noch betaald. In dat geval moet de inschrijver bij zijn 
prijsofferte pro memorie voorzien in de desbetreffende post van de opmeting. 
Indien er beslist werd de proefmontage in haar geheel of gedeeltelijk te vervangen door 
driedimensionele metingen volgens artikel 9.6.4.3 van SB 260-26-1, omvat de voorafgaande 
overeenkomst waarvan sprake in dat artikel eveneens de relevante financiële regeling. 

4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in kg gewalst en gelast staal voor de proefmontage van de 
staalconstructie. 
Enkel het gewicht van het staal van de staalconstructie zelf wordt in rekening gebracht. Alle andere 
uitrustingen vormen een last van de aanneming. 
Het bijkomend gewicht van de onderdelen waarvan de levering en de plaatsing in een andere post is 
opgenomen, wordt niet in rekening gebracht, ook al zijn deze onderdelen in deze fase reeds op de 
constructie gemonteerd. Dit wil zeggen dat het bijkomend gewicht van deze onderdelen een 
aannemingslast vormt, zoals: 
- de aanhorigheden (zoals leuningen, ladders, bolders,…); 
- de wegbekleding van het kunstwerk; 
- de elektromechanische uitrusting; 
- … 

4.3 Controles 
SB 260-26-1 (artikel 9.6.4: Proefmontage) is van toepassing. 

4.4 Acties indien het product niet aan de eisen voldoet 
SB 260-26-1 (artikel 9.6.4: Proefmontage) is van toepassing. 
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5 OPSTELLEN VAN DE STAALCONSTRUCTIE VOOR BEWERKING DOOR DE 
OPDRACHTNEMER EMU 

Deze bepalingen zijn van toepassing ingeval de elektromechanische uitrusting buiten de opdracht 
valt. 
Indien de elektromechanische uitrusting wel in de opdracht is omvat, moeten de werken 
gecoördineerd worden door de opdrachtnemer en zijn de hieronder vermelde bepalingen niet van 
toepassing. 

5.1 Beschrijving 
Het opstellen van de staalconstructie voor de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting 
wordt hier beschreven. 
In de algemene regel is in de prijs inbegrepen waarvoor in de opmeting niet uitdrukkelijk één of 
meerdere posten zijn voorzien: 
- alle prestaties in de werkplaats die nodig zijn om de opstelling uit te voeren; 
- alle tijdelijke constructies; 
- de stellingen, de schoringen,… 

5.1.1 Uitvoering 
Het opstellen voor de opdrachtnemer EMU van de staalconstructie voldoet aan: 
- de delen met betrekking tot het inpassen van de elektromechanische en andere uitrustingen, 

zoals beschreven in SB 260-26-2; 
- de aanvullende tekst hieronder vermeld. 
De opdrachtnemer van de staalconstructie: 
- moet de staalconstructie opstellen zodat de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting 

de nodige werkzaamheden kan uitvoeren met betrekking tot het plaatsen van de 
elektromechanische uitrusting; 

- moet alle nodige inlichtingen tijdig verstrekken aan de aanbestedende overheid en aan de 
opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting in verband met de lokalisatie, de 
werkomstandigheden en de positionering van de staalconstructie; 

- moet de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting toestaan alle maten op te nemen 
en alle gegevens te verzamelen die nodig zijn voor een nauwkeurige aanpassing van de 
elektromechanische onderdelen, zowel in zijn werkplaats gedurende het vervaardigen van de 
staalconstructie als op de bouwplaats; 

- moet de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting toestaan de gaten te ruimen, alle 
noodzakelijke onderdelen van de elektromechanische uitrusting op de staalconstructies te 
monteren en alle werken uit te voeren voor het verwezenlijken van de verbinding tussen de 
staalconstructie en de onderdelen die behoren tot de elektromechanische uitrusting; 

- moet rekening houden met deze werkzaamheden en dat deze kunnen leiden tot een 
onderbreking van zijn eigen werken; 

- moet voor al deze werkzaamheden de volledig samengebouwde staalconstructie gedurende 
minstens 25 werkdagen ter beschikking stellen van de opdrachtnemer van de elektromechanische 
uitrusting; 

- moet alle elementen van de staalconstructie, waarop de opdrachtnemer van de 
elektromechanische uitrusting bewerkingen moet uitvoeren, volledig uitgelijnd en gewaterpast 
opstellen, zodanig dat de plaatsen die bewerkt moeten worden veilig en gemakkelijk bereikbaar 
zijn en de bewerkingen correct kunnen worden uitgevoerd; 
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- moet toelaten of moet er voor zorgen dat deze werken kunnen uitgevoerd worden ofwel op zijn 
eigen terreinen of op het montageterrein op de bouwplaats; 

- moet hierbij werken volgens de richtlijnen van de aanbestedende overheid die hem verstrekt zijn 
door de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting; 

- zorgt voor de conservering van de zones van de staalconstructie waarop laswerken werden 
uitgevoerd door de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting; 

- zorgt voor het eventuele herstel van de normale schade aan de conservering van de 
staalconstructie t.g.v. de werken door de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting 
(om deze schade te beperken moet de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting 
gepaste maatregelen nemen). 

