
NEN (de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut): 
Vragen Zembla, 1 maart 2021: 

1. Welke NEN-commissies zijn betrokken bij de totstandkoming van normen voor de 
brandveiligheid van bouwproducten die kunnen worden toegepast in gevelconstructies? (Het 
gaat dan om alle commissies waarvan het werk relevant kan zijn voor producten die in gevels 
kunnen worden gebruikt.) 

2. Hoe komen deze normen tot stand? Zijn er notulen van vergaderingen beschikbaar? 
3. Krijgen de leden een vergoeding voor hun werkzaamheden? Wat zijn de voorwaarden voor 

deelname? Hoe worden leden geselecteerd? 
4. Wie zijn de leden van deze commissies? Heeft u een overzicht van de afgelopen 5 jaar? 
5. Ik begrijp dat bovengenoemde normen deels tot stand komen op Europees niveau onder 

verantwoordelijkheid van CEN (European Committee for Standardization). Is dit correct? Hoe 
ziet de samenwerking tussen NEN en CEN er bij de totstandkoming van normen in de praktijk 
precies uit?  

6. Hoe wordt de afvaardiging van Nederlandse leden naar CEN bepaald? (Ik begrijp dat dit onder 
verantwoordelijkheid van NEN valt.) Specifiek als het gaat om CEN/TC 127 - Fire safety in 
buildings en diens werkgroepen, wat in dit geval naar ik begrijp het relevante comité is. 

Antwoorden NEN, 3 maart 2021: 

1. Welke NEN-commissies zijn betrokken bij de totstandkoming van normen voor de 
brandveiligheid van bouwproducten die kunnen worden toegepast in gevelconstructies? (Het 
gaat dan om alle commissies waarvan het werk relevant kan zijn voor producten die in gevels 
kunnen worden gebruikt.) 

Dit gaat om de normcommissie 353084 Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen en 
normcommissie 351007 Brandveiligheid bouwwerken. 

2. Hoe komen deze normen tot stand? 

De basis van normontwikkeling is “all parties concerned”: alle belanghebbende partijen kunnen 
deelnemen in normontwikkeling en dat besluitvorming geschiedt op basis van consensus. Nationale 
normen worden ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de normcommissie in kwestie. De 
werkzaamheden voor het schrijven van de normen vinden veelal plaats in een werkgroep onder 
verantwoordelijkheid van een normcommissie. In de werkgroep nemen de leden van de 
normcommissie deel die hier een bijdrage aan willen leveren. Commissieleden worden niet betaald. 
Wanneer de werkgroep consensus heeft bereik over de inhoud van de concept norm, wordt deze ter 
goedkeuring voorgelegd aan de normcommissie. Wanneer deze akkoord is, wordt deze norm 
gepubliceerd voor publiek commentaar. Iedereen (ook niet leden van de normcommissie) kan dan 
commentaar leveren op de norm. Dit wordt openbaar gemaakt. Deze commentaren worden 
besproken in de normcommissie en, indien daar in de normcommissie consensus over is, verwerkt in 
de normtekst. Commentaargevers krijgen een terugkoppeling op wat er met hun ingebrachte 
commentaar is gedaan. Zij hebben dan ook de mogelijkheid tot indienen van een bezwaar wanneer zij 
het niet eens zijn met de uitwerking. Wanneer er geen bezwaar is ontvangen, de opmerkingen zijn 
verwerkt en de normcommissie akkoord is met publicatie, dan wordt een norm gepubliceerd. 

Europees en internationaal is de normcommissie 353084 de Nederlandse ‘spiegelcommissie‘ van 
CEN/TC 127 en ISO/TC 92. Deze normcommissie brengt in deze commissies het Nederlandse 
standpunt in bij internationale en Europese normontwikkeling. Dit kan gedaan worden door 
deelname aan de vergaderingen van de TC of deelname in de werkgroepen waarin de normen 



worden ontwikkeld. Daarnaast zijn er verschillende momenten gedurende de ontwikkeling van een 
norm dat alle landen via stemrondes de inhoud van de norm kunnen becommentariëren. (zie 
verschillende stadia https://www.iso.org/stage-codes.html).  Een dergelijke stemming staat 
(afhankelijk van het type stemming) dan in alle nationale normcommissies enkele maanden uit voor 
stemming. Alle leden van een nationale normcommissie kunnen hier dan hun input op leveren. Al 
deze commentaren worden samengebracht en hier wordt op basis van consensus het nationale 
standpunt geformuleerd en ingebracht richting CEN of ISO. 

