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Betreft: deelname VVMA in commissies en werkgroepen NEN

Geachte mevrouw Damme,
De afgelopen periode is regelmatig gesproken over de financiering van de NEN producten.
Recent heeft u een verzoek gedaan voor een vergoeding voor deelname in de werkgroep Asbest
in bodem.
De financiering van NEN producten en in het bijzonder het betalen voor deelname in commissies
en werkgroepen is door de VVMA telkens bestreden. Als branchevereniging kunnen wij niet
instemmen met het betalen voor deelname in commissies en werkgroepen van de NEN. Het
bestuur van de VVMA heeft hiervoor de volgende redenen:
1. Het is niet democratisch om het georganiseerde deel van het bedrijfsleven voor de
ontwikkelingskosten van NEN normen te laten betalen. NEN normen worden algemeen
gebruikt en de ontwikkelingskosten zouden aan alle gebruikers moeten worden doorbelast.
2. Het betalen voor een bijdrage aan het ontwikkelen van NEN normen draagt bij aan een
situatie waarbij financiële belangen van commissieleden voor de technische/inhoudelijke
bijdrage kunnen gaan prefereren. Vanuit onze opdrachtgevers kan de indruk ontstaan dat
kostenverhogingen vanuit gewijzigde NEN normen voortkomen uit argumenten om de
gedane investeringen terug te verdienen. Het is voor onze vereniging ongewenst om in een
dergelijke discussie terecht te komen.
3. Als VVMA maken wij ons grote zorgen om de huidige situatie waarin vertegenwoordigers
van individuele bedrijven de NEN normen gaan opstellen en hiermee indirect onze
wetgeving. De binnen onze branche beladen kreet “wie betaalt, bepaalt” lijkt hier wel heel
duidelijk van toepassing. Heldere argumenten tegen deze stelling ontbreken tot op heden.
Het standpunt van de VVMA zal als zodanig naar onze achterban kenbaar worden gemaakt. In
gevallen waarin individuele leden in commissies of werkgroepen deel zullen nemen zal dit
nadrukkelijk vanuit eigen initiatief en belang plaatsvinden.
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