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Woord vooraf 
De Hoge Raad voor Normalisatie heeft als missie om aan de minister van Economie, op diens 
verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over alle aangelegenheden voor het beleid en 
de ontwikkeling van de nationale, Europese en internationale normalisatie. 

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor de Hoge Raad. Het heeft een recordaantal adviezen 
uitgebracht. Naast het traditionele advies over het NBN-jaarverslag heeft de Raad vier 
aanvullende adviezen over uiteenlopende onderwerpen gepubliceerd:  
• Advies van 08.02.2021 over de normalisatie en verspreiding van normen op het gebied van 

auteursrecht 
• Advies van 04.03.2021 over de ontwikkeling van technische documenten (DTD) naar 

aanleiding van noodsituaties op basis van de ervaringen met NBN/DTD S 65-001:2020 
• Advies van 09.04.2021 over Verordening (EU) nr. 305/2011 voor de vaststelling van 

geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en over de 
herziening van die verordening 

• Advies van 03.06.2021 over wijzigingen van de rol en verantwoordelijkheden van de Europese 
Commissie binnen het Europees systeem van geharmoniseerde normen 

De toename van het aantal adviezen die door de Hoge Raad voor Normalisatie zijn uitgebracht 
bewijst dat het belang van normen voor de nationale, Europese en internationale economie 
exponentieel toeneemt. Ter opfrissing: het Bureau voor Normalisatie (NBN) en de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB) hebben, via een studie, de economische impact van normen op de 
Belgische economie over een periode van 25 jaar (1994-2008) geschat en daaruit bleek dat 
standaardisering bijdraagt tot 0,2 % van het bbp, 19 % van de bbp-groei en 19 % van de 
productiviteitsgroei.  

Het is dan ook geen toeval dat normalisatie door de Europese Commissie officieel wordt 
beschouwd als een van haar belangrijkste actiemiddelen om haar doelstellingen, zoals die van de 
Green Deal, te verwezenlijken. Ook de oprichting van een EU-excellence hub. voor normalisatie is 
een onweerlegbaar bewijs van de plaats die normalisatie thans inneemt. 

Maar er is een keerzijde aan elke munt. Het meer prescriptieve standpunt dat de Europese 
Commissie nu inneemt ten aanzien van geharmoniseerde normen ter ondersteuning van Europese 
wetgeving van het type "Nieuwe Aanpak" kan een nadeel vormen als dat in de toekomst niet beter 
wordt aangepakt. Dat nieuwe standpunt leidt er namelijk toe dat de referenties van die 
geharmoniseerde normen niet meer zullen worden vermeld in het Publicatieblad van de Europese 
Unie. Alle belanghebbenden bij geharmoniseerde normalisatie ondervinden uiteindelijk de 
nadelige gevolgen. We wijzen erop dat het concurrentievermogen van de industrie in hoge mate 
afhankelijk is van een doeltreffende normalisatie, en met name van geharmoniseerde normalisatie. 
Een snelle oplossing voor de blokkering van de citaten van die normen moet dus door alle 
betrokken actoren, en met name door de Europese Commissie, als een prioriteit worden 
beschouwd. Het overwegen van uitvoeringshandelingen om geharmoniseerde normen te 
schrappen, moet een laatste redmiddel blijven. 

Voorts heeft de Hoge Raad voor Normalisatie zijn interne werking herzien om die te verbeteren. 
De Raad heeft de mogelijkheid ingevoerd om naast zijn traditionele plenaire vergaderingen 
thematische werkgroepen op te richten. Het doel van die groepen is om meer tijd en middelen uit 
te trekken voor constructieve besprekingen tussen leden van de Hoge Raad en externe 
deskundigen. Op die manier kan de Hoge Raad zijn impact vergroten door meer en betere adviezen 
te verstrekken. De eerste werkgroep is momenteel aan de gang en houdt zich bezig met de rol van 
normalisatie bij het nastreven van de doelstellingen van de Europese Green Deal, met inbegrip van 
besprekingen over de bijdrage van normen aan de criteria voor het einde van de afvalfase voor 
bepaalde productstromen. Gezien het nut van dergelijke werkgroepen als aanvulling op de plenaire 
vergaderingen, heeft de Hoge Raad reeds plannen voor de oprichting van een tweede werkgroep 
die zich zal bezighouden met de verbetering van de deelneming aan de normalisatie van 
belanghebbenden die minder vertegenwoordigd zijn. 

Ook voor de Belgische normalisatie was 2021 een cruciaal jaar. De hervorming van de Belgische 
regelgeving voor normalisatie heeft geleid tot een eenmaking, vereenvoudiging en versnelling van 
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de publicatie van normen. Het NBN publiceert de publicatie en intrekking van normen nu 
rechtstreeks op zijn website, wat de beschikbaarheid van normen versnelt. 

