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Nieuwe normen NEN
Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese
normen, in de periode van 4 juni 2020 tot en met 9 juli 2020. De normbladen kunnen worden besteld
bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de
genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059,
2600 GB Delft.
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AgroFood & Consument
NEN-ISO 11036:2020 en

Sensory analysis – Methodology – Texture profile

NEN-EN 1176-10:2020 Ontw. en

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 10:
Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
geheel omsloten speeltoestellen Commentaar voor: 2020-08-03

NEN-EN-ISO 12951:2020 en

Tapijten – Bepaling van het massaverlies, vezelbinding en verandering van het
uiterlijk van trapneuzen met het ″Tretrad″-beproevingsapparaat volgens
Lisson

NEN-EN 13451-2:2015+A1:2020 en

Zwembaduitrusting – Deel 2: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en
beproevingsmethoden voor ladders, trapladders en handgrepen

NEN-EN 14350:2020 en

Artikelen voor zuigelingen en peuters – Drinkgerei – Veiligheidseisen en
beproevingsmethoden

NEN-EN-ISO 15151:2020 en

Zuivelproducten, zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen –
Bepaling van mineralen en sporenelementen – Inductief gekoppelde
plasma-atomaire emissie spectrometrie (ICP-AES) methode

NEN-EN 15947-2:2020 2e Ontw. en

Pyrotechnische artikelen – Vuurwerk, Categorieën F1, F2 en F3 – Deel 2:
Categorieën en soorten van vuurwerk Commentaar voor: 2020-08-17

NEN-EN-ISO 16958:2020 en

Zuivelproducten en zuigelingenvoeding – Bepaling van het vetzuurgehalte –
Capillaire gaschromatografische methode

NEN-EN 17374:2020 en

Diervoeders: Bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van anorganisch arseen in diervoeders door middel van anionenwisseling HPLC-ICPMS

NEN-EN 17396:2020 en

Veerkrachtige vloerbedekkingen – Quartz vinyltegels – Specificatie

NEN-EN 17517:2020 Ontw. en

Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis – Determination of
mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic
hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis Commentaar voor:
2020-06-14

NEN-EN 17520:2020 Ontw. en

Bergbeklimmersuitrusting – Draagriemen met zelfzekering – Vereisten en
testmethodes Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 17521:2020 Ontw. en

Voedingsmiddelen – Bepaling van alternaria toxines in tomaat, tarwe en
zonnebloempitten met SPE reiniging en HPLC-MS/MS Commentaar voor:
2020-07-20

NEN-EN 17528:2020 Ontw. en

Clothing – Physiological effects – Measurement of water vapour resistance by
means of a sweating manikin Commentaar voor: 2020-08-03

NEN-EN-ISO 1833-29:2020 en

Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 29: Mixtures of polyamide with
polypropylene/polyamide bicomponent (method using sulfuric acid)

NEN-EN-ISO 20647:2020 en

Zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen – Bepaling van totaal jood
met inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie (ICP-MS)

NEN-ISO 20982:2020 en

Priests (caper) (Capparis spp.) – Specification and test methods

NEN-ISO 20984:2020 en

Cornelian cherry – Specification and test methods

NEN-EN-ISO 21424:2020 en

Zuivelproducten, zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen –
Bepaling van mineralen en sporenelementen – Inductief gekoppelde
plasma-massaspectrometrie (ICP-MS) methode

NEN-ISO 23443:2020 en

Zuigelingenvoeding en voeding voor volwassenen – Bepaling van luteine,
ß-caroteen en lycopeen met omgekeerde fase ultra hoge prestatie vloeistofchromatografie (RP-UHPLC)

NTA 8195:2020 nl

Circulair textiel – Eisen en categorieën

NEN-ISO 8543:2020 en

Tapijten – Methoden voor de bepaling van de massa

Bouw & Installatie

1

NEN-EN 12120:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumbisulfiet Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 12121:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumdisulfiet Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 12123:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Ammoniaksulfaat Commentaar voor: 2020-07-20
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NEN-EN 12124:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumsulfiet Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 12125:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumthiosulfaat Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 12126:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Vloeibare ammoniak Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 12174:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumhexafluorosilicaat Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 12447:2020 Ontw. en

Geotextiel en soortgelijke producten – Beproevingsmethode voor de controle
van de weerstand tegen hydrolyse in water Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 125:2020 Ontw. en

Vlambeveiligingsinrichtingen voor gasverbruikstoestellen – Thermoelektrische ontstekingsbeveiligingen Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN-ISO 12960:2020 en

Geotextielen en geotextiel-gerelateerde producten – Screening test methoden
voor bepaling van de weerstand tegen zure en alkalische vloeistoffen

NEN-EN 13381-1:2020 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen – Deel 1: Horizontale beschermende
membranen

NEN-EN 13476-2:2018+A1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen –
Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplasticeerd
poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) – Deel 2:
Specificaties voor buizen en hulpstukken met gladde binnen- en buitenkant en
het systeem, Type A

NEN-EN 13476-3:2018+A1:2020 en

Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – Leidingsystemen
met een gestructureerde wand van ongeplasticeerd poly(vinyl chloride)
(PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) – Deel 3: Specificaties voor
buizen, hulpstukken met gladde binnenkant en geprofileerde buitenkant en
het systeem, Type B

NEN-EN 1421:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Ammoniumchloride Commentaar voor: 2020-07-27

NEN-EN 14451:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroom – In-line anti-vacuümklep DN 8 tot DN 80 – Familie D – Type A

NEN-EN 14805:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloride voor elektrochlorering ter plaatse voor niet membraan
technologie Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 15028:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumchloraat Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 15030:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Zilverzout voor periodiek gebruik Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 15031:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater – Op aluminium
gebaseerde coaguleringsmiddelen Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 15072:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater – Natriumdichloroisocyanuraat, watervrij Commentaar voor: 2020-07-24

NEN-EN 15073:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater – Ozon Commentaar
voor: 2020-08-10

NEN-EN 15075:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater – Natriumwaterstofcarbonaat Commentaar voor: 2020-08-10

NEN-EN 15076:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater – Natriumhydroxide
Commentaar voor: 2020-08-10

NEN-EN 15077:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater – Natriumhypochloriet
Commentaar voor: 2020-08-10

