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1 Algemene gegevens

Nederlands Normalisatie-instituut

1.1 Commissie
330 437 ‘Elektronische sigaretten en e-liquids’
1.2 Werkgebied
Normalisatie van veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor elektronische sigaretten en
gerelateerde e-liquids met of zonder nicotine, voor onderwerpen waar nog geen andere technische
commissie voor bestaat. 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.
Het doel van de Europese normen is de productveiligheid en –kwaliteit te verhogen, handelsbarrières
te verlagen en de informatie naar de Europese consumenten te verbeteren. De commissie vormt een
groep die open staat voor experts vanuit de producerende industrie, consumentenverenigingen,
leveranciers, overheids- en onderzoeksinstellingen laboratoria en detailhandel.
1.3 Belang
1.3.1 Doelstelling
Voor de volksgezondheid en het bedrijfsleven zijn de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van
analyseresultaten van groot belang voor de consequente wet- en regelgeving, handhaving. In de
nieuwe versie van de Tobacco Product Directive (TPD) wordt expliciet verwezen naar e-sigaretten en
eisen aan de productveiligheid gesteld. Om de implementatie van de TPD te ondersteunen zijn
gestandaardiseerde methoden noodzakelijk. Tot nu toe bestaan nog geen Europese afspraken,
oftewel normen1, op het gebied van elektronische sigaretten en e-liquids. Normen bieden zekerheid
aan consumenten en handhaving, dat in Europa gekochte producten voldoen aan de
veiligheidsrichtlijnen. Het doel van de normcommissie is het om actief mee te werken aan het
ontwikkelen van Europese normen voor elektronische sigaretten en e-liquids die aan de
randvoorwaarden van de Tobacco Product Directive en de General Product Safety Directive voldoen.

1 Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een
methode. Standaarden kunnen vastgelegd worden binnen een bedrijf of organisatie, binnen een consortium van organisaties of
door erkende standaardisatieorganisaties. Erkende standaardisatieorganisaties (zowel nationale als internationale) werken
volgens een bepaald proces en volgens bepaalde regels voor vertegenwoordiging.
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1.3.2 Motivatie
Het grote voordeel van Europese afspraken is het verlagen van technische handelsbelemmeringen en
de openstelling van de markten in heel Europa. NEN biedt Nederlandse belanghebbenden toegang tot
een netwerk van internationale experts en beslissers, niet alleen op het gebied van elektronische
sigaretten en e-liquids, maar desgewenst ook op aanpalende gebieden zoals duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deelname aan nationale en internationale normalisatie
vertaalt zich direct naar invloed. Invloed op normalisatieprogramma’s, op de inhoud van normen, maar
ook op andere ontwikkelingen in de sector. Het biedt de mogelijkheid de eigen organisatie in deze
(internationale) netwerken te profileren en de eigen producten en diensten te verbeteren op basis van
nieuwe technologie en inzichten. 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.
Nederland heeft, via NEN, een bepalende invloed in de Europese normalisatie. In deze positie kan de
Nederlandse sector borgen dat Europese normen optimaal aansluiten bij Nederlandse producten,
kennis, ervaring, gewoonten, technologie en afzetmarkten. De normcommissie ‘Elektronische
sigaretten en e-liquids’ is instrumenteel voor de consolidatie van de Nederlandse positie in CEN en
ISO.
1.3.3 Regelgeving
Elektronische sigaretten en e-liquids vallen onder de nieuwe versie van de Tobacco Product Directive
(TPD). Op dit moment worden nog geen standaarden in de wetgeving geciteerd. De Europese
Commissie, DG SANTE, staat achter het CEN normalisatie proces voor elektronische sigaretten en eliquids en steunt daarmee landelijke participatie van alle belanghebbenden.

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

330

Beleidscommissie Consumentenzaken

330 437

Elektronische sigaretten en e-liquids
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2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

Projectleiders en experts

CEN/TC 437

Electronic cigarettes and e-liquids

Chairperson: Mr. Arnaud Dumas de Rauly,
Secretary: Nathalie Brossier

WG 1

Terminology and Definitions

Convenor: Mr. Andrea Puglisi, Secretary: Mr.
Giovanni Miccichè
Expert: -

WG 2

Requirements and test methods for
electronic cigarette devices

Convenor: Mr Wolfgang Trinkies, Secretary:
Mr. Guido Höppner
Expert: Mr. F. Kluivingh

WG 3

Requirements and test methods for eliquids

Convenor: Mr L. Humberstone, Secretary: Mr.
Tim Bellamy
Expert: Mr. F. Kluivingh, Mr. C. Verbogt; Mrs.
M. Niedziela, Mrs. S. Costigan, Mrs. A.
Pustelnik

WG 4

Requirements and test methods for
emissions

Convenor: Mr Riccardo Polosa, Secretary:
Mr. Giovanni Miccichè
Expert: Mrs. S. Costigan, Mrs. A. Pustelnik,