De opmetingen en werkzaamheden van de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting op 
de staalstructuur worden pas uitgevoerd wanneer alle belangrijke assemblagewerken en laswerken 
aan de staalstructuur beëindigd en goedgekeurd zijn door de aanbestedende overheid.  
Deze opmetingen en werkzaamheden moeten kunnen gebeuren in gemakkelijke en veilige 
omstandigheden. 

5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het opstellen van de staalconstructie voor de opdrachtnemer van de elektromechanische uitrusting 
wordt opgemeten in GP. 
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6 VERVOER, LOSSEN EN OPSLAAN OP DE BOUWPLAATS VAN DE 
STAALCONSTRUCTIE 

6.1 Beschrijving 
Het vervoer naar de bouwplaats, het lossen op de bouwplaats en het opslaan op de bouwplaats van 
de staalconstructie wordt hier beschreven. 
Naast de bepalingen van SB 260-26-1 (artikels 6.3 en 9.6.3 van NBN EN 1090-2:2018 zijn van 
toepassing) zijn de volgende voorschriften van toepassing. 
In de algemene regel is in de prijs inbegrepen waarvoor in de opmeting niet uitdrukkelijk één of 
meerdere posten zijn voorzien: 
- werken en leveringen die noodzakelijk zijn om dit uit te voeren; 
- alle prestaties die moeten geleverd worden zoals beschreven in SB 260-26-1 “Algemene 

bepalingen”; 
- het transport naar de bouwplaats; 
- het tijdelijk stapelen op de bouwplaats op een plaats die aangeduid werd door de aanbestedende 

overheid. 
Enkel het gewicht van het staal van de staalconstructie wordt in rekening gebracht. Alle andere 
uitrustingen vormen een last van de aanneming. 
Het bijkomend gewicht van de onderdelen waarvan de levering en de plaatsing in een andere post is 
opgenomen, wordt niet in rekening gebracht, ook al zijn deze onderdelen in deze fase reeds op de 
constructie gemonteerd. Dit wil zeggen dat het bijkomend gewicht van deze onderdelen een 
aannemingslast vormt, zoals: 
- de aanhorigheden (zoals leuningen, ladders, bolders,…); 
- de wegbekleding van het kunstwerk; 
- de elektromechanische uitrusting; 
- … 
Het laden mag slechts gebeuren nadat de staalconstructie door de aanbestedende overheid werd 
goedgekeurd. 

6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in kg gewalst en gelast staal voor het vervoer, lossen en opslaan 
op de bouwplaats van de staalconstructie. 
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7 DEFINITIEVE MONTAGE OP DE BOUWPLAATS VAN DE 
STAALCONSTRUCTIE 

7.1 Beschrijving 
Naast de bepalingen van SB 260-26-1 (artikel 9.6 van de norm is van toepassing) zijn de volgende 
voorschriften van toepassing. 
In de algemene regel is in de prijs inbegrepen waarvoor in de opmeting niet uitdrukkelijk één of 
meerdere posten zijn voorzien: 
- alle prestaties op de bouwplaats die nodig zijn om de definitieve montage uit te voeren; 
- alle prestaties die moeten geleverd worden zoals beschreven in SB 260-26-1 “Algemene 

bepalingen” van dit hoofdstuk; 
- alle tijdelijke constructies; 
- de stellingen, de schoringen,…; 
- het leveren en verwerken van de verbindingsmiddelen (lassen, bouten, klinknagels,…) zoals 

aangegeven op de uitvoeringstekeningen. 
Enkel het gewicht van het staal van de staalconstructie wordt in rekening gebracht. Alle andere 
uitrustingen vormen een last van de aanneming. 
Het bijkomend gewicht van de onderdelen waarvan de levering en de plaatsing in een andere post is 
opgenomen, wordt niet in rekening gebracht, ook al zijn deze onderdelen in deze fase reeds op de 
constructie gemonteerd. Dit wil zeggen dat het bijkomend gewicht van deze onderdelen een 
aannemingslast vormt, zoals: 
- de aanhorigheden (zoals leuningen, ladders, bolders,…); 
- de wegbekleding van het kunstwerk; 
- de elektromechanische uitrusting; 
- … 

7.1.1 Uitvoering 
De definitieve montage op de bouwplaats van de staalconstructie voldoet aan: 
- SB 260-26-1 “Algemene bepalingen” . 
De opdrachtnemer mag de definitieve montage pas uitvoeren na visum van de desbetreffende 
documenten door de aanbestedende overheid. 