NEN-EN 15096:2020 en

Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming – Slangkoppeling met anti-vacuümklep – DN 15 tot DN 25 inclusief
Familie H, type B en type D – Algemene technische specificatie

NEN-EN 15482:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumpermanganaat Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 15796:2020 Ontw. en

Chemicaliën gebruikt voor het behandelen van zwembadwater – Calciumhypochloriet Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 15797:2020 Ontw. en

Chemicaliën gebruikt voor het behandelen van zwembadwater – Op ijzer
gebaseerde coagulenten Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 15798:2020 Ontw. en

Producten gebruikt voor het behandelen van zwembadwater – Filtermedia
Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 15799:2020 Ontw. en

Producten gebruikt voor het behandelen van zwembadwater – Gemalen
actieve koolstof Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 16370:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumchloride voor elektrochlorering in situ met gebruik van
membraan cellen Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 16475-7:2016+A1:2020 en

Schoorstenen – Benodigdheden – Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden
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NEN-EN 17152-1:2019/C1:2020 en

Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and
storage of non-potable water – Boxes used for infiltration, attenuation and
storage systems – Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP
and PVC-U

NEN-EN 246:2020 Ontw. en

Sanitaire kranen – Straalvormers – Algemene eisen Commentaar voor:
2020-07-27

NEN 5060:2018/A1:2020 Ontw. nl

Hygrothermische eigenschappen van gebouwen – Referentieklimaatgegevens
Commentaar voor: 2020-10-01

NPR 6051:2020 nl

Brandgedrag van bouwproducten – Geldigheid van beproevingsresultaten

NTA 8769:2020 nl

Aansluiting van prefab meterkasten in de ruwbouwfase

NTA 8800:2020 nl

Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode

NEN-EN 896:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumhydroxide Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 897:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumcarbonaat Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 898:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Natriumwaterstofcarbonaat Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 899:2020 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke
consumptie – Zwavelzuur Commentaar voor: 2020-07-27

NEN-EN-ISO 9229:2020 en

Thermische isolatie – Termen en definities

Elektriciteits Voorziening

3

NEN-EN 13757-1:2020 Ontw. en

Communication systems for meters – Part 1: Data exchange Commentaar
voor: 2020-07-27

NEN-EN 50341-2-1:2020 en

Bovengrondse hoogspanningslijnen voor wisselspanning hoger dan 1 kV –
Deel 2-1: Nationale normatieve aspecten (NNA) voor Oostenrijk (op basis van
EN 50341-1:2012)

NVN-CLC/TS 50654-2:2020 en

HVDC systemen en aangesloten conversiestations – Richtlijnen en parameterlijsten voor functionele specificaties – Deel 2: Parameterlijsten

NEN-EN 50708-1-2:2020 Ontw. en

Vermogenstransformatoren – Aanvullende Europese eisen – Deel 1-2:
Algemeen deel – Beoordeling van energieprestaties Commentaar voor:
2020-08-11

NEN-EN-IEC 60034-5:2020 en

Roterende elektrische machines – Deel 5: Beschermingsgraden gebaseerd op
het integrale ontwerp (IP-codering) – Classificering

NEN-EN-IEC 60076-22-7:2020 en;fr

Vermogenstransformatoren – Deel 22-7: Vermogenstransformator en
reactorfittingen – Accessoires en fittingen

NEN-EN-IEC 60282-1:2020 en;fr

Hoogspanningssmeltveiligheden – Deel 1: Stroombegrenzende hoogspanningssmeltveiligheden

NEN-EN-IEC 60282-4:2020 en;fr

High-voltage fuses – Part 4: Additional testing requirements for high-voltage
expulsion fuses utilizing polymeric insulators

NEN-EN-IEC 60667-1:2020 en;fr

Gevulkaniseerde vezels voor elektrische doeleinden – Deel 1: Definities en
algemene vereisten

NEN-EN-IEC 61400-6:2020 en

Wind energy generation systems – Part 6: Tower and foundation design
requirements

NEN-EN-IEC 61788-4:2020 en;fr

Superconductivity – Part 4: Residual resistance ratio measurement – Residual
resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors

NEN-EN-IEC 61788-7:2020 en;fr

Superconductivity – Part 7: Electronic characteristic measurements – Surface
resistance of high-temperature superconductors at microwave frequencies

NVN-IEC/TS 61850-1-2:2020 en

Communication networks and systems for power utility automation – Part 1-2:
Guideline on extending IEC 61850

NEN-EN-IEC 61850-9-2:2011/A1:2020 en;fr

Communicatienetwerken en -systemen voor de automatisering van de
energievoorziening – Deel 9-2: Specifieke toewijzing van communicatiediensten (SCSM) – Bemonsterde waarden boven ISO/IEC 8802-3

NEN-EN-IEC 61968-1:2020 en;fr

Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution
management – Part 1: Interface architecture and general recommendations

NVN-CLC-IEC/TS 61980-2:2020 en

Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems – Part 2: Specific
requirements for communication between electric road vehicle(EV) and
infrastructure

NVN-CLC-IEC/TS 61980-3:2020 en

Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems – Part 3: Specific
requirements for the magnetic field wireless power transfer systems

NEN-EN-IEC 62056-8-8:2020 en;fr

Electricity metering data exchange – The DLMS/COSEM suite – Part 8-8:
Communication profile for ISO/IEC 14908 series networks

NEN-EN-IEC 62351-8:2020 en;fr

Power systems management and associated information exchange – Data and
communications security – Part 8: Role-based access control for power
system management

NEN-EN-IEC 62933-5-2:2020 en;fr

Elektrische energie-opslag (EES) -systemen – Deel 5-2: Veiligheidseisen voor
in het grid geïntegreerde EES systemen – Elektrochemische gebaseerde
systemen.
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NEN-EN-IEC 63172:2020 en;fr

Elektrotechnisch installatiematerieel – Methoden om de energie efficiëntie
klasse van elektrotechnisch installatiematerieel te bepalen

Elektrische Installaties
NEN-EN 50131-1:2006/A3:2020 en

Alarmsystemen – Inbraak- en overvalsystemen – Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN-IEC 60895:2020 en;fr

