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MEMORANDUM 0/2 

Ad-hoc vragen en antwoorden 
februari 1998 

ALGEMEEN 

Dit memorandum is tot stand gekomen naar aaxileiding van aktiviteiten van de 
Werkgroep 7 van de SOC commissie. Deze werkgroep is opgericht om antwoord te 
geven op vragen die worden gesteld aan de SOC commissie betreffende de Voorschriften 
voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS). Deze vragen zijn veelal van technische 
aard en betreffen zowel interpretaties van de VAS, a1s nieuwe ontwikkelingen. 

Dit memorandum zal periodiek worden bijgewerkt, vandaar dat dit het niiiiiiiier 0 heeft 
meegekregen met een volgnitininer. Telkens als er weer een serie vragen is beanrivoord 
wordt dit memorandum bijgewerkt en uitgegeven met een aangepast volgniimmer. 
Tevens wordt er bij elke wijziging/aanvulling een nieuw overzicht (inhoudsopgave) van 
de nog geldende memoranda uitgegeven . 

Februari 1998 : 

Dit is de tweede uitgave van memorandum 0. De werkgroepen 4 en 7 van de SOC 
commissie hebben wederom vele vragen beantwoord, waarop u in dit memorandum de 
anrivoorden vindt. Tevens heeft de SOC plenair besloten om vragen omtrent 
onduidelijkheden dan wel fouten in de VAS niet meer op te nemen in dit memorandum, 
maar kenbaar te maken via een erratum op de VAS. In de praktijk blijkt dit meer impact 
te hebben dan een memorandum. 
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Vraag Is het toegestaan aan te boren en te zagen aan verzinkte leidingen ? 

Antwoord Ja, mits beschadigingen niet aanwezig zijn op die vlakken die rechtstreeks 
met de buiten- en/of omgevingslucht in verbinding staan . 

Vraag Is het toegestaan om groeven te rollen in verzinkte leidingen ? 

Antwoord Ja, mits niet in de buitenlucht toegepast. Voor deluge installaties dienen de 
groeven te worden aangebracht voordat de leidingen verzinkt worden. 

Vraag Mogen Sock-It verbindingen worden toegepast ? 

Antwoord Ja, mits deze zijn goedgekeurd door FM en/of VdS en/of LPC. 

Vraag Waarom een riem en slot op de aftapafsluiter (er volgt bij het opendraaien 
altijd brandalarm) ? 

Antwoord Op secundaire afsluiter (afrap- en/of doorspoelafsluiter) is een riem en slot 
niet vereist. 

Vraag Welk standpunt neemt het Nationaal Centrum voor Preventie in ten 
aanzien van thermisch verzinkte leidingen ? 

Antwoord Thermisch verzinkte leidingen niet toepassen in droge en/of 
pre-action installaties . 

Vraag De waarden, zoals vermeld in tabel 15 van de VAS in de kolom Q1 
(bij L t/m NIV installaties) zijn waarden die de pomp moet kunnen 
leveren. 
Moet de waterleiding die hoeveelheid kunnen leveren indien de installatie 
is aangesloten op de waterleiding ? 

Antwoord Neen, doch de pompgrafiek dient er wel aan te voldoen. Dit moet worden 
aangetoond door middel van de pomptest op de teststand bij de 
pompleverancier. 

Vraag Wat mag men met de overdruk van de watertoevoer doen, wanneer de 
beschikbare druk bij stromend water in de alarmklep hoger is dan de 
vereiste druk in de alarmklep en het leidingstelsel wordt gedimensioneerd 
volgens tabellen ? 
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Antwoord De overdruk van de watertoevoer in de alarmklep mag bij de in VAS tabel 
15 onder Q2 vermelde hoeveelheid voor 50% worden opgemaakt waarbij 
deze overdruk moet worden teruggerekend naar een opbrengst van 1000 
dm'/min . 

