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1 Algemene gegevens
1.1 Commissie
345433 ‘Hijs- en hefmiddelen in de evenementenindustrie’

1.2 Werkgebied
De normcommissie heeft als taak het leveren van de Nederlandse inbreng in CEN/TC 433
'Entertainment Technology - Machinery, equipment and installations'. De nadruk van dit werk ligt op
eisen aan hijs- en hefmiddelen en toebehoren, alsmede het gebruik daarvan. De normcommissie heeft
geen nationaal werkprogramma.

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

345433

Hijs- en hefmiddelen in de evenementenindustrie

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

Binding

CEN/TC 433

Entertainment technology – Machinery,

lid

equipment and installations

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.
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3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Ledenbestand per 01-04-2020
Naam persoon

Werkgever

Belanghebbende

Rol

Stakeholder
categorie

G.J. Brouwer

Frontline Rigging Consults B.V.

Frontline Rigging Consults B.V.

Lid

3a

R. Schilderman

Rigroy

Rigroy

Lid

3a

D. Bakker

Stichting Nationale Opera en Ballet

Stichting Nationale Opera en Ballet

Lid

1a

C. Keus

NEN

-

Secr.

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

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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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.

4 Publicaties
4.1 Nationaal
n.v.t.
4.2 Europees
De publicaties van CEN/TC 433
4.3 Internationaal
n.v.t.

5 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
5.1 Nationaal werk
NC 345433 treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 433 en heeft geen nationaal
werkprogramma.
5.2 CEN werk
Het werkprogramma van CEN/TC 433
5.3 ISO/IEC werk
n.v.t.

6 Lidmaatschappen van werkgroepen
6.1 Lidmaatschappen van Europese werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert
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CEN/TC 433/WG 1

Machinery

CEN/TC 433/WG 2
CEN/TC 433/WG 4

Work equipment and installations
Codes of practice

G.J. Brouwer, R. Schilderman en
D. Bakker
G.J. Brouwer, R. Schilderman
G.J. Brouwer
R. Schilderman en D. Bakker

6.2 Lidmaatschappen van internationale werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

n.v.t.

7 Evaluatie en voortgangsrapportage
In de afgelopen periode is in CEN/TC 433 de aandacht uitgegaan naar het afronden van EN 17206
(voor hijs- en hefmiddelen), welke naar verwachting medio 2020 zal worden gepubliceerd. Verdere
vorderingen zijn gemaakt met het nieuwe ‘preliminary’ item voor een code of practise voor ‘lifting and
motion operations’.

