
Chats Railforum Meetup Standaardisatie, 21 april 2021 
 
Met antwoorden van Anton van Himbergen (Ricardo) in rode tekst en van Rob Dirven (ProRail) in 
blauwe tekst; 26 augustus 2021. 
 
 
[21-4-2021 14:44] Heinrich, Jorgen JM 

Is de techniek ondertussen niet zover gevorderd dat we af moeten van de spoor sector unieke 
normen? 

Dit is een goede ontwikkeling. Hierdoor worden de kosten van spoorse producten ook goedkoper en 
kunnen innovaties sneller in het spoor geimplementeerd worden. Echter sommige fenomenen, 
technieken zijn zo specifiek dat er altijd spoorse standaarden zullen blijven. 

[21-4-2021 15:05] Heinrich, Jorgen JM 

Rob, wat is volgens jou de reden dat er binnen NL steeds minder interesse is? Komt dat door de 
kosten van inzet? 

Dit heeft te maken met de kosten van inzet, met name de mensuren zijn vaak de 'bottleneck'. 
Daarnaast speelt onbekendheid met de organisatie van standaardisatie een rol (normcommissies, 
werkgroepen, de samenhang met TSI's en andere regelgeving, etc.). 

[21-4-2021 15:29] ACF Sierts 
De presentatie van Asef maakt indringend duidelijk dat normen enorm kosten opdrijvend kunnen zijn. 
Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Vraag: hoe wordt dat nu beschouwd / getoetst / gesignaleerd als 
er een nieuwe of aangepaste norm wordt afgewogen ?  
[21-4-2021 15:31] Zee, F. (Fulco) 

Daarom moet je juist je invloed uitoefenen op die normen om te zorgen dat ze niet nodeloos 
kostenverhogend worden. 

Het opstellen van nieuwe normen en wijzigen van bestaande normen wordt gecoördineerd binnen 
NEN/NEC voor Nederland, CEN/Cenelec voor Europa en ISO/IEC wereldwijd. Het is juist de taak van 
de normcommissies om deze ontwikkelingen te volgen en er invloed op uit te oefenen. De bedrijven 
die lid zijn kunnen hier actief aan deelnemen. Normen kunnen prijsopdrijvend zijn maar daarentegen 
juist ook kostenbesparend zijn vanwege de standaardisatie (en dus uitwisselbaarheid) van producten. 

[21-4-2021 15:32] Iddink, Jasper J 

De ERA heeft een Economic Survey Group die voorstellen in principe daarop moet beoordelen, 
voordat ze referenced worden. Maar die komt daar in de praktijk vaak niet aan toe 

Bij de ontwikkeling van de regelgeving TSI wordt ook gekeken naar de economische impact (de 
Survey Group waar Jasper Iddink het over heeft). Echter is dat hoog over, geldig voor heel Europa en 
meestal gefocust op nieuwbouw.  

Anderzijds kan het soms ook zo zijn dat op lange termijn het effect wel gunstig is voor de business. 
Een kwestie van ‘ even door de zure appel heen bijten ..” 

Tevens wil ik zeker niet uitsluiten dat bij de invoering van de regelgeving en standaarden specifieke 
cases over het hoofd zijn gezien. Daarom is het belangrijk dat deze weeffouten er snel uitgaan en dat 
er invloed wordt genomen. Wijzigen van een bestaande norm is zeker niet onmogelijk! 

[21-4-2021 15:33] Schermers, F. (Freek) 



Normtoepassing in brown-field situaties is vaak complex. Wordt hier binnen normcommisies 
nadrukkelijk naar gekeken? 

Dit is vooral relevant voor die situaties waar de toepassing van een norm verplicht is. Deze afweging 
wordt op het niveau van de ERA gemaakt, waar de verwijzingen naar de normen in de verplichte TSI’s 
worden opgenomen. Echter ben ik mij wel bewust dat de gremia op dit niveau de echte technische 
impact niet altijd overzien en daardoor mogelijk verkeerde inschattingen maken. 