Voorbeeld : 
P2 benodigd in de alarmklep 
volgens tabel 15 (NIII) = 1,4 bar 

Stel hoogteverschil tussen 
hoogste sprinkler en alarm- 
klep is 12 meter = 1,2 bu 

__- + 
Benodigde druk in de alarinklep = 2,6 bar 

Stel dat bij Q2 in de alannklep 
een druk beschikbaar is van.. . 6,0 bar 

Het drukveriies wat nu extra 
(boven de 0,5 bar) mag worden 
opgemaakt is : 50%(6,0-2,6) = 1,7 bar 

Het totaal toegestane drukverlies van 
het 16/18 sprinklerpunt naar de alarm- 
klep is : 0,5 + 1,7(1000/1350)2 = 1,43 bar 

Stel dat er ook nog een verdieping met sprinklers wordt aangebracht op 
een hoogte van 3 m boven de alarmklep. Volgens paragraaf 6.9.4.6 mag 
dit hoogteverschil volledig als dynamisch drukverlies worden opgemaakt 
(in het voorbeeld is dit 1,2 - 0,3 =0,9 bar) . Het totaal toegestane 
drukverlies in bovenstaand voorbeeld wordt dan voor die lagere 
verdieping : 
0,5 + 0.9 + 1,7(1000/1350)z = 2,33 bar 

Vraag In de VAS worden voor roosterplafonds alleen de minimale afmetingen 
vermeld. In o .a . winkelinterieurs worden ook wel houten rasters 
aangebracht waarbij de onderlinge afstand tussen de planken vaak 1 meter 
bedraagt . Moet dit raster worden gezien als een verlaagd roosterplafond . 
Met andere woorden wat is de maximale maat waarbij aan par. 5 .5 .5 .7 van 
VAS wordt voldaan ? 

Antwoord Het gestelde in par. 5.5.5.7 is niet van toepassing voor rasters waar de 
minimum afmeting van de opening 300 mm of groter is en de verhoudíng 
tussen de minimum afmeting van de opening en de hoogte van het raster 
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gelijk of groter is dan 2:1 . De vrije ruimte tussen het niveau van de 
sprinklers en de bovenzijde van het raster dient minimaa1500 mm te 
bedragen . 

Vraag Is het toegestaan om groeflcoppelingen voor leidingen vanaf DN 
25 mm toe te passen ? 

Antwoord Ja, mits de toe te passen groefkoppelingen zijn goedgekeurd door FM 
en/of Vd5 en/of LPC . 

Vraag Is het toegestaan om in combinatie met groetkoppelingen 
DIN 2448/24581eidingen toe te passen ? 

Antwoord Ja . Voor leidingen waarop een verspanende bewerking wordt uitgevoerd 
(o.a . draad snijden) dient altijd DIN 2440 pijp te worden toegepast. 

Vraag Mogen groefhulpstukken in alle voorkomende gevallen worden 
toegepast ? 

Antwoord Ja, mits de toe te passen groefhulpstukken zijn goedgekeurd door FM 
en/of VdS en/of LPC voor de betreffende toepassing . 

Vraag Dient er bij volledig hydraulische calculaties rekening gehouden te worden 
met de groeven in de leidingen ? 

Antwoord Neen. Echter indien er gerolde groeven worden aangebracht in leidingen 
van DN 25 en DN 32 mm moet voor elke koppeling een equivalente lengte 
worden gerekend en wel als volgt: 

Diam. Equiv. Lengte 

DN25 0,5 m 
DN32 0,4 m 

Voorbeeld: 
Voor een DN25 mm T-stuk waar de flow rechtdoor gaat moet er dus 2 x 
0,5 m extra worden gerekend . Voor een DN25 mm T-stuk waar de flow 
door de aftakking gaat is de totale equivalente lengte gelijk aan de 
equivalente lengte van het T-stuk plus 2 x 0,5 m voor de koppelingen. 

Vraag Mogen aanboorstukken zoals H.H.C . Sprinklertee worden 
toegepast ? 
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Antwoord Ja, mits toegepast overeenkomstig de goedkeuring door FM en/of VdS 
en/of LPC, waarin óf een maximale lengte voor de DN25 mm leiding óf 
een k-faktor wordtaangegeven . 

Vraag In memorandum 31, dat nu is ingetrokken, stonden eisen vermeld ten 
aanzien van vlinderafsluiters . Zijn deze eisen nog van kracht ? 

Antwoord Uiteraard . En omdat memorandum 31 is vervallen worden die eisen nu in 
dit memorandum 0 opgenomen. De eisen zijn als volgt : 
" Vlinderafstuiters mogen alleen worden toegepast wanneer zij als ware 

het eindafsluiters worden gemonteerd . Dit geldt voor vlinderafsluiters 
op de volgende plaatsen : Zuigleiding , Aanvoer-/dienstleiding , 
Hoofdleiding/bovengronds , Hoofdverdeelleiding en Verdeelleiding . 