3. Zijn er notulen van vergaderingen beschikbaar? 

Notulen vallen onder de vertrouwelijkheid van normcommissies. Het idee is dat leden binnen 
normcommissies vrijelijk met elkaar moeten kunnen debatteren en alle argumenten voor en tegen 
moeten kunnen bespreken in vertrouwelijkheid. Wat uiteindelijk dan wel of niet de norm haalt wordt 
uiteraard door de normcommissie afgewogen. Dit zijn interne documenten en kunnen dus niet extern 
gedeeld worden door ons. Alle normconcepten staan openbaar voor commentaar. 

4. Krijgen de leden een vergoeding voor hun werkzaamheden? 

Leden krijgen geen vergoeding voor de deelname. 

5. Wat zijn de voorwaarden voor deelname? Hoe worden leden geselecteerd? 

Op de webpagina van NEN wordt het werk van normcommissieleden toegelicht: 
https://www.nen.nl/het-werk-van-een-normcommissie 
Op de webpagina van NEN staan documenten zoals de statuten en het huishoudelijk regelement voor 
normcommissieleden: https://www.nen.nl/informatie-normcommissieleden 

6. Wie zijn de leden van deze commissies? Heeft u een overzicht van de afgelopen 5 jaar? 

De leden van de commissieleden zijn te vinden op: https://www.nen.nl/normcommissie-
brandveiligheidsaspecten-bouwproducten-en-bouwdelen en https://www.nen.nl/normcommissie-
brandveiligheid-van-bouwwerken Hier is ook meer informatie te vinden over het werk van deze 
normcommissies. 

7. Ik begrijp dat bovengenoemde normen deels tot stand komen op Europees niveau onder 
verantwoordelijkheid van CEN (European Committee for Standardization). Is dit correct? Hoe 
ziet de samenwerking tussen NEN en CEN er bij de totstandkoming van normen in de praktijk 
precies uit?  

Zie antwoord op vraag 2. Het proces staat ook nader beschreven in de documenten die benoemd zijn 
onder vraag 5. 

8. Hoe wordt de afvaardiging van Nederlandse leden naar CEN bepaald? (Ik begrijp dat dit onder 
verantwoordelijkheid van NEN valt.) Specifiek als het gaat om CEN/TC 127 - Fire safety in 
buildings en diens werkgroepen, wat in dit geval naar ik begrijp het relevante comité is. 

In de normcommissie wordt het Nederlands standpunt in de CEN/TC bepaald. De Nederlandse 
afvaardiging naar de vergaderingen van de CEN/TC wordt door de normcommissie vastgesteld. 

Vragen Zembla, 3 maart 2021: 

1. Wie zijn de leden die namens de genoemde organisaties in de twee normcommissies zitten 
waar u in uw antwoord naar refereert?  



2. U schrijft dat in de normcommissie het Nederlands standpunt mbt CEN/TC 127 wordt bepaald 
en dat dit vervolgens door Nederlandse afgevaardigden wordt ingebracht. Wie zijn de 
Nederlandse afgevaardigden? Ik zie op de website van CEN/TC 127 zo snel twee Nederlandse 
namen staan: Gert van den Berg en Roy Weghorst. Dit zijn beiden voorzitters van 
werkgroepen van CEN/TC 127 (werkgroep 1 en werkgroep 4). Zijn dit de enige Nederlandse 
afgevaardigden mbt CEN/TC 127? En begrijp ik het dan goed dat deze afgevaardigden ook in 
een van de NEN-commissies zitten die u noemde (Brandveiligheid van bouwwerken en 
Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen)? 

