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1 Algemene gegevens

Stichting Koninklijk Nederlands
Normalisatie-Instituut

1.1 Commissie
330022 ‘Flexibele vloerbedekking’
1.2 Werkgebied
Normalisatie van eisen en beproevingsmethoden voor flexibele vloerbedekking voor consumenten en
projectinrichting. Sportvloeren zijn uitgezonderd van de scope.
De nationale normcommissie neemt actief deel aan het werk van Europese (CEN) en Internationale
(ISO) normalisatie op dit gebied door het leveren van experts en commentaar. De normcommissie
vormt een groep van experts vanuit de producerende industrie, brancheverenigingen en retail.
1.3 Belang
De normcommissie Flexibele vloerbedekking waarborgt het Nederlandse belang bij de CEN en ISO
commissies met betrekking tot normen voor flexibele vloerbedekking, waaronder vinyl, pvc en
linoleum.
Overheid, bedrijfsleven en consumenten kunnen afspreken aan welke normen producten en diensten
moeten voldoen. Het proces om tot deze normen te komen heet normalisatie. De meeste normen
worden vrijwillig toegepast. Normen kunnen als hulpmiddel fungeren om aan wettelijke eisen te
voldoen. Ook de regelgeving van de Europese Unie (EU) maakt gebruik van normen. Ook voor het
Europese beleid geldt dat de meeste normen vrijwillig zijn. Voor de Nederlandse belanghebbenden is
het belangrijk dat de invulling van de normen overeenstemt met het in Nederland gewenste niveau.
Per 1 januari 2007 moeten alle soorten vloerbedekkingen die in Europa op de markt worden gebracht
voorzien zijn van CE-markering. CE staat voor Conformitie Européen en betekent dat het product
voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. De eis van CEmarkering geldt dus zowel voor in Europa geproduceerde vloerbedekking als voor in Europa
ingevoerde vloerbedekking. Voor flexibele vloerbedekking betekent dit bijvoorbeeld dat moet worden
voldaan aan eisen ten aanzien van de emissie van vluchtige organische stoffen terwijl er tevens een
brandklasse moet worden aangegeven. De eisen zijn vastgelegd in de Europese
Bouwproductenrichtlijn (Construction Products Directive, CPR), de meetmethoden zijn vastgelegd in
de geharmoniseerde norm EN 14041 Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential
characteristics.
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2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
De normcommissie Flexibele vloerbedekking ressorteert direct onder de Beleidscommissie 330
'Consumentenzaken'.
Commissie
330
330022

Naam
Beleidscommissie Consumentenzaken
Flexibele vloerbedekking

2.2 Internationale relaties
Commissie
CEN/TC 134
CEN/TC 134/WG 7
CEN/TC 134/WG 10
CEN/TC 134/WG 11

Naam
Resilient, textile and laminate floor coverings
Resilient floor coverings
Harmonization
Modular mechanical locked floor coverings
(MMF)

Binding
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

ISO/TC 219
ISO/TC 219/WG 2

Floor coverings
Resilient floor coverings

P-member
P-member

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 stemrecht.

De nationale normcommissie ontvangt via CEN/TC 134 en ISO/TC 219 liaison rapporten van de
volgende partijen:
−
−
−
−
−
−
−
−

CEN/TC 126 – Acoustics
CEN/TC 193 – Adhesives
CEN/TC 217 – Sports surfaces
CEN/TC 339 – Slip resistance
CEN/TC 350 – Sustainability of construction works
CEN/TC 351 – Construction products: Assessment of release of dangerous substances
ISO/TC 59/SC 16 – Buildings and civil engineering works - Accessibility and usability of the
built environment
IEC/SC 59F – Surface cleaning appliances
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

ISO/TC 59/SC 17 – Buildings and civil engineering works - Sustainability in buildings and civil
engineering works
ISO/TC 92/SC 4 – Fire safety - Fire safety engineering
ISO/TC 146/SC 6 – Air quality - Indoor air
ISO/TC 205 – Building environment design
ISO/TC 296 – Bamboo and Rattan
IEC/TC 101 – Electrostatics
ERFMI: European Resilients Flooring Manufacturers' Institute
MMFA: Multilayer Modular Flooring Association
RFCI: Resilient Floor Covering Institute

