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Normen / normatieve documenten

Interpretatiedocument bij

In het kader van controles op gecertificeerde producten, is het van belang om op de hoogte te zijn van de 
stand van zaken van de in de BRL vermelde normen / normatieve documenten.

In de onderstaande tabel zijn de laatst geldende normen / normatieve documenten vermeld welke voor deze 
BRL van toepassing zijn.

Jaarlijks wordt nagegaan of en welke normen / normatieve documenten gewijzigd zijn en zo nodig in dit 
document aangepast.

Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethodenNEN-EN 1338: 2003

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13055-1 "Lichte toeslagmaterialen - Lichte toeslagmaterialen 
voor beton, mortel en injectiemortel"

NEN 3543: 2005

Cement volgens NEN-EN 197-1 of NEN-EN 14216, met aanvullende speciale eigenschappen - 
Definities en eisen

NEN 3550: 2012

Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620 "Toeslagmaterialen voor beton" + A1:2008NEN 5905: 2005

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en 
conformiteit

NEN 8005: 2022

Cement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoortenNEN-EN 197-1: 
2011

Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + A1:2016NEN-EN 206: 2014

Vliegas voor beton - Deel 1: Definitie, specificatie en conformiteitscriteriaNEN-EN 450-1: 
2012

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 2: Hulpstoffen voor beton - Definities, eisen, 
conformiteit, markering en aanduiding + A1:2012

NEN-EN 934-2: 
2009

Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van de 
geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als 
aanmaakwater voor beton

NEN-EN 1008: 2002

Toeslagmateriaal voor beton + A1:2008NEN-EN 12620: 
2002

Pigmenten voor het kleuren van bouwmateriaal gebaseerd op cement en/of kalk – Specificatie en 
beproevingsmethoden

NEN-EN 12878: 
2014

Silicafume voor beton - Deel 1: Definities, eisen en conformiteitsbeheersing + A1:2009NEN-EN 13263-1: 
2005

Cement - Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten met 
erg lage hydratatiewarmte

NEN-EN 14216: 
2015

Korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m³BRL 2502: 2018

RecyclinggranulaatBRL 2506-1: 2020

AEC granulaat als toeslagmateriaal voor betonBRL 2507: 2017

Vulstoffen voor toepassing in beton en mortel + WB:2020 + WB:2022BRL 1804: 2019

Vooraf vervaardigde betonproductenBRL 5070: 2015
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