Hoge Raad voor Normalisatie
Jaarverslag 2013

Hoge Raad voor Normalisatie
Jaarverslag 2013

2

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnr.: 0314.595.348
http://economie.fgov.be
tel. 02 277 51 11
Vanuit het buitenland:
tel. + 32 2 277 51 11
Verantwoordelijke uitgever: Georges Klepfisch
Voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
D/2014/2295/18
0214-14

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

Inhoudstafel
Voorwoord ................................................................................................................................................................................................................................ 5
1.

Samenstelling Hoge Raad voor Normalisatie.......................................................................................................... 7

2.

Overzicht van de vergaderingen................................................................................................................................................... 9

3.

Bijdrage van de Hoge Raad tot de relancestrategie van de federale regering.........11

4.

Bijlagen: kopieën van de besluiten.......................................................................................................................................13

3

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

Voorwoord
Met aandacht voor de ontwikkeling van het concurrentievermogen en de troeven van
groei wil de Hoge Raad voor Normalisatie de toegang tot de normalisatiewerkzaamheden en tot de normen ondersteunen voor de academische middens, kmo’s en maatschappelijke actoren. Een reeks concrete maatregelen die het NBN aan de minister
op 4 november 2013 heeft voorgelegd, en die in dit verslag uitvoerig beschreven zijn,
implementeren de bijdrage van de Hoge Raad aan het relanceplan van de federale
regering.
Wij hebben onze traditie voortgezet om de grote actoren en organisaties die de nationale en internationale normalisatie beïnvloeden op regelmatige basis te ontmoeten.
In deze context hebben wij de leiders van het NBN, CEN en ISO ontmoet.
De Europese en internationale normen bieden voordelen op technisch, economisch en
maatschappelijk vlak. Zij dragen bij tot het harmoniseren van de technische specificaties van producten en diensten, hetgeen dus toelaat om de doeltreffendheid van de
industrie te versterken en om internationale handelsbelemmeringen uit te schakelen.
De overeenstemming met de internationale normen is voor de verbruikers een garantie dat de producten veilig, efficiënt en zonder gevaar voor het milieu zijn.
De organisaties en de ondernemingen kiezen vaak voor certificatie van ISO-normen
voor managementsystemen (bijvoorbeeld ISO 9001 of ISO 14001), zelfs wanneer ze
hiertoe niet verplicht zijn. Ze wensen aan deze normen te beantwoorden om vooral de
doeltreffendheid en de rentabiliteit van hun activiteiten te verbeteren.
Normen zijn strategische instrumenten en richtsnoeren die de ondernemingen moeten helpen om de dringendste uitdagingen voor de moderne economie aan te nemen.
Zij garanderen de optimale doeltreffendheid van de commerciële activiteiten, verhogen de productiviteit en ondersteunen de toegang van ondernemingen tot nieuwe
markten.
Wanneer producten en diensten in overeenstemming zijn met normen, mogen de consumenten er zeker van zijn dat zij veilig, betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. De
normen inzake verkeersveiligheid, veiligheid van speelgoed en veiligheid van verpakkingsmaterialen voor geneesmiddelen bijvoorbeeld zijn slechts een greep uit de normen die de wereld veiliger helpen maken.
De normen inzake de kwaliteit van lucht, water en bodem, de emissie van gassen met
broeikaseffecten, de stralingen en de milieuaspecten van de producten dragen bij tot
de initiatieven om het milieu en de gezondheid van de burgers te beschermen.
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Opleiding en studies zijn een goede bescherming tegen armoede op latere leeftijd, en
iedereen zou gelijke slaagkansen moeten hebben.
De onderwijsinstellingen erkennen steeds meer deze inbreng en de normalisatie
wordt in talrijke leerplannen opgenomen. Wij erkennen wat ons betreft de wezenlijke
bijdrage van deze instellingen tot de kennis van de normalisatie en van haar voordelen
en wij wensen hun werkzaamheden te ondersteunen.
Over de hele wereld staan de consumenten (m.a.w. het grote publiek) aan het einde
van de ketting van de economische beperkingen. Als de normen en de conformiteitsbeoordeling in dit verband kunnen helpen, moeten de relevante technische comités
hiervan op de hoogte gesteld worden. Is consumptie niet de motor van de economie?
De relance van de economie en de waarborg van de duurzaamheid van het milieu
omvat de bescherming van het welzijn van de consumenten op het vlak van milieu en
maatschappij, en de kwaliteit van wat zij consumeren.
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Ik verheug me over de doeltreffendheid van onze actie om de voorwaarden voor een
competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt
in België te creëren. Ik bedank de FOD Economie voor zijn efficiënte steun, alsmede
alle leden van onze Raad voor hun weloverwogen adviezen.