Onder spanning werken – Geleidende kleding

NEN-EN-IEC 60900:2018/C2:2020 en;fr

Werken onder spanning – Handgereedschap voor gebruik tot 1000 V
wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

NEN-EN-IEC 62769-103-1:2020 en;fr

Field Device Integration (FDI) – Part 103-1: Profielen – PROFIBUS

NEN-EN-IEC 62769-103-4:2020 en;fr

Field Device Integration (FDI) – Part 103-4: Profielen – PROFINET

NEN-EN-IEC 62769-109-1:2020 en;fr

Field Device Integration (FDI) – Deel 109-1: Profielen – HART® en WirelessHART®

NEN 8012:2015/A1:2020 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg
van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen

Elektrische Producten

4

CLC/TS 50707:2020 en

Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use –
Method for the determination of temperature inside the laundry load

NEN-IEC 60050-102:2007/A2:2020 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 102: Wiskunde –
Algemene concepten en lineaire algebra

NEN-IEC 60050-447:2020 en;fr

Internationale elektrotechnische woordenlijst – Deel 447: Meetrelais en
beveiligingsmaterieel

NEN-IEC 60050-561:2014/A2:2020 en;fr

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 561: Piezoelectric,
dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency
control, selection and detection

NEN-EN-IEC 60061-2:1993/A55:2020 en;fr

Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de
uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 2: Lamphouders

NEN-EN-IEC 60061-3:1993/A57:2020 en;fr

Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de
uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 3: Kalibers

NEN-EN-IEC 60335-2-85:2003/A2:2020 en;fr

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-85:
Bijzondere eisen voor kledingpersen

NEN-EN-IEC 60352-3:2020 en;fr

Solderless connections – Part 3: Accessible insulation displacement (ID)
connections – General requirements, test methods and practical guidance

NEN-EN-IEC 60401-1:2020 en

Termen en benamingen voor kernen gemaakt van magnetisch zachte ferriet
materialen – Deel 1: Termen voor gebruik van fysieke onregelmatigheden

NEN-EN-IEC 60519-1:2020 en;fr

Veiligheid van installaties van elektrowarmte en elektromagnetische bewerking – Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN-IEC 60695-1-12:2020 en;fr

Fire hazard testing – Part 1-12: Guidance for assessing the fire hazard of
electrotechnical products – Fire safety engineering

NEN-EN-IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 en;fr

Automatische elektrische regelaars – Deel 2-9: Bijzondere eisen voor
temperatuurgevoelige regelaars

NEN-EN-IEC 61000-4-11:2020/C1:2020 en;fr

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 4-11: beproevingen en
meettechnieken – Spanning dips, korte onderbrekingen en spanningsvariaties
immuniteitstests voor apparatuur met ingangsstroom tot 16 A per fase

NEN-EN-IEC 61076-8-100:2020 en;fr

Connectors for electrical and electronic equipment – Product requirements –
Part 8-100: Power connectors – Detail specification for 2-pole or 3-pole power
plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing for
rated current of 20 A

NEN-EN-IEC 61076-8-101:2020 en;fr

Connectors for electrical and electronic equipment – Product requirements –
Part 8-101: Power connectors – Detail specification for 2-pole or 3-pole power
plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing for
rated current of 40 A

NEN-EN-IEC 61076-8-102:2020 en;fr

Connectors for electrical and electronic equipment – Product requirements –
Part 8-102: Power connectors – Detail specification for 2-pole or 3-pole power
plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing for
rated current of 150 A

NPR-IEC/TR 61340-1:2012/A1:2020 en

Electrostatics – Part 1: Electrostatic phenomena – Principles and measurements

NEN-EN-IEC 61960-4:2020 en;fr

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Secondary lithium cells and batteries for portable applications – Part 4:
Coin secondary lithium cells, and batteries made from them

NEN-EN-IEC 62024-2:2020 en;fr

Hoogfrequentie inductieve onderdelen – Elektrische karakteristieken en
meetmethoden – Deel 2: Nominale stroom van inductoren voor gelijkspanningsomvormers

NEN-EN-IEC 62386-105:2020 en;fr

Digitale adresseerbare verlichtingsinterface – Deel 105: Bijzondere eisen voor
voorschakelapparatuur en schakelapparatuur – Firmware-overdracht

Staatscourant 2020 nr. 39637

24 juli 2020

Document number

Title

NEN-EN-IEC 62610-6:2020 en

Mechanical structures for electrical and electronic equipment – Thermal
management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series –
Part 6: Air recirculation and bypass of indoor cabinets

NEN-EN-IEC 62841-2-11:2016/A1:2020 en

Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en
gras- en tuinmachines – Veiligheid – Deel 2-11: Bijzondere eisen voor
reciprozagen (decoupeerzagen en sabelzagen)

NEN-IEC 62899-505:2020 en

Gedrukte elektronica – Deel 505: Kwaliteitsbeoordeling – Flexibele gassensor –
Mechanische en thermische tests

NEN-EN-IEC 62920:2017/A11:2020 en

Photovoltaic power generating systems – EMC requirements and test
methods for power conversion equipment

NEN-EN-IEC 62984-3:2020 en;fr

Hoge-temperatuur oplaadbare batterijen – Deel 3: Op natrium gebaseerde
batterijen – Prestatie-eisen en beproevingen

NEN-EN-IEC 63008:2020 en

Household and similar electrical appliances – Accessibility of control
elements, doors, lids, drawers and handles

NEN-EN-IEC 63056:2020 en;fr

Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische of andere niet-zure elektrolyten
– Veiligheidseisen voor oplaadbare lithium cellen en batterijen voor gebruik
bij elektrische energieopslag

NEN-EN-IEC 63086-1:2020 en;fr

Household and similar electrical air cleaning appliances – Methods for
measuring the performance – Part 1: General requirements

NEN-EN-IEC 63093-2:2020 en;fr

Ferrite cores – Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities – Part 2: Pot-cores for use in telecommunications, power supply, and filter
applications

NEN-EN-IEC 63093-3:2020 en;fr

Ferrite cores – Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities – Part 3: Half pot-cores made of ferrite for inductive proximity switches

NEN-EN-IEC 63132-1:2020 en;fr

Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines
– Part 1: General aspects

NEN-EN-IEC 63132-2:2020 en;fr

Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines
– Part 2: Vertical generators

