
Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Te gebruiken op verkeerswegen, 
parkeergelegenheden, verharde 
zijbermen en buiten gebouwen

4

Toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

EN 588-2
Vezelcementbuizen voor rioleringen onder 
vrij verval 
— Deel 2: Mangaten en inspectieputten

Voor mangaten en inspectieputten in asbestvrij vezelcement 
voor gebruik in ingegraven rioleringen onder vrij verval bij 
atmosferische druk.

De in deze norm beschreven producten omvatten de 
geprefabriceerde elementen van inspectieputten en 
mangaten evenals de volledige geprefabriceerde mangaten 
en inspectieputten.

Componenten voor mangaten en 
inspectieputten in vezelcement en 
geprefabriceerde volledige mangaten en 
inspectieputten

Toegang voor reiniging en inspectie 
van rioleringen voor personeel en/of 
het inbrengen van reinigingsuitrusting

4 M/118

EN 858-1

Afscheiders en slibvangputten voor lichte 
vloeistoffen (bijv. olie en benzine) 
— Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, 
merken en kwaliteitscontrole

Voor afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen, 
waarbij lichte vloeistoffen door middel van zwaartekracht en 
/ of coalescentie van afvalwater worden gescheiden.

Deze norm is niet van toepassing op de behandeling van 
stabiele emulsies, oplossingen van lichte vloeistoffen en 
water, vet en oliën van plantaardige en dierlijke oorsprong.

Afscheiders en slibvangputten voor lichte 
vloeistoffen

Scheid lichte vloeistoffen van 
afvalwater om rioleringen en 
oppervlaktewater te beschermen

3, 4 M/118

EN 1433

Afwateringsgoten voor verkeersgebieden 
— Classificatie, ontwerp- en 
beproevingseisen, merken en 
conformiteitsbeoordeling

Voor geprefabriceerde lineaire afwateringsgoten voor het 
opvangen en transporteren van oppervlaktewater bij 
installatie in verkeersgebieden die worden gebruikt door 
voetgangers en / of voertuigen.

Deze norm is van toepassing op straatgoten, straatgoten 
met sleuf en stoepranden tot een vrije opening van 1000 
mm.

Afwateringsgoten Type M enType I

Opvang en transport van 
oppervlaktewater uit gebieden die 
worden gebruikt door voetgangers en 
/ of voertuigen

3 M/118

EN 1825-1
Vetafscheiders en slibvangputten 
— Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, 
merken en kwaliteitscontrole

Voor het scheiden van vetten en oliën van plantaardige en 
dierlijke oorsprong uit afvalwater door middel van 
zwaartekracht en zonder externe energie.
Deze norm is niet van toepassing op vetafscheiders die 
bestemd zijn voor de behandeling van huishoudelijk 
afvalwater van keukenruimten van eengezinswoningen, 
waar de afscheider een nominale grootte heeft van minder 
dan 1.
De norm is niet van toepassing voor het scheiden van lichte 
vloeistoffen, b.v. benzine, brandstof en stookolie, en omvat 
niet de behandeling van afvalwater dat uitsluitend stabiele 
emulsies van vetten en oliën bevat.

Vetafscheiders en slibvangputten 
Scheid vetten van afvalwater om 
rioleringen en oppervlaktewater te 
beschermen

3; 4 M/118

Lijst producten geharmoniseerde normen

Code 18: RIOLERINGSPRODUCTEN

EN 295-6

Gresbuissystemen voor afvoerleidingen en 
rioleringen 
— Deel 6: Eisen aan onderdelen van 
putten en inspectieruimten

Mangaten en inspectiekamers of aansluitdozen van gres 
voor ondergrondse afvoer- en rioleringssystemen voor het 
transport van afvalwater (inclusief huishoudelijk afvalwater, 
oppervlaktewater en regenwater) onder zwaartekracht en 
periodieke hydraulische toeslag of onder continue lage druk.

Deze norm is niet van toepassing op putdeksels en 
dekplaten.

Mangaten en inspectiekamers M/118 en M/131



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Code 18: RIOLERINGSPRODUCTEN

EN 1916 Buizen en hulpstukken van ongewapend, 
gewapend en staalvezelbeton

Voor geprefabriceerde betonnen buizen en hulpstukken van 
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton, met flexibele 
verbindingen en nominale maten niet meer dan DN 1750 
voor eenheden met een ronde boring of WN/HN 1200/1800 
voor eenheden met een ei-vormige boring, waarvoor het 
belangrijkste bedoelde gebruik het transport is van 
afvalwater, regenwater en oppervlaktewater onder invloed 
van de zwaartekracht of incidenteel bij lage druk, in een over 
het algemeen begraven pijpleiding.