" Vanaf 100 mm mogen aileen afsluiters met wormoverbrenging worden 
toegepast. Dit geldt voor afsluiters op dezelfde plaatsen als hierboven 
reeds genoemd. 

" Vlinderafsluiters in de Hoofdverdeelleiding en de Verdeelleiding 
moeten zijn voorzien van een elektrische standbewaking. 

Casus A Door de sprinklerpompleverancier worden op de pompunits de voor-
zieningen t.b.v. de'start pomp' ,'start/stop hulppomp' en'lage druk 
signalering hoofdleiding' en/of'lage druk signalering waterleiding' 
reeds opgebouwd. Manometers hiervoor zijn vaak niet voorzien van 
een manometerkraan. De leidingen tussen de testsetjes en de hoofd-
leiding, etc. worden meestal uitgevoerd in koperen pijp met knelfit-
tingen . Door sommige pompleveranciers worden de testsets 'start pomp' 
en 'stardstop hulppomp' voorzien van een omloopleiding met terugslag-
klepje, waarbij dan in het terugslagklepje testset'start/stop huippomp' een 
gaatje wordt geboord en met slagletters de tekst "LEK" wordt ingeslagen. 
De testsetjes'lage druk. . . .' worden niet voorzien van een omloopleiding 
met terugslagklepje . 

Vraag A1 Moeten de manometers (conform VAS 8.1 .6) worden voorzien van een 
manometerkraan ? 

Antwoord A1 Ja, zie VAS, clausule 8.1 .6 . 

Vraag A2 Mag er. koperen leiding met knelfittingen worden toegepast (zie VAS 
6.5 .4 .1 en 6.6.5.1) ? 

Antwoord A2 Neen, want dit is geen secundair leidingwerk aangezien dit leidingwerk 
permanent onder druk en in rechtstreekse verbinding staat met de instal-
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latie . Ook het leidingwerk t.b.v . de koeling van de dieselmotor is geen 
secundair leidingwerk en mag derhalve niet in koper worden uitgevoerd . 

Vraag A3 Is het niet verstandiger resp . aan te bevelen om in de testset hulppomp 
geen ("LEK") terugslagklepje met omloopleiding toe te passen ? 

Antwoord A3 Ja, om misverstanden te voorkomen tijdens b.v. onderhoud ('lek' klepje 
wordt vervangen door een niet'lek' klepje) een omloopleiding met 
terugslaglclepje niet toepassen. Figuur 4.5.11 .3 in de VAS geldt alleen 
voor de sprinklerpomp. 

Vraag A4 Is het niet verstandiger resp . aan te bevelen om de testsetjes'lage 
druk alarm . . . . ' te voorzien van een omloopleiding met terugsiag-
klepje ? 

Antwoord A4 Dit is wel-aan te bevelen doch staat niet in de VAS en kan derhalve 
niet worden geëist. 

Casus B Afstelling drukschakelaar"lage druk hoofdleiding". 

Vraag Bl Moet de drukschakelaar worden afgesteld op een waarde tussen de 
startdruk spricilclerpomp en de start-/stopdruk hulppomp of moet 
hiervoor een druk onder de werkdruk van de sprinklerpomp(en) 
worden aangehouden ? 

Antwoord BI De drukschakelaar moet tussen de start-/stopdruk van de hulppomp 
en de startdruk van de sprinklerpomp worden afgesteld, zodat een 
storing in het op druk houden van het systeem door de hulppomp wordt 
gemeld voordat de pomp wordt ingeschakeld (zoals een lage drukmelding 
droog systeem die wordt afgesteld voor het doorslaan van de droge klep en 
een storing in de luchtvoorziening aangeefr) . 

Vraag B2 In het laatste geval van vraag B 1 geldt deze signalering dan als een 
storingsmelding dat de watervoorziening te weinig druk geeft om de 
installatie van voldoende capaciteit te voorzien ? 

Antwoord B2 Neen, het is een voorbode om aan te geven dat een sprinklerpomp in 
werking kan komen en dat de hulppomp óf buiten werking is óf de 
capaciteit niet kan leveren. 

