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1 Algemene gegevens
1.1 Commissie
380419, ‘Forensisch technisch onderzoek’
1.2 Werkgebied
Normalisatie van de processen binnen het veld van forensisch technisch onderzoek.

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

380419

Forensisch technisch onderzoek

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

Binding

ISO/TC 272

Forensic sciences

P-member

CEN/TC 419

Forensic science services

Actief lid, voorzitterschap en
secretariaat

Toelichting.
Voor CEN commissies geldt dat de normcommissie advies en stemrecht heeft op de genoemde Europese ontwikkelingen.
Voor ISO commissies geldt dat er onderscheid wordt gemaakt tussen P (Participant) en O (Observer) leden.
Participants doen actief mee aan de ontwikkeling van normen en hebben stemplicht. Observers hebben toegang tot de
documentenstroom en kunnen reageren, maar zij hebben geen stemplicht.

3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Ledenbestand per 2018-01-01
Naam persoon

Werkgever

Belanghebbende

Rol

Stakeholder
categorie

Dhr. M.M.A. Smithuis

NRGD

NRGD

voorzitter

1a, 5a
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Ministerie van
Justitie en
Veiligheid

Ministerie van
Justitie en
Veiligheid

lid

1a, 5a

Mw.. A. M. Brood

Ministerie van
Justitie en
Veiligheid

Ministerie van
Justitie en
Veiligheid

lid

1a, 5a

Dhr. M. Hasanian

FLDO
Forensisch
Laboratorium
voor DNA
Onderzoek/
LUMC

lid

1a, 5a

Mw. L.A.H.P. Wirken

FLDO
Forensisch
Laboratorium
voor DNA
Onderzoek/
LUMC

Mw. D. Ruijsendaal, BASc, LLM

Nationale Politie

Nationale Politie

lid

1a, 5a

Mw. S. Planting

Openbaar
Ministerie

Openbaar
Ministerie

lid

1a, 5a

Mw. S. Hinrichs

Nationale Politie

Nationale Politie

lid

1a, 5a

Mw. A.F.A. Daniëls MCI

Nationale Politie

Nationale Politie

lid

1a, 5a

Mw. D. Plessius

NFI

NFI

lid

1a, 5a

Mw. S. Berkemeijer

NFI

NFI

lid

1a, 5a

Dhr. D. Meuwly

NFI

NFI

lid

1a, 5a

Dhr. E.H. Berger

NFI

NFI

lid

1a, 5a

Dhr. J. Herbergs

TMFI

TMFI

lid

1a, 5a

Dhr. J. van der Marel

NEN

secretaris

Ontbrekende belangrijke stakeholderscategorieën
Stakeholdercategorie

Reden van niet-deelname

Verklaring van de stakeholderscategorieën
Stakeholders

Omschrijving

1a

Directe gebruikers

Eindgebruiker van dienst, proces of product

1b

Brancheorganisaties directe gebruikers

Als groep, in de vorm van belangenorganisaties

2a

Voorwaarde scheppende organisaties /
opdrachtgevers

Organisaties die de voorwaarden bepalen waaraan het product of
dienst moet voldoen. Bijv. opdrachtgevers.
Wetmatige voorwaarden worden door wetgevende instanties bepaald
(zie onder 9).

2b

Brancheorganisaties van voorwaarde
scheppende partijen

3a

Adviserende organisaties

Organisaties die andere belanghebbenden inhoudelijk kunnen
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adviseren (bijv. ingenieursbureaus, adviesbureaus, consultancy)
3b

Brancheorganisaties van adviserende
partijen

4a

Uitvoerende / toepassende /
dienstverlenende organisaties

4b

Brancheorganisaties van uitvoerende /
dienstverlenende / toepassende partijen

5a

Producenten / leveranciers van hoofdproduct

5b

Brancheorganisaties van producenten /
leveranciers van hoofdproduct

6a

Producenten / leveranciers van aanhangende
producten en diensten

6b

Brancheorganisaties van producenten /
leveranciers van aanhangende producten en
diensten

7

Onderzoek- en kennisinstellingen

Instellingen die zonder direct commercieel belang kennisleverancier
zijn of onderzoek verrichten. Bijv. onderwijsinstellingen, laboratoria,
onderzoeksinstellingen.

8

Controlerende instanties

Bijv. inspectiediensten, certificeringinstellingen

9

Wetgevende instanties

Overheden

10

Bestaande/nieuwe initiatiefnemers

Partijen die alternatieve initiatieven ondernemen vergelijkbaar met
NEN. (normen, certificatieschema’s, richtlijnen etc.)

