
  

 

Technisch overleg Commissie van Deskundigen Blus 22 juni 2012 Verschillen tussen VAS en NEN-EN 12845+NEN 1073 
© Loss Prevention Certification Board  Pagina 1 van 6 

Verschillen tussen VAS en NEN-EN 12845+NEN 1073 

Het onderstaande overzicht bevat de belangrijkste verschillen tussen VAS en NEN-EN 12845+NEN 1073. Soms zijn eisen zwaarder, soms lichter dan in de VAS. De aandacht 

gaat uit naar de verzwaringen ten opzichte van de VAS alsmede het nut en de noodzaak daarvan voor Nederland.De inhoud van het document is gebaseerd op het technisch 

overleg van de Commissie van Deskundigen Blus op 22 juni 2012. 
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   Dit overzicht bevat de belangrijkste verschillen 
tussen VAS en NEN 1073. Soms zijn eisen 
zwaarder, soms lichter dan vroeger. De 
aandacht gaat uit naar de verzwaringen t.o.v. 
VAS, en het nut en de noodzaak voor 
Nederland. 

Let op de eisen uit hoofdstuk 4 !! 
 

Aan alle eisen moet worden voldaan (gebeurt 
nu vaak maar ten dele). Insp.Inst. dienen hierop 
strenger te handhaven dan nu. 
 

Akkoord Eens. 

4 : Systeembeschikbaarheid 
 

Dit gaat tot veel discussie leiden.  Het vastleggen van systeembeschikbaarheid 
invoeren, zodat afwijkingen t.o.v. de norm 
zichtbaar worden. Een eventuele sanctie op 
een te lage systeembeschikbaarheid staat niet 
in de norm en zal moeten komen uit 
certificatieschema’s (bijv. afkeurcriterium). 

Veel installaties kunnen niet voldoen aan de eis 
(de facto: max 8 uur buiten bedrijf). De eisende 
partijen hebben belang bij 
systeembeschikbaarheid, de opdrachtgever is 
verantwoordelijk. Het is een onderwerp bij 
inspectie en bij onderhoud, en geldt voor alle 
installaties die volgens NEN 1073 zijn 
gebouwd. 
Er zit niets anders op dan er mee aan de slag 
te gaan en te kijken wat de praktijk/markt er 
mee doet. 

4.3 Er moet nu een plattegrond (blockplan) 
worden gemaakt. 
 

Installateurs en Insp.Inst. dienen zich hier aan 
te houden. Uitleg wellicht noodzakelijk 

Blockplan moet worden gemaakt (niet direct 
noodzakelijk in de voorbereidingsfase). 

Eens 

5.1 : let op, alle gebieden in een gebouw 
moeten worden beveiligd met sprinklers !!! 
 

Dit gebeurt nog zelden. Concessies ? Clausule opschorten. Dit vraagt verder beraad. 
Idee is hierbij aansluiting te zoeken bij de 
herziening van Memorandum (TB) 65 

In het UPD wordt de omvang bepaald. NEN 
1073 schrijft voor dat het gebied 60’ 
brandwerend moet zijn omringd. Met NFPA zijn 
er andere oplossingen mogelijk. 
Beargumenteerde afwijkingen van de norm zijn 
mogelijk, als ze worden vastgelegd in het UPD. 
NB: de afwijking mag de integriteit van het 
voorschrift niet aantasten! Opnemen als FAQ in 
TB 65. 

6.2.2 : Let op, opslag in OH max. 50m
2
 

aaneengesloten met gangpaden eromheen van 
2,4 m en opslag in OH4 wordt HHS. 

geen commentaar geen commentaar Geen commentaar 
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Tabel 2 is gewijzigd t.o.v. VAS tabel 3. 
 

geen commentaar geen commentaar Geen commentaar 

8.4 Let op watervoorziening, kleppen e.d. op 
veilig bereikbare plaats, ook in geval van brand. 
 

Met grote regelmaat wordt hier geen rekening 
mee gehouden. Concessie ? 

Er moet voldaan worden aan deze clausule. Eens. Het betreft een ontwerp-vraagstuk, UPD-
opstellers moeten hiervan op de hoogte zijn. 

9.3.2.1 : Indien tanks niet vorstvrij dan normaal 
waterpeil met 1 m verhogen. 
 

Dit is een behoorlijk zware nieuwe eis. Onzin. Dit moet bij voorkeur via NEN 1073 tekst 
box ongedaan worden gemaakt. 
(opnemen met NEN op 28 feb.) 

Door de vorst neemt het volume af. Er zijn 
echter meer oplossingen dan het vergroten van 
het volume. Vloerverwarming en tankisolatie 
zijn goede oplossingen. 

