
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Toeslagmateriaal voor beton, mortel 
en injectiemortel

Voor gebruik in de burgerlijke
en utiliteitsbouw, de
wegenbouw en andere
civieltechnische werken

M/125

Vulstoffen voor beton, mortel en 
injectiemortel

Voor gebruik in gebouwen, de 
productie van geprefabriceerde 
betonproducten, de wegenbouw en 
andere civieltechnische werken

Toeslagmaterialen voor asfalt en 
oppervlakbehandelingen M/125

Vulstoffen voor asfalt en 
oppervlakbehandelingen

EN 13055-1
Lichte toeslagmaterialen 
— Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en 
injectiemortel

Lichte toeslagmaterialen en lichte vulstoffen 
verkregen door verwerking van natuurlijke, 
gefabriceerde of gerecycleerde materialen en 
mengsels van deze toeslagmaterialen voor 
gebruik in beton, mortel en injectiemortel voor 
gebouwen,  wegen en civieltechnische werken

Lichte toeslagmaterialen voor beton, 
mortel en injectiemortel

Voor gebruik in de burgerlijke en 
utiliteitsbouw, de wegenbouw en 
andere civieltechnische werken

2+, 4 M/125

EN 13055-2

Lichte toeslagmaterialen 
— Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels 
en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden 
toepassingen

Lichte toeslagmaterialen en daaruit verkregen 
vulstoffen, gemaakt van natuurlijke, kunstmatige 
of gerecycleerde materialen en mengsels van 
deze toeslagmaterialen gebruikt voor bitumineuze 
mengsels en oppervlaktebehandelingen en voor 
ongebonden en gebonden toepassingen, met 
uitzondering van beton, mortel en injectiemortel

Lichte toeslagmaterialen voor 
bitumineuze mengsels en 
oppervlaktebehandelingen;
Lichte toeslagmaterialen voor 
gebonden en ongebonden 
mengsels;
Lichte vulstoffen voor bitumineuze 
mengsels en 
oppervlaktebehandelingen.

Voor gebruik in de wegenbouw en 
andere civieltechnische werken 2+, 4 M/125

EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel

Toeslagmaterialen en vulstoffen gemaakt van 
natuurlijke, kunstmatige of gerecycleerde 
materialen en mengsels van deze 
toeslagmaterialen voor gebruik in mortel

Toeslagmaterialen voor mortel
Voor gebruik in de burgerlijke en 
utiliteitsbouw, de wegenbouw en 
andere civieltechnische werken

2+, 4 M/125

EN 13242 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden 
materialen voor civieltechnische- en wegenbouw

Toeslagmaterialen verkregen door verwerking van 
natuurlijke, gefabriceerde of gerecycleerde 
materialen voor ongebonden en hydraulisch 
gebonden materialen voor civieltechnische- en 
wegenbouw

Toeslagmaterialen voor 
ongebonden en hydraulisch 
gebonden mengsels

Voor gebruik in de wegenbouw
en andere civieltechnische
werken

2+, 4 M/125

EN 13043 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor 
wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

Toeslagmaterialen en vulstoffen verkregen door 
verwerking van natuurlijke, gefabriceerde of 
gerecycleerde materialen voor gebruik in asfalt en 
oppervlaktebehandelingen voor wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden

Voor gebruik in de wegenbouw
en andere civieltechnische
werken

2+, 4

2+, 4

Lijst producten geharmoniseerde normen

Code 24: TOESLAGMATERIALEN

EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton

Toeslagmateriaal en vulstoffen verkregen door 
verwerking van natuurlijke, gefabriceerde of 
gerecycleerde materialen en mengsels van deze 
toeslagmateriaalen voor gebruik in beton



EN 13383-1 Waterbouwsteen 
— Deel 1: Specificatie

Toeslagmaterialen verkregen door verwerking van 
natuurlijke, gefabriceerde of gerecycleerde 
materialen en mengsels van deze materialen voor 
gebruik als waterbouwsteen

Waterbouwsteen In waterbouwwerken met beveiligings- 
of regulerende functie 2+, 4 M/125

EN 13450 Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

Toeslagmaterialen en vulstoffen verkregen door 
verwerking van natuurlijke, gefabriceerde of 
gerecycleerde gemalen niet-gebonden 
toeslagmaterialen voor gebruik bij de aanleg van 
spoorwegen

Spoorwegballast Voor werkzaamheden aan
spoorwegen 2+, 4 M/125
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