Die hervorming zal dit jaar worden voortgezet met wetgevingswerkzaamheden. Dat moet leiden 
tot wijzigingen in de toegang tot verplichte normen, de samenstelling van de NBN-raad en de 
samenstelling van de Hoge Raad voor Normalisatie.  

Eén van die regelgevingsvoorstellen heeft rechtstreeks betrekking op de Hoge Raad voor 
Normalisatie, aangezien de samenstelling ervan moet worden uitgebreid. Met dat voorstel wordt 
beoogd vertegenwoordigers van de federale en regionale autoriteiten en een vertegenwoordiger 
van de overeenstemmingsbeoordelingsinstanties onder de leden van de Hoge Raad op te nemen. 
Daardoor zou het aantal leden stijgen van 16 tot 22 gewone en plaatsvervangende leden.  

In het licht van die recente ontwikkelingen is er geen twijfel dat normalisatie nog een lange weg 
te gaan heeft. Nog veel verbeteringen moeten worden aangebracht, waarvan sommige tot stand 
zullen komen binnen de Hoge Raad. Die zal met name de nieuwe Europese normalisatiestrategie 
en de voorgestelde wijziging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 in detail analyseren om alle 
verschillende details in kaart te brengen. Hardnekkige problemen, zoals die in verband met de 
vertaling van normen of geharmoniseerde normen, zullen ook verder worden besproken, opdat er 
pragmatische oplossingen kunnen worden voorgesteld.  

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de besprekingen van de Hoge Raad in 2021 en belicht de 
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van normalisatie. In dat verband ben ik verheugd over 
de goede samenwerking binnen de Hoge Raad en dank ik zowel het secretariaat voor zijn efficiënte 
ondersteuning als alle leden van onze Hoge Raad voor hun wijze bijdragen.  

Veel leesplezier!  

 

Olivier Vandooren 

Voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie 
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1. Samenstelling van de Hoge Raad voor Normalisatie 
De samenstelling van de Hoge Raad is bepaald in het Wetboek van economisch recht (WER), 
artikel VIII.21. Volgens artikel VIII.23 van dat wetboek worden de leden van de Hoge Raad 
benoemd via ministerieel besluit op voordracht van de betrokken instanties1. De voorzitter van de 
Hoge Raad wordt benoemd door de koning volgens artikel VIII.22 van het genoemde wetboek. 

Op 4 januari 2021 is de samenstelling van de Hoge Raad gewijzigd ingevolge de bekendmaking 
van het ministerieel besluit van 17 december 2020 betreffende het ontslag en de benoeming van 
twee gewone leden en één plaatsvervangend lid. De samenstelling van de Hoge Raad ziet er als 
volgt uit:  

Voorzitter Olivier Vandooren 

Ondervoorzitter Patrick Hendrick 

 Effectieve leden Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers van de 
wetenschappelijke kringen 

Martine Wevers 
Geert De Schutter 
Patrick Hendrick 
Emmanuel De Jaeger 

Amaryllis Audenaert 
Peter Van Den Bossche 
Edouard Rivière 
Jacqueline Marchand 

Vertegenwoordigers van de 
ondernemingsorganisaties 
(inclusief kmo’s) 

Olivier Vandooren 
Herman Derache 
Eric Claus 
Brigitte Delbrouck 

Karin Eufinger 
Dirk De Moor 
Viviane Camphyn 
Charlie Tchinda 

Vertegenwoordigers van de 
verbruikersorganisaties 

Leen De Cort Billy Ray Muraille 

Vertegenwoordigers van de 
werknemersorganisaties 

Kris Van Eyck  Maarten Boghaert 
Laurent Lorthioir 

Vertegenwoordigers van de 
maatschappelijke 
belangenorganisaties 

Sylvie Meekers Laurien Spruyt 

 

  

 
1 Zie bijlage: de Hoge Raad voor Normalisatie in het WER. 
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2. Overzicht van de werkzaamheden 
De Hoge Raad voor Normalisatie is in 2021 driemaal bijeengekomen. Als rechtstreeks gevolg van 
de federale aanbevelingen en verplichtingen die in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-
19 zijn voorgeschreven, hebben de drie vergaderingen virtueel plaatsgevonden. De 
daaropvolgende werkzaamheden werden vervolgens elektronisch uitgevoerd. De vergaderingen 
vonden plaats op de volgende data: 
• 4 maart 2021 
• 3 juni 2021 
• 28 oktober 2021 

