
Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik Attesterings-
systeem Mandaat

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende het 
gedrag bij blootstelling aan externe brand

3,4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds voor alle andere toepassingen 
dan gespecificeerd in het mandaat

4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3,4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Voor andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

EN 490
Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking 
en gevelbekleding
— Productspecificaties

Betonnen dakpannen en hulpstukken voor 
dakbedekking van hellende daken en 
gevelbekleding

Betonnen dakpannen en 
hulpstukken 

EN 492 Vezelcement leien en hulpstukken 
— Productspecificatie en beproevingsmethoden

M/121 en M/122

Vezelcement leien en 
hulpstukken M/121 en M/122

M/121 en M/122

Vezelcement leien (waarvan de hoogte niet 
meer dan 850 mm bedraagt) en 
vezelcement hulpstukken voor gebruik in 
daken, afwerking van binnen- en 
buitenmuren en afwerking van plafonds

EN 494

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 22: DAKBEDEKKINGEN, DAKLICHTEN, DAKRAMEN EN TOEBEHOREN KITS VOOR DAKEN

Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement voor 
daken 
— Productspecificatie en beproevingsmethoden

Geprofileerde platen en hulpstukken van 
vezelcement voor gebruik in daken, 
afwerking van binnen- en buitenmuren en 
afwerking van plafonds

Vlakke en geprofileerde platen 
(zoals dakbekleding)

Verlaagde plafonds, 
dakpannen, panelen



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik Attesterings-
systeem Mandaat

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds voor alle andere toepassingen 
dan gespecificeerd in het mandaat

4

EN 516
Geprefabriceerde toebehoren voor daken 
— Voorzieningen voor het betreden van daken 
— Looppaden, loopvlakken en treden

Voorzieningen voor het betreden van daken 
permanent bevestigd aan de 
draagconstructie van hellende daken en 
waarop het mogelijk is te staan en te 
wandelen tijdens de inspectie, onderhoud en 
onderhoud van installaties gelegen op het 
dak

Looppaden, loopvlakken en 
treden

Voorzieningen voor het betreden van 
hellende daken van gebouwen 3 M/122

EN 517 Geprefabriceerde toebehoren voor daken 
— Dak (veiligheids)haken

Veiligheidshaken die zich bevinden op het 
oppervlak van hellende daken en permanant 
bevestigd op de dragende dakconstructie

Veiligheidshaken voor daken

Montage van een dakladder, ter 
ondersteuning van werkplatforms en 
bevestigingspunten van persoonlijke 
beschermingsmiddelen tegen vallen van 
hellende daken van gebouwen

3 M/122

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Voor andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van 
gereglementeerde stoffen

3

Voor andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

  

EN 534 Golfplaten van bitumen 
— Productspecificatie en beproevingsmethoden Golfplaten van bitumen Golfplaten van bitumen M/121 en M/122

EN 544

 

M/121 en M/122

M/121 en M/122

       
 

   

     
     

      
  

  
 

EN 1013

Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige platen van 
kunststof voor interne en externe daken, muren en 
plafonds 
— Eisen en beproevingsmethoden

Geprofileerde lichtdoorlatende enkelwandige 
platen van kunststof voor interne en externe 
daken, muren en plafonds. 
Dit zijn enkelwandige platen gebruikt als een 
enkele laag of samengebracht om een 
meerlaagse constructie te vormen

Vlakke en geprofileerde platen

Bitumen shingles met minerale en/of synthetische inlage 
— Productspecificatie en beproevingsmethoden

Bitumen shingles met minerale en/of 
synthetische inlage voordat ze op het dak 
worden geplaatst

Bitumen shingles



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik Attesterings-
systeem Mandaat

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds voor alle andere toepassingen 
dan gespecificeerd in het mandaat

4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3,4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds voor alle andere toepassingen 
dan gespecificeerd in het mandaat

4

Voor buitengebruik en afwerking van 
verkeerszones voor voetgangers en 
voertuigen