7.1.1.1 Specifieke bepalingen in geval van bruggen 

7.1.1.2 Specifieke bepalingen in geval van waterkerende constructies 
De definitieve montage op de bouwplaats van de beweegbare waterkerende constructies omvat het 
opstellen en regelen ervan zoals hierna beschreven. 
De procedure voor het hijsen en eventueel kantelen van beweegbare waterkerende constructies 
wordt in de ontwerpfase, gelijktijdig met de kantelberekening van de constructies, ter goedkeuring 
voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer levert een draaiboek voor de definitieve montage van de beweegbare 
waterkerende constructies en legt dit minstens 6 weken voor de aanvang van de definitieve montage 
ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Er wordt o.a. duidelijk aangeven hoe, 
wanneer en hoe lang de aanbestedende overheid alle hierna beschreven controles op de werken kan 
uitvoeren. De opdrachtnemer vat de definitieve montage pas aan na akkoord van de aanbestedende 
overheid. Het draaiboek wordt opgenomen in het postinterventiedossier. 
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7.1.1.2.A OPSTELLEN EN REGELEN VAN EEN PUNTDEUR 
Voorafgaand aan het in dit artikel omschreven opstellen en regelen van de puntdeur wordt eerst het 
volgende uitgevoerd: 
- de opmeting van de omgevende vaste constructie en staalconstructie en het opstellen van het 

‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1; 
- de definitieve montage van de verankeringsconstructie van het bovendraaipunt volgens  

SB 260-32-8.10, de definitieve montage van de verankeringsconstructie van het 
benedendraaipunt volgens SB 260-32-8.11 en de definitieve montage van de basisplaat voor de 
verankering van de drukstoelen op de omgevende vaste constructie volgens SB 260-32-8.16; 

- de definitieve montage van het bovendraaipunt volgens SB 260-32-8.6, de definitieve montage 
van het benedendraaipunt volgens SB 260-32-8.7; 

- de definitieve montage van de drukstoelen op de deur volgens SB 260-32-8.14. 

7.1.1.2.A.1 Beschrijving 
Het opstellen en regelen van de puntdeur gebeurt in den droge en omvat volgende handelingen, 
indien van toepassing op de constructie: 
- het opstellen van de stoelen voor de stootblokken voorafgaand aan regelen volgens  

SB 260-26-7.1.1.2.A.2; 
- het voorlopig monteren van de drukstoelen op de omgevende vaste constructie volgens  

SB 260-26-7.1.1.2.A.3; 
- het regelen van de verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt volgens  

SB 260-26-7.1.1.2.A.4; 
- het plaatsen van elke deurvleugel op de taatspen volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.5; 
- het regelen van de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt en de bevestiging ervan aan 

het bovendraaipunt van de deurvleugel volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.6; 
- het aanpassen en bijwerken van de aanslagen volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.7; 
- het regelen en definitief bevestigen van de drukstoelen aan de voorhar en de drukstoelen op de 

omgevende vaste constructie volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.8; 
- het bewegen van de deurvleugels en vastzetten van de stootblokken volgens  

SB 260-26-7.1.1.2.A.9; 
- de finale afregeling van de deurvleugels volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.10; 
- het leveren van de specifieke hulpstukken volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.11; 
en bovendien: 
- het gebruik en transport van alle nodige stellingen en schoringen; 
- evenals de werken die van het voornoemde afhangen of ermee samenhangen. 

7.1.1.2.A.2 Opstellen van de stoelen voor de stootblokken  
Met het opstellen van de stoelen voor de stootblokken wordt bedoeld het voorlopig vastzetten op de 
wand van de deurkamer. Dit omvat: 
- het inboren en vastzetten van de niet-ingestorte verankeringen volgens SB 260-32-6.1, zoals 

aangeduid op de aanbestedingsdocumenten; 
- het opnemen, verplaatsen en monteren van de stoel van het stootblok op de juiste positie, 

rekening houdend met de toestand van de sluiskolk; 
- het leveren, aanbrengen en plaatsen van de aangietmortel tussen de stoel en de sluiskolkmuur 

met inbegrip van alle voorbereidende werkzaamheden volgens SB 260-32-6.1 en SB 260-32-6.3; 
- het leveren en plaatsen van de nodige regelings- en vastzettingsmiddelen; 
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- het monteren van het rubberen stootblok op de stoel; 
- het afregelen van het rubberen stootblok; 
- evenals de werken en leveringen die van het voornoemde afhangen of ermee samenhangen. 