ISO/TC 126/SC 3

Vape and vapour products

Convenor: Mr. Arnaud Dumas de Rauly,
Secretary: Mrs. Fabienne RamirezLi
Liaison: Mrs. A. Pustelnik, Mr. F. Kluivingh,
Mr. C. Verbogt, M. Niedziela

WG 1

Determination of substances in e-liquids

Convenor: Mr. Thomas Schmidt, Secretary:
Mr. Guido Höppner
Expert: Mr. C. Verbogt, Mrs. A. Pustelnik,

WG 2

Routine analytical e-cigarette vaping
machine

Convenor: Mr. Derek Mariner
Expert: Mrs. S. Costigan , Mrs. A. Pustelnik,
Mr. F. Kluivingh, Mr. C. Verbogt

WG 3

Analytical methods in emissions

Convenor: tbc
Expert: Mr. C. Verbogt, Mrs. M. Niedziela

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.

2.3

Lidmaatschappen van mondiale werkgroepen

Een aantal commissieleden is actief in internationale commissies die relevant zijn voor de
elektronische sigaretten (e.g. methoden voor nicotinebepaling in dampen). De Nederlandse experts
zorgen voor een liaison tussen het werk op CEN niveau en op ISO niveau om dubbel werk te
voorkomen.
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3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Ledenbestand per september 2019
Naam persoon

Werkgever

Rol

Roulerend

Categorie
stakeholder2

Voorzitter

Dhr. R. Heijstek

Esigbond

Lid

4b

Dhr. Emil t Hart

Esigbond

Lid

4b

Dhr. C. Verbogt

Philip Morris Holland

Expert

5a
5a

Philip Morris Holland

New
expert

Mevr. M. Niedziela
Dhr. S. Aspers

AcVoDa

Lid

1b

Dhr. J. Paaimans

Easy Vapes

Lid

4b

Dhr. F. Kluivingh

Imperial Tobacco

Expert

5a

Mevr.A. Pustelnik

Millers Juice

Expert

5a

Dhr. G. Hendricks

Fontem Ventures

Expert

5a

Mevr. S. Costigan

British American Tobacco/Nicoventures

Expert

5a

Ontbrekende belangrijke stakeholderscategorieën
Stakeholdercategorie

Reden van niet-deelname

6a Producenten / leveranciers van
aanhangende producten en diensten

Op dit moment zijn er (nog) geen Nederlandse commerciële laboratoria, die
de methodes toepassen in hun dienstverlening. In 2018 heeft een
commercieel laboratorium aan de voorjaarsvergadering voor een eerste
kennismaking met het onderwerp deelgenomen.

7 Onderzoeks- 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.

8 Detailhandel

technische normstelling is voor de detailhandel van minder belang in dit
stadium

9 Overheidsinstellingen

NVWA en RIVM hebben in 2018 hun lidmaatschap in de normcommissie
beëindigd

Review belanghebbenden
Laatste review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2017
Eerstvolgende review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2019

2

Zie bijlage C voor de verklaring Stakeholdercategorie
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4 Publicaties
4.1 Nationaal
Op nationaal niveau zijn geen normen gepubliceerd.
4.2 Europees
Een overzicht van het werkprogramma van CEN TC 437 "Electronic cigarettes and e-liquids" bevindt
zich hier.
4.3 Internationaal
Een overzicht van het werkprogramma van ISO TC 126/SC 3 "Vape and vapour products" bevindt zich
hier.

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.
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Netwerk
- NEN treedt op als
vertegenwoordiger/aanspreekpunt van
de normcommissie (nationaal en
internationaal)
- platform voor (Europese) werkgroep
bijeenkomsten/vergaderingen en
kennisuitwisseling
- Indien mogelijk zal de vergadering
gecombineerd worden met een
bedrijfsbezoek of gastspreker.
- NEN ondersteunt de leden actief bij het
bijeenbrengen van partijen uit
aanpalende gebieden
- De commissieleden vergaderen
minimaal 2 keer per jaar.
- Advies bij de lobby en strategiebepaling
voor toegang tot het internationale
netwerk

Invloed
- Tijdens de vergadering wordt de
CEN/TC 437 vergadering voorbereid en
een nationale standpunt afgesproken.
- De leden participeren actief in de
verschillenden werkgroepen,
desgewenst met ondersteuning door
NEN
- Pro-actief anticiperen om normalisatie
als (zelf) regulering in de Eurpese wet
en regelgeving te verankeren
- De commissie heeft het niveau van
invloed verder verhoogd door een aantal
projectleiderschapsposities in een
werkgroep op zich te nemen. Hierin
worden zij ondersteunt door NEN
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Kennis
- Informatieoverdracht vindt plaats via
verslag, documentenstroom, rapporteur
(bijvoorbeeld voorzitter/deskundige)
en/of NEN-consultant.
- Actieve nationale liaison met
aanpalende gebieden (NC 370 126
Tabak en Tabaksproducten)
gefaciliteerd door commissieleden en
secretariaat
- Selectieve notificatie en duiding van
documenten binnen de relevante TC's
en werkgroepen
- Nieuwe en geïnteresseerde leden van
de normcommissie worden in een
introductiebijeenkomst over de
NEN/CEN/ISO en hun rol hierin op de
hoogte gebracht.
- Organiseren van bredere kennissessies
ook met partijen van buiten de
normcommissie, breder dan
normalisatie (e.g. beleidsmakers,
experts)
- Normen binnen het werkgebied van de
commissie worden gratis ter beschikking
gesteld