NEN-EN-IEC 63171-1:2020 en;fr

Connectors for electrical and electronic equipment – Part 1: Detail specification for two-way, shielded or unshielded, free and fixed connectors –
Mechanical mating information, pin assignment and additional requirements
for Type 1 copper LC style

Energie
NEN-EN-ISO 13680:2020 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Corrosievaste gelegeerde naadloze buizen
voor het gebruik als bekledings- en productiebuizen en koppelingen –
Technische leveringsvoorwaarden

NEN-EN 17522:2020 Ontw. en

Ontwerp en realisatie van gesloten bodemenergiesystemen (verticale
bodemwarmtewisselaars) Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 17526:2020 Ontw. en

Gasmeters – Op thermische massastroommeter gebaseerde gasmeter
Commentaar voor: 2020-07-07

NEN-ISO 20360:2020 en

Bruine kolen en ligniet – Bepaling van het gehalte aan vluchtige stoffen in het
analysemonster: Eén ovenmethode

NEN-EN-ISO 29001:2020 en

Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie – Sectorspecifieke kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen voor toeleveranciers van producten en diensten

NEN-ISO 37156:2020 en

Smart community infrastructures – Guidelines on data exchange and sharing
for smart community infrastructures

NEN-ISO 50004:2020 en

Energiemanagementsystemen – Richtlijn voor de toepassing, onderhoud en
verbetering van een ISO 50001 energiemanagementsysteem

Industrie

5

NEN-ISO 10100:2020 en

Hydrauliek – Cilinders – Afnamebeproevingen

NEN-EN-ISO 10863:2020 en

Niet-destructief onderzoek van lassen – Ultrasoon onderzoek – Gebruik van
time-of-flight diffractie techniek (TOFD)

NEN-EN-ISO 10893-2:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes – Part 2: Automated eddy current
testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes
for the detection of imperfections – Amendment 1: Change of dimensions of
the reference notch; change acceptance criteria

NEN-EN-ISO 10893-3:2011/A2:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes – Part 3: Automated full peripheral flux
leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded)
ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse
imperfections – Amendment 2: Change acceptance criteria

NEN-EN-ISO 10893-8:2011/A1:2020 en

Non-destructive testing of steel tubes – Part 8: Automated ultrasonic testing of
seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections –
Amendment 1: Change acceptance criteria

NEN-EN-ISO 11114-1:2020 en

Verplaatsbare gasflessen – Compatibiliteit van materialen voor flessen en
afsluiters met de gasinhoud – Deel 1: Metalen

NEN-EN-ISO 11203:2009/A1:2020 en

Akoestiek – Geluid uitgestraald door machines en toestellen – Bepaling van
geluiddrukniveaus op de werkplek en op andere aangegeven plekken
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NEN-EN-ISO 11532:2020 en

Aircraft ground equipment – Graphical symbols

NEN-EN 12015:2020 en

Elektromagnetische compatibiliteit – Productgroepnorm voor liften, roltrappen en rolpaden – Emissie

NEN-ISO 12098:2020 en

Wegvoertuigen – Connectoren voor de elektrische verbinding van trekkende
voertuigen en aanhangwagens – 15-Polige connector voor voertuigen met een
nominale voedingsspanning van 24 V

NEN-ISO 12232:2019/A1:2020 en

Photography – Digital still cameras – Determination of exposure index, ISO
speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure indexAmendment 1: Determination of encoding-relative sensitivity (ERS)

NEN-EN 12621:2020 Ontw. en

Machines voor de toevoer en circulatie van bekledingsmaterialen onder druk –
Veiligheidseisen Commentaar voor: 2020-08-03

NEN-EN-ISO 128-100:2020 en

Technische tekeningen – Algemene principes voor de weergave – Deel 100:
Inhoudsopgave

NEN-EN 13000:2020 Ontw. en

Hijskranen – Mobiele kranen Commentaar voor: 2020-08-17

NEN-EN 13035-1:2020 Ontw. en

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van
vlakglas – Veiligheidseisen – Deel 1: Opslag, behandeling en transport binnen
het bedrijf Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 13035-2:2020 Ontw. en

Machines en installaties voor de fabricage, behandeling en verwerking van
vlakglas – Veiligheidseisen – Deel 2: Opslag, behandeling en transport buiten
de fabriek Commentaar voor: 2020-07-20

CEN/TS 13103-2:2020 en

Railtoepassingen – Wielen en draaistellen – Deel 1: Ontwerprichtlijn voor
assen met buitenliggende tappen

NEN-EN 13175:2019+A1:2020 en

LPG materieel en toebehoren – Specificaties en beproeving van LPG
tankafsluiters en hulpstukken

NEN-ISO 13373-5:2020 en

Condition monitoring and diagnostics of machines – Vibration condition
monitoring – Part 5: Diagnostic techniques for fans and blowers

NEN-EN-ISO 13385-2:2020 en

Geometrische productspecificaties (GPS) – Apparatuur voor geometrische
metingen – Deel 2: Ontwerp en metrologische kenmerken van schuifmaten
voor dieptemetingen

NEN-EN 13799:2020 Ontw. en

LPG uitrusting en toebehoren – Inhoudsmeters voor drukvaten van LPG-tanks
Commentaar voor: 2020-06-21

NEN-ISO 13821:2020 en

Corrugated fibreboard – Determination of edgewise crush resistance – Waxed
edge method

NEN-EN 13848-3:2020 Ontw. en

Railtoepassingen – Bovenbouw – Geometrische kwaliteit van het spoor – Deel
3: Meetsystemen – Spoorconstructie en machines voor onderhoud Commentaar voor: 2020-07-27

NEN-EN 14624:2020 en

Prestaties van mobiele lekdetectoren en van controle-apparatuur van
gehalogeneerde koelmiddelen

NEN-ISO 14955-5:2020 en

Machine tools – Environmental evaluation of machine tools – Part 5: Principles
for testing woodworking machine tools with respect to energy supplied

NEN-EN 15609:2020 Ontw. en

LPG-uitrusting en toebehoren – LPG voortstuwingssystemen voor boten,
jachten en andere vaartuigen – Installatie-eisen Commentaar voor: 2020-06-30

