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van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Voorwoord
De normalisatie is een sterke basis waarop productiviteit en innovatie zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt ze een gemakkelijkere toegang tot de internationale markt dankzij het
vertrouwen gewekt door de verwijzing naar de normen.
De normen hebben betrekking op alle marktdeelnemers. Voor de industrie leiden ze tot kostenverminderingen: schaalvoordelen, anticipatie op de technische voorschriften, vermindering van de transactiekosten en de aansprakelijkheidsrisico’s, toegang tot gestandaardiseerde
componenten, afsluiten van vereenvoudigde contractuele overeenkomsten. De normen kunnen eveneens een fundamentele rol spelen voor de bescherming van de consumenten en de
werknemers, voor de mobiliteit van gehandicapte en oudere personen alsook voor een groenere en duurzamere economie.
Ook al wordt het belang van de normalisatie door de grootste ondernemingen erkend, wordt dit
nog te vaak door de kmo’s en de maatschappelijke actoren onderschat. Initiatieven blijken dus
noodzakelijk om de normalisatie beter op te nemen in de economische en sociale structuur,
opdat alle belanghebbenden meer bij de normalisatiewerkzaamheden zouden betrokken zijn
en kunnen genieten van de voordelen verbonden aan het gebruik van de normen.
Bovendien, hoewel een belangrijk deel van de normen op basis van de bestaande wetenschappelijke kennis is opgesteld, blijven de studies voor prenormalisatie, in het geval van talrijke
veelbelovende industriële toepassingen, essentieel om rechtvaardige spelregels te bepalen,
waarbij zowel doelstellingen als concurrentievermogen en innovatie als maatschappelijke
doelstellingen in overweging worden genomen.
Het advies van december 2010 van de Hoge Raad over de Normen-Antennes, opgericht door
de FOD Economie en beheerd door de Collectieve Onderzoekscentra om de kmo’s in hun behoeften bij de ontwikkeling en het gebruik van normen in te lichten en te ondersteunen, wordt
in daden omgezet. Door een wijzigingsclausule die de nieuwe gevraagde diensten integreert,
heeft de rol van de Normen-Antennes ten gunste van de zeer talrijke kmo’s van de verschillende betrokken sectoren - rol van voortrekker en die enig is in Europa - zich in 2012 immers versterkt en verbeterd bevonden. Onze samenwerking
met het CEN heeft zich bovendien uitgebreid en onze stem
werd gehoord bij de uitwerking van de visie 2020 inzake de
Europese normalisatiestrategie.
Betreffende een grotere betrokkenheid van alle actoren in het
normalisatieproces, heeft de Hoge Raad in 2012 een bijkomende stap gezet. Hij heeft inderdaad met name een bijdrage
gepresenteerd om het instrument normalisatie in het kader
van een relancebeleid op optimale wijze te gebruiken. Deze
bijdrage stelt aan de Federale Regering, en meer bepaald
aan de Minister van Economie bevoegd voor normalisatie,
bijkomende initiatieven voor om de toegankelijkheid van de
normen en de normalisatiewerkzaamheden niet alleen voor
de kmo’s, maar ook voor de maatschappelijke actoren en de
academische middens te vergemakkelijken. Het Bureau voor
Normalisatie (NBN) werd bijgevolg door zijn voogdijminister
verzocht om een concreet actieplan met betrekking tot dit
doel in een vooruitzicht van groei en maatschappelijke zorg
op te zetten.
Ik verheug me over de doeltreffendheid van onze actie en
bedank de FOD Economie voor zijn efficiënte steun alsmede
alle leden van onze Raad voor hun deskundige adviezen.

