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PLANNING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE PROBETON-INSTANTIES IN 2022 

• Technische Bureaus (TB) 

De vergaderingen van de TB vinden in de regel plaats op de data aangegeven in Tabel 1. De vergaderingen 
van de TB vinden steeds in de voormiddag plaats. 

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering zal meegedeeld worden of deze zal plaats hebben of niet. De 
uitnodiging met dagorde wordt uiterlijk 5 werkdagen voor de vergadering toegestuurd.  

Tabel 1 

TB1 / TB2 (a.m.) 
laatste donderdag van de maand, data met (*) 

uitgezonderd 

2022.01.27 

2022.02.24 

2022.03.31 

2022.04.28 

2022.05.19* 

2022.06.30 

2022.07.28 

2022.08.25 

2022.09.29 

2022.10.27 

2022.11.24 

2022.12.15* 

• Technische Comités (TC) 

De vergaderingen van STC1 en STC2 vinden in de regel plaats op de data aangegeven in Tabel 2, in de 
voor- of namiddag volgens de dagorde. De vergaderingen van STC3 en ATC vinden in de regel plaats op 

een datum van Tabel 1. 

Een vergadering van een TC vindt slechts plaats mits voorafgaande uitnodiging. Deze uitnodiging wordt 

uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering toegestuurd. 

Tabel 2 

STC1 STC2 

2022.05.10 (13u30) 2022.05.19 

2022.11.08 (13u30) 2022.11.24 

• Expertengroepen (EGE) 

De vergaderingen van de EGE vinden plaats volgens afspraak in de EGE. Een vergadering van een EGE 
vindt slechts plaats mits voorafgaande uitnodiging. Deze uitnodiging wordt uiterlijk 10 werkdagen voor de 
vergadering toegestuurd. 

• Normcommissies E177, E178 en E229 

De vergaderingen van de normcommissies worden in de regel vastgelegd tijdens de vergaderingen zelf. 

Indien geen datum werd vastgelegd, vindt de vergadering plaats mits voorafgaande datumenquête. De 
vergaderingen vinden bij voorkeur plaats: 

- voor E177: volgens datumenquête; 
- voor E178, volgens datumenquête; 
- voor E229: 2022.03.23 en 2022.09.28, in de voormiddag (10u). 

Een vergadering van een normcommissie vindt slechts plaats mits voorafgaande uitnodiging. Deze 
uitnodiging wordt uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering toegestuurd. 

• Andere instanties 

De vergaderingen van de andere PROBETON-instanties gaan door volgens afspraak in de voorgaande 
vergadering van de instantie of op basis van een voorafgaande datumenquête onder de leden van de 
instantie. 