3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Ledenbestand per 1 augustus 2019:
Naam persoon

Werkgever

Belanghebbende

Rol

Categorie
stakeholder a

F.W. Seifert

Forbo Flooring

nvt

n.v.t./5a

H.M. Reijnhoudt
A. Verhees
J. Mulder
H.E.M. Schutjes

NEN
Tarkett Holding
Interfloor Tapijt Vinyl Project
Vereniging NRK Flexibele
Kunststoffen

nvt
idem
idem
idem

Voorzitter/
lid
secretaris
lid
lid
lid

n.v.t.
5a
5a
6b

Review belanghebbenden
Laatste review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2017
Stakeholderanalyse: Gerflor is benaderd voor deelname in de normcommissie nadat een paar keer
commentaar was ontvangen op openbare stemmingen, maar Gerflor heeft geen interesse in
deelname. Struikelblok ligt waarschijnlijk bij de financiering. Ook Euretko is benaderd maar heeft ook
geen belangstelling in deelname.
Eerstvolgende review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2020.

4 Publicaties
4.1 Nationaal
Binnen normcommissie 330022 zijn geen nationale normen ontwikkeld voor flexibele vloerbedekking.
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4.2 Europees
Het complete overzicht van Europese normen is te vinden op de website van CEN/TC 134 'Resilient,
textile and laminate floor coverings'.
4.3 Internationaal
Het complete overzicht van internationale normen is te vinden op de website van ISO/TC 219 'Floor
coverings'.

5 Serviceprofiel
5.1 Waarom een 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.
5.2 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: netwerk, invloed, draagvlak en kennis. Dit wordt in de volgende
paragrafen verder uitgewerkt.
Onder ieder aspect zijn verschillende diensten van NEN gecategoriseerd. Ieder aspect is opgedeeld in
verschillende 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.
5.3 Netwerk
Deelname aan de normcommissie biedt de leden toegang tot een nationaal, Europees en
internationaal netwerk van experts. De experts treffen elkaar in plenaire vergaderingen en
bijeenkomsten van onderliggende structuren. Tevens borgt de normcommissie dat de Europese
normen optimaal aansluiten bij Nederlandse belangen, kennis, ervaring, gewoonten en afzetmarkten.
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5.4 Invloed
De normcommissie geeft de leden de mogelijkheid de inhoud en toepasbaarheid van normen en
andere afspraken te beïnvloeden vanuit het belang van de eigen organisatie of sector. Deelname aan
nationale en internationale normalisatie vertaalt zich naar directe invloed; Invloed op
normalisatieprogramma’s, op de inhoud van normen, maar ook op andere ontwikkelingen in de sector.
Normalisatie wordt ingezet als instrument voor zelfregulering in nationale, Europese en internationale
context (waaronder wet- en regelgeving).
Het voorzitterschap van CEN/TC 134/WG 10 en ISO/TC 219 wordt ingevuld door een lid van de
normcommissie, dhr. Seifert, waardoor de lijnen kort zijn.
5.5 Draagvlak
De leden van de commissie creëren een draagvlak voor afspraken die worden vastgelegd in
internationaal gedragen normen. De normcommissie wordt geïnformeerd over nieuw gepubliceerde
normen. De besluitvorming in de normcommissie vindt plaats op basis van consensus. De actualiteit
van de normen wordt bewaakt door de normen vijfjaarlijks te evalueren (systematic review).
5.6 Kennis
De commissie biedt de leden een platform voor toegang tot kennis. Deze kennis betreft normen, maar
ook kennis van ontwikkelingen op het gebied van technologie, regelgeving en toepassing van normen.
Binnen het werkgebied van de commissie wordt gesproken over nieuwe ontwikkelingen en
toekomstige aanpassingen. De normcommissie ontvangt selectieve notificatie en duiding van
relevante TC documenten. De normcommissie heeft via ISOlutions toegang tot alle WG documenten.
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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.