Vraag Welke eisen worden er gesteld aan droge systemen die zijn gevuld met een 
gas (b.v . NZ - stiksof) i.p.v . lucht ? 
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Antrvoord Zie VAS clausules 5.10.23 bm 5.10 2.5 . Het is ten zeerste aanbevolen het 
aantal verbindingen zo laag mogelijk te houden en indien draadverbind-
ingen worden toegepast deze te voorzien van vloeibare pakking: 

Vraag Is de stelling juist dat de waarden die zijn vermeld in tabel 15 van de VAS 
alleen gelden als de pomp en alarmklep zijn geplaatst op het niveau van de 
laagste sprinklers ? M.a.w . als de pomp en de klep op de begane grond zijn 
geplaatst en er worden daatmee drie ondergrondse parkeerlagen beveiligd 
gelden dan de waarden nog zoals in tabel 15, of moet een dergelijke 
installatie volledig hydraulisch worden berekend ? 

Antwoord In die situatie geldt tabel 15 niet . De benodigde druk moet worden bepaald 
met behulp van tabel 6 van de VAS, waarbij negatieve hoogten niet 
gerekend mogen worden. 
Voorbeeld: NIII installarie t.b.v. parkeerkelder waarbij het laagste niveau 
sprinklers zich op 15 meter onder de klep bevindt. 
Oplossing : De druk in de klep bij 1100 dm'lmin dient 1,7 bar en bij 1350 
dm'/min 1,4 bar te bedragen . Indien een pomp wordt toegepast dient de 
kuakteristiek de hoeveelheid water van 2250 dm'/min te dekken. 

Vraag Moeten bij gevels met normaal vensterglas de sprinklers op maximaal 
1,5 m worden aangebracht (VAS 5.5.23) ? 

Antwoord Ja, ter plaatse van de vensters . 

Vraag Wat wordt precies bedoeld met het gestelde in VAS 5.5.2.4 ? Luifels en 
overkappingen ? 

Antwoord Wat hier wordt bedoeld zijn zgn.'open faced buildings' : Dit zijn gebouwen 
waarbij 1 of meer buitengevels, of grote delen daarvan, ontbreken. Een 
luifel of overkapping is geen gebouw in de zin van dit voorschrift. 

Vraag In memorandum 36A zijn watervoorziening-alternatieven vastgelegd voor 
ESFR systemen . Indien optie ̀ A' wordt toegepast (NFPA - 3`-graads), 
moet dan de pomp op 150% capaciteit worden getest ? En indien optie ̀ C' 
wordt gekozen (combinatie VAS-NFPA) is de H12,5 voor het VAS 
gedeelte inclusief reksprinklers ? 

Antwoord Ja, de NFPA pomp op 150% capaciteit testen . 
Voor de combinatie NFPA-VAS kan met een 3` graads watervoorziening 
worden volstaan indien : 
a . het VAS gedeelte niet groter is dan H12,5 met uitsluitend daksprinklers . 
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b . het VAS gedeelte niet groter is dan H7,5 aan het dak en één niveau 
tussensprinklers in de stellingen. 

Vraag Het komt regelmatig voor dat met name tabelien installaties volgens 
Klasse N worden aangelegd waarbij voor de sprinklerleidingen niet de 
tabellen zijn aangehouden, maar een ̀ eenheidsdiameter', b.v . de hele 
sprinklerleiding 40 mm. Is dit toegestaan ? 

Antwoord Het antwoord kan kort gezegd'ja' zijn ; want VAS staat dit toe (zie VAS 
clausules 6.8.1 ; 6.9.1 ; 6.10.1) . Bovendien is dit bevestigd n.a.v . 
hydraulische studies (berekeningen) . 

Vraag Het komt steeds vaker voor dat klanten zich enkel en alleen bezig houden 
met hun core business en geen personeel meer hebben voor de wekelijkse 
tests . In plaats hiervan sluit men een contract af met een erkende 
sprinklerinstallateur die eenmaal per maand deze werkzaamheden 
overneemt. Is deze vorm van ̀ zorg' toegestaan i.p.v. de wekelijkse test ? 