[21-4-2021 15:33] Heinrich, Jorgen JM 

Het grootste risico van normgeving is dat mensen die alleen nog maar letterlijk gaan toepassen ipv na 
te denken over het doel van de norm 

Het maatschappelijke doel van de norm is duidelijk. Echter het individuele belang kan afwijkend zijn. 
Voor een leverancier is het ook zekerstellen van omzet en groei.  

Dit kan het geval zijn maar dit hangt van de gebruiker af. Daarnaast zal er zonder normalisatie 
(standaardisatie) een wildgroei aan interpretaties en oplossingen ontstaan, die vaak niet goed op 
elkaar aansluiten. 

[21-4-2021 15:33] Himbergen, Anton van 

Helaas heeft een CBA in Europa nog te weinig aandacht, 

[21-4-2021 15:34] Marleen van de Kerkhof - Dual Inventive (Gast) 

Een vraag voor Henk van Oostveen alsjeblieft, hoe gaat ProRail om met interne ontwikkelingen op het 
gebied van software, gerelateerd aan EU-regelgeving? Denk hierbij aan de software schil op veiligheid 
bij EULYNX (EN 50128). 

Het antwoord hierop heb ik niet paraat en moet ik (RD) nog nagaan. 

[21-4-2021 15:34] van Essen, Martin 

Het belangrijkste oogmerk van normen is het vergemakkelijken van overeenkomsten in de branche en 
industrie. Binnen die overeenkomsten is het wel belangrijk vast te stellen welke rol de voor die 
overeenkomst relevante normen spelen. / Zoals hierboven al gezegd, dit illustreert nog maar eens het 
belang van invloed nemen in ontwikkeling van standaarden.  

Hier sluiten wij ons volledig bij aan (met dank aan Martin als commissielid van normcommissie NEC9). 

[21-4-2021 15:34] LAGERWEIJ Arnold 

Is het niet het gevolg van het feit dat risico's door de 'samenleving' worden geaccepteerd? 

Niet alle risico’s kunnen en willen we wegnemen. Zeker op een internationale schaal is dat niet 
realistisch. We willen ook nog wel voortgang boeken en nieuwe dingen realiseren. Dan is acceptatie 
(we moeten er mee leren leven) wel nodig. 

Risico's kunnen nooit volledig worden weggenomen door normering, maar het helpt wel om 
(onnodige) risico's te verkleinen. 

[21-4-2021 15:38] Hendriks, P.A. (Paul) 

het voorbeeld van Ruud gaat ook internationaal op voor China. zij proberen door beinvloeden van 
normen hun industrie te bevoordelen.  



We zien dat China en Japan zeer actief zijn op het gebied van internationale standaardisatie (ISO en 
IEC). Het valt niet mee om hier als klein land voldoende tegenwicht tegen te bieden. Dit is één van de 
aanleidingen om normalisatie onder de aandacht te brengen in de Nederlandse spoorsector. 

[21-4-2021 15:38] Makkinga, L.C. (Leendert) 

Nemen soms ook hoogleraren mee om hun gelijk onafhankelijk te laten bevestigen 

[21-4-2021 15:40] Heinrich, Jorgen JM 

En die landen hebben ook eigen industrie die hier heel veel belang bij heeft 

[21-4-2021 15:47] COENRAAD Wim -EXT 

eens. als je wacht tot de norm in stemming komt ben je te laat en heb je de "kennisdeling" in de 
discussies gemist. 

De beïnvloeding van normen door China is intensief. De partijen in China werken daarbij samen. 
Industrie – ministerie – universiteiten: samen leveren ze hun expertise om nieuwe wereldstandaarden 
te ontwikkelen, waar de Chinese industrie van kan profiteren.  

