
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

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 structureel gebruik 2+

Voor niet-structureel gebruik of licht 
structureel 4

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 12566-4

EN 12566-4:2007
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

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

Lijst producten geharmoniseerde normen

Code 34: BOUWKITS, BOUWEENHEDEN, GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN

EN 1520 Geprefabriceerde versterkte elementen van lichtbeton met open 
structuur met structurele of niet- structurele versterking

Geprefabriceerde versterkte elementen 
van lichtbeton (LAC) met open structuur 
met structurele of niet- structurele 
versterking te gebruiken voor de 
constructie van gebouwen in:
- structurele elementen van dragende 
muren, keermuren, daken, vloeren, 
balken;
- niet-structurele elementen van niet-
dragende muren, voor muurbekleding, 
voor geluidsschermen.

Geprefabriceerde versterkte elementen 
van lichtbeton met open structuur met 
structurele of niet- structurele versterking

M/100

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

M/118



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

Wandelementen (WL),
Keerwandelementen (WR),
Dakelementen (RF),
Vloerelementen (RF),
Lineaire elementen (BL, PL)

Voor structureel gebruik 2+

Niet-dragende wandelementen (WN),
Elementen voor akoestische schermen 
(SB),
Bekledingselementen (CN),
Overwelfde rioolelementen (BN)

Voor niet-structureel gebruik 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

EN 14037-1

Vrijhangende verwarmings- en koelingsoppervlakken voor 
water met een temperatuur van minder dan 120 oC 
— Deel 1: Geprefabriceerde aan het plafond gemonteerde 
stralingspanelen voor ruimteverwarming 
— Technische specificaties en eisen

Warm water stralingspanelen
Aan het plafond gemonteerde 
stralingspanelen en / of buizen welke 
door een vakman worden geplaatst

Gebouwen 3 M/129

EN 12602 Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd 
cellenbeton

Deze norm is voor geprefabriceerde 
gewapende elementen van 
geautoclaveerd cellenbeton om te worden 
gebruikt in de bouw voor structurele 
elementen en niet-structurele elementen

M/100

M/118EN 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
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