7.1.1.2.A.3 Voorlopig monteren van drukstoelen op de omgevende vaste constructie 
Het voorlopig monteren van de drukstoelen op de omgevende vaste constructie omvat: 
- het plaatsen van de drukstoelen volgens SB 260-26-2, op de basisplaat voor verankering van 

drukstoelen op de omgevende vaste constructie volgens SB 260-32-8.15; 
- het plaatsen van kamplaten volgens SB 260-32-8.13.1 voor de uitlijning van de drukstoel uit het 

vlak van de omgevende vaste constructie zodat de ‘contactlijn achterhar’ uit het ‘plan fase 3: 
inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1 samenvalt met de aanslagvlakken van de drukstoelen met 
plat contactoppervlak op de omgevende vaste constructie; 

- het plaatsen van vulplaten volgens SB 260-32-8.13.1 voor de horizontale en verticale uitlijning in 
het vlak van de omgevende vaste constructie, zodat de hoogtepositie gelijk is met de 
hoogtepositie van de overeenkomstige drukstoel op de stalen deur en zodat de ‘contactlijn 
achterhar’ uit het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1 samenvalt met de 
middellijnen van de breedte van de aanslagvlakken van de drukstoelen met plat contactoppervlak 
op de omgevende vaste constructie; 

- het voorlopig vastzetten van de drukstoelen op de omgevende vaste constructie aan de ankers; 
- evenals de werken en leveringen die van het voornoemde afhangen of ermee samenhangen. 

7.1.1.2.A.4 Regelen van de verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt 
Het doel is de taatspen te positioneren zodat voldaan wordt aan de opstelling volgens Figuur 26-7-1 
‘Verduidelijking terminologie in verband met het regelen van de verankeringsconstructie voor het 
benedendraaipunt’: 
- de ‘aslijn extern’ en de ‘aslijn deur’, zoals ingetekend in het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens 

SB 260-35-2.1, hebben een gelijke afstand ‘A’ tot de drempel; 
- de ‘aslijn extern’ heeft een afstand ‘B’ evenwijdig met de drempel tot aan de drempelpunt, die 

gelijk is aan de afstand van de ‘aslijn deur’ evenwijdig met de drempel tot aan de drempelpunt 
verminderd met de rond-om-rond-speling ‘e’ tussen taatspen en taatsschoen (zie figuur 1). 
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Figuur 26-7-1: Verduidelijking terminologie in verband met het regelen van de verankeringsconstructie voor 
het benedendraaipunt 

Verificatie gebeurt op basis van het ‘plan fase 3: inplantingsplan’ volgens SB 260-35-2.1. 
De aanbestedende overheid voert enkel een positiecontrole volgens SB 260-26-7.3.1.1 uit. Voor deze 
controle wordt minimaal een half uur voorzien voor de verankeringsconstructies voor het beneden-
draaipunt van de twee deurvleugels van dezelfde puntdeur. De opdrachtnemer maakt gebruik van 
een polygonatieset, die ook ter beschikking wordt gesteld aan de aanbestedende overheid voor de 
controles. 
Het regelen van de verankeringsconstructie voor benedendraaipunt is afhankelijk van het opgelegde 
type van verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt volgens SB 260-32-8.9 en omvat: 
a) In het geval van verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt met regelmogelijkheid via 

excentrische ringen: 
- het positioneren van de excentrische ringen zodat deze voldoen aan de opstelling volgens 

Figuur 1 ‘Verduidelijking terminologie in verband met het regelen van de verankerings-
constructie voor het benedendraaipunt’ volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.4: 

- de contactvlakken tussen de excentrische ringen onderling en tussen de grootste excentrische 
ring en de taatspot, elk, driemaal doorboren en klemmen met een pin, diameter 20 mm in 
X5CrNiMo17-12-2 (1.4401), die passend klemt in het boorgat; 

- het plaatsen van de taatspen in de kleinste excentrische ring; 
- evenals de werken en leveringen die van het voornoemde afhangen of ermee samenhangen. 