Antwoord Neen . Echter alternatieve frequenties zijn toegestaan onder de volgende 
voorwaarden: 
a. 1 x per twee weken indien : 

- de voorgeschreven tests contractueel worden uitgevoerd door een 
erkende sprinklerinstallateur, of 

- de voorgeschreven tests door de eigenaar/beheerder worden 
uitgevoerd, waarbij de installaties moeten zijn voorzien van een 
sprinklerbewakingssysteem. 

b. 1 x per maand indien de voorgeschreventests contractueel worden 
uitgevoerd door een erkende sprinklerinstallateur, waarbij de 
installaties moeten zijn voorzien van een sprinklerbewakingssysteem. 

In deze alternatieve situaties moeten 1` orde meldingen (brandmeldingen) 
minimaal 1 x per maand worden getest en 2` orde meldingen minimaal 
1 x per half jaar (b.v . alle stromingsschakelaars). 

Vraag In clausule 6.4.8 van de VAS staat dat een enkele sprinklerleiding of 
sprinkler die middels een verticale leiding is verbonden met de verdeel-
leiding moet worden beschouwd als een verdeelleiding . Hoe moet dit 
worden gezien in relatie tot clausule 6.9.2 ? 

Antwoord Een enkele sprinkler mag gevoed worden door een feiding met een 
nominale middellijn van 25 mm of deze nu verticaal of horizontaal 
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gaat . Bij meerdere sprinklers op een leiding geldt dat de verticale 
leiding gezien moet worden als een verdeelleiding . 

Vraag Er zijn alarmkleppen met VdS goedgekeurde trimmings waar de 
beproevingsafsluiter voor de alarmklep is afgetakt (Viking). 
Moeten deze nu worden aangepast ? 

Antwoord De (goedgekeurde) trimming van de alannklep niet aanpassen. Er 
dient conform het gestelde in de VAS (8.2.7) achter de alarmklep 
een beproevingsafsluiter (ITC) van 15 mm nominaal te worden 
aangebracht . 

Vraag Is er voor een installatie in het kader van persoonlijke veiligheid 
nu een dubbele klep nodig of is een klep met omloopleiding 
voldoende ? 

Antwoord Volgens clausule B13.4.1 van de VAS zijn beide-uitvoeringen 
toegestaan . 

Vraag Naar aanleiding van memorandum 0/1 heeft GS&D de volgende vragen 
betreffende, door Griiinell voor de Europese markt ontwikkelde, 
groefprodukten. 
Mogen de volgende produkten worden toegepast: 
- eindkappen vervaardigd (gedraaid) uit massief stafinateriaal met BSP-
female aftapaansluiting. 

- reduceer Tee-stukken vervaardigd uit DIN buis (gelast in overeenstem-
ming met de VAS). Als dit een probleem is luidt de vraag waar ligt de 
grenstussen groefhulpstuk en prefab. 

- vormstukken uit één stuk zoals bochten die worden voorzien van groeven 
volgens de maatvoering zoals gesteld in de Gruvlok documentatie 

- reduceerstukken die zijn vervaardigd (gedraaid) uit ̀ vol' stafinateriaal in 
overeenstemming met de VdS richtlijnen. 

Antwoord Ja, bovenstaande producten worden geaccepteerd . 

Vraag Clausule 3 .1 .13 van de VAS : Wat wordt verstaan onder'beperkt' ? Is het 
niet beter om een aantal te noemen ? 

Antwoord Dit is hydraulisch bepaald. Afhankelijk van de risicobeoordeling en de 
daaruit voortvloeiende eisen te-stellen aan de sprinklerinstallatie kan 
worden bepaald dat een aantal open sprinklers gelijktijdig (met het 
daknet) moetkunnen werken. 
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Vraag Wat is de bedoeling van clausule 8.6.113 van de VAS (restrictieplaat in 
de meetleiding) ? 

Antwoord Referentiemeting (ook in relatie met clausule 8.6.12.2) . 

Vraag Hoe moeten doorrolstellingen worden getypeerd wanneer het gaat om 
een beveiliging met uitsluitend sprinklers aan het plafond ? 

Antwoord Beschouwen als normale stellingen. 

Vraag In welke categorie moeten farmaceutische artikelen en alcoholhoudende 
vloeistoffen worden ingedeeld, met name wanneer het vlampunt in zijn 
totaliteit niet bekend is ? Wat zijn de voorwaarden hierbij ? 