9.3.5 : (Zuig)putten 2 x zo groot 
 

Dit is een behoorlijk zware eis die we in VAS 
1996 middels een erratum ongedaan hebben 
gemaakt. Via besluitenlijst ongedaan maken? 
 

Onzin. Dit moet bij voorkeur via NEN 1073 tekst 
box ongedaan worden gemaakt. 
(opnemen met NEN op 28 feb.) 

Hoewel sterk kosten verhogend, bepaling 
handhaven. Men kan immers ook een 
alternatieve watervoorziening nemen (zuigput is 
geen verplichting). 

9.4 : IJslaag teruggebracht naar 0,4 m 
 

Dit is een meevaller prima Geen commentaar 

10.5 : Onderhoud keerkleppen zonder ze uit te 
bouwen. 
 

geen commentaar geen commentaar Geen commentaar 

10.6.1 : Let op , pompen onder negatieve 
zuighoogte vermijden. 
 

Zal in de praktijk niet gebeuren. Het is niet verboden, maar er moet goed 
onderbouwd worden waarom er voor negatieve 
zuighoogte is gekozen. 

Geen commentaar 

10.6.2 : hogere zuigsnelheden zijn toegestaan. 
 

Vette meevaller. geen commentaar Geen commentaar 

10.6.2.3 : Bij negatieve zuighoogte 5S bochten , 
max. 10 m en zuighoogte 3,2 m. 
 

Dit is een behoorlijke verzwaring (heeft ook met 
10.6.1 te maken) 

Er moet voldaan worden aan deze clausule. Bepaling handhaven. 

10.7.5.1 : Twee drukschakelaars t.b.v. 
pompstart. 
 

Dit is wat mij betreft een zinloze eis. Via 
besluitenlijst ongedaan maken? 

Onzin. Dit moet bij voorkeur via NEN 1073 tekst 
box ongedaan worden gemaakt. 
(opnemen met NEN op 28 feb.) 

Bepaling handhaven. 

10.8.2.1 : Smeltveiligheden : 20 sec. 
 

Vinden we dit nodig? Zo nee, via besluitenlijst 
ongedaan maken? 
 

Onzin. Dit moet bij voorkeur via NEN 1073 tekst 
box ongedaan worden gemaakt. 
(opnemen met NEN op 28 feb.) 

Hoort bij de werkgroep Watervoorziening. 
Bepaling hndhaven. 

10.9.12 : Let op : reserveonderdelen D-pomp, 
tenzij onderhoudscontract. 
 

Lijkt me goed. NEN 1073 toevoeging is voldoende. Geen commentaar. 
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11.1.2.2 : Elektrische leidingverwarming dubbel 
uitvoeren + isoleren. 
 

Dit is een zwaardere eis die we in VAS 1996 
middels een erratum ongedaan hebben 
gemaakt. Via besluitenlijst ongedaan maken? 
 

Onzin. Dit moet bij voorkeur via NEN 1073 tekst 
box ongedaan worden gemaakt. 
(opnemen met NEN op 28 feb.) 

Geen commentaar. 

Tabel 17 : Grootte van natte en pre-action 
secties baseren op beschermd oppervlak i.p.v. 
aantal sprinklers. 
 

Lijkt me goed. geen commentaar Geen commentaar. 

Tabel 18 : droge secties 4 m
3
 (LH en OH) en 3 

m
3
 (HH), met versneller. 

 

Lijkt me goed. geen commentaar Geen commentaar. 

12.1.3 : Sprinklers aanbrengen conform eisen 
fabrikant. 
 

Zeer goed. geen commentaar Geen commentaar. 

12.4.2 : Indien omstandigheden niet anders 
toelaten dan sprinklers op 300 of 450 mm onder 
dak/plafond aan te brengen, dan moet het 
gebied zo klein mogelijk worden gehouden. 
 

Lijkt me goed. Dit moet worden voorgelegd aan de CvD. 
Voorkeur gaat uit naar 7,5 tot 15 cm onder 
dak/plafond. Probleem is de definitie van 
“Indien omstandigheden niet anders toelaten” 

VSI-werkgroep Techniek gaat aan de slag met 
opdracht CvD Blus om te definieren wat een ‘zo 
klein mogelijk gebied’ is. 

Figuur 1073/5 : let op koel- en vriesruimten. 
 

Lijkt me goed. geen commentaar Geen commentaar. 

12.5.1 : Ruimte tussen rug aan rug geplaatste 
stellingen moet 150 mm bedragen. 
 

Lijkt me goed. geen commentaar Geen commentaar. 

13.1.1 : Dimensioneren van leidingnetten m.b.v. 
tabellen is in HHP en HHS secties niet meer 
toegestaan. 
 