Het doorboren van de excentrische ringen wordt pas aangevat indien de uitgelijnde positie van 
de excentrische ringen voldoening schenkt aan de aanbestedende overheid. 

7.1.1.2.A.5 Plaatsen van elke deurvleugel op de taatspen 
Vooraleer de nieuwe deur geplaatst wordt, moet ze door de aanbestedende overheid aanvaard en 
goedgekeurd zijn.  
De taatspen wordt voorgaand aan de plaatsing voorzien van een ‘running-in film’ volgens 
SB 260-32-8.4.2. 
De deurvleugels worden geplaatst in de kerende positie, dit betekent: evenwijdig met de drempel. 

7.1.1.2.A.6 Regelen van de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt en bevestigen aan 
het bovendraaipunt van de deurvleugel 

Tijdens het regelen van de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt en het bevestigen aan 
het bovendraaipunt van de deurvleugel wordt de deurvleugel in een verticale positie gehouden. De 
deurvleugel wordt uitgelijnd volgens de afstanden ‘A’, ‘B’ en ‘e’ volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.4. Er 
wordt gebruik gemaakt van de verkenmerken op de deurvleugels en op de omgevende vaste 
constructie, volgens SB 260-35-2.1, om de positie en de verticaliteit van de deurvleugel te verifiëren. 
Verificatie gebeurt op basis van het ‘plan fase 3: inplantingsplan’. Indien de positie van de deur 
voldoening schenkt aan de aanbestedende overheid kan het regelen van de verankeringsconstructie 
voor het bovendraaipunt en het bevestigen aan het bovendraaipunt van de deurvleugel aangevat 
worden. De aanbestedende overheid voert enkel een positiecontrole volgens SB 260-26-7.3.1.1 uit. 
Voor deze controle wordt minimaal een uur per deurvleugel voorzien. De opdrachtnemer maakt 
gebruik van een polygonatieset, die ook ter beschikking wordt gesteld aan de aanbestedende 
overheid voor de controles. 
Deze uitregeling en bevestiging gebeurt in de ‘kerende positie’ van de deurvleugel. 
De uitregeling van de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt en het bevestigen aan het 
bovendraaipunt van de deurvleugel is afhankelijk van het opgelegde type van 
verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt en omvat: 
a) In geval van beweegbare verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt (los bovendraaipunt): 
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- het indien nodig losdraaien van de ankerstoel in het verlengde van de deurvleugel teneinde 
deze volledig evenwijdig te kunnen uitlijnen met de deurvleugel;  

- het monteren van de schakelpennen met bijhorende onderlegringen tussen het halsbeugeloog 
en de schakels; 

- het borgen van de gemaakte verbinding door middel van splitpennen; 
- het regelen en voorlopig vastzetten van de ankerstoel tegen de basisplaat, waarbij er zodanig 

geregeld wordt dat de schakels onder trek staan (m.a.w. dat de speling op de schakelpennen 
aan de zijde van de stalen deur 0mm bedraagt en de speling aan de zijde van de ankerstoelen 
5mm bedraagt); 

- het bevestigen van de ankerstoel op de ingestorte ankers door deze voor te spannen waarna 
de ruimte tussen de ankerstoel en de nokken van de ingestorte basisplaat wordt klemgezet 
met de vulplaten of vulspieën, afgelast en voorzien van een corrosiewerend systeem 
gelijkaardig aan dat van de omgevende staalconstructie; 

- de koppen van de verankeringen en omgevend staal na aandraaien en voorspannen voorzien 
van een corrosiewerend systeem gelijkaardig aan dat van de omgevende staalconstructie; 

b) In geval van beweegbare verankeringsconstructie met ankerstaven voor het bovendraaipunt (los 
bovendraaipunt) 

- het indien nodig losdraaien van het bovenstuk van de ankerstoel en/of de ankerstaaf in het 
verlengde van de deurvleugel teneinde deze volledig evenwijdig te kunnen uitlijnen met de 
deur; 

- het perfect positioneren en vervolgens het bevestigen van de ankerstoel op de ingestorte 
ankers door deze voor te spannen waarna de ruimte tussen het bovenstuk van de ankerstoel 
en de nokken van de ingestorte voetplaat wordt klemgezet met de vulplaten of vulspieën, 
afgelast en voorzien van een corrosiewerend systeem gelijkaardig aan dat van de omgevende 
staalconstructie; 

- de koppen van de verankeringen en omgevend staal na aandraaien en voorspannen voorzien 
van een corrosiewerend systeem gelijkaardig aan dat van de omgevende staalconstructie; 