De positie van geharmoniseerde normen in de Europese wetgeving 
De Hoge Raad voor Normalisatie heeft herhaaldelijk het probleem van de blokkering van de 
bekendmaking van referenties van geharmoniseerde normen in het Publicatieblad van de 
Europese Unie aan de orde gesteld. Na het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
van 27 oktober 2016 inzake C613/14, James Elliott arrest, worden geharmoniseerde normen nu 
inderdaad beschouwd als een integrerend deel van het recht van de Unie. Als gevolg daarvan heeft 
de Europese Commissie strengere formuleringen van normalisatieverzoeken ontwikkeld. Zij heeft 
ook haar beoordeling aangescherpt om ervoor te zorgen dat de normen overeenstemmen met de 
veiligheidseisen die zijn vastgesteld in de geharmoniseerde wetgeving die zij ondersteunen. Die 
nieuwe aanpak vertraagt uiteindelijk het publicatieproces of brengt het zelfs in gevaar. 

Die blokkering van de publicatie van normen ondermijnt het succes van strategische doelstellingen 
zoals de Europese Green Deal, strategische autonomie en technologische soevereiniteit. Ook 
wordt het economische concurrentievermogen van Europese bedrijven ernstig geschaad. 

In het streven naar een grotere inclusiviteit en een grotere deelname van publieke 
belanghebbenden aan de Europese normalisatie, dringt de Hoge Raad erop aan dat een 
pragmatische oplossing wordt gevonden die geen verdere blokkades opwerpt voor de publicatie 
van geharmoniseerde referenties van normen. Een grotere deelname van publieke 
belanghebbenden mag derhalve niet leiden tot een afname van de efficiëntie van het 
normalisatiesysteem, dat in eerste instantie een particulier, marktgericht, vrijwillig en goed 
functionerend systeem blijft. 

In die tumultueuze situatie heeft de Hoge Raad zich gebogen over voorstellen voor oplossingen 
voor de verschillende problemen die de nieuwe aanpak van de Commissie met zich meebrengt. De 
Hoge Raad is van mening dat een pragmatische oplossing voor de blokkering van de bekendmaking 
van normen in het Publicatieblad van de Europese Unie door alle belanghebbenden als een 
prioriteit moet worden beschouwd. De Raad heeft daarom een advies opgesteld over de 
wijzigingen in de rol en verantwoordelijkheden van de Europese Commissie binnen het Europese 
stelsel van geharmoniseerde normen. 

Met dat advies uiten de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie hun bezorgdheid over de 
huidige rol en verantwoordelijkheden van de Europese Commissie binnen het Europese stelsel van 
geharmoniseerde normen. Een concurrerend Europees normalisatiesysteem en de ontwikkeling 
van Europese normen binnen een aanvaardbaar tijdsbestek zijn inderdaad van essentieel belang 
om de nieuwe strategische doelstellingen van de Europese Unie te verwezenlijken. De Raad 
benadrukt dat die doelstellingen niet kunnen worden bereikt zonder de voordelen die een optimaal 
functionerend Europees normalisatiesysteem zal opleveren. Een gemeenschappelijke oplossing 
voor de impasse met de totstandbrenging van wederzijds vertrouwen tussen de verschillende 
partners is onontbeerlijk. 

De Hoge Raad heeft de Commissie daarom onder meer gevraagd haar uitgebreide 
toezichthoudende rol te herzien en meer flexibiliteit in de normalisatieverzoeken in te bouwen, en 
de termijn voor de bekendmaking van geharmoniseerde normen in het Publicatieblad van de 
Europese Unie te verkorten, om de impasse te doorbreken, een beter evenwicht te vinden tussen 
de kwalitatieve eisen die door de Europese wetgeving worden gesteld en de toekenning van meer 
flexibiliteit aan de Europese normalisatie-instellingen, of duidelijke criteria te publiceren voor de 
technische beoordeling van geharmoniseerde normen om ervoor te zorgen dat de verwachtingen 
van de Commissie en die van de normalisatiedeskundigen identiek zijn. 
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Dat advies van de Hoge Raad heeft vervolgens als basis gediend voor vele Belgische bijdragen 
over de kwestie van geharmoniseerde normen, en zal dat ook in de toekomst blijven doen.  

Geharmoniseerde normen volgens de verordening bouwproducten (CPR) 
In de context van bovengenoemde problemen heeft de Hoge Raad voor Normalisatie de nog 
zorgwekkendere kwestie van geharmoniseerde normen volgens de Verordening (EU) nr. 305/2011 
over bouwproducten of Construction Products Regulation (CPR) besproken. In de sector van de voor 
de bouw bestemde producten wordt de blokkering van de citaten in het Publicatieblad van de 
Europese Unie uiterst kritiek. In drie jaar tijd is bijna 80 % van de geharmoniseerde normen voor 
bouwproducten niet aanvaard door problemen met de terminologie, ongedateerde normatieve 
verwijzingen of de opneming van nieuwe specificaties in geharmoniseerde normen die niet in de 
CPR zijn opgenomen. 