6 Werkprogramma
6.1 CEN werk
Project

Normnummer

Titel

Werkgroep

00134254 prEN ISO 10581

Resilient floor coverings - Homogeneous
poly(vinyl chloride) floor covering Specifications (ISO/DIS 10581:2018)

CEN/TC 134/WG 7

00134259 FprEN 15398

Resilient, textile and laminate floor coverings - CEN/TC 134/WG 10
Floor covering standard symbols Complementary element

00134269 prEN 17317

Resilient, textile and laminate floor coverings - CEN/TC 134/WG 10
Light reflectance value (LRV) of a flooring
surface

00134273 prEN 1816

Resilient floor coverings - Specification for
homogeneous and heterogeneous smooth
rubber floor coverings with foam backing

CEN/TC 134/WG 7
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00134274 prEN 1817

Resilient floor coverings - Specification for
homogeneous and heterogeneous smooth
rubber floor coverings

CEN/TC 134/WG 7

00134275 prEN 12199

Resilient floor coverings - Specifications for
homogeneous and heterogeneous relief
rubber floor coverings

CEN/TC 134/WG 7

00134276 prEN 17396

Resilient floor coverings - Quartz vinyl tiles Specification

CEN/TC 134/WG 7

00134278 EN ISO
Resilient floor coverings - Specification for
20326:2018/prA1 floor panels/assembly for loose laying Amendment 1

CEN/TC 134/WG 7

00134279 prEN ISO 23999
rev

CEN/TC 134/WG 7

Resilient floor coverings - Determination of
dimensional stability and curling after
exposure to heat

00134280 EN ISO
Resilient, textile and laminate floor coverings - CEN/TC 134/WG 10
10874:2012/prA1 Classification - Amendment 1

6.2 ISO werk
Normnummer

Titel

ISO/DIS 11638

Resilient floor coverings -- Heterogeneous poly(vinyl chloride)
flooring on foam -- Specification

ISO 20326:2016/AWI Amd 1

Resilient floor coverings -- Specification for floor panels/assembly
for loose laying

ISO 10874:2009/AWI Amd 1

Resilient, textile and laminate floor coverings – Classification –
Amendment 1

ISO/FDIS 10581

Resilient floor coverings – Homogeneous poly(vinyl chloride) floor
covering – Specifications

7 Lidmaatschappen van werkgroepen
7.1 Lidmaatschappen van Europese werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

CEN/TC 134/WG 7
CEN/TC 134/WG 10

Resilient floor coverings
Harmonization

F.W. Seifert
F.W. Seifert
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CEN/TC 134/WG 11

Modular mechanical locked floor coverings
(MMF)