Georges Klepfisch
Voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

1 Samenstelling Hoge Raad voor Normalisatie
De samenstelling van de Hoge Raad wordt bepaald in artikel 22 van de wet van 3
april 2003 betreffende de normalisatie. Volgens artikel 24 van deze wet worden de
leden van de Hoge Raad benoemd via ministerieel besluit op voordracht van de
betrokken instanties.
Het koninklijk besluit van 5 december 2011 houdende benoeming van de voorzitter
van de Hoge Raad voor Normalisatie is in voege getreden in 2012 (Belgisch
Staatsblad van 20 januari 2012).
De samenstelling van de Hoge Raad werd gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
27 februari 2012 en 1 juni 2012 (Belgisch Staatsblad van 5 maart en 13 juni 2012).
Een afschrift van deze besluiten bevindt zich in bijlage.
Rekening houdende met deze benoeming en deze wijzigingen ziet de samenstelling
van de Hoge Raad er als volgt uit:
Voorzitter
Ondervoorzitter

Vertegenwoordigers
van de
wetenschappelijke
middens
Vertegenwoordigers
van de
ondernemingsorganisaties
(inclusief kmo’s)

Georges KLEPFISCH
Luc TAERWE
Effectieve leden
Luc TAERWE
Gerda NEYENS
Patrick HENDRICK
Liviu MASALAR
Georges KLEPFISCH
Isabelle CALLENS
Jos PINTE
Petri VEN
Eric CLAUS
Brigitte DELBROUCK
Marc VANDERCAMMEN
Morgane CAMINITI

Vertegenwoordigers
van de verbruikersorganisaties
Vertegenwoordigers
Caroline VERDOOT
van de werknemers- Bergie VAN DEN BOSSCHE
organisaties
Vertegenwoordigers
Valérie XHONNEUX
van de
maatschappelijke
belangenorganisaties

7
Plaatsvervangende leden
Martine WEVERS
Patrick ROMBAUTS
Cédric RIVIERE
Christian EUGENE
Yvette ROGISTER
Rudi THOMAES
Marc CUMPS
Roland DEWITT
Viviane CAMPHYN
Charlie TCHINDA
Rob BUURMAN
Anaïs DEVILLE
Caroline JONCKHEERE
Kris VAN EYCK
Jeroen GILLABEL

N

HR
CS

Hoge Raad voor Normalisatie
Conseil supérieur de Normalisation

2 Overzicht van de vergaderingen
In 2012 heeft de Hoge Raad bijzondere aandacht geschonken aan de opvolging van de
Europese werkzaamheden die tot de goedkeuring van de Verordening van het
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese
normalisatie geleid hebben. Deze verordening heeft als essentiële doelstellingen om
de normalisatieprocessen meer operationeel te maken en om hun transparantie te
versterken. De wijzigingen ingevoerd bij deze verordening, die van toepassing zijn
vanaf 1 januari 2013, betreffen met name de gecoördineerde omkadering van de
normalisatiestructuren en -programma's, de verbetering van de toegang van de
kmo’s en de maatschappelijke actoren tot de Europese normalisatie evenals de
integratie van de technische specificaties betreffende ICT (informatie- en
communicatietechnologieën) in de overheidsopdrachten.