De Hoge Raad heeft ook het standpunt van de Europese Commissie over het gebruik van 
geharmoniseerde normen in die sector in overweging genomen. Het feit dat de relevante normen 
niet in alle talen van de Europese Unie beschikbaar zijn, wordt door de Commissie als argument 
gebruikt om het normalisatiesysteem bij de vaststelling van geharmoniseerde technische 
specificaties in de toekomst te verwerpen. Aangezien de CPR als bijzonderheid heeft dat de 
naleving van de geharmoniseerde normen verplicht gesteld wordt, moet er inderdaad een vertaling 
in alle EU-talen worden gemaakt. De Hoge Raad heeft de inspanningen van het NBN in dat 
verband besproken. Het NBN neemt deel aan een Europees proefproject voor het gebruik van een 
instrument voor automatische vertaling van normen, dat geleidelijk de terminologie van een 
bepaalde sector, zoals de bouw, leert kennen. 

Die gevoelige kwestie houdt vele vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor Normalisatie bezig 
en heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat de Hoge Raad voor Normalisatie door middel van 
een advies een standpunt inneemt. In het advies over Verordening (EU) nr. 305/2011 tot 
vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en over 
de herziening van die verordening wordt gewezen op het nut van het gebruik van normalisatie en 
dus op de noodzaak van verduidelijking door de Europese Commissie over wat al dan niet in de 
normen aanwezig moet zijn om te worden aanvaard en dus geharmoniseerd te zijn. In het 
algemeen dringt de Hoge Raad erop aan dat de Commissie de criteria voor de aanvaarding van 
geharmoniseerde normen verder verduidelijkt. Er moeten pragmatische oplossingen worden 
gevonden om de situatie te veranderen.  

De rol van technische documenten (DTD's) in noodsituaties 
Nadat de Hoge Raad dit onderwerp reeds in 2020 had behandeld, heeft hij in 2021 zijn standpunt 
geformaliseerd over de voordelen van het gebruik van technische documenten (DTD's) in 
noodsituaties zoals COVID-19. Op basis van de ervaringen met NBN/DTD S 65-001:2020 over 
zelfgemaakte maskers en comfortmaskers heeft de Hoge Raad een advies opgesteld over de 
verschillende voordelen van het gebruik van een technisch document (DTD) in ernstige situaties 
die een snelle normatieve reactie vereisen.  

Gezien de mogelijkheid om snel een technisch document (DTD) op te stellen waarvoor de 
consensus van een werkgroep volstaat, heeft de Hoge Raad aanbevolen de opstelling van 
dergelijke documenten te bevorderen. De Raad heeft het NBN ook gevraagd een gids op te stellen 
over de procedures die moeten worden gevolgd in geval van een toekomstige grote crisis.  

Verspreiding van normen in overeenstemming met de auteurswetgeving 
Gezien de regelmatige conflicten tussen het gebruik van normen en de bescherming van het 
auteursrecht, dat van essentieel belang is voor het evenwicht van het normalisatiesysteem, vroeg 
de Hoge Raad of het mogelijk is algemene richtlijnen op te stellen voor de verspreiding van 
normen met inachtneming van het auteursrecht. De verspreiding van bepaalde delen van normen 
is soms essentieel om een juist gebruik ervan te waarborgen en om de normalisatie te bevorderen. 

Over dat onderwerp is een advies uitgebracht, waarin wordt gewezen op de noodzaak om een 
nationale gids op te stellen en te publiceren die is aangepast aan de specifieke omstandigheden 
van het Belgische normalisatiestelsel, om de werkzaamheden ter bevordering van normen te 
vergemakkelijken. In dat advies benadrukt de Hoge Raad de noodzaak om te verduidelijken wat 
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wel en wat niet kan voor het gebruik en de verspreiding van normen en delen van normen. De 
Raad vraagt daarom een gids op te stellen met richtlijnen voor het correcte gebruik van normen 
of delen van normen in overeenstemming met het auteursrecht bij de verspreiding van normen en 
de bevordering van normalisatie, evenals bij de ontwikkeling van instrumenten om het gebruik van 
normen te vergemakkelijken. 

Ontwikkelingen in de Belgische regelgeving over normalisatie 
2021 was een jaar van voorstellen en doorvoeren van wijzigingen in de Belgische 
normalisatieregelgeving, die in de Hoge Raad werden gepresenteerd en besproken. 