- het monteren van de schakelpennen met bijhorende onderlegringen tussen het halsbeugeloog 
en de schakels; 

- het borgen van de gemaakte verbinding door middel van splitpennen; 
- het regelen en voorlopig vastzetten van de ankerstaven tegen de ankerstoelen, waarbij er 

zodanig geregeld wordt dat de ankerstaven onder trek staan (m.a.w. dat de speling op de 
schakelpennen aan de zijde van de stalen deur 0mm bedraagt en de speling aan de zijde van 
de ankerstoelen 5mm bedraagt); 

- het plaatsen van de vulplaten en polyamideblokken in de dwarssteun zodat een perfect en 
vast contact bekomen wordt met de ankerstaaf;  

- de dwarssteun na uitregelen met de bijhorende vulplaten definitief dichten met het deksel en 
deze vastzetten en borgen met de voorspanbouten; 

- na aandraaien en voorspannen aanbrengen van een corrosiewerend systeem gelijkaardig aan 
dat van de omgevende staalconstructie aan de bouten, moeren en tegenmoeren van de 
dwarssteun; 

c) In geval van vaste verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt (vast bovendraaipunt): 
- het indien nodig losdraaien van de ankerstoel in het verlengde van de deurvleugel teneinde 

deze volledig evenwijdig te kunnen uitlijnen met de deurvleugel; 
- het monteren van de pennen met bijhorende onderlegringen tussen het halsbeugeloog en de 

ankerstoel; 
- het borgen van de gemaakte verbinding door middel van splitpennen; 
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- het regelen en voorlopig vastzetten van de ankerstoel tegen de basisplaat; 
- het bevestigen van de ankerstoel op de ingestorte ankers door deze voor te spannen waarna 

de ruimte tussen de ankerstoel en de nokken van de ingestorte basisplaat wordt klemgezet 
met de vulplaten of vulspieën, afgelast en voorzien van een corrosiewerend systeem 
gelijkaardig aan dat van de omgevende staalconstructie; 

- de koppen van de verankeringen en omgevend staal na aandraaien en voorspannen voorzien 
van een corrosiewerend systeem gelijkaardig aan dat van de omgevende staalconstructie. 

7.1.1.2.A.7 Aanpassen en bijwerken van de aanslagbalken 
Houten aanslagbalken worden geschaafd om volledig contact te maken met de vaste 
waterbouwkundige constructie en/of de aanslagbalk van de andere deurvleugel. 
De zones van de vaste waterbouwkundige constructies die contact moeten maken met de 
aanslagbalken wanneer de deur in kerende positie staat, worden geverfd. De verf hardt voldoende 
traag uit en wordt aangebracht in een dunne laag. Vervolgens wordt de deurvleugel bewogen tot in 
kerende positie en terug geopend. Daarna wordt het contactvlak van de aanslagbalk beoordeeld. Als 
er verf is afgezet op het volledige contactvlak van de aanslagbalk, is het contactvlak in orde. Indien 
dit niet het geval is, worden de zones waarop verf zit afgeschaafd en worden de hierboven 
beschreven handelingen herhaald tot er wel volledig contact is. 
Bij een contact tussen twee aanslagbalken aan de voorhar van een puntdeur wordt één van beide 
aanslagbalken zo recht mogelijk geschaafd en geverfd. Voor het aanpassen van de andere 
aanslagbalk van de andere deurvleugel worden dezelfde handelingen als hierboven uitgevoerd.  
Teveel afgeschaafde aanslagbalken worden door de opdrachtnemer vervangen op eigen kosten. 
Indien de opdrachtnemer opteert voor een andere werkwijze, dan legt de opdrachtnemer tijdig een 
gedetailleerde beschrijving van deze werkwijze ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Deze 
beschrijving omvat ondermeer de te behalen nauwkeurigheden van uitvoering en de wijze van 
opmeten en controleren in aanwezigheid van de opdrachtgever. De aansluiting in de contactvlakken 
is in dat geval zodanig volledig dat er onder de maximaal optredende waterdruk voldaan is aan de 
volgende voorwaarden inzake lekdebiet: 
- gemiddeld lekdebiet < 5 liter/min.m; 
- piekwaarde lekdebiet < 10 liter/min.m. 
Voor puntdeuren die "waterdicht" afdichten (bijvoorbeeld bij droogdokken): 
- piekwaarde lekdebiet < 2 liter/min.m. 
De meetprocedure om aan te tonen dat voldaan wordt aan deze voorwaarden, is voor te stellen door 
de opdrachtnemer als onderdeel van de door hem te beschrijven werkwijze. 