8

Drie vergaderingen werden georganiseerd in 2012: op 13 februari, 22 juni en 24
oktober. De gespreksthema’s pasten grotendeels in de context van de bedenkingen
die bij de uitwerking van de voornoemde Europese verordening werden opgeroepen.
De thema’s hadden immers betrekking op met name de promotie en het onderwijzen
van de normalisatie evenals de toegang tot de normalisatiewerkzaamheden en tot de
normen van de verschillende betrokken middens – voornamelijk de kmo’s, de
academische middens en de maatschappelijke actoren.
Tijdens zijn vergadering van 22 juni heeft de Hoge Raad aanvaard om een bijdrage te
leveren aan de werkzaamheden van de regering om een relancestrategie voor de
economie uit te werken. Een document werd door het secretariaat aan de leden
voorgelegd, via elektronische weg goedgekeurd en daarna omgezet in een schrijven
van de voorzitter van de Hoge Raad aan de federale Minister bevoegd voor Economie.
Deze bijdrage van de Hoge Raad aan de relancestrategie van de federale regering
houdt rekening met de respectieve belangen van de academische middens, de kmo’s
en de maatschappelijke actoren en formuleert voorstellen tot concrete maatregelen
inzake normalisatie. De administratie heeft bovendien aangetoond dat deze
maatregelen geen enkele impact op de federale begroting zouden hebben.
Aangezien het opstellen van een advies op basis van deze bijdrage in
overeenstemming is met de opdracht van de Hoge Raad, heeft deze, tijdens de
volgende vergadering, ingestemd met de tekst opgenomen in punt 4.
De Hoge Raad heeft contacten gehad met CEN/CENELEC en werd er op 24 oktober in
hun kantoren ontvangen. Naast verschillende toelichtingen heeft deze bijeenkomst
de Raad de kans gegeven om een betere visie op de Europese dimensie van de
actuele uitdagingen te verkrijgen, met name wat betreft de uitvoering van de
voornoemde verordening evenals de in ontwikkeling zijnde strategie over het
onderwijzen van de normalisatie.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Wat de opvolging van de eerder geformuleerde adviezen betreft, heeft de Hoge Raad
nota genomen van allerlei belangrijke informatie.
In verband met het advies van 12 december 2006 betreffende de vertaling van
normen in het Nederlands werd er opgemerkt dat het actieplan van de werkgroep
die in 2010 door het Bureau voor Normalisatie (NBN) werd opgericht, waarin
prioriteiten op basis van 7 criteria worden vastgelegd, in 2012 via een begrotingslijn
van bovenvermeld Bureau moest van start gaan.
In verband met het advies van 16 december 2010 betreffende de Normen-Antennes
werd bevestigd dat de aanvullende financiering voor de uitvoering van de nieuwe
taken in het kader van de gedelegeerde opdrachten (7 500 euro per jaar en per
Normen-Antenne) in de overeenkomsten 2012, afgesloten met de Collectieve Centra,
werd geïntegreerd.
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3 Bijdrage van de Hoge Raad tot de
relancestrategie van de federale regering
Relanceplan en normalisatie
Stand van zaken:
De voordelen verbonden aan de normen zijn van fundamenteel belang voor de
economie en voor de maatschappij in het algemeen. In haar communicatie van 2011
“Een strategische visie voor Europese normen: de duurzame groei van de Europese
economie tussen nu en 2020 bevorderen en versnellen”, vermeldt de Europese
Commissie in het bijzonder de volgende voordelen.
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Voor de industrie geven de normen met name aanleiding tot kostenverlagingen die
voornamelijk voortkomen uit schaalvoordelen, de mogelijkheid om op technische
voorschriften te anticiperen, de vermindering van de transactiekosten en van het
aansprakelijkheidsrisico, de toegang tot genormaliseerde componenten en de
mogelijkheid om eenvoudigere contracten af te sluiten. De normalisatie vergroot de
efficiëntie en de kwaliteit, zowel op het vlak van productiviteit als van innovatie, en
verbetert de toegang tot de internationale markt door het vertrouwen dat gecreëerd
wordt door de verwijzing naar normen.
Om de grote actuele maatschappelijke uitdagingen aan te gaan is normalisatie
cruciaal. Inderdaad, de normen kunnen een belangrijke rol spelen bij de
bescherming van de consumenten en de werknemers, bij de toegankelijkheid voor
gehandicapte en oudere personen, evenals bij een groenere en duurzamere
economie.

Vaststelling:
Ook al wordt het belang van de normalisatie door de grootste ondernemingen
erkend, dit belang wordt nog te dikwijls door de kmo’s en de maatschappelijke
actoren onderschat. Een initiatief is dus noodzakelijk om de normalisatie beter te
integreren in het economische en sociale weefsel, met het oog op een verhoogde
betrokkenheid van alle relevante actoren bij de normalisatiewerkzaamheden.
Het verzekeren van de effectieve deelname van alle betrokken actoren, in het
bijzonder de maatschappelijke actoren en de kmo’s, bij de uitwerking van normen
betreft een strategische uitdaging voor de normalisatie. Inderdaad, door hun kennis
van de reële noden van de maatschappij, zullen de maatschappelijke actoren de
noodzakelijke prestatieverbeteringen van producten vanuit het oogpunt van de
veiligheid van consumenten en werknemers en de bescherming van het leefmilieu
kunnen benadrukken, evenals de noodzaak om deze prestaties te kunnen vergelijken
op basis van genormaliseerde testmethodes. Dit alles is ook goed voor de