Het helpt zeker om deel te nemen in de belangrijke werkgroepen (die aan de normen werken). In de 
formele stemrondes kan wel degelijk inhoudelijk commentaar geleverd worden, dat vervolgens in de 
werkgroepen wordt verwerkt. 

[21-4-2021 15:49] Makkinga, L.C. (Leendert) 

Indien norm in TSI zit dan toets bij indienststelling door ILT toch? 

Dat durf ik niet te zeggen, dit zouden we na moeten vragen bij ILT. 

[21-4-2021 15:49] Kranendonk, Ruud RP 
toelating is nu ook europees 
 
[21-4-2021 15:50] Iddink, Jasper J 

In principe toetst ERA nu, Voor binnenlands materieel of binnenlandse specifieke gevallen kan ILT dat 
(ook) toetsen  

Geen toelichting nodig 

[21-4-2021 15:51] Makkinga, L.C. (Leendert) 

Voorbeeld van wetenschapper was enkel bedoeld om belang dat andere landen dan Nederland 
hechten aan totstandkoming normen. 

Geen toelichting nodig 

[21-4-2021 15:51] Lodder, Ilona I 
Compliance aan alle toelatingseisen in TSI en RIS worden eerst gekeurd door resp. Notified en 
Designated Bodies. Dat gaat vervolgens inderdaad naar ILT voor vergunningverlening.  
like 2 
 
[21-4-2021 15:51] Rob 

notified body toetst tegen de eisen in de TSI. NoBo rapport is onderdeel van de toelating 



[21-4-2021 15:51] Schermers, F. (Freek) 

Makkinga, L.C. (Leendert) : Notified Body doet dat volgens mij... ILT toetst op proces. Volgens mij is 
de achterliggende vraag ook hoe je binnen een aanbesteding (of zelfs na aanbesteding) omgaat met 
een nieuwe norm, die via TSI wet is geworden 

[21-4-2021 15:53] Hendriks, P.A. (Paul) 

normen die voldoen aan de TSI worden aangeduid als geharmoniseerde normen. dit wordt door ERA 
ism de representative bodies zoals EIM en CER vastgesteld. 

[21-4-2021 15:53] Hendriks, P.A. (Paul) 

als in TSI wordt verwezen naar een (deel van) een norm, dan is deze wettelijk verplicht 

Het is iets genuanceerder: met het voldoen aan een geharmoniseerde norm wordt een 'vermoeden 
van overeenstemming' met de betreffende EU Directive (en dus TSI's) aangetoond. Men mag de 
overeenstemming ook op een andere manier dan via de normen aantonen, maar volgens mij gebeurt 
dit in de praktijk nauwelijks. 

[21-4-2021 15:53] Heinrich, Jorgen JM 

De wet is heel duidelijk. De handhaver toetst tegen de geldige wet op het moment dat je product in het 
commerciële verkeer komt 

[21-4-2021 15:55] Mark Van Hesse 

Heinrich, Jorgen JM  Dat is waar, maar er wordt wel altijd een overgangsperiode van oud naar nieuw 
gedefinieerd. Geldt bijvoorbeeld voor TSI en voor CENELEC normen. 

[21-4-2021 15:56] ACF Sierts 

We zouden m.i. wel moeten voorkomen dat het weer een klassiek ‘landen-tegen-landen’-wedstrijdje 
wordt... 

Basis voor een standpunt is vaak toch wat gaat de nieuwe standaard ons kosten. Veel van de 
verschillen zitten in de landspecifieke oplossingen die in het verleden gemaakt zijn.  

Een van de belangrijke kenmerken van standaardisatie is dat er per definitie consensus moet zijn over 
de gekozen oplossingen. Er kunnen natuurlijk discussies zijn tussen landen maar uiteindelijk wordt er 
via een stemming bepaald of een standaard gepubliceerd kan worden. 

