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1 Algemene gegevens

Stichting Koninklijk Nederlands
Normalisatie-Instituut

1.1 Commissie
370 126 'Tabak en tabaksproducten'
1.2 Werkgebied
Normalisatie van terminologie en analysemethoden voor tabak en tabaksproducten.
De nationale normcommissie neemt actief deel aan het werk van Internationale normalisatie (ISO) op
dit gebied door het leveren van experts en commentaar.
1.3 Belang
1.3.1 Doelstelling
Voor de volksgezondheid zijn de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van analyseresultaten van
groot belang voor de wet- en regelgeving, handhaving en het bedrijfsleven. Genormaliseerde
internationale methoden zijn daarvoor noodzakelijk om praktische invulling te geven aan de wetgeving
en nakoming van de wetgeving aan te kunnen tonen. In de Nieuwe Tabaksrichtlijn van 2014 (Tobacco
Product Directive = TPD) worden eisen gesteld aan o.a. de productie, verkoop, etikettering,
traceerbaarheid en veiligheidskenmerken van tabak en tabaksproducten.
1.3.2 Motivatie
Het grote voordeel van Internationale afspraken is het verlagen van technische
handelsbelemmeringen en de openstelling van de markten in heel Europa. In de afgelopen jaren zijn
de eisen door wetgeving aan de tabaksproducten en de markten verder aangescherpt. Om de
implementatie van de nieuwe TPD te ondersteunen en te toetsen of producten aan de gestelde
wettelijke criteria voldoen, zijn gestandaardiseerde methoden noodzakelijk. Normen bieden zekerheid
aan consumenten dat in Europa gekochte producten voldoen aan de wettelijke eisen. De verwachting
is dan ook dat nieuwe standaarden of herziening van bestaande standaarden noodzakelijk zullen zijn
om bedrijven bij het opvolgen van de wetgeving te ondersteunen.
1.3.3 Regelgeving
Internationale normen zijn verwijsbare referentiedocumenten voor bestaande en toekomstige
internationale, regionale of nationale wetgeving. De Europese Commissie verwijst bij voorbeeld in de
Tobacco Product Directive voor de metingen van tabaksproducten naar ISO 4387, ISO 10315, ISO
8454 en ISO 8243 welke door ISO/TC 126 uitgewerkt zijn.
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Overzicht van richtlijnen en besluiten die vooral van belang zijn:
Onderwerp

Richtlijn/Besluit

Productie, marketing, en verkoop van tabak en
tabaksproducten en e-sigaretten en e-liquids

Tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU (TPD)

Brandveiligheidseisen voor sigaretten

Decision 2008/264/EC
2011/496/EU: Uitvoeringsbesluit Europese
Commissie 2011/496/EU betreffende de
overeenstemming van de norm EN 16156:2010
„Sigaretten — Vaststellen van het ontstekend
vermogen — Veiligheidseisen van de norm EN ISO
12863:2010 ‘Standaardbeproevingsmethode voor
bepaling van het ontstekend vermogen van
sigaretten” met het algemene veiligheidsvereiste van
Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en
de Raad

Productie, presentatie en verkoop van
tabaksproducten.

Directive 2014/40/EC of the European Parliament and
of the Council on the Approximation of the Laws,
Regulations and Administrative Provisions of the
Member States concerning the manufacture,
presentation and sale of tobacco products.

Nederlandse eisen tabaksproducten

Tabakswet

Nederlandse eisen tabak, tabaksproducten,
e-sigaretten en e-liquids

Tabaks- en rookwarenwet
Besluit uitvoering Tabaks- en rookwarenwet

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

370

Beleidscommissie Landbouw & Levensmiddelen

370 126

Tabak en tabaksproducten

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

ISO/TC 126

Tobacco and tobacco products

ISO/TC 126/WG 10

Intense smoking regime

ISO/TC 126/WG 14
ISO/TC 126/WG 17

Benzo[a]pyrene in cigarette
mainstream smoke
Revision of ISO 10362-1

ISO/TC 126/WG 18
ISO/TC 126/WG 19

Water pipe smoking
Revision of 15592-3

Voorzitter: Prof. Dr. W.-D. Heller (DE)
Secretaris: Juliane Jung (DIN)
Voorzitter: Prof A. Boobis (UK)
Secretaris: Tim Mason (UK)
Voorzitter: Eva Garcia (ES)
Voorzitter: Hiromoto Yamazaki (JP)
Voorzitter: Jürgen Hahn (DE)
Voorzitter: Franz Peter Marx (DE)
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ISO/TC 126/WG 20
ISO/TC126/WG 22

