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Communicatieprotocol tussen VSL, het Minister van Economische Zaken en Klimaat en de
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden

Inleiding
VSL B.V. is op grond van de artikel 3 van de Metrologiewet aangewezen als nationaal instituut voor
de meetstandaarden, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Minister van Economische
Zaken en Klimaat. VSL heeft als taak het verwezenlijken en beheren van de meetstandaarden. Op
grond van artikel 4 van de Metrologiewet is een Raad van deskundigen in het leven geroepen, met
als taak om ten behoeve van de Minister toezicht uit te oefenen op verwezenlijking en beheer van
de meestandaarden en het in bredere zin adviseren rondom meetstandaarden. Een goede
onderlinge communicatie tussen deze drie partijen is van belang voor de juiste invulling van
eenieders respectievelijke rol. Dit communicatieprotocol bevat werkafspraken die deze drie partijen
onderling gemaakt hebben om een goede onderlinge communicatie te borgen.
Overige afspraken of regelingen met een formeel en bindend karakter (waaronder overeenkomsten
tussen partijen, wet- en regelgeving, Reglement van orde, Werkplannen van VSL of het Werkplan
van de Raad) hebben in geval van strijdigheid met dit communicatieprotocol voorrang.
Artikel 1. Definities
In dit communicatieprotocol wordt verstaan onder:
a. de Minister: de Minister van Economische Zaken en Klimaat of, indien van toepassing, de door
de Minister gemandateerde verantwoordelijke voor de meetstandaarden (bijvoorbeeld de
Staatssecretaris van EZK)
b. het Ministerie: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
c. VSL: VSL B.V., het nationale instituut voor de meetstandaarden
d. de Raad: de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden zoals bedoeld in artikel
4 van de Metrologiewet
e. partijen: twee of meer van de volgende organisaties gezamenlijk: de Minister (dan wel het
Ministerie) en/of VSL en/of de Raad
f. publieke taak: het verwezenlijken en beheren van de nationale meetstandaarden in de zin van
artikel 3 van de Metrologiewet en het op verzoek van derden herleiden van hun
meetstandaarden naar de nationale meetstandaarden.
Artikel 2. Taken en bevoegdheden die relevant zijn voor dit communicatieprotocol
1. Het doel van dit communicatieprotocol is om de samenwerking tussen partijen te verbeteren bij
de uitoefening van onder andere de volgende taken en bevoegdheden:
a. VSL is belast met:
de uitvoering van de publieke taak waarvoor VSL door de Minister is aangewezen.
b. de Raad is belast met:
het toezicht op de inhoudelijke kwaliteit van de werkzaamheden van VSL ten behoeve
van de publieke taak en het uitbrengen van jaarlijks verslag omtrent dat toezicht aan
de Minister en het hem vervolgens van raad dienen.
het uitbrengen van advies over aangelegenheden in verband met de meetstandaarden
van grootheden in de zin van artikel 4, lid 1, onderdeel b Metrologiewet;
c. de Minister ziet erop toe:
dat VSL de publieke taak goed uitvoert en de taakvoering aanpast als dat nodig is om
aan de aanstellingsvoorwaarden te blijven voldoen.
Artikel 3. Relatiebeheerders bij VSL, de Minister en de Raad
1. Zowel de Minister als VSL als de Raad wijst een relatiebeheerder aan, die voor de
desbetreffende partij fungeert als eerste aanspreekpunt tussen partijen.
2. Contact tussen de partijen met betrekking tot de (dagelijkse) uitvoering van de publieke taak
door VSL vindt plaats in afstemming met de relatiebeheerders van betrokken partijen.
3. Leden van de Raad kunnen direct contact hebben met experts bij VSL op het aan hen
toevertrouwde technische gebied voor het bespreken van technisch-inhoudelijke zaken. Zij
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melden dit enige tijd voorafgaand aan het contact aan de relatiebeheerder van VSL, behalve
als het gaat om ad-hoc-contacten, zoals een kort telefoongesprek of een toevallige ontmoeting.