NEN-EN 15612:2020 en

Railtoepassingen – Remmen – Klep voor rem- of versnellingspijp

NEN-EN 16186-3:2020 Ontw. en

Railtoepassingen – Bestuurderscabine – Deel 3: Ontwerp van informatiemiddelen Commentaar voor: 2020-08-10

NEN-EN 16293:2020 en

Verpakking – Glazen verpakking – Diepe BVS-monden voor niet-mousserende
wijn

NEN-EN 16432-3:2020 Ontw. en

Railtoepassingen – Baansystemen zonder ballastbed – Deel 3: Aanvaarding
Commentaar voor: 2020-08-10

NEN-EN 16440-2:2020 Ontw. en

Testing methodologies for refrigerating devices for insulated means of
transport – Part 2: Eutectic cooling devices Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 16603-20-21:2020 en

Space engineering – Interface requirements for electrical actuators

NEN-EN 16603-32-10:2020 en

Space engineering – Structural factors of safety for spaceflight hardware

NEN-EN 16603-40-07:2020 en

Space engineering – Simulation modelling platform

NEN-EN 17038-2:2019/C1:2020 en

Pompen – Methoden voor de kwalificatie en verificatie van de Energie
Efficiëntie Index van rotodynamische pompen – Deel 2: Testen en berekenen
van de Energie Efficiëntie Index (EEI) van pompen

NEN-EN 17319:2020 en

Railway applications – Infrastructure – Performance requirements of rail
fastening systems for tramways

NEN-EN 17339:2020 en

Verplaatsbare gasflessen – Volledig met composietmaterialen omwikkelde
cilinders en flessen voor gebruik van waterstof

NEN-EN 17348:2020 2e Ontw. en

Requirements for design and testing of vacuum cleaners and dust collectors
for use in potentially explosive atmospheres Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 17366:2020 en

Afvalinzameling – Toegangscontrole voor verzamelcontainers – Identificatie
en autorisatie

CEN/TR 17512:2020 en

Personal protective equipment – Smart garments – Terms and definitions

NEN-EN 17533:2020 en

Gaseous hydrogen – Cylinders and tubes for stationary storage
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NEN-EN-ISO 19085-13:2020 en

Houtbewerkingmachines – Veiligheid – Deel 13: Zaagmachines met meerdere
zaagbladen met handmatige aan- en afvoer

NEN-EN 1953:2020 Ontw. en

Verstuif- en spuitapparatuur voor bekledingsmaterialen – Veiligheidseisen
Commentaar voor: 2020-08-03

NEN-ISO 21072-2:2020 en

Scheepsbouw en maritieme techniek – Bescherming van het mariene milieu –
Prestatiebeproeving van olievegers – Deel 2: Olie met lage en middelbare
viscositeit

NEN-ISO 21195:2020 en

Schepen en maritieme techniek – Systemen voor waarnemen van overboord
vallende personen (man overboord detectie)

NEN-EN 2266-008:2020 Ontw. en

Aerospace series – Cables, electrical, for general purpose – Operating
temperatures between -55 °C and 200 °C – Part 008: DRP (pair) DRT (3 cores)
DRQ (4 cores) family, multicore UV laser printable jacketed cable – Product
standard Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-ISO 22987:2020 en

Ships and marine technology – Laboratory test method for skin friction of
antifouling paints by rotating drum

NEN-ISO 2795:2020 en

Glijlagers – Gesinterde lagerbussen – Afmetingen en toleranties

NEN-EN 2995-006:2020 Ontw. en

Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated,
rated currents 1 A to 25 A – Part 006: 6,3 mm & 2,8 mm blade terminal with
polarized signal contact – Product standard Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 308:2020 Ontw. en

Warmtewisselaars – Beproevingsprocedures voor het vaststellen van
prestatie-eisen van warmteterugwinningsapparatuur Commentaar voor:
2020-07-20

NEN-EN 3155-002:2020 Ontw. en

Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part
002: List and utilization of contacts Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 3375-001:2020 Ontw. en

Aerospace series – Cable, electrical, for digital data transmission – Part 001:
Technical specification Commentaar voor: 2020-08-10

NEN-EN 3475-505:2020 Ontw. en

Aerospace series – Cables, electrical, aircraft use – Test methods – Part 505:
Tensile test on conductors and strands Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 360:2020 Ontw. en

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Valbeveiligers met
automatische lijnspanner Commentaar voor: 2020-07-27

NEN-EN 3660-003:2020 Ontw. en

Aerospace series – Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors – Part 003: Grommet nut, style A – Product
standard Commentaar voor: 2020-08-10

NEN-EN 3660-004:2020 Ontw. en

Aerospace series – Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors – Part 004: Cable outlet, style A, straight,
unsealed with clamp strain relief – Product standard Commentaar voor:
2020-08-10

NEN-EN 3660-005:2020 Ontw. en

Aerospace series – Cable outlet accessories for circular and rectangular
electrical and optical connectors – Part 005: Cable outlet, style A, 90°,
unsealed with clamp strain relief – Product standard Commentaar voor:
2020-08-10

NEN-EN-ISO 3691-1:2015/A1:2020 en

Gemotoriseerde transportwerktuigen – Veiligheidseisen en verificatie – Deel 1:
Gemotoriseerde transportwerktuigen, anders dan bestuurderloze trucks,
trucks met een variabele reikwijdte en goederentransportwerktuigen

NEN-EN-ISO 3691-4:2020 en

Gemotoriseerde transportwerktuigen – Veiligheidseisen en verificatie – Deel 4:
Bestuurderloze transportwerktuigen en hun systemen

NEN-EN-ISO 3691-5:2015/A1:2020 en

Gemotoriseerde transportwerktuigen – Veiligheidseisen en verificatie – Deel 5:
Met de hand voortbewogen transportwerktuigen

NEN-EN 3774-006:2020 Ontw. en

Aerospace series – Circuit breakers, three-poles, temperature compensated,
rated currents 1 A to 25 A – Part 006: 6,3 blade terminal – Product standard
Commentaar voor: 2020-07-13

NEN-EN 3838:2020 Ontw. en

Aerospace series – Requirements and tests on user-applied markings on
aircraft electrical cables Commentaar voor: 2020-08-10