4

Voor binnengebruik, inclusief omhelsde 
ruimten voor openbaar vervoer 4

Voor dakbekleding 4

Voor buitengebruik en afwerking van 
verkeerszones voor voetgangers en 
voertuigen

4

Voor binnengebruik, inclusief omhelsde 
ruimten voor openbaar vervoer 4

Voor dakbekleding 4

Voor buitengebruik en afwerking van 
verkeerszones voor voetgangers en 
voertuigen

4

Voor binnengebruik, inclusief omheinde 
ruimten voor openbaar vervoer 4

Voor dakbekleding 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3,4

M/119 en M/122

EN 1340 Betonbanden — Eisen en beproevingsmethoden

Ongewapende cementgebonden 
betonboordstenen, watergreppels en 
hulpstukken van beton die gebruikt worden 
voor bestratingen met verkeer en voor 
dakbedekkingen

Ongewapende 
cementgebonden 
betonboordstenen

M/119 en M/122

      

    
     

       
    

    
   

Geprefabriceerde betontegels en 
hulpstukken voor bestratingen met verkeer 
en voor dakbedekkingen

EN 1339 Betontegels — Eisen en beproevingsmethoden Geprefabriceerde betontegels

EN 1338 Betonstraatstenen — Eisen en beproevingsmethoden
Geprefabriceerde betonstraatstenen en 
hulpstukken voor voetgangersverkeer, 
voertuigenverkeer en dakbedekkingen

Geprefabriceerde 
betonstraatstenen M/119 en M/122

Panelen

EN 1304 Keramische dakpannen en hulpstukken 
— Definities en productspecificaties

Keramische dakpannen en hulpstukken voor 
dakbedekking van hellende daken en binnen 
en buiten gevelbekleding 

Keramische dakpannen en 
hulpstukken 

  

M/121 en M/122

 

     
        
 

   

   
       
    

       
      

   



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik Attesterings-
systeem Mandaat

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Andere toepassingen dan gespecificeerd 
in de hierboven twee vermelde families 4

Voor binnentoepassingen inclusief 
voorzieningen voor openbaar vervoer 1,3,4

Voor buitentoepassingen en bestratingen 
in gebieden met voetganger-en 
voertuigverkeer

4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1,3,4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Voor andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

Voor toepassingen onderhevig aan 
regelgeving betreffende de 
brandweerstand 

3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

4

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds voor alle andere toepassingen 
dan gespecificeerd in het mandaat

4

EN 1873
Accessoires voor daken 
— Kunststof lichtkoepels met opstanden 
— Productspecificatie en beproevingsmethoden

Kunststof lichtkoepels (bijvoorbeeld 
polyester versterkt met glasvezel (GRP), 
polycarbonaat (PC), polymethylmethacrylaat 
(PMMA), polyvinylchloride(PVC) ) en 
dakramen met zijplaten, bijvoorbeeld 
gemaakt van PRV, PVC, staal, aluminium of 
hout, en bestemd om te worden 
geïnstalleerd op daken. 
Deze lichtkoepels moeten een rechthoekige 
of ronde steun hebben waarvan de 
reikwijdte (breedte) of de diameter van de 
opening niet groter is dan 2,5 m en waarvan 
de lengte van de opening  niet meer is dan 
3,0 m op hellende daken tot 25°.

Lichtkoepels M/122

M/121 en M/122EN 12326-1
Producten van lei en andere natuursteen voor 
overlappende dakbedekkingen en buitenmuurbekledingen 
— Deel 1: Specificatie voor lei en carbonaathoudende lei

Producten van lei en carbonaathoudende lei 
voor overlappende dakbedekkingen en 
buitenmuurbekledingen 

Leien voor dakbedekking

Dakpannen

M/119 en M/122EN 1344 Straatbakstenen
— Eisen en beproevingsmethoden

Rechthoekige en anders gevormde 
elementen die voornamelijk bedoeld zijn 
voor bestratingen in de open lucht, met 
inbegrip van dakterrassen en 
dakterrasbestrating, maar die ook 
binnenshuis kunnen worden toegepast