Draagvlak
- De leden brengen deskundigheid in
namens een organisatie of op
persoonlijke titel. Voor het draagvlak
van de normen is een goede
terugkoppeling met de achterban van
groot belang.
- Het benoemen van
normcommissieleden als experts voor
Europese en Internationale
(werk)groepen wordt door de leden
gedaan. Op deze manier kan Nederland
efficiënter (het ontwikkelen van)
internationale normen beïnvloeden.
- Publiciteit voor het werk van de
normcommissie met specifieke artikelen
in gepaste media, e.g. voor het werven
van nieuwe commissieleden, leveren
van commentaar en promoten van
nieuw gepubliceerde normen.

6 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
De normcommissie heeft naast het volgen van het Europese en internationale werk voor 2019 (zie
bijlage A) de volgende prioriteiten vastgesteld:
• Invloed uitoefenen op het Europese werkprogramma voor 'E-sigaretten en e-liquids' zodat het
optimaal aansluit bij de Nederlandse belanghebbenden door het invullen van projectleidersrollen in
Europese werkgroepen
• Organiseren van nationale vergaderingen waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied
van normen voor elektronische sigaretten en e-liquids worden besproken;
• Onderzoek naar de participatie in de werkgroepen. Indien nodig uitnodiging van de CEN/TC 437
werkgroep vergaderingen naar Nederland (NEN, Delft) om meer Nederlandse stakeholders de
mogelijkheid te bieden, zelf te ervaren hoe afspraken op Europees niveau op het gebied van
methoden voor E-sigaretten en e-liquids gemaakt worden.
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• De gelegenheid geven aan MKB, grote ondernemingen, overheid en belangenorganisaties om deel
uit te maken van het Europese normalisatiewerk op het gebied van elektronische sigaretten en eliquids, en deze zodoende proactief benaderen en uitnodigen voor deelname.
• Deelname aan de ringtesten voor methodevalidatie en aanvullende deelnemende laboratoria
werven
• Draagvlak in de sector bij de implementatie van nieuwe standaarden te vergroten en
productveiligheid te bevorderen door in een vroeg stadium de inhoud van de nieuwe normen onder
de aandacht te brengen bij de toekomstige normgebruikers, e.g.
o Persberichten over nieuwe publicaties op de NEN website
o Samenwerking met Esigbond onderzoeken voor het communiceren van de voortgang
via de brancheorganisatie
o Lezingen tijdens de WOT laboratoriumvakbeurs (voorheen het Instrument)
o Samenwerking met FHI (Federatie het Instrument) onderzoeken
o Communicatiemateriaal via NEN centraal ter beschikking stellen aan leden

7 Evaluatie en voortgangsrapportage
In 2018 hebben de vier Europese werkgroepen een lijst met standaarden geactiveerd en hebben de
eerste, ringtesten voor methodevalidatie en interne consultatierondes plaatsgevonden. Nederlandse
experts zijn goed vertegenwoordigd en ook betrokken als projectleiders. Onder Nederlands
projectleiderschap is de eerste CEN/TR17236:2018 'Electronic cigarettes and e-liquids - Constituents
to be measured in the aerosol of vaping products' gepubliceerd. Op ISO niveau is tevens de norm
ISO 20768 'Vapour products -- Routine analytical vaping machine -- Definitions and standard
conditions' goedgekeurd voor publicatie.
De normcommissie heeft in 2018 twee keer vergaderd ter voorbereiding van de ISO/TC 126/ SC3
'Vape and vapour products' en de CEN/TC 437 'Electronic cigarettes and e-liquids'. Door het
opstappen van zowel de voorzitter als ook de overheidsvertegenwoordigers is veel tijd besteed aan
het zoeken van een opvolger als ook het werven van aanvullende technisch inhoudelijk experts op het
gebied van E-sigaretten en e-liquids.
In het najaar is het werkprogramma en plan van aanpak voor 2019 vastgesteld.

8 Financiering 2018
De normcommissie wordt gefinancierd door bijdragen van de belanghebbende organisaties. Zij
betalen elk een lidmaatschapsbijdrage aan NEN, waarmee de werkzaamheden van
secretariaatsvoering van de normcommissie door NEN (zie bijlage B) gefinancierd worden.
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BIJLAGE A: 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 B: 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
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BIJLAGE C: 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

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

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.

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