Revision of 16055
Tobacco Heating Systems

Voorzitter: Wolfgang Trinkies (DE)
Voorzitter: Mr. Dr. Frank Henkler-Stephanie (DE)

ISO/TC 126/SC 1
ISO/TC 126/SC 2

Physical and dimensional tests
Leaf tobacco

Voorzitter: Stéphane Colard (FR)
Voorzitters: Tunga Gökhun (Turkey) / Qian Feng
(SAC)

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-leden (participants) en O-leden (observers).
P-leden doen actief mee aan de ontwikkeling van normen en hebben stemplicht.
O-leden hebben toegang tot de documentenstroom en kunnen reageren, maar zij hebben geen stemplicht.

3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Ledenbestand per 1 november 2019
Naam persoon

Werkgever

Rol

Categorie
stakeholder*

Dhr. B. van Duuren

----

Voorzitter

--

Mevr. J. Eykelhoff

NEN

Secretaris

--

Ned. Vereniging voor de Sigarenindustrie

Lid

5b

Imperial Tobacco Nederland

Lid

5a

René Schönefeld

Lid

6a

Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V

Lid

5a

Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten
(VSK)

Lid

5b

Philip Morris Holland B.V.

Lid

5a

Agio Cigars N.V.

Lid

5a

Ontbrekende belangrijke stakeholdercategorieën
Stakeholdercategorie

Reden van niet-deelname

Directe gebruikers

Geen kennis van (ontwikkeling van) analysemethoden

Adviserende organisaties

nvt

Uitvoerende / toepassende / dienstverlenende
organisaties

Geen commerciële laboratoria in Nederland voor tabak- en tabaksproducten
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Onderzoek- en kennisinstellingen

Universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn benaderd voor deelname maar
kiezen ervoor in het kader van de FCTC om op dit moment niet actief aan
het werk van de commissie deel te nemen.

Overheid

De NVWA en het RIVM hebben in 2018 hun lidmaatschap in de
normcommissie beëindigd . Als reden wordt voorkeur voor deelname als lid
bij de ontwikkeling van WHO TobLabNet standaarden zonder betrokkenheid
van de industrie aangegeven.

Review belanghebbenden
Laatste review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2018
Eerstvolgende review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2020

4 Publicaties
4.1 Nationaal
Er zijn geen nationale publicaties op het gebied van tabak en tabaksproducten.
4.2 Internationaal
ISO/TC 126 ‘Tobacco and tobacco products'
Work programme.

5 Ambitie, doelstellingen en diensten - Het Serviceprofiel
Het Serviceprofiel is een afspraak tussen de normcommissie en de NEN secretaris. Het maakt de
behoefte van de normcommissie inzichtelijk, waardoor NEN de dienstverlening beter op de commissie
kan afstemmen. 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.

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
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grafische weergave van het Serviceprofiel wordt het belang van de vier aspecten voor de
normcommissie inzichtelijk.

6 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
6.1 Doelstelling
NEN biedt Nederlandse belanghebbenden toegang tot een internationaal netwerk van experts, niet
alleen op het gebied van Tabak en tabaksproducten, maar ook op aanpalende gebieden zoals,
waterpijpen, e-sigaretten, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het werk van
ISO/TC126/SC3 ‘Vape and vapour products’ wordt gevolgd door de normcommissie NC 330 437
'Elektronische sigaretten en e-liquids'. De commissieleden die in beide commissies actief zijn
rapporteren over actuele ontwikkelingen om dubbeling te voorkomen.
Nederlandse experts nemen deel aan de Internationale TC en werkgroepvergaderingen. In deze
positie kan de Nederlandse sector borgen dat Internationale normen aansluiten bij Nederlandse weten regelgeving, producten, technologie en afzetmarkten.
Door deelname aan normalisatie ontstaat een kennisvoorsprong ten opzichte van de concurrentie,
doordat in standaardisatieplatforms de nieuwste stand van techniek en de normen van de toekomst
besproken worden.
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6.2 Werkprogramma 2020
Het Business Plan van ISO/TC 126 beschrijft de achtergrond, het werkprogramma en het werkwijze
van de Europese technische commissie. Voor de Nederlandse schaduwcommissie betekent dit
concreet:
In 2020 zal de normcommissie het werk van de internationale commissie ISO/TC 126, haar
subcommissies en werkgroepen volgen, experts leveren en actief haar inbreng in de vorm van
commentaar op de conceptnormen verzorgen. Hierbij zal de aandacht met name uitgaan naar de
revisie van de ISO 15592-3, die door Nederlandse experts is geïnitieerd en het volgen van de nieuwe
WG 22 voor Tobacco Heating Systems.
De implementatie van de TPD2 stelt veel nieuwe eisen aan de tabaksindustrie en handhavende
instanties. Als gevolg van de nieuwe wetgeving neemt de productie en gebruik van alternatieve
producten (e.g. heat not burn, dampproducten) verder toe. Commissieleden zullen presentaties
verzorgen over de actuele ontwikkelingen op dit gebied.
Om de kwaliteit van de input vanuit Nederland ook in de komende jaren te borgen stelt de
normcommissie zich tot doel de aanwezige normalisatie- en methodekennis met zogenoemde "new
experts" te delen. NEN organiseert hiervoor introductiesessies over NEN, CEN en ISO voor nieuwe en
geïnteresseerde leden of biedt de mogelijkheid voor een 'proefvergadering' aan.