Zeer goed. geen commentaar Geen commentaar. 

13.2.4 : In principe equivalente lengten bepalen 
a.d.h.v. gegevens van de fabrikant. 
 

Zeer goed. geen commentaar Geen commentaar. 

Let ook op equivalenten lengten voor DN25 en 
DN32 groeven. 
 

Stond al in memorandum 0/2, maar gebeurde 
lang niet altijd. 

geen commentaar Geen commentaar. 

13.2.5.2 : Let op plaats van restrictieplaten in 
het leidingnet. 
 

geen commentaar geen commentaar Geen commentaar. 

13.3.4.2 : Het drukverlies in OH4 installaties Lijkt me goed. Tabel 23C uit VAS opnemen in NEN 1073. Geen commentaar. 
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mag 0,5 bar bedragen (i.p.v. 0,3 bar in VAS). 
 

13.4.5 : staande sprinklers mogen niet worden 
aangesloten op leidingen > DN65. 
Hangende sprinklers op een leiding > DN80 
moeten met een armpijp worden aangesloten. 
 

Zal veel verontwaardiging opleveren. Zodra ESFR e.d. via Amendment 3 is 
opgenomen in de EN 12845 moet hier opnieuw 
naar worden gekeken. 

Geen commentaar. 

14.5.2 : Let op nieuwe voorwaarden voor 
sprinklers i.c.m. RWA ! 
 

geen commentaar geen commentaar Geen commentaar. 

17.1.8 : Afschotregels zijn veranderd. 
 

Dit is een verbetering  Geen commentaar. 

17.1.9 : Koperen leidingen zijn in natte secties 
toegestaan voor LH, OH1, OH2 en OH3. 
 

Dit is nu toegestaan, echter koperprijs is hoog.  Geen commentaar. 

17.2.1 : Stalen leidingen > DN50 mogen niet 
aan geprofileerde dakplaten hangen. 
 

Zal veel verontwaardiging opleveren. 
Via besluitenlijst nuanceren? 
 

Zodra ESFR e.d. via Amendment 3 is 
opgenomen in de EN 12845 moet hier opnieuw 
naar worden gekeken. 

NB: ESFR staat niet in NEN 1073! 
Er komt een TB Beugeling waarin dit (grote) 
probleem wordt opgelost. 

17.2.2 : Bij mechanische leidingverbindingen 
moet er ten minste een beugel zijn op maximaal 
1 m van de verbinding. 
 

Lijkt me goed. geen commentaar Geen commentaar. 

18.2.3 t/m 18.2.7 : Let op de diverse tekstplaten 
(met name bij alarmkleppen). 
 

De meeste eisen stonden ook al in VAS, maar 
niemand hield zich daar volledig aan. Via 
besluitenlijst nuanceren? 
 

De impact hiervan moet verder worden 
onderzocht. Criterium: De informatie op de 
platen bij alarmkleppen moeten meerwaarde 
hebben 

NFPA schrijft ook tekstplaten voor. De bepaling 
moet gevolgd worden. Goede tekstplaten 
kosten nauwelijks extra geld, en hebben wel 
meerwaarde (zeker i.r.t. tot blockplan). Het 
maakt beheer, onderhoud en controle/inspectie 
makkelijker. 

19.1.1.2 : Afpersen op 15 bar of 1,5 x de 
maximale druk waaraan de installatie kan 
worden blootgesteld. 
 

Dit is een behoorlijk zwaardere eis. Er moet voldaan worden aan deze clausule. Goede eis. Bij toepassing van NFPA en FM is 
dit al gewoon. Bepaling gewoon handhaven. 

19.2 : let op, installateur moet een 
opleveringscertificaat en een compleet set 
bedieningsinstructies aan de gebruiker 
verstrekken. 
 

Prima. Is ook een eis van LPS 1233. geen commentaar Geen commentaar. 

20.1.1 : De gebruiker moet het beproeving- Prima. Is ook een eis van LPS 1233. geen commentaar Geen commentaar. 
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service- en onderhoudsschema volgens 
contract laten uitvoeren door een installateur. 
 

20.1.1 : de installateur moet documentatie met 
de inspectie- en controleprocedures 
verstrekken aan de gebruiker. 
 

Prima. Is ook een eis van LPS 1233. geen commentaar Geen commentaar. 

20.2.2 : vier wekelijks testen is niet mee 
toegestaan (1 of 2 wekelijks wel) 
 

Dit besluit is genomen door de CvD. 
Het kan niet zonder meer ingevoerd worden 
wegens lopende contracten. 
Voorstel is voor contracten die nog aangegaan 
moeten worden het meteen in te voeren en 
voor alle lopende contracten invoeren per 
01/03/2012. 
 