De Hoge Raad verwees aldus met name naar het koninklijk besluit van 2 februari 2021 betreffende 
de publicatie van normen en de eventuele goedkeuring ervan en tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 25 oktober 2004 betreffende de modaliteiten voor de uitvoering van de 
normalisatieprogramma's en de goedkeuring of registratie van normen. Dat decreet is op 15 
februari 2021 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en is op 1 april in werking getreden. Het 
voorstel is om het Belgische normalisatiesysteem te moderniseren door het meer uniform te 
maken, te vereenvoudigen en de publicatie van normen te versnellen. Het koninklijk besluit 
bepaalt onder meer dat het NBN de publicatie en intrekking van normen rechtstreeks op zijn 
website zal publiceren.   

De Hoge Raad heeft ook andere wijzigingsvoorstellen besproken, zoals die voor de toegang tot 
verplichte normen, wijzigingen in de samenstelling van het directiecomité van het NBN en de Hoge 
Raad, en vooral het voorstel om de samenstelling van de Hoge Raad voor Normalisatie uit te 
breiden. Met dat voorstel wordt beoogd vertegenwoordigers van de federale en regionale 
autoriteiten toe te voegen, alsmede een vertegenwoordiger van de 
overeenstemmingsbeoordelingsinstanties. De samenstelling van de Hoge Raad zal aldus worden 
verhoogd van 16 tot 22 gewone en plaatsvervangende leden. 

BSI-lidmaatschap van CEN/CENELEC 
De Hoge Raad voor Normalisatie heeft de situatie van het lidmaatschap van het British Standards 
Institute (BSI) in CEN/CENELEC na de Brexit geanalyseerd. Het BSI voldoet niet langer aan de 
voorwaarden voor lidmaatschap van CEN (Europees Comité voor Normalisatie) en CENELEC. 
(Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie). CEN en CENELEC hebben echter een 
lidmaatschapscategorie voorzien die bestaat uit nationale instanties van landen waarmee 
overeenkomsten met de Europese Unie zijn gesloten en die aantonen dat hun regelgeving 
convergeert of verenigbaar is met de essentiële regelgeving ter ondersteuning van de interne 
markt en die relevant zijn voor de activiteiten van CEN/CENELEC.  

De Hoge Raad besprak onder meer het risico dat die nieuwe categorie leden inhoudt. Het is 
mogelijk dat instanties buiten de Europese Unie de beslissingen beïnvloeden. Er bestaat dus een 
groot risico van inmenging in de Europese regelgeving via de normen die daaraan ten grondslag 
liggen. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de Europese Commissie begin 2022 een 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 betreffende Europese normalisatie heeft 
voorgesteld.  

De oprichting van thematische werkgroepen binnen de Hoge Raad voor 
Normalisatie 
Een van de belangrijkste vernieuwingen voor de Hoge Raad voor Normalisatie in 2021 is de 
oprichting van thematische werkgroepen. Naast de drie jaarlijkse plenaire vergaderingen werd 
besloten dat ook thematische werkgroepen deel kunnen uitmaken van de Hoge Raad voor 
Normalisatie, om meer ruimte te geven aan de besprekingen als zodanig en zo de impact van de 
Hoge Raad te vergroten.  

Tijdens een buitengewone vergadering op 30 maart 2021 is de mogelijkheid om naast de plenaire 
vergaderingen thematische werkgroepen in te zetten nader besproken. Er is gebleken dat de leden 
van de Hoge Raad meer moeten worden ondervraagd door middel van een online vragenlijst. Uit 
de vragenlijst bleek dat de organisatie van thematische werkgroepen naast de plenaire 
vergaderingen unaniem werd goedgekeurd. Die groepen bieden meer tijd om diepgaand over 
belangrijke kwesties na te denken. Uit de enquête kwam ook naar voren dat de ideale 
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vergaderfrequentie van die werkgroepen tweemaandelijks of driemaandelijks zou moeten zijn en 
dat de deelneming van niet-aangesloten deskundigen zeer relevant zou kunnen zijn. 

Naar aanleiding van die enquête en de bespreking van de resultaten ervan, heeft de Hoge Raad 
voor Normalisatie in december 2021 het startsein gegeven voor de oprichting van een eerste 
werkgroep die zich bezighoudt met de relatie tussen normalisatie en de circulaire economie in de 
context van de Europese Green Deal. De besprekingen van de eerste groep zullen leiden tot de 
opstelling van een advies van de Hoge Raad voor Normalisatie in de loop van 2022.  

De Hoge Raad zou dit initiatief willen voortzetten met de oprichting van een tweede groep in 2022 
of 2023, die zich zal richten op het verbeteren van de deelname aan normalisatie van momenteel 
minder goed vertegenwoordigde belanghebbenden.  