Artikel 4. Samenwerking tussen Minister, VSL en Raad in plancyclus
1. VSL overlegt de Minister jaarlijks een werkplan met het oog op het afsluiten van een
overeenkomst betreffende het meetstandaardenbeheer.
2. De Minister legt het werkplan voor advies voor aan de Raad.
3. VSL informeert de Minister tijdig en schriftelijk over de voortgang met betrekking tot de
werkzaamheden die zijn afgesproken conform de Overeenkomst betreffende het
meetstandaardenbeheer tussen de Minister en VSL.
4. De Minister informeert de Raad over de voortgang met betrekking tot de werkzaamheden die
zijn afgesproken conform de Overeenkomst betreffende het meetstandaardenbeheer tussen de
Minister en VSL. De Raad adviseert de Minister over deze voortgang.
Artikel 5. Informatie-uitwisseling door de Minister
1. De Minister informeert VSL en de Raad naar beste vermogen over (voorgenomen) wijzigingen
in regelgeving en beleid die van invloed zijn op de publieke taak.
Artikel 6. Informatie-uitwisseling door VSL
1. VSL informeert de Minister en de Raad over wisselingen in het bestuur, het management van
VSL en/of andere contactpersonen.
2. VSL informeert de Minister en de Raad in een zo vroeg mogelijk stadium over ontwikkelingen
met mogelijke gevolgen voor de uitvoering van de publieke taak door VSL. Voorbeelden van
dergelijke ontwikkelingen zijn (voorgenomen) bedrijfsmatige besluiten over continuering van
een meetstandaard, niet-incidentele onderbrekingen in de werkzaamheden, grote wijzigingen
van investeringen of personele ontwikkelingen die significante gevolgen kunnen hebben voor
de uitoefening van de publieke taak.
3. In het geval dat er gerede twijfel ontstaat over de haalbaarheid dan wel wenselijkheid van het
continueren van beheer en/of ontwikkeling van een meetstandaard, bespreekt VSL mogelijke
vervolgstappen met de Minister en de Raad alvorens definitieve beslissingen hierover te
nemen.
4. In het geval dat VSL concludeert dat beheer van een meetstandaard geheel of gedeeltelijk zou
moeten worden beëindigd, doet VSL aan de Minister hiertoe een onderbouwd voorstel. De
Minister vraagt de Raad om advies en besluit na de Raad gehoord te hebben. VSL begint vóór
dit besluit niet met de uitvoering van het voorstel of andere stappen gericht op enige
beëindiging van het beheer.
5. VSL informeert de Minister en de Raad tijdig over in voorbereiding of uitvoering zijnde
projectvoorstellen en de wijzigingen daarin, die van significante omvang of impact zijn
(bijvoorbeeld binnen het Horizon-Europeprogramma (voorheen EMPIR)), opdat eventuele
strategische aspecten afdoende besproken kunnen worden indien partijen dat wensen.
Artikel 7. Informatie-uitwisseling door de Raad
1. De Raad deelt de verslagen van zijn vergaderingen schriftelijk met de Minister.
2. De Raad deelt de verslagen van de overleggen waar de Minister en VSL bij aanwezig waren
met VSL.
3. De Raad deelt zijn planning van werkzaamheden schriftelijk met de Minister en met VSL.
4. De Raad brengt schriftelijk advies uit aan de Minister ten aanzien van werkplannen, tussen- en
eindrapportages en incidenteel over het meerjarenplan.
5. De Raad deelt door de Raad ontvangen signalen die raken aan het beheer en de ontwikkeling
van de nationale meetstandaarden of aan de publieke taak van VSL met de Minister. De
Minister geeft, indien hij dit noodzakelijk of wenselijk acht, deze signalen door aan VSL, met
inachtneming van eventuele urgentie.
6. De Raad deelt de verslagen van de gesprekken tussen de Raad en VSL met de Minister indien
daar een voorstel uit zou kunnen komen dat een aanzienlijke impact zou kunnen hebben op de
publieke taak van VSL.