Buizen, hulpstukken en verbindingen

In installaties voor 
transport/distributie/opslag van niet 
voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/118 en M/131

EN 1917
Toegangs- en verbindingsputten van 
ongewapend beton, van staalvezelbeton en 
van gewapend beton

Voor geprefabriceerde betonelementen voor toegangs- en 
verbindingsputten die zijn ontworpen om te worden gebruikt 
voor omkeringen van niet meer dan 2 meter diep en 
mangaten, cirkelvormig, rechthoekig (met of zonder 
afgeschuinde of afgeronde hoeken) of elliptische inwendige 
vorm, ongewapend, staalvezel en versterkt, met nominale 
afmetingen en normale lengte niet groter dan DN 1250 
(rond) of LN 1250 (rechthoekig of elliptisch). Het beoogde 
gebruik is om toegang tot en beluchting van afvoer- of 
rioolstelsels mogelijk te maken voor het transport van 
afvalwater, regenwater en oppervlaktewater onder 
zwaartekracht of af en toe bij lage druk, voornamelijk 
geïnstalleerd in gebieden die zijn blootgesteld aan 
voertuigen en / of voetgangers verkeer. Vereisten voor 
voegen (elastomere, plastomere of andere 
afdichtingsmaterialen, geïntegreerd in de unit of apart 
geleverd) worden ook gespecificeerd.

Toegangs- en verbindingsputten van 
ongewapend beton, van staalvezelbeton 
en van gewapend beton

Om toegang te verlenen tot en om 
beluchting en ventilatie van afvoer- of 
rioleringen mogelijk te maken, 
bijvoorbeeld op rijbanen, 
parkeerterreinen, verhardingen en 
buiten gebouwen

4 M/118

EN 12050-1
Pompinstallaties voor afvalwater van 
gebouwen en terreinen 
— Eisen en beproevingsmethoden 
— Deel 1: Rioolwaterpompen

Voor pompinstallaties voor afvalwater met fecaliën (in deze 
norm aangeduid als pompinstallaties voor afvalwater met 
fecaliën), dat ook kan worden gebruikt voor het behandelen 
van afvalwater zonder fecaliën, voor drainage van locaties in 
gebouwen en locaties onder overstromingsniveau voor 
gebouwen en terreinen om terugstromen van afvalwater 
naar het gebouw te voorkomen.

Bouwpakketten en elementen voor 
pompstations voor afvalwater en 
pompinstallaties voor afvalwater binnen 
gebouwen

Voor gebruik binnen gebouwen 3 M/118

EN 12050-2

Pompinstallaties voor afvalwater van 
gebouwen en terreinen 
— Eisen en beproevingsmethoden 
— Deel 2: Pompen voor afvalwater zonder 
fecaliën

Voor pompinstallaties voor afvalwater zonder fecaliën in 
gebouwen en terreinen. Ze specifieert werkwijzen voor het 
draineren van plaatsen onder het hoogwaterpeil om 
terugstroming van afvalwater in het gebouw te voorkomen.

Bouwpakketten en elementen voor 
pompstations voor afvalwater en 
pompinstallaties voor afvalwater binnen 
gebouwen

Voor gebruik binnen gebouwen 3 M/118



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Code 18: RIOLERINGSPRODUCTEN

EN 12050-3

Pompinstallaties voor afvalwater van 
gebouwen en terreinen 
— Eisen en beproevingsmethoden 
— Deel 3: Rioolwaterpompen voor 
beperkte toepassing

Voor pompinstallaties met beperkte toepassing voor 
afvalwater met fecaliën, gebruikt voor het leegpompen van 
een WC volgens EN 33 of EN 37 rechtstreeks aangesloten 
beneden het hoogwaterpeil. Pompinstallaties met beperkte 
toepassing worden gebruikt wanneer het aantal gebruikers 
klein is, wanneer er een andere WC boven het 
hoogwaterpeil beschikbaar is, en er niet meer dan één 
lavabo, één douche en één bidet aangesloten worden op 
voorwaarde dat ze voldoen aan de proeven beschreven in 
hoofdstuk 8 en dat ze geïnstalleerd worden volgens EN  
12056-1 en geen ander sanitair toestel rechtstreeks of 
onrechtstreeks aangesloten wordt.

Bouwpakketten en elementen voor 
pompstations voor afvalwater en 
pompinstallaties voor afvalwater binnen 
gebouwen

Voor gebruik binnen gebouwen 3 M/118

EN 12050-4

Pompinstallaties voor afvalwater van 
gebouwen en terreinen 
— Eisen en beproevingsmethoden 
— Deel 4: Terugslagkleppen voor 
afvalwater met en zonder fecaliën

Voor terugslagkleppen gebruikt in samenhang met 
pompinstallaties voor afvalwater met en zonder fecaliën.

Bouwpakketten en elementen voor 
pompstations voor afvalwater en 
pompinstallaties voor afvalwater binnen 
gebouwen

Voor gebruik binnen gebouwen 3 M/118

EN 12380

Beluchtingsventielen voor de 
binnenriolering 
— Eisen, beproevingsmethoden en 
conformiteitsbeoordeling

Beluchtingsventielen voor gebruik in rioleringssystemen die 
in gebouwen zijn geïnstalleerd in overeenstemming met EN 
12056-2 en EN 12056-5.

Beluchtingsventielen Om afvoersystemen met 
zwaartekracht te ventileren 4 M/118

EN 12566-1
Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot 
en met 50 IE 
— Deel 1: Geprefabriceerde septictanks

Geprefabriceerde septische tanks en bijbehorende 
apparatuur gebruikt voor de gedeeltelijke behandeling van 
huishoudelijk afvalwater voor een bevolking ≤ 50 
inwonersequivalenten.