11

Contextbepalers groter geheel

Organisaties (bijv. stichtingen, platforms) die op generieke wijze
betrokken zijn.

Productnormalisatie: organisaties die het product gebruiken /
toepassen in hun dienstverlening naar de eindgebruiker toe (bijv.
aannemer, installateur).
Dienstennormalisatie: organisaties die een proces of dienst verlenen
aan de eindgebruiker (bijv. schuldhulpverlener).

Bij productnormalisatie is dit de hoofdproducent / hoofdleverancier.
Bij dienstennormalisatie wordt deze categorie niet gebruikt. De rol van
‘producent / leverancier’ wordt vervuld door de uitvoerende,
dienstverlenende organisatie.

Bij productnormalisatie betreft dit producenten / leveranciers van
producten die als grondstof, halffabricaat of rest-/afvalstof in de
productketen voorkomen.
Bij dienstennormalisatie betreft het de aanbieders van aanvullende
diensten.

Review belanghebbenden
Laatste review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2016-02-01 in samenwerking met de
leden van de normcommissie.
Eerstvolgende review belanghebbende partijen in de normcommissie: begin 2017.

4 Publicaties
4.1 Nationaal
Geen nationale publicaties.
4.2 Europees
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Geen Europese publicaties.
4.3 Internationaal
De commissie volgt de ontwikkelingen van ISO/TC 272 Forensic sciences’. De publicaties van de
ISO/TC 272 vindt u hier.

5 Ambitie, doelstellingen en diensten - Het Serviceprofiel
Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de normcommissieleden van NEN.
Hieruit blijkt dat NEN meer duidelijkheid moet geven over de toegevoegde waarde. Dit doen we door
middel van het Serviceprofiel.
In het Serviceprofiel wordt de dienstverlening van NEN aan de normcommissie vastgelegd. Het maakt
de behoefte van de normcommissie inzichtelijk, waardoor NEN zijn toegevoegde waarde voor de
normcommissie kan optimaliseren. Mensen en middelen kunnen zo effectief en efficiënt mogelijk
worden ingezet.
Waar bestaat het Serviceprofiel uit?
Het Serviceprofiel is een afspraak op het niveau van de normcommissie. Het gaat om de toegevoegde
waarde van de dienstverlening van NEN voor normcommissies. Individuele afspraken met
commissieleden worden hierin niet meegenomen.
Het profiel bestaat uit vier aspecten:
•
•
•
•

Invloed: inhoud en toepasbaarheid van normen en andere afspraken beïnvloeden vanuit het
belang van de eigen organisatie, de sector en/of de maatschappij.
Draagvlak: het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor oplossingen die worden
vastgelegd in normen of andere afspraken.
Netwerk: toegang tot een Nederlands, Europees en/of internationaal netwerk van personen en
organisaties.
Kennis: kennis van normen, maar ook kennis van ontwikkelingen op het gebied van
technologie, regelgeving en toepassing van normen.

Onder ieder aspect zijn verschillende diensten van NEN gecategoriseerd. Ieder aspect is opgedeeld in
een basis serviceniveau en in aanvullende niveaus. Aan iedere normcommissie wordt ten minste het
basis dienstverleningsniveau geleverd. Het is aan de commissieleden om te bespreken of zij behoefte
hebben aan aanvullende dienstverlening.
Door de grafische weergave van het Serviceprofiel wordt het belang van de vier aspecten voor de
normcommissie inzichtelijk. NEN kan hier in overleg met de normcommissie zijn dienstverlening op
aanpassen.
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Toelichting op Serviceprofiel normcommissie 380419

Netwerk

De NEN-normcommissie biedt partijen toegang tot een Nederlands netwerk op het
gebied van normen voor forensisch technisch onderzoek. Nagenoeg alle stakeholders
in de keten nemen deel in de normcommissie. De normcommissie komt zeer
regelmatig en actief bijeen. NEN biedt partijen ook toegang tot Europese en
internationale netwerken op het gebied van normen voor forensisch technisch
onderzoek. NEN ondersteunt bij lobbyen en strategiebepaling (met name als het gaat
om Europees beleid).

Invloed

Vanwege het hoge niveau van dienstverlening op het gebied van forensisch technisch
onderzoek en het Nederlandse speerpunt om een Europese Forensische Ruimte te
creëren zet de normcommissie hoog in op het beïnvloeden van Europese en
internationale normen op dit gebied. Daartoe voert NEN in opdracht van de
normcommissie het secretariaat van CEN/TC 419. Omdat NEN het secretariaat voert
van CEN/TC 419, heeft NEN ook het voorzitterschap door Nederland mogen invullen.
Het voorzitterschap van CEN/TC 419 wordt door NEN ondersteund. NEN ondersteunt
de Nederlandse delegatie tijdens internationale vergaderingen. Door een actieve rol te
vervullen tijdens de internationale vergaderingen, vergroot NEN de invloed van de
Nederlandse delegatie.

