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Checklist lastenarm maken normen

1. Draagvlak en doelgroep
Een normalisatietraject zal pas starten wanneer uit een marktonderzoek blijkt dat er
voldoende draagvlak bestaat bij de doelgroep, de belanghebbende partijen. Om dit draagvlak
te analyseren zal een stakeholderanalyse worden uitgevoerd. De resultaten hiervan worden
samen met het met de norm te bereiken doel ter besluitvorming voorgelegd aan de
desbetreffende beleidscommissie. Ook keuze of norm het juiste instrument is voor het
behalen van het doel van de norm wordt voorgelegd;
2. Proportionaliteit
Bij de vaststelling van een norm wordt een weloverwogen keus gemaakt van de te maken
afspraken. Het proportionaliteitsprincipe is hierop van toepassing. De te maken keuzen in de
norm dienen te zijn afgesteld op het te bereiken doel;
3. Alle belanghebbenden en consensus
De norm wordt vastgesteld in consensus tussen alle belanghebbenden. Normcommissies
moeten zijn samengesteld uit leden die gezamenlijk de belanghebbende groeperingen
vertegenwoordigen bij een onderwerp waarover deze partijen via NEN een afspraak willen
maken. Om ervoor te zorgen dat alle partijen geïnformeerd een beslissing tot deelname
kunnen nemen wordt een stakeholdersanalyse uitgevoerd. Dit geldt voor zowel nieuwe
normcommissies als al bestaande commissies. Deze toets vindt ten minste iedere vier jaar
plaats. De Beleidscommissies evalueren de resultaten van de stakeholderanalyse en
beslissen over de samenstelling van normcommissies;
4. Eenduidigheid
Een norm zal te allen tijde eenduidige eisen en afspraken moeten bevatten die niet voor
meerder uitleg vatbaar zijn;
5. Leesbaarheid
Een norm zal in duidelijke taal gesteld zijn en niet onnodig complex, zodat de gebruiker deze
goed toe kan passen. Waar mogelijk zal een eenvoudige toepassingsvariant worden
opgenomen;
6. Herziening
Bij een herziening worden de voorafgaande versies van de norm genoemd met hun
ingangsdatum. Significante technische wijzigingen ten opzichte van eerdere versie moeten
worden gespecificeerd en de redenen voor de herziening van de norm moeten in het
voorwoord worden gegeven;
7. Verhouding baten lasten
Een norm mag niet leiden tot niet gerechtvaardigde verhoging van de (administratieve en
nalevings) lasten voor de gebruiker. De lasten dienen in een gezonde verhouding te staan tot
het te bereiken doel;
8. Compatibiliteit
Een norm moet compatibel zijn met de organisatieprocessen binnen de sector waar hij moet
worden toegepast, extra aandacht voor de processen van organisaties die de norm uiteindelijk
gebruiken;
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9. Doorverwijzingen
Een norm zal zo weinig mogelijk doorverwijzingen bevatten naar andere normen die voor de
toepassing essentieel zijn;
10. Doel versus middel
Waar mogelijk zal de norm geen keuze maken in de in te zetten middelen om het doel te
bereiken;
11. Niet boven wettelijke eisen
De norm zal in principe geen eisen stellen die strenger zijn dan de in een wet vastgelegde
eisen;
12. Mededinging
De norm zal in principe geen afspraken bevatten die in strijd zijn met de regels voor
mededinging. De norm bevat geen zodanige eisen dat sprake is van gedwongen winkelnering;
13. Keurings-en beproevingseisen
Normen behoren geen onnodige beproevingen ,onnodige eisen of onnodige
keuringsfrequenties voor te schrijven. In de norm behoren geen aspecten te worden
behandeld die niet duidelijk onder het onderwerp en toepassingsgebied van die norm zijn
beschreven.
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