7. In het geval dat de Raad zich laat informeren door derden, bijvoorbeeld door klanten van VSL:
a. vindt dit plaats met medeweten en na goedkeuring van de voorzitter van de Raad;
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b.

wordt bij het besluit om op deze manier informatie te vergaren rekening gehouden met
het doel en de beperkingen van de taak van de Raad;
c. worden eventuele belangenconflicten bij de voorzitter van de Raad of, in geval van een
eventueel belangenconflict van de voorzitter van de Raad, bij de secretaris gemeld en
zoveel mogelijk vermeden;
d. worden VSL en de Minister hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.
8. Een Raadslid dat door een derde benaderd wordt met vragen of informatie over VSL of de
nationale meetstandaarden stelt zich neutraal op, handelt in lijn met het zevende lid onderdeel
b en c van dit artikel en informeert na het contact de voorzitter van de Raad die, als de aard of
inhoud van het contact daarom vraagt, ook VSL en de Minister informeert.
Artikel 8. Thematisch inhoudelijk contact tussen VSL, de Raad en de Rijksoverheid
1. Als VSL en/of de Raad behoefte heeft aan contact met betrekking tot beleid over of
beleidsuitvoering van een specifiek voor VSL relevant inhoudelijk onderwerp, vindt dit contact
zoveel mogelijk direct plaats met de voor dit onderwerp (hoofd-)verantwoordelijke bij de
Rijksoverheid.
2. VSL en de Raad zullen de relatiebeheerder van de Minister op de hoogte houden van dergelijke
contacten.
3. In het geval dat VSL en de Raad moeite heeft een geschikte contactpersoon binnen de
Rijksoverheid te vinden, zal de relatiebeheerder van de Minister hierbij naar beste vermogen
helpen.
Artikel 9. Regulier overleg
1. Ten minste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de directeur van VSL en een MT-lid
van de voor de nationale meetstandaarden beleidsverantwoordelijke directie van het Ministerie.
2. Ten minste twee keer per jaar vindt overleg op basis van een vooraf vastgestelde agenda
plaats tussen de voorzitter van de Raad en een MT-lid van de beleidsverantwoordelijke directie
van het Ministerie.
3. De Raad nodigt voor haar vergaderingen in principe een vertegenwoordiger van het Ministerie
en een lid van het managementteam van VSL als toehoorders uit. De directeur van VSL is
minimaal 1 keer per jaar aanwezig bij deze vergadering.
4. Eventuele informatie die door VSL voorafgaand aan vergaderingen van de Raad wordt gedeeld
met de Raad, wordt gelijktijdig gedeeld met (de voor de betreffende vergadering van de Raad
uitgenodigde vertegenwoordiger van) het Ministerie. Daar waar het rapportages of andere
stukken betreft die door VSL worden opgesteld ten behoeve van het Ministerie, worden deze
vóór eventuele toezending door VSL aan de Raad ter goedkeuring aan het Ministerie
voorgelegd.
Artikel 10. Optreden in het internationale metrologienetwerk op het gebied van meetstandaarden
1. VSL neemt als Nederlands nationale meetstandaardeninstituut deel in het Europese
samenwerkingsverband EURAMET. Het Ministerie beoordeelt vooraf of de agenda beleidsmatig
relevant is en informeert VSL tijdig indien dit het geval is. VSL stemt in dat geval de input op
de relevante punten vooraf af met de Minister. Afhankelijk van de agenda kan de Minister
besluiten een afgevaardigde vanuit het Ministerie naast de afgevaardigde van VSL deel te laten
nemen aan de algemene vergadering (‘general assembly’) van EURAMET.
2. Daar waar de Europese Commissie Nederland vraagt om een nationaal (beleids-)standpunt,
wordt dit standpunt geformuleerd door de Minister. Dit standpunt wordt voor zover mogelijk
gedeeld en, indien dit noodzakelijk of wenselijk wordt geacht door de Minister, afgestemd met
VSL. De Minister kan indien hij het wenselijk acht in het kader van de rol van de Raad, ook de
Raad om advies vragen.