[21-4-2021 15:57] Amy de Man 

Is er wel sprake van een collectief Nederlands belang of zijn er vooral specifieke individuele belangen 
voor Nederlandse bedrijven?  Inventariseer en stroomlijn dat in eerste instantie via de 2 
normcommissies van NEN. 

De specifieke belangen van een individueel bedrijf kunnen door middel van een 
commissielidmaatschap behartigd worden. Binnen de normcommissie wordt dan op basis van 
consensus een Nederlands standpunt geformuleerd, dat ingediend wordt bij de Europese en 
internationale standaardisatie-organisaties CEN/CENELEC en ISO/IEC. Overigens is mijn ervaring in 
de normcommissie NEC9 dat er in minstens 95% van de gevallen al heel snel consensus is. Het komt 
slechts sporadisch voor dat de belangen (of meningen) van de verschillende bedrijven echt 
tegengesteld zijn. 



[21-4-2021 15:58] Kranendonk, Ruud RP 
NL heeft veel aanzien binnen de EU en de CENELEC. De samenwerking met andere landen is goed.   
like 1 
Collectief invloed nemen is altijd het meest succesvol. Het aantal Nederlandse partijen wat via de 
Nationale toets commissies deelneemt is beperkt. Ik heb geen recente voorbeelden dat het individuele 
belang strijdig was aan het Nederlandse collectieve belang.  Indien het individueel belang groot is, zal 
de desbetreffende partij overwegen om zelf in de norm werkgroep deel te gaan nemen.  
 
[21-4-2021 16:00] Heinrich, Jorgen JM 

Dank Railforum voor deze uiterst boeiende discussie. Ik moet naar een volgend overleg. Ik haak graag 
aan in oktober of in de tijd daarnaar toe.  

like 2 
 
[21-4-2021 16:00] Baalbergen, Freek JF 

Hartelijk dank, was erg interessant! Ik moet naar mijn volgende afspraak. 

[21-4-2021 16:00] Lodder, Ilona I 

Bij een change of law: Als er geen gebruik gemaakt kan worden van een wettelijke overgangsregeling, 
kan een ontheffingsaanvraag nog overwogen worden. Anders leidt het onvermijdelijk tot een change 
in projectscope, want voldoen aan de wet is randvoorwaardelijk voor vergunningsverlening. De 
benodigde effort van Supplier bij een change of law kun je mee uit te vragen in de aanbesteding.  

[21-4-2021 16:01] Hendriks, P.A. (Paul) 

TSI werkgroepen zijn toegankelijk voor leden van de representative bodies. bij Europese 
richtlijn/verordening is vastgelegd, dat ERA samenwerkt met representative bodies zoals era en cer. 
ProRail is lid van eim, ns van cer.  

De lijst van vertegenwoordigende organisaties is groter. Voor elke marktspeler is er wel een 
organisatie die zijn belangen rechtstreeks in gesprek met de ERA kan verdedigen. Hieronder de 
complete lijst (versie April 2020):  

– Union of the European Railway Industries (UNIFE); 

– Community of European Railways and Infrastructures Companies (CER) ; 

– European Infrastructure Managers (EIM) ; 

– International Association of Public Transport (UITP) ; 

– International Union of Private Wagons (UIP) ; 

– International Union of Combined Road-Rail Transport Companies (UIRR) ; 

– European Rail Freight Association (ERFA) ; 

– European Transport Federation (ETF); 

– Autonomen Lokomotivführer-Gewerkschaften Europas (ALE); 

– European Passengers Train and Traction Operating Lessors' Association (EPTTOLA); 

– European Federation of Museum and Tourist Railways (FEDECRAIL); 

– Notified Bodies Association (NB-Rail AISBL); 

– Alliance of Rail New Entrants (ALLRAIL); 

– the Association of ERTMS Accredited Laboratories. 

En vervolgens heel veel bedank berichtjes voor interessante presentaties 

Dank voor de positieve terugkoppelingen! 
 