In eerste aanleg akkoord met 01/03/2012. 
Dit vraagt tevens verder beraad. 
Zie ´Beheer en Onderhoud´ hierboven. 

Het CvD-besluit is duidelijk. 

20.2.3 : maandelijkse controle van het 
elektrolytniveau en de zuurgraad van lood-
zwavelzuurcellen. 
 

Is dit maandelijks nodig ? Zo nee via 
besluitenlijst ongedaan maken? 
 

Clausule opschorten. Dit vraagt verder beraad 
(via WG diesels). 

De maandelijkse controle is geen probleem, 
bepaling gewoon handhaven. 

20.3.1.1 : ook door de fabrikant voorgeschreven 
onderhoud- en service activiteiten moeten 
worden uitgevoerd. 
 

Lijkt me goed. geen commentaar Geen commentaar. 

20.3.1.2 : de installateur moet een gedetailleerd 
service- en onderhoudsrapport overhandigen 
aan de gebruiker. 
 

Prima. Is ook een eis van LPS 1233. geen commentaar Geen commentaar. 

Kwartaalwerkzaamheden service en 
onderhoud: 
 

20.3.2.2 : Er dient een herziening van de 
gevarenklasse te worden uitgevoerd. 
20.3.2.3 : Sprinkler en sproeiers dienen te 
worden gecontroleerd. 
20.3.2.4 : Het leidingnet met beugels dient 
te worden gecontroleerd. 
20.3.2.5 : De watervoorziening dient te 
worden beproefd i.c.m. elke 
alarmklepopstelling. 
20.3.2.6 : Het NSA dient te worden 
beproefd op goede werking. 

Een aantal van deze eisen kunnen niet worden 
uitgevoerd door een onderhoudsmonteur (te 
weinig kennis).  
 
Dit moet worden besproken en zo nodig worden 
aangepast middels de besluitenlijst. 

Clausule opschorten 
Dit vraagt verder beraad. 
Zie ´Beheer en Onderhoud´ hierboven. 

Geen commentaar. 
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20.3.2.7 : Alle hoofdafsluiters moeten 
worden bediend. 
20.3.2.8 : Alle stromingsschakelaars 
dienen te worden gecontroleerd op goede 
werking. 

 

20.3.3.2 : Elk half jaar moeten de bewegende 
delen in droge kleppen, versnellers en 
ontluchters op hun goede werking worden 
gecontroleerd. 
 

 Clausule opschorten 
Dit vraagt verder beraad. 

In de werkgroep Onderhoud wordt gewerkt aan 
een onderhoudsnorm, die in plaats van 
Hoofdstuk 20 van NEN 1073 van kracht moet 
worden verklaard. 

20.3.5.2 : Elke drie jaar moeten opslagtanks 
worden gecontroleerd. 
 

Wordt dit overruled door memorandum 67A ? Clausule opschorten. Memorandum 67A 
(TB=>NTA=>NEN 1073) heeft voorkeur maar is 
verlichting t.o.v. norm. Dit vraagt verder beraad. 
(opnemen met NEN op 28 feb.) 

In de werkgroep Onderhoud wordt gewerkt aan 
een onderhoudsnorm, die in plaats van 
Hoofdstuk 20 van NEN 1073 van kracht moet 
worden verklaard. 

D3.7 : Signaleringen: 

Groene optische indicatoren, die aangeven dat 

elke bewaakte afsluiter in de juiste operationele 

stand staat. 

 

Wat is daar de zin van als bewaakte afsluiters 
bij gedeeltelijk niet in de juiste stand al worden 
gesignaleerd? 

 De kleur LED-jes is voor de brandweer van 
belang. Geel = gevaar, groen = OK. Elke 
afsluiter moet bewaakt zijn, maar dat kan ook 
door de afsluiterbewaking in serie te schakelen 
waarbij er een x aantal afsluiters op 1 (groene!) 
LED zit. 

Bijlage K : sprinkler- en leidingcontrole na 25 
jaar. 
 

Lijkt me zeer nuttig.  
Dit zou ook moeten gelden voor alle bestaande 
installaties en vanaf 01/03/2011 moet dit 
worden ingepland zodat er per 01/03/2012 mee 
kan worden aangevangen. 
 

Clausule opschorten. 
De frequentie zou moeten worden gehalveerd 
(12,5 jaar).  
Dit vraagt verder beraad, 
met name de inhaalslag die voor bestaande 
installaties moet worden gemaakt. 

Wordt dit met TB 75 Corrosie in 
sprinklerinstallaties straks 10 jaar? Nog niet 
bekend, in september 2012 meer nieuws. 

 