Ontwikkeling van een strategie voor communicatie en opiniepeiling 
Tijdens één van de plenaire vergaderingen gaven verscheidene leden van de Hoge Raad voor 
Normalisatie te kennen dat de adviezen meer zichtbaarheid en invloed moeten krijgen. De 
adviezen worden momenteel naar de minister gestuurd en op de website van de FOD Economie 
gepubliceerd. Zij worden ook toegezonden aan de ontvangers van de gedane aanbevelingen, zoals 
het NBN. In samenwerking met de communicatiediensten van de FOD Economie werden 
verschillende pistes voor verbetering overwogen en besproken. Ten slotte werd geopperd dat de 
bestaande NBN-nieuwsbrief, die meer dan 20.000 ontvangers heeft, een relevant instrument zou 
zijn om de communicatie over de adviezen te verbeteren. Dat voorstel zal uitvoerig met het NBN 
worden besproken tijdens de plenaire vergadering in maart 2022.  

Daarnaast was de Hoge Raad voor Normalisatie ook geïnteresseerd in de mogelijkheid om toezicht 
te houden op de uitvoering van de aanbevelingen die hij in zijn adviezen aan het NBN had gedaan. 
Het NBN is al jaren niet meer uitgenodigd voor een plenaire zitting van de Raad om zijn 
maatregelen ter uitvoering van de tot hem gerichte adviezen van de Raad voor te stellen. De 
plenaire vergadering van maart 2022 zal dan ook vooral gaan over de acties die het NBN heeft 
ondernomen en nog moet ondernemen met betrekking tot twee adviezen van de Hoge Raad voor 
Normalisatie uit 2021, namelijk het advies over de bevordering van technische documenten 
(DTD's) en het advies over het gebruik van normen met betrekking tot auteursrechten. 

De rol van normalisatie in de EU-US Trade and Technology Council (TTC) 
De oprichting van de EU-US Trade and Technology Council was een belangrijk initiatief met 
gevolgen voor de normalisatie. Daarom heeft de Hoge Raad het onderwerp van één van zijn 
besprekingen gemaakt. Dat initiatief heeft een aantal doelstellingen die gericht zijn op de 
ontwikkeling van handel en investeringen, de versterking van het technologisch en industrieel 
leiderschap van beide partijen en de stimulering van innovatie door de vaststelling van compatibele 
normen en voorschriften.  

De dienst Normalisatie en Competitiviteit van de FOD Economie heeft normatieve doelstellingen 
geformuleerd voor drie van de tien werkgroepen waaruit die samenwerking bestaat, namelijk de 
werkgroepen: samenwerking op het vlak van technologische normen, Klimaat en Clean Tech, en 
bevordering van de toegang tot en het gebruik van digitale technologieën door kmo's.  

De doelstellingen, die werden besproken tijdens een vergadering van de Hoge Raad, benadrukken 
onder meer dat inclusieve vaststelling van standaarden een essentieel aspect van die 
samenwerking moet blijven. De democratische en transparante procedures die het Europese 
normalisatiesysteem kenmerken, zijn van essentieel belang om te bevorderen. Voorts moet 
noodzakelijkerwijs rekening worden gehouden met de Europese normatieve prioriteiten en 
uitdagingen, met name bij de ontwikkeling van normen om de duurzame doelstellingen van de 
Green Deal te verwezenlijken. 

De problematische invoering van nationale praktijken in Europese normen in de 
bouwsector 
De Hoge Raad heeft zich gebogen over het probleem van de invoering van nationale praktijken 
en methoden in de Europese normen voor de bouwsector, waarvan de eventuele schadelijke 
gevolgen moeten worden vastgesteld. De Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied 
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van de bouw gaan immers regelmatig gepaard met een aanzienlijke kwaliteitsvermindering ten 
opzichte van de Belgische praktijken als gevolg van de invoering van nationale praktijken uit 
andere lidstaten die niet overeenstemmen met de Belgische omstandigheden.  

Wanneer een Europese norm wordt gepubliceerd en ze praktijken toestaat die in strijd zijn met de 
meest recente Belgische praktijken, ontstaat een operationeel probleem. De Hoge Raad 
benadrukte derhalve dat de Europese normalisatiewerkzaamheden in beginsel geen negatieve 
invloed mogen hebben op de nationale werkzaamheden. Bovendien moet de deelname van 
Belgische ondernemers aan de normalisatiewerkzaamheden drastisch worden verhoogd om de 
Belgische praktijken representatiever te maken.  