Draagvlak

NEN stelt partijen met een belang in staat om deel te nemen in de normcommissie.
NEN heeft een stakeholdersanalyse uitgevoerd om te identificeren welke partijen een
belang hebben. Nagenoeg alle stakeholders in de keten nemen deel in de
normcommissie. NEN faciliteert het consensus proces. NEN faciliteert de feedback

COMMISSIEPLAN 2017

380419, ‘Forensisch
technisch onderzoek’
DATUM

2018-02-09
PAGINA

7/10

voor normgebruikers door het organiseren van specifieke werkbijeenkomsten. NEN
voert de volgende communicatie-activiteiten uit: voor de normcommissie is een
webpagina ingericht en NEN publiceert persberichten, bijvoorbeeld bij het verschijnen
van nieuwe normen.
Kennis

6

NEN stelt alle relevante documenten aan de leden van de normcommissie
beschikbaar. NEN organiseert regelmatig werkbijeenkomsten om commentaar op
conceptnormen te bespreken, aan te vullen en vast te stellen. Daar waar nodig geeft
NEN uitleg over bepaalde documenten die binnen CEN/TC 419 en ISO/TC 272
relevant zijn. Via NEN heeft een groot aantal leden toegang tot CEN/TC 419 en
ISO/TC 272 werkgroepdocumenten. Normen worden aan de leden vrij beschikbaar
gesteld. Dit geldt ook voor documenten zoals ISO 17020 en ISO 17025 die nodig zijn
voor de ontwikkeling van de normen voor forensisch technisch onderzoek. NEN
informeert de normcommissie over aangrenzende normalisatie-activiteiten.

Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten

6.1 Nationaal werk
Ook in 2017 volgt de commissie de Europese en internationale ontwikkelingen. Uitgangspunt hiervoor
is dat ingezet wordt op de ontwikkeling van Europese en internationale
minimumkwaliteitsnormen voor forensische dienstverleners in de keten. Dit sluit aan op de
Raadsconclusies van 2011 (Council conclusions on the vision for European Forensic Science 2020
including the creation of a European Forensic Science Area and the development of forensic science
infrastructure in Europe) en de Nederlandse position paper (2013) voor de uitvoering van de
Raadsconclusies.
Door de toepassing van het Vienna Agreement tussen CEN/TC 419 en ISO/TC 272 in 2016 is de
aandacht verschoven van Europese naar internationale normalisatie. Deze overeenkomst betekent
dat de procesgerelateerde normen die binnen ISO/TC 272 gemaakt zullen worden ook door leden van
CEN/TC 419 goedgekeurd moeten worden. Na publicatie ervan kunnen de normen op nationaal,
Europees en internationaal niveau toegepast worden.
In 2017 wordt aan CEN/TC 419 gevraagd of zij de samenwerking willen uitbreiden naar andere
gebieden: vocabulaire en productnormen. Door het vertrek van Ralph Kleuskens uit de
normcommissie zal Michel Smithuis hem vervangen als voorzitter van CEN/TC 419. In de loop van
2016 worden kansen voor de commissie geagendeerd nadat duidelijk wordt welke richting de
herziening van ISO 17025 op gaat en hoe zich dat verhoudt tot een gap analyse die in de zomer van
2015 door een task force van CEN/TC 419 is uitgevoerd onder leiding van diens Nederlandse
voorzitter (dhr. R. Kleuskens), tevens nationaal commissielid.
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6.2 CEN/CENELEC werk
De commissie volgt de ontwikkelingen van CEN/TC 419 Forensic science services en levert hier de
voorzitter (dhr. M. Smithuis) en het secretariaat (dhr. J.G. van der Marel) voor.
Zo kan het maximaal richting geven aan en invloed uitoefenen op Europese normalisatie. Door de
toepassing van het Vienna Agreement tussen CEN en ISO kan ook invloed gegeven worden op
internationaal niveau.
Met de toepassing van het Vienna Agreement worden de procesgerelateerde onderwerpen genoemd
onder 4.3 en in ISO/TC 272 behandeld.
6.3 ISO/IEC werk
Met de toepassing van het Vienna Agreement tussen CEN/TC 419 en ISO/TC 272 waarbij het laatste
gremium de leiding neemt, volgt de commissie de ontwikkelingen van ISO/TC 272 Forensic sciences
op nauwe voet en levert het door middel van lidmaatschappen in werkgroepen een actieve bijdrage
aan de ontwikkeling van normen.
De focus ligt hierbij op ISO/TC 272 WG2 Process. Deze neemt zich voor een serie van 4 normen te
ontwikkelen, op hetzelfde gebied en met een equivalente scope als die in CEN/TC 419 (zie paragraaf
5.2). Er is begonnen met een norm waarbij het startpunt in de forensische keten de plaats delict is
(ISO 20143-1).
ISO/TC 272 heeft de volgende onderwerpen op het programma staan:
•