7 Besluitvorming
Men streeft te allen tijde naar consensus. Mocht consensus niet bereikt worden, dan worden besluiten
doorgevoerd bij meerderheid van stemmen of kan een beslissing gevraagd worden van de
beleidscommissie (Huishoudelijk reglement NEN, Artikel 4).
De voorzitter en secretaris van de normcommissie zijn onpartijdig en hebben geen stemrecht.
Bij niet bereiken van consensus wordt onthoudend gestemd. Bij de onthoudende stem wordt
aangegeven dat er geen consensus binnen de nationale normcommissie gevonden kon worden. De
argumentatie van de Nederlandse commissieleden worden doorgegeven.

COMMISSIEPLAN 2020

370 126 'Tabak en
tabaksproducten'
DATUM

27-11-2019
PAGINA

8/10

BIJLAGE A
Verklaring van de stakeholdercategorieën
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

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.

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

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.
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BIJLAGE B
Taken en verantwoordelijkheden normcommissie
-

-

De normcommissie is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng bij Europese en internationale
normalisatie op het desbetreffende gebied.
o stemmen en leveren van commentaar op stemdocumenten
o vaststellen van de Nederlandse standpunten, die door Nederlandse delegatieleden worden
ingebracht bij vergaderingen van internationale commissies (TC), subcommissies (SC),
werkgroepen (WG) of taakgroepen (TG).
De normcommissie stelt de Nederlandse delegatie bij vergaderingen van internationale commissies,
normcommissies, werkgroepen of taakgroepen vast.
De normcommissie is verantwoordelijk voor het afstemmen en promoten van het Nederlandse standpunt
met norm(sub)commissies binnen en buiten het werkgebied.
De normcommissie wisselt intern en extern informatie uit over initiatieven die relevant zijn voor het
werkterrein van de normcommissie.
Het geven van technische adviezen binnen het werkgebied van de commissie.
Fungeren als platform voor toetsing van voorstellen voor nieuwe normalisatieactiviteiten en voor een
goede aansluiting van normen en andersoortige regelgeving.
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BIJLAGE C
Taken en verantwoordelijkheden secretariaat
Secretariaatsvoering en ondersteuning standaardisatie-/normalisatieactiviteiten:
Organisatie normcommissievergaderingen
Bijwonen vergadering
Opstellen agenda (in samenwerking met de voorzitter)
Verslaglegging vergadering
Contact onderhouden met normcommissieleden
Toegang tot ISOlutions zonder selectie van documenten
Ledenbestand normcommissie (administratie)
Bewaken kwaliteitseisen:
Redactie van (concept) normen (conform NEN-eisen)
Bewaken onderlinge consistentie van samenhangende normen (wetgeving)
Coördinatie op nationaal en internationaal niveau:
Deelname aan CEN- en ISO-werk, Nederlandse inbreng verzorgen door:
o commentaar leveren en stemmen
o inbrengen van Nederlandse standpunten bij internationale vergaderingen via Nederlandse
delegatieleden of door directe deelname
o overname van CEN- en ISO-normen
o inbrengen van nieuwe Nederlandse initiatieven bij CEN of ISO

