
 

 

 

   

 

 

Interpretatiebesluit 2016-01 

Het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft op 1 maart 2016 de volgende interpretatie 

gepubliceerd. 

 

Interpretatievraag: 

Hoe moet ‘geschikt voor sprinklertoepassing’ uit definitie 3.24 en paragraaf 4.4.2 onder l uit 

NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 worden geïnterpreteerd?  

 

Antwoord:  

Componenten moeten zijn voorzien van een keurmerk voor toepassing in sprinklerinstallaties, 

voor zover zo’n product- of typekeur beschikbaar is. In dit interpretatiebesluit staat in tabel A 

een lijst van toegelaten keurmerken voor componenten voor vastopgestelde brandbeheersings- 

en brandblussystemen, voor zover beschikbaar. De lijst kan worden gebruikt door VBB-

leveranciers voor levering onder certificaat van vastopgestelde brandbeheersings- en 

brandblussystemen. 

 

CE-markering 

Voor veel van de componenten is een Europese geharmoniseerde productnorm beschikbaar.  

Volgens de Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) zijn er 

verplichtingen bij het op de markt brengen van bouwproducten als er voor dat bouwproduct 

een geharmoniseerde Europese productnorm bestaat. 

De belangrijkste verplichtingen zijn: 

- de eigenschappen van het bouwproduct moeten volgens de geharmoniseerde Europese 

productnorm en de daarin aangewezen testnormen worden bepaald,  

- voor dat product moet een prestatieverklaring wordt opgesteld met daarin het beoogde 

gebruik en de bijbehorende producteigenschappen en  

- op het product moet CE-markering worden aangebracht. 

 

Andere keurmerken dan CE-markering kunnen worden toegepast indien: 

- er (nog) geen geharmoniseerde productnorm beschikbaar is voor het betreffende product, 

- het andere keurmerk eisen stelt aan andere producteigenschappen dan de CE-markering 

(bijvoorbeeld eisen aan het samenwerken binnen het systeem) of 

- CE-markering ook wordt toegepast. 

 

Dit interpretatiebesluit wordt jaarlijks geactualiseerd. Verzoeken tot aanpassing kunnen 

worden ingediend bij het CCV die ze voor bespreking in het Deskundigenpanel agendeert. 

Aanpassing vindt in elk geval plaats op het moment dat voor een bepaald product een Europese 

geharmoniseerde productnorm beschikbaar komt. De actuele lijst met Europese 

geharmoniseerde productnormen wordt gepubliceerd door de Europese Commissie op: 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/construction-products/index_en.htm. 

 

Informatie over eisen uit de nationale (bouw)regelgeving aan een specifiek bouwproduct 
en CE-markering is te vinden op: https://www.contactpuntbouwproducten.nl/.  
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Tabel A – Keurmerken voor componenten voor sprinklerinstallaties (eventueel met 

schuimbijmenging): 

 

Component 
Europese 

productnorm 
Alternatief Reden 

Sprinklers (algemeen) NEN-EN 12259-1   

Sprinklers (residential)  

FM 2030 Nog geen geharmoniseerde 

productnorm beschikbaar, NEN-EN 

12259-14 is in ontwikkeling 
UL 1626 

Sprinklers (ESFR)  
FM 2008 geen geharmoniseerde productnorm 

beschikbaar UL 1767 

Sprinklers (spray nozzles)  

FM 2025 Nog geen geharmoniseerde 

productnorm beschikbaar, NEN-EN 

12259-11 is in ontwikkeling 
UL 2351 

Natte alarmkleppen NEN-EN 12259-2   

Droge alarmkleppen NEN-EN 12259-3   

Deluge alarmkleppen  

FM 1011 en 1020 Nog geen geharmoniseerde 

productnorm beschikbaar, NEN-EN 

12259-9 is in ontwikkeling 
UL 260 

Pre-action alarmkleppen  
FM 1012 en 1020 geen geharmoniseerde productnorm 

beschikbaar UL 260 

Waterturbine 

aangedreven alarmbellen 
NEN-EN 12259-4   

Stromingsschakelaars NEN-EN 12259-5   

Pijpkoppelingen   

LPS 1219-3 Nog geen geharmoniseerde 

productnorm beschikbaar, NEN-EN 

12259-6 is in ontwikkeling 

FM 1920 

UL 213 

Pijpfittingen  LPS 1219-3 
geen geharmoniseerde productnorm 

beschikbaar 

Pijpbeugels  

LPS 1194-1.1 Nog geen geharmoniseerde 

productnorm beschikbaar, NEN-EN 

12259-7 is in ontwikkeling 

FM 1951/1952/1953 

UL 203 

Pressostaten  ANSI/UL 508 

Nog geen geharmoniseerde 

productnorm beschikbaar, NEN-EN 

12259-8 is in ontwikkeling 

Moedersprinklers  

(multiple jet controls) 
 

LPS1218 issue 1; draft 

B 

Nog geen geharmoniseerde 

productnorm beschikbaar, NEN-EN 

12259-10 is in ontwikkeling 

Pomp(sets)  
 

 

LPS 1131-1.1 (sets, 

gebaseerd op LPC 

rules) 
Nog geen geharmoniseerde 

productnorm beschikbaar, NEN-EN 

12259-12 is in ontwikkeling. 

Productkeur nog niet vereist volgens 

NEN-EN 12845 

LPS 1240-1.0 (sets, 

gebaseerd op NEN-EN 

12845) 

FM 1312 (pomp-split-

case) 

FM 1312 (pomp-

vertical shaft) 
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Component 
Europese 

productnorm 
Alternatief Reden 

FM 1319 (pomp-end-

suction) 

FM 1321/1323 

(controller E of D) 

Dieselmotoren   

LPS 1239-1.1 geen geharmoniseerde productnorm 

beschikbaar. Productkeur nog niet 

vereist volgens NEN-EN 12845 
FM 1333 

Toevoer- en  

bedieningsafsluiters 

waarschijnlijk een 

Europese productnorm 

uit de werktuigbouw. 

LPS 1185 (vlinder-) 

 

FM 1120 (andere dan 

vlinder-) 

FM 1112 (vlinder-) 

UL 1091 (vlinder-) 

UL  262 

Keerkleppen 

waarschijnlijk een 

Europese productnorm 

uit de werktuigbouw. 

LPS 1186-3.0 

 FM 1210 

UL 312 

Verstelbare zakpijpen  

FM1631 

UL1474 

 

geen geharmoniseerde productnorm 

beschikbaar 

Sprinkleralarm- en 

meldapparatuur 
NEN-EN 54-reeks   

Bovengrondse 

wateropslagtanks  

(6 of 15 jaar 

onderhoudsvrij) 

 LPS 1276-1.2 
geen geharmoniseerde productnorm 

beschikbaar 

Bovengrondse 

wateropslagtanks  

(10 jaar onderhoudsvrij) 

 LPS 1276-1.2 
geen geharmoniseerde productnorm 

beschikbaar 

Flexibele slangen  

LPS 1261-1.1 
geen geharmoniseerde productnorm 

beschikbaar 
FM 1637 

UL 1474 

Schuimbijmengsysteem  

inclusief concentraat 
NEN-EN 13565-1   

 

 


