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Besluit CvD-Blus 
Overgangsregeling VAS naar EN12845+A2+NEN 1073 

Versie 2.1 
 

1 Inleiding 
Op 1 november 2010 heeft NEN in Delft de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 gepubliceerd. 
Ten aanzien van de certificatieschema´s (LPS 1233: productcertificatie installaties en de 
dienst onderhoud, VBB:2008/2: Inspectie alsmede de in ontwikkeling zijnde VBB 
schema´s van het CCV)  is het van belang dat er een duidelijke overgangsregeling van 
VAS naar NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 beschikbaar is. Wanneer de nieuwe 
combinatienorm van toepassing is op nieuwe installaties is door de CvD-Blus al besloten 
op 11 februari 2011. Op 1 juli 2011 heeft de CvD-Blus hierop een kleine toevoeging 
gedaan.  
Voor wat betreft de overgangsregeling van een aantal andere elementen uit de nieuwe 
combinatienorm heeft de CvD-Blus op 1 juli 2011 de hieronder aangegeven besluiten 
genomen.  
I.v.m. vragen uit de markt omtrent de juiste interpretatie van dit besluit zijn op 1 november 
2011 aanvullingen aangebracht. 

 
2 Besluit 

 

Onderwerp Besluit CvD-Blus Opmerkingen 

Scope Voor de certificatie van de aanleg, het onderhoud en beheer 
alsmede inspectie van sprinklerinstallaties kan VAS alleen 
worden vervangen door de combinatienorm NEN-EN 
12845+A2 inclusief NEN 1073. 
Binnen certificatieschema´s zijn installaties die slechts op de 
NEN-EN 12845 zijn gebaseerd (dus zonder NEN 1073) niet 
certificeerbaar. 

 

Ingangsdatum 
toepassing norm voor 
nieuwe installaties. 

Vanaf 1 maart 2011 mag voor UPD’s en offertes in plaats 
van VAS alleen nog 
EN12845+A2+NEN1073 worden gebruikt. UPD’s op basis 
van VAS moeten vóór 1 maart 2011 zijn opgesteld; in dat 
geval en indien goedgekeurd vóór 1 juli 2011 zijn ze nog 
bruikbaar voor projecten waarvan de opdrachtverstrekking 
heeft plaatsgevonden vóór 31 december 2012. 

 

Ingangsdatum 
toepassing norm voor 
aanpassingen en 
uitbreidingen van 
bestaande VAS 
installaties. 

In de scope van de NEN EN 12845 is al aangegeven dat 
deze norm ook van toepassing is op aanpassingen en 
uitbreidingen van sprinklerinstallaties. 
 
De CvD-Blus heeft besloten dat vanaf 1 maart 2011 voor 
UPD’s en offertes in plaats van VAS alleen nog 
EN12845+A2+NEN1073 mag worden gebruikt.  
UPD’s op basis van VAS moeten vóór 1 maart 2011 zijn 
opgesteld; in dat geval en indien goedgekeurd vóór 1 juli 
2011 zijn ze nog bruikbaar voor projecten waarvan de 
opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden vóór 31 
december 2012.De bestaande VAS installatie behoeft 
hiervoor niet te worden aangepast aan de nieuwe 
combinatienorm. De uitbreiding of aanpassing moet wel aan 
de nieuwe combinatienorm voldoen. 

Er is sprake van een 
aanpassing of 
uitbreiding indien de 
grootte ervan gelijk of 
meer is dan het 
maximum sproeivlak.  
Echter kunnen 
uitbreidingen of 
aanpassingen ook een 
kleiner oppervlak 
hebben als het een 
aparte sectie of zone 
betreft. 
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Onderwerp Besluit CvD-Blus Opmerkingen 

Beheer en Onderhoud CEN TC-191, WG-5 heeft vastgesteld dat hoofdstuk 19 , 20 
en toekomstig 21 (Third Party Inspection) van onvoldoende 
kwaliteit en inhoud zijn. WG-5 heeft daarom besloten om in 
de eerste revisie van de Europese norm deze hoofdstukken 
volledig te herzien. Nederland heeft hierover de 
projectleiding. Verwacht wordt dat de eerste revisie niet 
eerder dan 2015 gepubliceerd zal worden.  
 
Opmerking :  
CEN TC-191, WG-5 heeft in haar vergadering van 29 en 30 
september 2011 een principe goedkeur gegeven om de 
opzet van een nieuw onderhoudshoofdstuk zoals we dat in 
Nederland van plan zijn (zie hieronder) als leidraad te 
nemen. 
Tevens is in die vergadering het besluit genomen om het 
nieuwe Nederlandse ´Model Onderhoudsrapportage´ als 
onderlegger te gebruiken voor een nieuwe bijlage van de EN 
12845.  
 
Daarom heeft CvD-Blus besloten om voor certificatie in 
Nederland een universeel onderhoud- en beheervoorschrift 
op te stellen in de vorm van een Technisch Bulletin (TB), dus 
onafhankelijk van het voorschrift waarop de installatie is 
aangelegd. Deze opdracht is gegeven aan WG-
O(onderhoud). Delen van deze nieuwe TB zullen geschreven 
worden door expertgroepen, zoals de WG-Pompen en de 
WG-Corrosie. 
 
De CvD-Blus heeft in afwachting van de nieuwe TB besloten 
dat onderhoud en beheer nog mag worden uitgevoerd op 
basis van de voorschriften waarop de installatie is ontworpen 
en aangelegd. 
 
Dit geldt echter niet voor de testfrequenties (zie hieronder 
20.2.2). 
Voor  installaties of uitbreidingen van bestaande installaties 
die al zijn aangelegd volgens de nieuwe combinatienorm 
mag het VAS voor onderhoud en beheer nog worden 
toegepast. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvulling 01/11/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvulling 01/11/2011 
 

20.2.2 : vier wekelijks 
testen is niet meer 
toegestaan. 
 

Dit kan niet zonder meer ingevoerd worden voor lopende 
contracten. 
De CvD-Blus heeft besloten dat voor onderhoud- en 
beheeroffertes die opgesteld worden vanaf 01/03/2011 de 
nieuwe combinatienorm NEN-EN 12845+A2 + NEN 1073 ten 
aanzien van dit punt moet worden aangehouden en voor alle 
lopende contracten de nieuwe combinatienorm per 
01/03/2012 moet worden aangehouden. 
 
T.a.v. testfrequenties op installaties die op basis van andere 
sprinklernormen of voorschriften zijn aangelegd geldt tevens 
hetgeen in de combinatienorm NEN-EN 12845+A2 + NEN 
1073 is aangegeven, tenzij eisende partijen erop staan dat 
hiervoor het originele voorschrift of de norm moet worden 
toegepast. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvulling 01/11/2011 
 
 
 
 

Bijlage K : sprinkler- 
en leidingcontrole na 
25 jaar. 

De CvD-Blus heeft besloten dat hiervoor hetzelfde besluit 
geldt als voor beheer en onderhoud. M.a.w. in de nieuwe TB 
zal dit onderwerp worden meegenomen. 

 

 