Een advies van de Hoge Raad voor Normalisatie over dergelijke schadelijke introducties is gepland 
voor 2022. Via de besprekingen in de plenaire vergadering heeft de Raad echter al algemene 
ideeën naar voren gebracht, zoals samenwerking op het gebied van normen met Frankrijk, dat zich 
in een vergelijkbare situatie bevindt en dus een belangrijke bondgenoot zou kunnen zijn bij de 
verbetering van het Europese systeem.   
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Bijlage 1. De Hoge Raad voor Normalisatie in het 
WER 
Wetboek van economisch recht. Boek VIII Kwaliteit van producten – Titel 1. Normalisatie 

HOOFDSTUK 3. - De Hoge Raad voor Normalisatie 

Art. VIII.19. Bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt 
een Hoge Raad voor Normalisatie opgericht, hierna " de Hoge Raad " genoemd. 

Art. VIII.20. De Hoge Raad heeft als opdracht om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van 
de minister, adviezen te verstrekken aangaande alle kwesties die betrekking hebben op het beleid 
en de ontwikkeling van de nationale en internationale normalisatie. In dit verband heeft de Hoge 
Raad meer bepaald als opdracht om ambtshalve een advies uit te brengen met betrekking tot het 
jaarlijks verslag vermeld in artikel VIII.17. De adviezen zijn openbaar. 

Art. VIII.21. Behoudens een voorzitter is de Hoge Raad samengesteld uit: 

1° vier effectieve leden en vier plaatsvervangende leden uit de wetenschappelijke middens; 

2° zes effectieve leden en zes plaatsvervangende leden die de representatieve 
ondernemingsorganisaties vertegenwoordigen, waarvan twee effectieve en twee 
plaatsvervangende leden de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen; 

3° twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden die de organisaties bevoegd inzake 
verdediging van de consumentenbelangen vertegenwoordigen; 

4° twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden die de werknemersorganisaties 
vertegenwoordigen; 

5° twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden die de maatschappelijke 
belangenorganisaties vertegenwoordigen.   

Art. VIII.22. De Koning benoemt en ontslaat de voorzitter van de Hoge Raad. 

Art. VIII.23. De minister kiest en benoemt, op voordracht van de betrokken instanties, de 
effectieve en de plaatsvervangende leden volgens dezelfde modaliteiten. 

Art. VIII.24. Het mandaat van de voorzitter en van de leden duurt 6 jaar en is hernieuwbaar. Indien 
het mandaat van een werkend lid vroegtijdig wordt beëindigd zet zijn plaatsvervanger het mandaat 
verder. Nadien wordt een nieuwe plaatsvervanger benoemd tot het einde van het eerste lopende 
mandaat. 

Art. VIII.25. De Hoge Raad mag op zijn vergaderingen elke persoon uitnodigen wiens advies hem 
nuttig kan zijn. 

Art. VIII.26. Het secretariaat van de Hoge Raad wordt waargenomen door de Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 

Art. VIII.27. De Hoge Raad stelt zijn huishoudelijk reglement op. Dit is aan de goedkeuring van de 
minister onderworpen. 

Art. VIII.28. De Hoge Raad brengt verslag uit over zijn activiteit in het afgelopen jaar. Dit verslag 
wordt openbaar gemaakt en aan de minister toegezonden. 

Art. VIII.29. De noodzakelijke kredieten om de werking van de Hoge Raad te verzekeren worden 
ieder jaar ingeschreven op de begroting van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 
De Koning bepaalt het bedrag van de vergoedingen die aan de leden van de Hoge Raad kunnen 
toegekend worden. Hij bepaalt het bedrag van de verplaatsing- en verblijfsvergoedingen. 
  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#LNK0006
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.18
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.19
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.21
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.22
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.21
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.23
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.22
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.24
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.23
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.25
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.24
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.26
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.25
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.26
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.29
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#LNK0339
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Bijlage 2. De Hoge Raad voor Normalisatie in het 
Belgisch Staatsblad  
Koninklijk besluit 17 februari 2020 houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad 
voor Normalisatie - Belgisch Staatsblad van 26 februari 2020 

FILIP, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.22 en VIII.24; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2017 houdende benoeming van de voorzitter van 
de Hoge Raad voor Normalisatie; 

Overwegende dat de huidige voorzitter zijn ontslag heeft ingediend; 

Overwegende dat de organisatie, die de huidige voorzitter vertegenwoordigt, de kandidatuur van 
de heer Olivier Vandooren heeft voorgesteld; 

Op de voordracht van de Minister van Economie, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1. Ontslag uit zijn mandaat van voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie wordt 
verleend aan dhr. Herman Derache. 

Art. 2. Dhr. Olivier Vandooren wordt tot voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie benoemd, 
ter vervanging van dhr. Herman Derache, wiens mandaat hij voltooit. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2020. 

