
  

 

 

 

 

 

 

Interpretatiebesluit deskundigenpanel VBB-systemen 

     datum 6 juli 2016 

 

2016-03 - Interpretatie inzake het instorten van leidingen of leidingdelen. 

 

 

Normparagraaf NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 paragraaf 17.1.5 

Onderwerp Het instorten van leidingen of leidingdelen 

Vraag Is het toegestaan om leidingen of leidingdelen in te storten in betonnen 

vloeren of plafonds? 

Antwoord Ja, dat is toegestaan onder de voorwaarden:  

− Het leidingsysteem moet voldoen aan de definitie van “goedgekeurde 

componenten” als beschreven in besluit 2.12 ”Componenten, goedkeur, 

acceptatie” van de besluitenlijst Deskundigenpanel VBB-systemen.  

− Het leidingmateriaal moet voor deze toepassing zijn gekeurd. 

− De aanleg van het leidingsysteem moet voldoen aan alle aspecten welke 

voortvloeien uit de productkeur. 

Interpretatie van het doel 

c.q. functionele eis 

 

Het niet toestaan van het instorten van leidingen heeft te maken met: 

− In de norm staan geen leidingsystemen voorgeschreven die geschikt zijn 

om te storten in betonnen vloeren of plafonds. 

− Het leidingnet is achteraf niet meer te controleren op aanleg, 

leidingdiameters en beschadigingen. 

− Aanpassingen aan het systeem kunnen ingrijpend zijn; wanneer een 

lekkage optreedt of een reparatie noodzakelijk is kan de installatie 

mogelijk langer buiten dienst zijn (systeembeschikbaarheid). 

Vertaling naar een 

prestatie-eis of producteis 

op basis van onderbouwing 

van een risicoanalyse 

Er zijn leidingsystemen die in basis geschikt zijn om te mogen worden 

ingestort in betonnen vloeren en plafonds. Dit moet blijken het feit dat het 

leidingsysteem en de daarmee samenhangende verbindingstype is voorzien 

van een productkeur.   

 

De aanleg van het leidingsysteem in een betonnen vloer of plafond moet 

voldoen aan alle aspecten die voortvloeien uit de productkeur. Dit impliceert 

(onder andere) dat de voorschriften van de fabrikant op dat punt moeten 

worden gevolgd.  

 

Voorafgaand aan de realisatie moet een plan van aanpak zijn opgesteld. Het 

plan van aanpak moet het proces en de werkwijze omschrijven die de 

installateur volgt en op welke wijze de controlerende en/of inspecterende 

instanties het leidingsysteem kan beoordelen. De frequentie van de uit te 

voeren inspecties hangt van meerdere factoren af en dient met de 

controlerende en/of inspecterende instantie vooraf te worden vastgesteld. Dit 

met als doel om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen die de fabrikant 

oplegt om het product binnen de specificaties te kunnen toepassen. 

 

Het plan van aanpak dient door de controlerende en/of inspecterende partij 

voorafgaand aan de realisatie worden beoordeeld. Om de beoordeling te 

kunnen uitvoeren moet de volledige inhoud van de productkeur aan de 

controlerende en/of inspecterende partij ter beschikking worden gesteld. 

 

Op 1 februari 2018 is de norm NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 
gepubliceerd. Interpretatie 2016-03 is daarin verwerkt, en derhalve 
buiten toepassing voor nieuwe systemen. 
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Afgezien van het feit dat het leidingsysteem binnen de randvoorwaarden van 

de productkeur moet worden toegepast, is het aan de betrokken actoren om 

te beoordelen of het leidingsysteem geschikt is voor het toepassingsgebied. 

Aanpassingen aan het systeem kunnen ingrijpend zijn; wanneer een lekkage 

optreedt of een reparatie noodzakelijk is kan de installatie mogelijk langer 

buiten dienst zijn (systeembeschikbaarheid).  

Bepaling n.v.t. 

 

 