Antwoorden NEN, 5 april 2021: 

De leden van de commissieleden zijn te vinden op: https://www.nen.nl/normcommissie-
brandveiligheidsaspecten-bouwproducten-en-bouwdelen en https://www.nen.nl/normcommissie-
brandveiligheid-van-bouwwerken Hier is ook meer informatie te vinden over het werk van deze 
normcommissies. 

Wij mogen de lijst met namen van de afgevaardigden van de leden niet openbaar maken, omdat dit 
persoonsgegevens betreft. Het delen van de lijst met deelnemers zou gezien worden als een 
verwerking van persoonsgegevens, welke niet is toegestaan door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming omdat er geen grondslag is voor het delen van deze informatie. 

 

Vragen Zembla, 23 maart 2021: 

Onze hoofdvragen betreffen de volgende issues: 

1. Welke positie heeft NEN in het veld van brandveiligheidstesten/normen 
2. Hoe worden normcommissies samengesteld 
3. Hoe worden brandveiligheidsnormen opgesteld 
4. Hoe worden brandveiligheidsnormen geëvalueerd 

Ik hoor graag met wie en wanneer we een interview zouden kunnen plannen. 

 

Antwoorden NEN, 26 maart 2021: 

1.            Welke positie heeft NEN in het veld van brandveiligheidstesten/normen 

Bij NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbinden we partijen en 
belanghebbenden en zorgen we ervoor dat zij komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen 
en richtlijnen. Dit doen ze in nationale en/of internationale normcommissies. Daarnaast 
ondersteunen we ook de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk door middel van 
trainingen en bijvoorbeeld praktijkgidsen. 

NEN is een zelfstandige, onafhankelijke stichting, we zijn geen overheidsinstantie. Normen zijn dan 
ook geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel mee 
doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen 
duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit 
te innoveren. 

Het Bouwbesluit stelt de eisen vast, normalisatie biedt eenduidigheid ten aanzien van de wijze 
waarop aan de gestelde eisen aan de brandveiligheid van bouwwerken kan worden voldaan.  



2.            Hoe worden normcommissies samengesteld 

Voor specifieke normalisatieactiviteiten worden normcommissies ingesteld. Deelname aan de 
normcommissie staat open voor terzake kundige leden, die geacht kunnen worden gezamenlijk de bij 
de desbetreffende normalisatie belanghebbende groeperingen te vertegenwoordigen. Meestal zijn 
deze partijen producenten, handelaren, gebruikers, overheden of consumentenorganisaties. NEN 
maakt (samen met de stakeholders) een overzicht van de organisaties die interesse in de nieuwe 
norm kunnen hebben. Het doel is ‘all parties concerned’. Het eindresultaat is een brede groep 
belanghebbenden die de betreffende sector vertegenwoordigen. De belanghebbenden kunnen 
meedoen aan het ontwikkelen van de norm. Het is dus geen verplichting om deel te nemen aan de 
normcommissie. 

3.            Hoe worden brandveiligheidsnormen opgesteld 

Normen worden opgesteld in normcommissies. NEN begeleidt het proces; experts leveren de kennis. 
Door deel te nemen hebben stakeholders invloed op de inhoud van de norm. Een norm wordt op 
basis van consensus vastgesteld. Dit geldt ook voor brandveiligheidsnormen. 

De normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ richt zich op 
normalisatie rondom het brandgedrag van bouwproducten en bouwdelen en wordt gezien als een 
belangrijk aspect van de brandveiligheid van bouwwerken. 

De normcommissie ‘Brandveiligheid van bouwwerken’ richt zich op de normalisatie van eisen en 
richtlijnen voor de brandveiligheid van bouwwerken. 

4.            Hoe worden brandveiligheidsnormen geëvalueerd 

Ontwikkelingen in de markt worden besproken in normcommissies. Normcommissies bespreken wat 
de ervaringen met de norm zijn en nemen voorstellen voor verbeteringen mee in een nieuwe versie 
van de norm. Indien de leden hierover consensus bereiken, worden de ontwikkelingen meegenomen 
in een revisie van de norm. 

 
 

 

 