Dakbedekking

Harde bestratingsproducten 
en vloerafwerkingen: 
bestratingsproducten



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik Attesterings-
systeem Mandaat

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds voor alle andere toepassingen 
dan gespecificeerd in het mandaat

4

EN 12951
Geprefabriceerd toebehoren voor daken 
— Vast opgestelde dakladders 
— Produktspecificatie en testmethoden

Vast opgestelde dakladders van metaal 
permanent bevestigd aan de 
draagconstructie van hellende daken en 
waarop het mogelijk is te staan en te 
wandelen tijdens de inspectie, onderhoud en 
herstel van installaties gelegen boven het 
dakoppervlak

Vast opgestelde dakladders Voorzieningen voor het betreden van 
hellende daken van gebouwen 3 M/122

Brand/rook compartimenteringen en 
nooduitgangen 1

Op vluchtwegen 1

Ander gedeclareerd specifiek gebruik 
en/of gebruik onderhevig aan specifieke 
eisen, in het bijzonder inzake lawaai, 
energie, dichtheid en gebruiksveiligheid

3

Alleen voor interne doorgangen 4

Brand/rook compartimentering en op 
vluchtwegen 1

Andere  3

Voor gebruik onderhevig aan regelgeving 
betreffende de brandreactie 1, 3, 4

Voor gebruik onderhevig aan regelgeving 
betreffende de brandweerstand 
(bijvoorbeeld brandcompartimentering)

3

Voor gebruik onderhevig aan regelgeving 
betreffende het gedrag bij blootstelling 
aan externe brand

3, 4

Voor gebruik dat bijdraagt tot de 
versteviging van de dakstructuur 3

Voor ander gebruik dan hierboven 
vermeld 3

Voor gebruik onderhevig aan regelgeving 
betreffende de brandweerstand 
(bijvoorbeeld brandcompartimentering)

3

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Deuren en poorten (met of 
zonder het bijhorende beslag)

Ramen

Dakramen

 

     
 

  
 

   
     

     
   
   
      

     

      

EN 12467 Vlakke vezelcement platen 
— Productspecificaties en beproevingsmethoden

Vlakke vezelcement platen, gevelbekleding 
en overlappingen

Verlaagde plafonds, 
dakpannen, panelen M/121

M/101  M/122 M/126 M/130EN 14351-1

Ramen en deuren 
— Productnorm, prestatie-eisen
— Deel 1: Ramen en deuren zonder branden rookwerende 
eigenschappen

Handmatig of aangedreven bediende 
ramen, vensterdeuren en samengestelde 
gehelen



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik Attesterings-
systeem Mandaat

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking, als complete 
elementen, gebruikt voor de bescherming 
tegen brand van muren en plafonds

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds voor alle andere toepassingen 
dan gespecificeerd in het mandaat

4

Binnen- en buitenafwerking van muren, 
plafonds en daken die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften

3, 4

Buitendaken onderhevig aan regelgeving 
betreffende het gedrag bij blootstelling 
aan externe brand

3, 4

Eindgebruikt die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten 3

Voor ander gebruik dan hierboven 
vermeld 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds voor alle andere toepassingen 
dan gespecificeerd in het mandaat

4

EN 14509

EN 14783
Volledig ondersteund staalplaat en band voor 
dakbedekking, binnen- en buitenbekledingselementen 
— Productspecificatie en eisen

Rollen, strips en vlakke platen in metaal en 
elementen vervaardigt in de fabriek voor 
volledig ondersteunde toepassingen in 
dakbedekking en gevelbekleding

Vlakke en geprofileerde 
staalplaat M/121 en M/122

EN 14782
Zelfdragende metaalplaten voor dakbedekking en buiten- 
en binnenbekledingselementen 
— Productspecificatie en eisen