NEN-ISO 4079:2020 en

Rubberslangen en -slangassemblages – Hydraulische typen met textielwapening voor op olie of water gebaseerde vloeistoffen – Specificatie

NEN-EN-ISO 4254-6:2020 en

Trekkers en machines voor land- en bosbouw – Veiligheid – Deel 6: Spuitmachines en verdeelapparatuur voor vloeibare kunstmest

NEN-EN 4860:2020 Ontw. en

Aerospace series – Environmental testing – Test Xb: Abrasion of markings,
letterings, surfaces and materials caused by rubbing fingertips and hands
Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 4890:2020 Ontw. en

Aerospace series – Steel X4CrNiMo16-5-1 – Air melted -Hardened and
tempered – Sheets – 0,3 mm = a = 6 mm -900 MPa = Rm = 1 050 MPa
Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-ISO 5149-2:2014/A1:2020 en

Koelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieueisen – Deel 2:
Ontwerp, constructie, testen, markering en documentatie

NEN-EN-ISO/ASTM 52904:2020 en

Additive manufacturing – Process characteristics and performance – Practice
for metal powder bed fusion process to meet critical applications

NEN-ISO 6533:2020 en

Bosbouwmachines – Draagbare kettingzaag met handbescherming aan de
voorzijde – Afmetingen en spelingen
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NEN-ISO 6805:2020 en

Rubber hoses and hose assemblies for underground mining – Wire-reinforced
hydraulic types for coal mining – Specification

NEN-EN-ISO 7010:2020 en

Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens

NEN-EN-ISO 7010:2020 met symbolen ZIP en

Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde
veiligheidstekens (inclusief symbolen)

NEN-ISO 7902-1:2020 en

Hydrodynamische vlakke lagers onder stationaire omstandigheden – Ronde
cilindrische lagers – Deel 1: Berekeningsmethode

NEN-ISO 7902-2:2020 en

Hydrodynamische vlakke lagers onder stationaire omstandigheden – Ronde
cilindrische lagers – Deel 2: Functies gebruikt bij de berekeningsmethode

NEN-ISO 7902-3:2020 en

Hydrodynamische vlakke lagers onder stationaire omstandigheden – Ronde
cilindrische lagers – Deel 3: Toelaatbare operationele parameters

NEN-EN 81-70:2020 Ontw. en

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften – Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften – Deel 70:
Toegankelijkheid van liften voor personen inclusief personen met een
handicap Commentaar voor: 2020-06-13

NEN-ISO 8788:2020 en

Aerospace – Nuts, metric – Tolerances of form and position

NEN-EN-ISO 9241-110:2020 en

Ergonomie van de mens-systeeminteractie – Deel 110: Dialoogprincipes
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NPR-ISO/IEC TR 11801-9909:2020 en

Information technology – Generic cabling systems for customer premises –
Part 9909: Evaluation of balanced cabling in support of 25 Gbit/s for reach
greater than 30 meters

NPR-ISO/IEC TR 11801-9910:2020 en

Information technology – Generic cabling for customer premises – Part 9910:
Specifications for modular plug terminated link cabling

NEN-EN 13850:2020 en

Postal services – Quality of services – Measurement of the transit time of
end-to-end services for single piece priority mail and first class mail

NEN-ISO/IEC 15938-6:2020 en

Information technology – Multimedia content description interface – Part 6:
Reference software

NEN-ISO/IEC 15944-12:2020 en

Information technology – Business operational view – Part 12: Privacy
protection requirements (PPR) on information life cycle management (ILCM)
and EDI of personal information (PI)

NEN-EN 17371-2:2020 2e Ontw. en

Provision of services – Part 2: Services Contracts – Guidance for the design,
content and structure of contracts Commentaar voor: 2020-08-03

NPR-CEN/TR 17439:2020 en

Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe

CWA 17514:2020 en

Systematic assessment of innovative solutions for crisis management – Trial
guidance methodology

CWA 17541:2020 en

European Criteria for Quality Internships

NEN-ISO/IEC 18013-2:2020 en

Personal identification – ISO-compliant driving licence – Part 2: Machinereadable technologies

NEN-EN-ISO 19650-5:2020 en

Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BIM) –
Information management using building information modelling – Part 5:
Security-minded approach to information management

NEN-ISO 20242-5:2020 en

Industrial automation systems and integration – Service interface for testing
applications – Part 5: Application program service interface

NEN-ISO/IEC 21122-4:2020 en

Information technology – JPEG XS low-latency lightweight image coding
system – Part 4: Conformance testing

NEN-ISO/IEC 21823-2:2020 en

Internet of things (IoT) – Interoperability for internet of things systems – Part
2: Transport interoperability

NEN-EN-ISO 22418:2020 en

Intelligent transport systems – Fast service announcement protocol (FSAP) for
general purposes in ITS

NEN-ISO/IEC 23003-3:2020 en

Information technology – MPEG audio technologies – Part 3: Unified speech
and audio coding

NEN-ISO/IEC 23003-4:2020 en

Information technology – MPEG audio technologies – Part 4: Dynamic range
control

NEN-ISO/IEC 23008-4:2020 en

Information technology – High efficiency coding and media delivery in
heterogeneous environments – Part 4: MMT reference software

NEN-ISO/IEC 23008-6:2020 en

Information technology – High efficiency coding and media delivery in
heterogeneous environments – Part 6: 3D audio reference software

NPR-ISO/IEC TR 23091-4:2020 en

Information technology – Coding-independent code points – Part 4: Usage of
video signal type code points

NEN-ISO/IEC 23093-4:2020 en

Information technology – Internet of media things – Part 4: Reference software
and conformance

NPR-ISO/IEC TR 23187:2020 en

Information technology – Cloud computing – Interacting with cloud service
partners (CSNs)

NEN-ISO/IEC 23643:2020 en

Software and systems engineering – Capabilities of software safety and
security verification tools
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NPR-ISO/IEC/TR 23951:2020 en

Information technology – Cloud computing – Guidance for using the cloud
SLA metric model

NPR-ISO/IEC TR 24028:2020 en

Information technology – Artificial intelligence – Overview of trustworthiness
in artificial intelligence

NEN-EN-ISO/IEC 27011:2020 en

Information technology – Security techniques – Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications
organizations