Art. 4. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

Gegeven te Brussel, 17 februari 2020. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Minister van Economie, 

N. MUYLLE 
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Ministerieel besluit van 12 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor 
Normalisatie - Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017 

De Minister van Economie, 

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.21, VIII.23 en VIII.24; 

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2011 houdende benoeming van de leden van de 
Hoge Raad voor Normalisatie; 

Overwegende dat het mandaat van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie, overeenkomstig 
artikel VIII.24 van het Wetboek van economisch recht, werd vastgesteld op zes jaar en 
hernieuwbaar is; 

Overwegende dat in deze omstandigheden de Hoge Raad voor Normalisatie opnieuw dient te 
worden samengesteld; 

Overwegende dat, hoewel het onmogelijk is gebleken voor de betrokken instanties om, per 
mandaat, de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen, de evenwichtige 
aanwezigheid van mannen en vrouwen, zoals voorzien in de wet van 20 juli 1990 ter bevordering 
van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende 
bevoegdheid, behoorlijk wordt gerespecteerd, 

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Hoge 
Raad voor Normalisatie, 

Besluit : 

Artikel 1. Worden benoemd tot effectieve leden van de Hoge Raad voor Normalisatie : 
- als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke middens : 

Mevr. Martine Wevers; 

De heer Geert De Schutter; 

De heer Patrick Hendrick; 

De heer Piotr Sobieski; 

- als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties, inbegrepen de kleine 
en middelgrote ondernemingen : 

De heer Georges Klepfisch; 

Mevr. Morgane Haid; 

De heer Herman Derache; 

De heer Bruno Verbeke; 

De heer Eric Claus; 

Mevr. Brigitte Delbrouck; 

- als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : 

Mevr. Bénédicte Valet; 

- als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : 

De heer Bruno Melckmans; 

De heer Kris Van Eyck; 

- als vertegenwoordigers van de maatschappelijke belangenorganisaties : 

Mevr. Valérie Xhonneux. 

Art. 2. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Normalisatie : 

- als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke middens : 

Mevr. Amaryllis Audenaert; 
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De heer Peter Van Den Bossche; 

De heer Edouard Rivière; 

Mevr. Jacqueline Marchand; 

- als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties, inbegrepen de kleine 
en middelgrote ondernemingen : 

Mevr. Yvette Rogister; 

De heer Raf Van Bulck; 

De heer Dirk De Moor; 

Mevr. Stéphanie Kint; 

Mevr. Viviane Camphyn; 

De heer Charlie Tchinda; 

- als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : 

Mevr. Leen De Cort; 

- als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : 

De heer Maarten Boghaert; 

De heer Laurent Lorthioir; 

- als vertegenwoordigers van de maatschappelijke belangenorganisaties : 

Mevr. Laurien Spruyt. 

Art. 3. Het ministerieel besluit van 15 maart 2011 houdende benoeming van de leden van de Hoge 
Raad voor Normalisatie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 september 2011, 27 februari 
2012, 1 juni 2012, 22 februari 2013, 5 juli 2013, 16 januari 2015, 1 juli 2015 en 20 oktober 2016, 
wordt opgeheven. 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 

Brussel, 12 juni 2017. 

K. PEETERS 
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Ministerieel besluit van 17 december 2020 houdende ontslag en benoeming van twee effectieve 
leden en een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie - Belgisch Staatsblad van 
4 januari 2021 

De Minister van Economie, 

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.21, VIII.23 en VIII.24; 

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Hoge 
Raad voor Normalisatie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 september 2020, 

Besluit: 

Artikel 1. Ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als 
vertegenwoordiger van de wetenschappelijke middens wordt verleend aan dhr. Piotr Sobieski. 

Art. 2. Dhr. Emmanuel De Jaeger wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als 
vertegenwoordiger van de wetenschappelijke middens benoemd, ter vervanging van dhr. Piotr 
Sobieski, wiens mandaat hij voltooit. 

Art. 3. Ontslag uit haar mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als 
vertegenwoordigster van de maatschappelijke belangenorganisaties wordt verleend aan mevr. 
Valérie Xhonneux. 

Art. 4. Mevr. Sylvie Meekers wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als 
vertegenwoordigster van de maatschappelijke belangenorganisaties benoemd, ter vervanging 
van mevr. Valérie Xhonneux, wier mandaat zij voltooit. 

Art. 5. Ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie 
als vertegenwoordigster van de representatieve ondernemingsorganisaties wordt verleend aan 
mevr. Yvette Rogister. 

Art. 6. Mevr. Karin Eufinger wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie 
als vertegenwoordigster van de representatieve ondernemingsorganisaties benoemd, ter 
vervanging van mevr. Yvette Rogister, wier mandaat zij voltooit. 

Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 

Brussel, 17 december 2020. 

P.-Y. DERMAGNE 
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