7.1.1.2.A.8 Regelen en definitief bevestigen van de drukstoelen aan de voorhar en de 
drukstoelen op de omgevende vaste constructie 

Na het regelen van de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt en het bevestigen aan het 
bovendraaipunt van de deurvleugel volgens SB 260-26-7.1.1.2.7 wordt de deurvleugel nog steeds 
verticaal gehouden in de ‘kerende positie’ volgens SB 260-35-2. 
Het regelen en definitief bevestigen van de drukstoelen aan de voorhar en de drukstoelen op de 
omgevende vaste constructie omvat: 
- indien nodig losdraaien van de ankerbouten van de drukstoelen op de omgevende vaste 

constructie; 
- de drukstoelen op de omgevende vaste constructie, van beneden naar boven, zodanig bijregelen 

met de kamplaten volgens SB 260-32-8.13.1 en met de vulplaten volgens SB 260-32-8.13.1 zodat 
hun aanslagvlakken gelijk liggen met de ‘contactlijn achterhar’, zoals ingetekend in het ‘plan fase 
3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1, en dus over de volledige hoogte contact maken met de 
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drukstoelen op de achterhar van de deur en zodat de horizontale en verticale positie van de 
drukstoelen perfect overeen komen met die van de drukstoelen op de deur; 

- de geplaatste vulplaten aan elkaar lassen en vastlassen aan de basisplaat; 
- definitief monteren en voorspannen aan de ingestorte ankers en deze ankers voorzien van een 

corrosiewerend systeem gelijkaardig aan dat van het omgevende gietstaal; 
- indien nodig kunnen ook de drukstoelen op de voorhar nog bijgeregeld worden met kamplaten 

volgens SB 260-32-8.12.1 zodat ze perfect samenvallen met de ‘contactlijn voorhar’, zoals 
ingetekend in het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1, en perfect raken tegen 
elkaar alvorens de drukstoelen op de voorhar definitief te monteren en de pasbouten voor te 
spannen; 

- het aanbrengen na aandraaien en voorspannen van een corrosiewerend systeem gelijkaardig aan 
dat van het omgevende gietstaal op de bouten, moeren en tegenmoeren; 

- de indrukking en afdichting van de rubberen aanslagen controleren en indien nodig aanpassen; 
- evenals de werken en leveringen die van het voornoemde afhangen of ermee samenhangen. 
Het regelen en definitief bevestigen van de drukstoelen aan de voorhar en de drukstoelen op de 
omgevende vaste constructie wordt pas als opgeleverd beschouwd als de uitvoering volledige 
voldoening schenkt aan de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid kan alle 
handelingen per drukstoel laten herhalen tot het geheel volledige voldoening schenkt.  

7.1.1.2.A.9 Bewegen van de deurvleugels en vastzetten van de stootblokken 
Het bewegen van de deurvleugels en vastzetten van de stootblokken omvat het tweemaal over hun 
volledige koers heen en terug bewegen van de deuren in de sluis, volgens de aanwijzingen van de 
aanbestedende overheid, en het regelen en definitief vastzetten van de stoelen met stootblokken. Er 
wordt telkens gecontroleerd of alle drukstoelen blijven raken bij sluiting. Indien nodig kan de 
aanbestedende overheid de handelingen uit SB 260-26-7.1.1.2.A.6 of SB 260-26-7.1.1.2.A.8 laten 
herhalen. 

7.1.1.2.A.10 Finale afregeling van de deurvleugels 
In geval van een los bovendraaipunt met ankerstaven worden onderstaande handelingen uitgevoerd: 
De deurvleugels worden in ‘kerende positie’ gezet. Het sluishoofd wordt gevuld met water zodat de 
normale peilen van het opwaarts en het afwaarts pand bereikt worden. Eens dit bereikt is worden 
alle ankerstaven aan beide deurvleugels losgedraaid over 1 à 2 mm. Vervolgens wordt het opwaartse 
peil gelijk gebracht met het afwaartse peil en worden de deurvleugels net voldoende open bewogen 
zodat het contact aan de voorharren wegvalt. De deur zal nu een beetje afzakken waardoor de 
drukstoelen van de achterhar los komen van elkaar. De speling die hier ontstaat wordt gecontroleerd 
aan de bovenste drukstoelen van elke deurvleugel. Vervolgens worden de ankerstaven definitief 
vastgezet tegen de ankerstoelen. 

7.1.1.2.A.11 Leveren van de specifieke hulpstukken 
De opdrachtnemer levert alle specifieke, deurgerelateerde hulpstukken, gebruikt bij de definitieve 
montage op de bouwplaats van de staalconstructie. Deze hulpstukken worden geleverd op de 
bouwplaats. 