NEN-EN-ISO/IEC 27018:2020 en

Information technology – Security techniques – Code of practice for protection
of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII
processors

NEN-EN-ISO/IEC 29100:2020 en

Information technology – Security techniques – Privacy framework

NEN-EN-ISO/IEC 29147:2020 en

Information technology – Security techniques – Vulnerability disclosure

NEN-ISO/IEC 29184:2020 en

Information technology – Online privacy notices and consent

NEN-ISO/IEC 30107-4:2020 en

Information technology – Biometric presentation attack detection – Part 4:
Profile for testing of mobile devices

NEN-EN-ISO/IEC 30111:2020 en

Information technology – Security techniques – Vulnerability handling
processes

NVN-ISO/IEC TS 33054:2020 en

Information technology – Process assessment – Process reference model for
service management

NVN-ISO/IEC TS 33074:2020 en

Information technology – Process assessment – Process capability assessment model for service management

NEN-EN 50600-2-5:2020 Ontw. en

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 2-5:
Security systems Commentaar voor: 2020-07-07

NEN-ISO/IEC 60559:2020 en

Information technology – Microprocessor Systems – Floating-Point arithmetic

NEN-EN-IEC 61300-3-55:2020 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and
measurement procedures – Part 3-55:Examinations and measurements –
Polarisation extinction ratio and keying accuracy of polarisation maintaining,
passive, optical components

NEN-EN-IEC 61753-061-2:2020 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance
standard – Part 061-2: Single-mode fibre optic pigtailed style polarization
independent isolators for category C – Controlled environments

NEN-EN-IEC 61754-35:2020 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic
connector interfaces – Part 35: Type LSHE connector family for harsh environments

NEN-EN-IEC 61977:2020 en;fr

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic
fixed filters – Generic specification

NEN-EN-IEC 62149-11:2020 en;fr

Fibre optic active components and devices – Performance standards – Part 11:
Multiple channel transmitter/receiver chip scale package with multimode fibre
interface

NEN-EN-IEC 62343-3-3:2020 en;fr

Dynamic modules – Part 3-3: Performance specification templates – Wavelength selective switches

NEN-ISO 8000-2:2020 en

Data quality – Part 2: Vocabulary

NVN-ISO/TS 8000-65:2020 en

Data quality – Part 65: Data quality management: Process measurement
questionnaire
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NEN-ISO 10119:2020 en

Koolstofvezel – Bepaling van de dichtheid

NEN-EN-ISO 11844-1:2020 en

Corrosie van metalen en legeringen – Classificatie van lage corrosiviteit van
binnenhuisatmosferen – Deel 1: Bepaling en schatting van binnenhuiscorrosiviteit

NEN-EN-ISO 11844-2:2020 en

Corrosie van metalen en legeringen – Classificatie van lage corrosiviteit van
binnenhuisatmosferen – Deel 2: Bepaling van de corrosieaanval in binnenhuisatmosferen

NEN-EN 12414:2020 en

Apparatuur voor de parkeercontrole van wegvoertuigen – Parkeerkaartautomaten – Technische en functionele eisen

NEN-EN 12697-19:2020 en

Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 19: Doorlatendheid van
proefstukken

NEN-EN 12697-28:2020 en

Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 28: Bereiding van
monsters voor de bepaling van het bindmiddelgehalte, watergehalte en de
korrelverdeling

NEN-EN 12697-29:2020 en

Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethode – Deel 29: Bepaling van de
afmetingen van het bitumineuze proefstuk

NEN-EN 13031-1:2020/NB:2020 en

Nationale bijlage bij NEN-EN 13031-1: Tuinbouwkassen: Ontwerp en constructie -Deel 1: Tuinbouwkassen voor de beroepsmatige productie van planten en
gewassen

NEN-EN 13523-18:2020 en

Bandgelakte metalen – Beproevingsmethoden – Deel 18: Bestandheid tegen
vlekken
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NEN-EN 13523-6:2020 en

Bandgelakte metalen – Beproevingsmethoden – Deel 6: Hechting na indrukking (indeukproef)

NEN-ISO 1436:2020 en

Rubber hoses and hose assemblies – Wire-braid-reinforced hydraulic types for
oil-based or water-based fluids – Specification

NEN-EN 14437:2020 Ontw. en

Bepaling van de weerstand tegen oplichten door de wind van keramische of
betonnen dakpannen – Beproevingsmethode voor dakbedekkingssystemen
Commentaar voor: 2020-08-24

NEN-EN 15339-2:2020 Ontw. en

Thermisch spuiten – Veiligheidseisen voor apparatuur voor thermisch spuiten
– Deel 2: Gasbesturingseenheden Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 17333-2:2020/C1:2020 en

Karakterisering van ééncomponent schuim (OCF) – Deel 2: Uitzetting

NEN-ISO 17340:2020 en

Metalen – Taaiheidsbepaling – Hoge snelheid drukproef voor cellulaire en
poreuze metalen

NEN-EN 17410:2020 2e Ontw. en

Plastics – Controlled loop recycling of PVC-U profiles from windows and
doors Commentaar voor: 2020-07-20

NEN-EN 17488:2020 Ontw. en

Conservation of cultural heritage – Procedure for the analytical evaluation and
selection of cleaning methods for porous inorganic materials used in cultural
heritage Commentaar voor: 2020-07-27

NEN-EN 17508:2020 Ontw. en

Kunststoffen- Profielen van ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor
de vervaardiging van ramen en deuren – Terminologie van materialen op
basis van PVC Commentaar voor: 3030-07-13

NEN-ISO 17804:2020 en

Gieterijtechniek – Ausferritisch nodulair gietijzer – Classificatie

NEN-EN-ISO 179-2:2020 en

Kunststoffen – Bepaling van de slageigenschappen volgens Charpy – Deel 2:
Geïnstrumenteerde slagbeproeving

NPR-CEN-ISO/TR 18401:2020 en

Nanotechnologieën – Verklaring van geselecteerde termen van de ISO/IEC
80004 serie in heldere taal

NEN-ISO 185:2020 en

Grijs gietijzer – Classificatie

NEN-EN 197-5:2020 Ontw. en

Cement – Deel 5: Portland-composietcement CEM II/C-M en composietcement
CEM VI Commentaar voor: 2020-08-03