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

maatschappij in haar geheel en voor het concurrentievermogen van de
ondernemingen. Voor een onderneming betekent dit dat ze zal weten hoe de
toekomstige normen eruit zullen zien en dat ze de tendensen en de praktijken binnen
de sector nog beter zal kennen, wat haar bijgevolg zal toelaten om haar R&D
strategie en haar investeringen beter te oriënteren. Een onderneming zal eveneens
normontwerpen kunnen becommentariëren en bijsturen om de introductie van
specificaties die haar zouden kunnen benadelen te vermijden. Dit is eveneens het
beste instrument om productconformiteit aan te tonen en om zo het
marktvertrouwen te verwerven.
Ook al is bovendien een belangrijk deel van de normen opgesteld op basis van de
bestaande wetenschappelijke kennis, prenormatief onderzoek blijft in het geval van
talrijke beloftevolle industriële toepassingen noodzakelijk om billijke spelregels te
bepalen, rekening houdende met de doelstellingen rond concurrentievermogen,
innovatie, duurzame ontwikkeling en de bescherming van werknemers en
consumenten.

Acties:
1. Opdat eenieder de voor hem relevante normontwerpen zou kunnen
becommentariëren, dient aan allen de gratis online toegang tot deze
ontwerpen verzekerd te worden, zonder de mogelijkheid om te downloaden.
2. Om de effectieve deelname van de kmo’s aan de normalisatiewerkzaamheden
te verhogen is een vermindering van hun bijdrage voor deelname aan de
technische normalisatiecommissies noodzakelijk.
3. Voor de deelname van de maatschappelijke actoren en de academische
middens aan de technische normalisatiecommissies zou geen enkele
bijdrage mogen geëist worden. Bovendien dient er een analyse te worden
gemaakt van de “best practices” van kracht in de Europese lidstaten met het
oog op het identificeren van budgetneutrale initiatieven die de deelname van
de maatschappelijke actoren in normalisatieprocedures kunnen
vergemakkelijken en coördineren.
4. Met het oog op het opzetten van een performant systeem van
gepersonaliseerde normatieve wacht dat zal toelaten om de aandacht van
kmo’s te vestigen op de normontwerpen die een impact zouden kunnen
hebben op hun concurrentievermogen en dat aan elkeen van hen zal toelaten
om
zich
op
het
strategisch
gepaste
moment
tijdens
het
normontwikkelingsproces te mengen, moet budgettaire ruimte binnen de
bestaande interne middelen vrijgemaakt worden om de steun aan het
netwerk van de Normen-Antennes te versterken, wat hen zal toelaten om hun
missies op een nog meer diepgaande manier uit te werken.
Om bovendien de actie Normen-Antennes naar nieuwe sectoren open te
stellen, zal op dezelfde manier budgettaire ruimte moeten vrijgemaakt
worden.
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Het zou eveneens moeten overwogen worden om de Normen-Antennes een
rol te laten spelen in verband met de technische ondersteuning ten gunste
van de maatschappelijke actoren.
5. Om het gebruik van normen door de kmo’s en de maatschappelijke actoren te
bevorderen, dient voor hen een voorkeurstarief voor de aankoop van normen
voorzien te worden, zowel per eenheid als per lot. Bovendien wordt een
optimaal gebruik van ICT toepassingen aanbevolen om de toegang tot de
normen te vergemakkelijken tijdens de diverse levensfases van een norm,
met name, de uitwerking, de verspreiding, het gebruik en de revisie ervan.

6. Om te verzekeren dat objectieven als concurrentievermogen, innovatie,
duurzame ontwikkeling en bescherming van consumenten en werknemers in
overweging genomen worden bij de uitwerking van normen met betrekking
tot beloftevolle toepassingen, dient voldoende budgettaire ruimte binnen de
bestaande interne middelen vrijgemaakt worden, met het oog op de
versterking van de steun aan het prenormatief onderzoek.