7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in kg gewalst en gelast staal voor de definitieve montage op de 
bouwplaats van de staalconstructie. 
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7.2.1 Specifieke bepalingen in geval van beweegbare waterkerende constructies 

7.2.1.1 Opstellen en regelen van puntdeuren 
De hoeveelheid voor het opstellen en regelen van een puntdeur wordt uitgedrukt in aantal stuks. 
Deze post is inclusief alle in SB 260-26-7.1.1.2.A beschreven zaken, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. 
Deze post wordt pas betaald nadat de controles beschreven onder SB 260-26-7.3.1.1, 
SB 260-26-7.1.1.2.A.9, SB 260-35-1.4 en het opmetingsdocument voldoening schenken aan de 
aanbestedende overheid. 

7.3 Controles 
SB 260-26-1 is van toepassing. 

7.3.1 Specifieke bepalingen in geval van beweegbare waterkerende constructies 

7.3.1.1 Opstellen en regelen van puntdeuren 
De aanbestedende overheid voert positiecontroles uit bij het regelen van de verankeringsconstructie 
voor het benedendraaipunt volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.4, en bij het regelen van de verankerings-
constructie voor het bovendraaipunt en het bevestigen aan het bovendraaipunt van de deurvleugel 
volgens SB 260-26-7.1.1.2.A.6. De opdrachtnemer blijft echter volledig verantwoordelijk voor de 
uitvoering van, en eventuele gebreken bij oplevering van, de definitieve montage op de bouwplaats 
van de staalconstructie evenals voor de eventuele gevolgen ervan voor de verdere uitvoering der 
werken. 
Er zijn 2 opstelpunten geplaatst op de bovenkant van de sluis. Deze zijn A en B genoemd. A en B 
zullen gebruikt worden voor het controleren van de verticaliteit op het moment dat de deur in 
gesloten toestand staat en tevens voor het controleren van de excentrische ringen onder de taats 
(minstens één dag voordien).  
Op de voorzijde van elke sluisdeur zijn 4 targets geplaatst. Deze zijn T1, T2, T3 en T4 genoemd. 
T1 en T2 worden op het draaipunt van de as geplaatst, zodat hier de verticaliteit kan gecontroleerd 
worden. T3 en T4 worden gebruikt om het vlak van de deur te controleren. Deze punten worden uit 
de opstelpunten A of B gecontroleerd. 
Als de aanbestedende overheid het nodig acht, kan zij de handelingen i.v.m. opstellen en regelen van 
de puntdeuren laten herhalen tot de uitlijning van het geheel van deurvleugels, afsteuningen, 
afdichtingen en draaipunten volledige voldoening schenkt. 
Telkens de deuren opnieuw gesloten zijn, is na elke koersbeweging de uitlijning van het geheel van 
deurvleugels, afsteuningen, afdichtingen en draaipunten zo dat alle afdichtingen en steunen perfect 
raken aan hun zittingen en steunen. 
In gesloten stand van de deur raken de aanslagbalken, indien aanwezig, over het gehele contactvlak 
met de vaste constructie van de sluis resp. met de andere deurvleugel. Er mag zich geen enkele 
luchtspleet voordoen in voormelde contactvlakken. 
De drukvlakken van de elkaar rakende drukstoelen zijn perfect evenwijdig met elkaar. Aan elke 
voorhar en achterhar liggen voornoemde drukvlakken in één en hetzelfde verticaal vlak. Hiertoe 
worden aangepaste vulplaten tussen het draagvlak van de drukstoelen en het steunvlak op de 
deuren aangebracht. Indien nodig worden die vulplaten schuin afgeschaafd. 
Minstens één week na het opstellen en regelen van de deurvleugels en na het vullen van het 
sluishoofd worden de x-, y- en z-coördinaten van de verkenmerken op de vaste constructie 
opgemeten en vergeleken met de posities uit het ‘plan fase 3: inpassingsplan’. Een verslag hiervan 
wordt binnen de 5 werkdagen na opmeting voorgelegd aan de aanbestedende overheid. Indien de 
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afwijking groter is dan 5mm worden de puntdeuren en/of de ankerstaven opnieuw fijngeregeld 
volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid. 

7.4 Acties indien het product niet aan de eisen voldoet 
SB 260-26-1 (artikel 9.6.4: Proefmontage) is van toepassing. 
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8 STEUNPUNTSREGELING VAN GEMENGDE STAAL-BETON LIGGERS 
De gegevens worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 
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