NEN-ISO 21363:2020 en

Nanotechnologie – Metingen van de deeltjesgrootte- en vormverdeling met
behulp van transmissie elektronenmicroscopie

NEN-ISO 21678:2020 en

Sustainability in buildings and civil engineering works – Indicators and
benchmarks – Principles, requirements and guidelines

CEN ISO/TR 21960:2020 en

Plastics – Environmental aspects – State of knowledge and methodologies

NEN-EN-ISO 22476-14:2020 en

Geotechnisch onderzoek en beproeving – Veldproeven – Deel 14: Slagsonderingen

NEN-ISO 22553-8:2020 en

Paints and varnishes – Electro-deposition coatings – Part 8: Electric charge
density

NEN-ISO 22680:2020 en

Metallieke en andere niet-organische deklagen – Meten van de lineaire
coëfficiënt van thermische uitzetting van warmte-barrière vormende deklagen

NEN-EN-ISO 24023-1:2020 en

Kunststoffen – Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van geplasticeerde
polyvinylchloride (PVC-P) – Deel 1: Aanduidingssysteem en basis voor
specificaties

NEN-EN-ISO 24023-2:2020 en

Kunststoffen – Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van geplasticeerde
polyvinylchloride (PVC-P) – Deel 2: Bereiding van proefstukken en bepaling
van eigenschappen

NEN-EN-ISO 24025-1:2020 en

Kunststoffen – Sulfon kunststoffen (SP) pers-, en spuitgiet- en extrusie
materialen: Deel 1: Aanduiding en basis voor specificaties

NEN-EN-ISO 24025-2:2020 en

Kunststoffen – Sulfon kunststoffen (SP) pers-, en spuitgiet- en extrusie
materialen: Deel 2: Bereiding van proefstukken en bepaling van eigenschappen

NEN 6787-1:2020 Ontw. nl

Veiligheid van beweegbare kunstwerken – Deel 1: beweegbare bruggen
Commentaar voor: 2020-09-20

NEN-EN-ISO 7539-10:2020 en

Corrosie van metalen en legeringen – Spanningscorrosiebeproeving – Deel
10: Omgekeerde U-bochtmethode

NEN 8700:2011/A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij
verbouw en afkeuren – Grondslagen

NEN 8700+A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij
verbouw en afkeuren – Grondslagen

NEN 8701:2011/A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij
verbouwen en afkeuren – Belastingen

NEN 8701+A1:2020 nl

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij
verbouwen en afkeuren – Belastingen

NEN-EN 933-2:2020 en

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen – Deel 2: Bepaling van de korrelverdeling – Controlezeven, nominale
afmetingen van de openingen

Milieu & Maatschappij

10
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NEN-ISO 10872:2020 en

Water – Bepaling van de toxiciteit van sediment- en bodemmonsters op groei,
vruchtbaarheid en voortplanting van Caenorhabditis elegans (Nematoda)

NEN-ISO 15202-1:2020 en

Werkplekatmosfeer – Bepaling van metalen en metalloïden in deeltjes in lucht
met inductief gekoppeld plasma atomaire emissiespectrometrie – Deel 1:
Monsterneming

NEN-EN 17516:2020 Ontw. en

Afvalstoffen – Karakterisering van korrelvormige vaste stoffen die mogelijk
kunnen worden ingezet als bouwstoffen – Uitloogproef – Opwaartse kolomproef Commentaar voor: 2020-08-17

NEN-ISO 20890-1:2020 en

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components
of light water reactors – Part 1: Mechanized ultrasonic testing

NEN-ISO 20890-2:2020 en

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components
of light water reactors – Part 2: Magnetic particle and penetrant testing

NEN-ISO 20890-3:2020 en

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components
of light water reactors – Part 3: Hydrostatic testing

NEN-ISO 20890-4:2020 en

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components
of light water reactors – Part 4: Visual testing

NEN-ISO 20890-5:2020 en

Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components
of light water reactors – Part 5: Eddy current testing of steam generator
heating tubes

NEN-EN-ISO 21365:2020 en

Bodem – Conceptuele modellen voor mogelijk verontreinigde locaties

NEN-ISO 31022:2020 en

Risicomanagement – Richtlijnen voor het managen van juridische risico’s

NTA 8191:2020 nl

Monsterneming en bepaling van het gehalte aan metallische delen in
AEC-bodemasfracties en AEC non-ferroconcentraat

NEN-ISO 8769:2020 en

Measurement of radioactivity – Alpha-, beta- and photon emitting radionuclides – Reference measurement standard specifications for the calibration of
surface contamination monitors

NEN 9407:2020 Ontw. nl

Water – Bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid van fytoplankton in
oppervlaktewater met behulp van een omkeermicroscoop Commentaar voor:
2020-10-01

Terminologie
CEN/CLC Guide 36:2020 en

Guidance on the rules for drafting and presentation of candidate harmonized
product standards for construction products

Zorg & Welzijn

11

NEN-EN-ISO 10993-18:2020 en

Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 18: Chemische
karakterisering van materialen voor medische hulpmiddelen binnen een
risicomanagementproces

NEN-EN-ISO/IEEE 11073-10201:2020 en

Medische informatica – Communicatie van medische apparaten op de
zorgplek – Deel 10201: Domein informatie model

NEN-EN 17398:2020 en

Patiëntenparticipatie in zorg en welzijn- Minimum eisen aan persoonsgerichte
zorg

NVN-CEN/TS 17470:2020 en

Diensten raamwerk voor sociale alarmering

NEN-ISO 21151:2020 en

In vitro diagnostic medical devices – Requirements for international harmonisation protocols establishing metrological traceability of values assigned to
calibrators and human samples

NPR-ISO/TR 24971:2020 en

Medische hulpmiddelen- Richtlijn voor de toepassing van NEN-EN-ISO 14971

NEN-EN-ISO 7886-3:2020 en

Steriele spuiten voor eenmalig gebruik – Deel 3: Zelfblokkerende spuiten voor
het toedienen van een vaste dosering

NEN-EN-ISO 8871-2:2020 en

Onderdelen van elastomeer voor parenteralia en voor hulpmiddelen voor
farmaceutisch gebruik – Deel 2: Identificatie en karakterisering
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