12
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4 Advies n° 9 van 13 november 2012 over de
toegang van de academische middens, kmo’s en
maatschappelijke actoren tot de
normalisatiewerkzaamheden en tot de normen
Gelet op artikel 20 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, waardoor
bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een Hoge
Raad voor Normalisatie werd opgericht, hierna de Hoge Raad genoemd;
Gelet op artikel 21 van de voornoemde wet waarbij de Hoge Raad als opdracht heeft
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;
Gelet op artikel 5, 5° van de voornoemde wet, waardoor aan het Bureau voor
Normalisatie de opdracht van het promoten van de normalisatie en het coördineren
van maatregelen bestemd om de toepassing ervan te vergemakkelijken, werd
toegewezen;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de toekenning aan
het Bureau voor Normalisatie van gedelegeerde opdrachten met betrekking tot de
collectieve centra;
Gelet op de mededeling van de Europese Commissie van 11 maart 2008 met als titel
“Naar een grotere bijdrage van de normalisatie aan innovatie in Europa”, waarin
wordt aangezet tot een gemakkelijkere toegang van alle betrokken partijen – en
vooral kmo’s – tot normalisatie;
Gelet op de Raadsconclusies van 25 september 2008 omtrent normalisatie en
innovatie, waarin het belang van de betrokkenheid van kmo’s bij normalisatie
vermeld wordt;
Gelet op de aanbevelingen in het document “Access to Standardization” van 10 maart
2009, opgesteld in opdracht van de Europese Commissie;
Gelet op de aanbevelingen in het document “SME access to European
standardization” van augustus 2009, opgesteld in opdracht van CEN en CENELEC;
Gelet op de aanbevelingen in het rapport “Standardization for a competitive and
innovative Europe: a vision for 2020” van februari 2010 van het experten panel voor
de herziening van het Europees normalisatiesysteem, opgesteld in opdracht van de
Europese Commissie;
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Gelet op de mededeling van de Europese Commissie van 1 juni 2011 met als titel
“Een strategische visie voor Europese normen: de duurzame groei van de Europese
economie tussen nu en 2020 bevorderen en versnellen”;
Gelet op de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende
Europese normalisatie, goedgekeurd op 4 oktober 2012;
Gelet op de besprekingen van de Hoge Raad van 22 juni 2012 en van 24 oktober 2012;
Gelet op de bijdrage van de Hoge Raad, die in de context van de
regeringswerkzaamheden over een relancestrategie geformuleerd werd en op 3 juli
2012 door de voorzitter van de Hoge Raad aan de minister bevoegd voor Economie
gericht werd;
Overwegende dat de voordelen verbonden aan normen van fundamenteel belang zijn
voor de economie en voor de maatschappij in het algemeen;

14

Overwegende dat in de industrie normen aanleiding geven tot kostenverlagingen die
voornamelijk voortkomen uit schaalvoordelen, uit de mogelijkheid om op technische
voorschriften te anticiperen, uit de vermindering van de transactiekosten en van de
aansprakelijkheidsrisico’s, uit de mogelijke toegang tot genormaliseerde
componenten en uit de mogelijkheid om eenvoudigere handelsovereenkomsten af te
sluiten;
Overwegende dat de normalisatie efficiëntie en kwaliteit vergroot, productiviteit en
innovatie stimuleert en de toegang tot de internationale markt verbetert door het
vertrouwen dat ontstaat door de verwijzing naar normen;
Overwegende dat normalisatie cruciaal is om de grote maatschappelijke uitdagingen
aan te gaan, met name de bescherming van de consumenten en de werknemers, de
ontwikkeling van een groenere en duurzamere economie en de inachtneming van de
problemen met betrekking tot gehandicapte personen en de vergrijzing;
Overwegende dat de gratis toegang via electronische weg tot normen, waarnaar in de
reglementering verwezen wordt, een antwoord zou zijn op een verzoek van de
betrokken actoren, maar in de huidige reglementaire en financiële context niet kan
voorgesteld worden;
Is de Hoge Raad van oordeel dat:
-

ook al wordt het belang van de normalisatie door de grote ondernemingen
erkend, dit belang nog te dikwijls door de kmo’s en de maatschappelijke
actoren onderschat wordt. Een initiatief is dus noodzakelijk om de
normalisatie beter te integreren in het economische en sociale weefsel, met
het oog op een verhoogde betrokkenheid van alle relevante actoren bij de
normalisatiewerkzaamheden;