ISO/AWI 20962 Forensic sciences - Vocabulary

•

ISO/AWI 201043-1 Forensic Analysis – Recognition, recording, recovery, transport and
storage of material

•

ISO/AWI 201043-2 Forensic Analysis – Analysis and examination of material

•

ISO/AWI 201043-3 Forensic Analysis – Interpretation

•

ISO/AWI 201043-4 Forensic Analysis – Recording

7 Lidmaatschappen van werkgroepen
7.1 Lidmaatschappen van Europese werkgroepen
N.V.T.
7.2 Lidmaatschappen van mondiale werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert
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ISO/TC 272 WG1

Vocabulary

Mw. D. Ruijsendaal, BASc, LLM
Dhr. J.G. van der Marel

ISO/TC 272 WG2

Collection

Mw. S. Hinrichs
Mw. D. Ruijsendaal, BASc, LLM
Dhr. M.M.A. Smithuis
Dhr. J.G. van der Marel

ISO/TC 272 WG3

Products

Dhr. E.H. Berger
Dhr. D. Meuwly
Dhr. J.G. van der Marel

ISO/TC 272 WG4

Analysis and interpretation

Mw. S. Planting
Dhr. E.H. Berger
Dhr. D. Meuwly

ISO/TC 272 WG5

Reporting

Mw. S. Planting
Dhr. E.H. Berger
Dhr. D. Meuwly
Dhr. M. Smithuis

8 Evaluatie en voortgangsrapportage
8.1 Terugblik op 2017
Het bestand van organisaties die lid zijn van de normcommissie is sinds de oprichting stabiel en ook in
2016 onveranderd gebleven. Er zijn wel wisselingen in vertegenwoordiging geweest. De belangrijkste
stakeholders nemen deel in de normcommissie. Het standpunt dat in normalisatiewerk wordt
ingebracht is daarom representatief voor de markt. Naast normalisatie werden ook beleidsmatige
onderwerpen, zoals de European Forensic Science Area, geagendeerd.
De leden hebben in diverse stemronden en tijdens internationale bijeenkomsten actief hun invloed
uitgeoefend op de normontwerpen Vocabulary en Recognition, recording, recovery, transport and
storage of material. De focus lag op de ontwikkeling van procesnormen. De leden hebben het ISO/TC
272 management aangeraden om een roadmap te ontwikkelen voor toekomstig werk. Daarnaast is er
herhaaldelijk door de leden op gehamerd dat ISO/TC 272 de ingeslagen weg door CEN/TC 419 volgt,
d.w.z.
•

Beschrijving van WAT (en niet Wie, Hoe, of Waar) in de procesnormen;

•

Indeling van de procesnormen op basis van de workflow om leesbaarheid te verhogen;

•

Voorkomen van vermelden van details in de normen;

•

Gebruik maken van reeds beschikbare informatie, zoals CEN/TC 419's draft work item over de
crime scene en de gap analysis voor de items over analysis, interpreting en reporting.

Alle aanbevelingen zijn door ISO/TC 272 opgevolgd.
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8.2 Bijzondere evenementen, publicaties, etc. in 2017
Zowel de nationale als de internationale commissies/werkgroepen hebben online werkbijeenkomsten
georganiseerd.
8.3 Vergaderingen 2017
Nationale commissievergaderingen
23 januari 2017 te NFI, Den Haag
13 april 2017 te NRGD, Utrecht
8 juni 2017 te NRGD, Utrecht
5 oktober 2017 te NFI, Den Haag
Tevens vonden diverse online werkbijeenkomsten plaats.
Delegatie naar Europese vergaderingen
N.v.t.
Delegatie naar mondiale vergaderingen
ISO/TC 272, 8 – 11 mei 2017 Madrid, Spanje
ISO/TC 272, 7 – 10 november 2017, Tokyo, Japan