Zelfdragende metalen platen en pannen 
(voor niet-structurele toepassingen) 
geprefabriceerd voor dakbedekking en 
buiten en binnen gevelbekleding

Zelfdragende metalen platen 
en pannen M/121 en M/122

Zelfdragende isolerende sandwichpanelen met metalen 
bekleding 
— Fabrieksproducten 
— Specificaties

Zelfdragende isolerende sandwichpanelen 
met metalen bekleding gebruikt voor 
discontinue leggen in de volgende gevallen:
- daken en dakbekleding
- buitengevels en gevelbekleding
- gevels (inclusief scheidingen) en plafonds 
binnen de omslag van het gebouw

In de fabriek vervaardigde 
sandwichpanelen M/121 en M/122



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik Attesterings-
systeem Mandaat

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving betreffende de 
brandreactie

1, 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van extern 
brandgedrag

3, 4

Voor toepassingen onderhevig aan 
regelgeving betreffende de 
brandweerstand

3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Voor andere toepassingen dan hierboven 
gespecificeerd 3

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Voor toepassingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

3

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

4

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

Buitenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de brandprestatievoorschriften 1, 3, 4

Dakbedekkingen  die onderworpen zijn 
aan de regelgeving van uitwendig 
brandgedrag

3, 4

Dakbedekkingen die onderworpen zijn 
aan de regelgeving voor gevaarlijke 
producten

4

Dakbedekkingen voor alle andere 
gebruiken 4

EN 16240

Geprofileerde lichtdoorlatende vaste vlakke platen van 
polycarbonaat (PC) voor interne en externe daken, muren 
en plafonds 
— Voorschriften en beproevingsmethoden

Geprofileerde lichtdoorlatende vaste vlakke 
platen van polycarbonaat (PC) voor interne 
en externe daken, muren en plafonds 

M/121 en M/122

Vlakke en geprofileerde platen

M/121 en M/122EN 16153

Lichtdoorlatende platte meerwandige polycarbonaat (PC) 
platen voor de interne en externe daken, muren en 
plafonds 
— Eisen en beproevingsmethoden

Lichtdoorlatende platte meerwandige 
polycarbonaat (PC) platen voor de interne 
en externe daken, muren en plafonds 

Vlakke en geprofileerde platen

Panelen

EN 14964
Onbuigzame onderlagen voor overlappende 
dakbedekkingen 
— Definities en eigenschappen

Vlakke of geprofileerde platen gefabriceerd 
in de fabriek (bijv. panelen op basis van 
hout, vlakke panelen, vezelcement of 
bitumen golfplaten of ander materiaal dat 
kan worden gekarakteriseerd als een van 
deze materialen) gebruikt als onbuigzame 
onderlagen in hellende dakconstructies om 
overlappend te leggen

Onderlagen voor 
dakbedekkingen M/122

EN 14963
Dakbedekkingen 
— Lichtstraat van kunststof met of zonder dakopstanden 
— Classificatie, eisen en beproevingsmethoden

Lichtstraten van kunststoffen (bijvoorbeeld 
polyester versterkt met glasvezel (GRP), 
polycarbonaat (PC), polymethylmethacrylaat 
(PMMA), polyvinylchloride(PVC)) met of 
zonder draagprofielen voor gebruik met 
opstanden gemaakt uit b.v. GRP, PVC, 
aluminium staal, hout of beton, voor het 
leggen op daken, met het doel te verlichten 
door middel van daglicht en eventueel voor 
ventilatie van binnenruimtes via 
openingsinrichtingen

Lichtstraat M/122



Norm Titel Toepassing Producttype Beoogd 
gebruik Attesterings-
systeem Mandaat

Buitenafwerking van plafonds die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften

1, 3, 4

Binnen- of buitenafwerking van muren en 
plafonds die onderworpen zijn aan de 
regelgeving voor gevaarlijke producten

3

 

      
        

  
   

    
      

      
  

Panelen
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