-

het verzekeren van de deelname van alle betrokken partijen, met name de
academische middens, de kmo’s en de maatschappelijke actoren, bij de
uitwerking van normen een strategische uitdaging voor de normalisatie is. In
het bijzonder, door hun kennis van de realiteiten en de noden van de

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
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maatschappij, zullen de maatschappelijke actoren de noodzakelijkheid van de
prestatieverbeteringen van producten vanuit het oogpunt van de veiligheid
van consumenten en werknemers en de bescherming van het leefmilieu
kunnen benadrukken. Dit zal zowel aan het welzijn van de maatschappij in
haar geheel als aan het concurrentievermogen van de ondernemingen een
bijdrage leveren. De ondernemingen zullen geïnformeerd zijn over de inhoud
van de toekomstige normen en zullen een betere kennis verwerven over de
tendensen en de praktijken binnen de sector, wat hen bijgevolg zal toelaten
om hun onderzoek en ontwikkeling strategie en hun investeringen bij te
sturen.
De
ondernemingen
zullen
normontwerpen
kunnen
becommentariëren en bijsturen om de introductie van voor hen potentieel
nadelige specificaties te vermijden. Ze zullen eveneens de conformiteit van
hun producten kunnen aantonen en zo het marktvertrouwen kunnen winnen;
-

ook al berust een belangrijk deel van de normen op gevestigde
wetenschappelijke en technische kennis, prenormatief onderzoek in het geval
van beloftevolle industriële toepassingen noodzakelijk blijft om de bestaande
kennis uit te breiden, rekening houdende met de doelstellingen betreffende
concurrentievermogen, innovatie, interoperabiliteit, duurzame ontwikkeling
en bescherming van consumenten en werknemers.

Stelt de Hoge Raad de volgende acties voor die moeten passen in een budgettair
neutraal kader voor de staat.
1. Om de doelgroep die Belgische en Europese normontwerpen zou kunnen
becommentariëren te verbreden, is het aangewezen om de vrije en gratis
online toegang tot deze ontwerpen te verzekeren.
2. Om de deelname van de academische middens en de maatschappelijke
actoren aan de normalisatiewerkzaamheden te verhogen, is het aangewezen
om hen gratis deelnamerecht toe te kennen in verband met de
werkzaamheden van de normalisatiecommissies.
3. Om de deelname van de kmo’s aan de normalisatiewerkzaamheden te
verhogen, is het aangewezen om hen een belangrijke vermindering van hun
bijdrage voor het deelnamerecht aan de werkzaamheden van de
normalisatiecommissies toe te kennen.
4. Om de meest efficiënte initiatieven die de deelname van de maatschappelijke
actoren aan het normalisatieproces kunnen vergemakkelijken en
coördineren, te identificeren, is het aangewezen om een vergelijkende
analyse van de goede praktijken die in de Europese lidstaten van kracht zijn,
uit te voeren.
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5. Om de potentialiteiten van de Normen-Antennes te optimaliseren, is het
aangewezen:
- om een gepersonaliseerde normatieve wacht in hun opdrachten op te
nemen, die zal toelaten om de aandacht van de kmo's te vestigen op de
normontwerpen die een impact op hun concurrentievermogen zouden
kunnen hebben en die zo aan elkeen van deze kmo’s zal toelaten om zich
in het normontwikkelingsproces te mengen;
- om te overwegen om het netwerk van Normen-Antennes naar nieuwe
sectoren uit te breiden;
- om te overwegen om de technische ondersteuning door de NormenAntennes uit te breiden tot de maatschappelijke actoren.
6. Om het gebruik van normen door de academische middens, de kmo’s en de
maatschappelijke actoren te bevorderen, is het aangewezen om voor hen een
voorkeurstarief voor de aankoop van Belgische en Europese normen toe te
passen.
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7. Om te verzekeren dat objectieven als concurrentievermogen, innovatie,
interoperabiliteit, duurzame ontwikkeling en bescherming van consumenten
en werknemers in overweging genomen worden bij de uitwerking van normen
met betrekking tot beloftevolle toepassingen, is het aangewezen om de steun
aan het prenormatief onderzoek te versterken.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

5

Bijlagen: kopieën van de besluiten
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."
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