F.W. Seifert

7.2 Lidmaatschappen van internationale werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

ISO/TC 219/WG 2

Resilient floor coverings

F.W. Seifert

8 Evaluatie en voortgangsrapportage
De normcommissie heeft een actieve bijdrage geleverd aan het Europese en internationale
normalisatiewerk binnen ISO en CEN dat van belang is voor de Nederlandse stakeholders. De focus
binnen de normcommissie ligt bij de Europese en internationale normen waarnaar in de
geharmoniseerde norm voor vloerbedekking wordt verwezen.
De heer Pluijmert heeft zijn voorzitterschap van de normcommissie overgedragen aan de heer Seifert.
De heer Seifert heeft als lid van de Nederlandse delegatie deelgenomen aan de vergadering van
CEN/TC 134 en ISO/TC 219 en de onderliggende werkgroepen.
De normcommissie brengt haar stem uit op alle stemdocumenten die binnen deze commissies worden
uitgezet. In 2019 vergadert de normcommissie op 5 november a.s. bij Interfloor in Zwartsluis.
De herziene versie van de norm EN 14041 Resilient, textile, laminate and modular multilayer floor
coverings - Essential characteristics is gepubliceerd in 2018. De norm is echter niet geciteerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie, wat betekent dat de herziene versie nog niet is
geharmoniseerd. Tot die tijd blijft EN 14041:2004/AC:2006 de geldende norm voor CE-markering. Dit
is verwarrend voor de markt. Op hoog niveau binnen CEN en de Europese commissie lopen
gesprekken om uit deze impasse te komen.
De heer Seifert heeft aangegeven vanuit de normcommissie betrokken te willen zijn bij CEN/TC 339 –
Slip resistance. Aangezien hiervoor op dit moment geen nationale normcommissie actief is, kan er
vanuit NEN geen Nederlandse delegatie naar de vergadering van CEN/TC 339 worden afgevaardigd.
Vanuit NEN-bouw is aangegeven dat er in 2019 nogmaals wordt gekeken of er genoeg
belanghebbenden zijn (inclusief bijbehorende financiering) om de Nederlandse normcommissie te
reactiveren om actief betrokken te zijn bij het werk dat binnen CEN/TC 339 is gestart voor Slip
resistance.
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9 Doelstellingen en geplande activiteiten
9.1 Doelstellingen
De normcommissie draagt zorg voor het uitbrengen van de Nederlandse stem op de normen en
overige stemdocumenten die onder het werkgebied vallen. Indien van toepassing wordt eveneens
commentaar gegeven. De focus binnen de normcommissie ligt bij de Europese en internationale
normen waarnaar in geharmoniseerde norm voor vloerbedekking (EN 14041) wordt verwezen.
Van workitems die nu als prEN, CD of DIS geregistreerd zijn, wordt in 2020 in elk geval een
stemronde verwacht. Van nieuw geregistreerde work items kan dit zo zijn, maar dit is afhankelijk van
de ontwikkeling van de working draft.
De normcommissie blijft op de hoogte van ontwikkelingen binnen de CEN en ISO commissies
waarvan lidmaatschappen zijn, door middel van het toezenden notificaties van de agenda's,
verslagen, conceptteksten en overige relevante documenten. Via ISOlutions hebben de leden toegang
tot alle documenten die binnen CEN/TC 134 en ISO/TC 219 worden verspreid, inclusief de
documenten van de relevante onderliggende werkgroepen.
De normcommissie stelt de Nederlandse delegatie vast voor de vergaderingen van CEN/TC 134 en
ISO/TC 219 en levert input aan de delegatie voor de in te nemen standpunten.
9.2 Geplande activiteiten
−
−
−
−
−
−

Organisatie van één normcommissievergadering.
Stemmingen uitvoeren en commentaar inbrengen.
Volgen van New Work Items (NWI’s).
Delegatie naar CEN/TC 134 en onderliggende werkgroepen vaststellen.
Uitvoeren van vastgestelde acties m.b.t. ontwikkeling van normen.
Mogelijkheden onderzoeken om actief betrokken te zijn bij CEN/TC 339 – Slip resistance.
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Bijlage - 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 /

Organisaties die de voorwaarden bepalen waaraan het product of dienst

opdrachtgevers

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 adviseren

3b

Brancheorganisaties van adviserende partijen

4a

Uitvoerende / toepassende / dienstverlenende

Productnormalisatie: organisaties die het product gebruiken / toepassen in

organisaties

hun dienstverlening naar de eindgebruiker toe (bijv. aannemer,

(bijv. ingenieursbureaus, adviesbureaus, consultancy)

installateur).
Dienstennormalisatie: organisaties die een proces of dienst verlenen aan
de eindgebruiker (bijv. schuldhulpverlener).
4b

Brancheorganisaties van uitvoerende /
dienstverlenende / toepassende partijen

5a

Producenten / leveranciers van hoofdproduct

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.

5b

Brancheorganisaties van producenten /
leveranciers van hoofdproduct

6a

Producenten / leveranciers van aanhangende

Bij productnormalisatie betreft dit producenten / leveranciers van

producten en diensten

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