3. Medewerkers van VSL kunnen, al dan niet namens Nederland, deelnemen aan internationale
organen en werkgroepen op het gebied van meetstandaarden. Waar beleidsmatig relevant
wordt de input in deze organen en werkgroepen vooraf afgestemd met de Minister.
4. De Minister vertegenwoordigt Nederland in de Conférence générale des poids et mesures.
Beleidsstandpunten worden voor zover mogelijk gedeeld en, indien dit noodzakelijk of
wenselijk wordt geacht door de Minister, afgestemd met VSL. De Minister kan, indien hij het
wenselijk acht in het kader van de rol van de Raad, ook de Raad om advies vragen.

3

Versie 16 juni 2021

5. Verslagen van internationale bijeenkomsten op het gebied van meetstandaarden, bijgewoond
door een afgevaardigde van de Minister óf VSL worden, voor zover niet gedekt door
voorgaande, voor zover mogelijk gedeeld tussen de Minister en VSL.
6. Verslagen van internationale bijeenkomsten die relevant zijn voor de taakuitvoering van de
Raad in zin van artikel 2 van dit communicatieprotocol, en zijn bijgewoond door een
afgevaardigde van de Minister en/of VSL, worden voor zover mogelijk gedeeld met de Raad.
Artikel 11. Medewerking aan onderzoek door derden
1. De Minister kan een derde een opdracht geven om onderzoek te doen, bijvoorbeeld in het
kader van beleidsvorming, evaluatie of toezicht aangaande (de uitvoering van) de publieke
taak of een adviesopdracht of anderszins overeengekomen activiteit. VSL en de Raad
verstrekken aan deze derde de ter zake van het onderzoek relevante informatie.
Artikel 12. Vertrouwelijkheid
1. VSL, de Minister en de Raad nemen in hun onderlinge relaties over en ten opzichte van derden
vertrouwelijkheid in acht voor zover dit uit wet- en regelgeving of de aard der zaken
voortvloeit.
2. In het geval er op de Minister, VSL of de Raad op grond van Nederlandse en internationale
wetgeving, rechterlijke uitspraak of arbitraal vonnis een verplichting tot openbaarmaking van
bepaalde informatie rust, vormt dit een uitzondering op de in het eerste lid van dit artikel
geregelde verplichting omtrent vertrouwelijkheid.
Artikel 13. Communicatie naar politiek en pers
1. De Minister informeert VSL en de Raad voor zover mogelijk over schriftelijke communicatie van
de Minister met de Staten-Generaal en overige overheidsinstellingen aangaande VSL.
2. Communicatie (zowel mondeling als schriftelijk) door VSL met de pers over beleidsmatig en
politiek gevoelige onderwerpen vindt slechts na overleg met de Minister plaats.
3. De Raad communiceert in beginsel niet op eigen initiatief met politiek of pers. Zij gaat daartoe
in ieder geval niet over dan na voorafgaand overleg met de Minister.
Artikel 14. Publicaties VSL op website
1. VSL publiceert in ieder geval de volgende informatie op zijn website:
a. Een uitleg van de wettelijke achtergrond van de aanwijzing als nationaal instituut voor
de meetstandaarden en de hoofdlijnen van de wettelijke taak die VSL uitvoert;
b. dit communicatieprotocol;
c. VSL’s statuten en interne gedragscode.
Artikel 15. Afwijking, evaluatie en aanpassing
1. In onderlinge overeenstemming kan in de praktijk afgeweken worden van de werkafspraken in
dit communicatieprotocol.
2. Het functioneren van dit communicatieprotocol wordt jaarlijks met alle partijen geëvalueerd en
dit protocol wordt indien gewenst aangepast.
3. Als er wijzigingen optreden in (het formeel vastgelegde aspect van) de relaties tussen partijen
of in geval van overige geconstateerde conflicten met de formele afspraken of regelingen wordt
dit communicatieprotocol in onderling overleg aangepast.
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