Antwoord Binnen VAS is het slechts ten dele geregeld . Echter zijn niet alleen deze 
producten belangrijk doch ook de verpakking en opslagconfiguratie. 
Over het algemeen wordt hier de NFPA geraadpleegd . 

Vraag Waarom moeten lege pallets als Cat. IV worden gekenmerkt, terwijl 
luchtig gestapeld hout als Cat.III kan worden beschouwd ? 

Antwoord Luchtig gestapeld hout is minder'luchtig' dan pallets . 

Vraag Is waterdrukathankelijke regeling van het toerental van de pomp 
mogelijk ? 

Antwoord Niet toepassen vanwege onbetrouwbaarheid 

Vraag Is de 20-uren beurt nog noodzakelijk ? 

Antwoord Neen, niet noodzakelijk . Wel is het aan te raden om de eerste servicebeurt 
binnen het eerste jaar door de leverancier van de pomp-set te laten 
uitvoeren . 

' Vraag Is voorverwarming van dieselmotoren wenselijk ? 

Antwoord In de Nederlandse pompkamers is voorverwarming niet noodzakelijk 
gezien de omgevingsomstandigheden en het relatief gering aantal 
draaiuren van pomp-sets. Men dient er op attent te zijn dat de 
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voorverwarming bij een verkeerde instelling kan leiden tot problemen. De 
opdrachtgever en de leverancier mogen e .e.a . zelf bepalen . 

Vraag In de VAS staat niet meer dat er reserveonderdelen en gereedschappen 
t.b.v. de dieselmotor moeten worden meegeleverd . Echter in par. 11 .4.7.6 . 
en 11 .4.7.7 staat deze eis nog vermeld . Wat is het standpunt in deze ? 

Antwoord Reserveonderdelen mee leveren is niet meer noodzaketijk indien alle 
gangbare onderdelen binnen 24 uur ter plaatse beschikbaar kunnen zijn. 

Vraag Hoe zit het nu precies met de toe te passen accubatterijen ? En heeft een 
zuurweger voor Ni-Cd batterijen wel zin ? 

Antwoord Een zuurweger voor Ni-Cd batterijen heeft geen zin. Aanwliingen op de 
huidige tekst 'in de VAS inzake batterijen: 
- De levensduur van Ni-Cd batterijen moet ten minste 10 jaar zijn. 
- Bij het keuze van de Ni-Cd batterijen dient te worden voldaan aan 

het gestelde in VAS 4.7.143 en tijdens de volledige levensduur te 
voldoen aan het gestelde in VAS 4.7.21 .2 . 

- Het niveau van het elektrolyt van de batterijen dient op eenvoudige 
wijze afleesbaar te zijn. (in VAS 4.7.16.5 . wordt venvezen naar 
VAS 4.7.27. Deze clausule bestaat echter niet meer). 

Vraag Mogen kunststof brandstofleidingen worden toegepast ? 

Antwoord Het advies van de werkgroep is dat er geen bezwaar tegen het toepassen 
van kunststof brandstofslangen bestaat als: 
- Onder kunststof brandstofslangen wordt verstaan : een met staal 

gearmeerde hydrauliekslang die voldoet aan DIN 20022; 
- De slang alleen binnen de contouren van het frame van de 

sprinklerpompset wordt toegepast . 
- De slang adequaat, star en vast wordt bevestigd ter voorkoming 

van beschadiging en contact met draaiende onderdelen van de 
dieselmotor en/of pomp. 

De toepassing van kunststof brandstofslangen is niet toegestaan als de 
brandstoftank sepuaat staat opgesteld van de sprinklerpompset. 

Ten aanzien van niet-kunststof brandstofleidingen adviseert de werkgroep 
hetvolgende: 
- Brandstofleidingen dienen vervaardigd te zijn uit koper, 

roestvast staal, of inwendig onbehandelde zwarte pijp . De 
toepassing van verzinkte / gegalvaniseerde metalen 
leidingen is niet toegestaan in verband met "vlok"-vorming in de 
brandstof. 
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Verbindingen in de brandstofleiding dienen met behulp van las- of 
knelverbindingente worden gerealiseerd . Voor knelverbindingen 
geldt dat alleen hydraulische knelkoppelingen mogen worden 
toegepast . Andere typen knelkoppelingen kunnen "doorzweten' . 
Fit- en soldeerverbindingen zijn niet toegestaan . 
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