Septictanks Te gebruiken voor fecale en 
organische effluenten 3 M/118

EN 12566-3

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot 
en met 50 IE 
— Deel 3: Vooraf en.of ter plaatse 
geassembleerde 
afvalwaterzuiveringsinstallaties voor 
huishoudelijk afvalwater

Vooraf en/of ter plaatse geassembleerde 
afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater 
(inclusief hotels en bedrijven) die worden gebruikt voor 
populaties tot 50 inwoners.
Het omvat installaties met tanks van beton, staal, PVC-U, 
polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), glasvezelversterkte 
polyester (GVK), polydicyclopentadieen (PDCPD) en 
container gemaakt van flexibele platen (PEHD, PP, PVC , 
EPDM).
Deze norm is van toepassing op kleine 
afvalwaterzuiveringsinstallaties voor gebruik in de grond 
waar geen voertuigbelastingen op het product worden 
uitgeoefend.
Deze norm is van toepassing op stations waar alle 
geprefabriceerde componenten in de fabriek of op locatie 
zijn gemonteerd door één fabrikant en die in hun geheel 
worden getest.

Kits en elementen voor 
afvalwaterzuiveringsinstallaties en on-site 
behandelingsapparatuur

Te gebruiken buiten gebouwen voor 
fecale en organische effluenten 3 M/118

EN 12566-4

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot 
en met 50 IE
— Deel 4: Ter plaatse geassembleerde 
septictanks van geprefabriceerde 
onderdelen

Ter plaatse geassembleerde septictanks van 
geprefabriceerde onderdelen en hulpapparatuur, indien van 
toepassing, gebruikt buiten gebouwen voor de gedeeltelijke 
behandeling van huishoudelijk afvalwater voor een 
bevolking tot 50 IE.

Ter plaatse geassembleerde septictanks 
van geprefabriceerde onderdelen

Te gebruiken voor fecale en 
organische effluenten 3 M/118



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Code 18: RIOLERINGSPRODUCTEN

Voor gebruik buiten gebouwen voor 
regenwater, fecale en organische 
effluenten

3

Voor alle gebruik (en) indien die 
onderworpen zijn aan de regelgeving 
betreffende de brandreactie

1, 3, 4

Voor gebruik buiten gebouwen voor 
secundair behandeld afvalwater 3

Voor alle gebruik (en) indien die 
onderworpen zijn aan de regelgeving 
betreffende de brandreactie

1, 3, 4

EN 13101

Klimijzers voor mantoegankelijke 
ondergrondse putten 
— Eisen, markering, beproeving en 
conformiteitsbeoordeling

Voor treden vervaardigd uit gietijzer, staal of aluminium, 
voor gebruik in mangaten en andere ondergrondse 
toegangskamers voor mensen als toegangsmiddel.

Deze norm is niet van toepassing op treden die zijn gevormd 
in geprefabriceerde mangaten van hetzelfde materiaal.

Klimijzers voor mantoegankelijke 
ondergrondse putten 

Te gebruiken als toegangsmiddel in 
mangaten en andere 
mantoegankelijke kamers om veilig 
in- en uitstappen te vergemakkelijken

4 M/118

EN 13564-1 Terugslagkleppen voor afvoerleidingen 
— Deel 1: Eisen

Voor terugslagkleppen vervaardigd in de fabriek voor 
afvalwater met en / of zonder fecaliën en te gebruiken in 
afvoersystemen van door zwaartekracht werkende 
gebouwen, 
volgens EN 12056-1.

Terugslagkleppen Bescherming van gebouwen tegen 
interne overstromingen 4 M/118

EN 14396 Vaste ladders voor putten

Voor vaste ladders voor putten die geschikt zijn voor gebruik 
in afvalwater, regenwater en oppervlaktewater en 
onderworpen aan de vereisten van nationale voorschriften 
met betrekking tot drinkwateromgevingen.

Vaste ladders

Te gebruiken als toegangsmiddel in 
mangaten en andere 
mantoegankelijke kamers om veilig 
in- en uitstappen te vergemakkelijken

4 M/118

EN 12566-7

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot 
en met 50 IE 
— Deel 7: Geprefabriceerde tertiaire 
zuiveringselementen

Een verpakte en / of ter plaatse samengestelde tertiaire 
zuiveringselementen voor installatie, afzonderlijk of in een 
reeds bestaande eenheid.

Kits en elementen voor 
afvalwaterinstallaties en apparatuur voor 
behandeling ter plaatse

M/118

M/118

EN 12566-6

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor 
tot en met 50 IE 
— Deel 6: Geprefabriceerde eenheden 
voor de zuivering van het effluent van 
septictanks

Geprefabriceerde secundaire behandelingseenheden die 
worden gebruikt voor de behandeling van afvalwater uit 
septische putten.

Kits en elementen voor 
afvalwaterinstallaties en apparatuur voor 
behandeling ter plaatse
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