Georges Klepfisch
Voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie

"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 het Wetboek economisch recht,
artikel VIII.21. Volgens artikel VIII.23 van dit Wetboek worden de leden van de Hoge
Raad benoemd via ministerieel besluit op voordracht van de betrokken instanties.
De samenstelling van de Hoge Raad werd gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
22 februari 2013 en 5 juli 2013 (Belgisch Staatsblad van 7 maart en 16 juli 2013).
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

Georges Klepfisch

Ondervoorzitter

Luc Taerwe
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Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de
wetenschappelijke middens

Luc Taerwe
Gerda Neyens
Patrick Hendrick
Christian Eugène

Martine Wevers
Patrick Rombauts
Cédric Rivière
Jacqueline Marchand

Vertegenwoordigers van de
ondernemingsorganisaties
(inclusief kmo’s)

Georges Klepfisch
Isabelle Callens
Jos Pinte
Petri Ven
Eric Claus
Brigitte Delbrouck

Yvette Rogister
Stijn Rocher
Marc Cumps
Roland Dewitt
Viviane Camphyn
Charlie Tchinda

Vertegenwoordigers van de
verbruikers-organisaties

Rob Buurman
Morgane Caminiti

Pieter-Jan De Koning
Anaïs Deville

Vertegenwoordigers van de
werknemersorganisaties

Caroline Verdoot
Bergie Van Den Bossche

Caroline Jonckheere
Kris Van Eyck

Vertegenwoordigers van de
maatschappelijke belangenorganisaties

Valérie Xhonneux

Jeroen Gillabel

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

2. Overzicht van de vergaderingen
In 2013 heeft de Hoge Raad zich voornamelijk toegelegd op de bespreking van nieuwe
thematieken alsmede op het onderzoek van de Europese en nationale ontwikkelingen
inzake normalisatie. Twee vergaderingen werden belegd, op 14 mei en 5 december.
De nieuwe thematieken die op initiatief van de Hoge Raad werden behandeld, draaiden rond de rol van de normalisatie ten voordele van eco-innovatie evenals de ontwikkeling van de nodige expertise voor de uitwerking van de normen.
Dit laatste onderwerp werd prioritair behandeld wegens de bezorgdheid die te wijten
is aan de vermindering van het aantal Europese experten die bij de normalisatiewerkzaamheden betrokken zijn. Onder de punten voor overweging die naar voren zijn gekomen, stelt men met name de doorbraak van de Aziatische landen inzake normalisatie
vast evenals de noodzaak om op nationaal niveau bewustmakingsacties rond het gebruik van de normen en een opleidingsprogramma voor experten met betrekking tot
normalisatie uit te werken.
Na overleg met een ad-hocgroep opgericht binnen de Hoge Raad heeft het secretariaat een document voorbereid dat denkpistes en acties voorstelt, met het oog op het
opstellen van een advies gericht op de ontwikkeling van de nodige expertise voor de
uitwerking van de normen. Deze overdenkingen zouden bij de volgende vergaderingen
in 2014 moeten worden voortgezet.
Een ander thema dat in december 2013 ter sprake werd gebracht, meer dan drie jaar
na een eerste evaluatie van het probleem in 2009 en 2010, betreft de kenbaarheid
en de tegenstelbaarheid van de Belgische normen in geval van verwijzing naar deze
normen in de reglementering. Volgens een recent advies uitgebracht door de Raad
van State, is het feit dat de normen waarnaar in de reglementering wordt verwezen
niet gratis zijn, niet in het Belgische Staatsblad bekendgemaakt zijn en niet allemaal
in het Nederlands beschikbaar zijn, in strijd met artikel 190 van de Grondwet en heeft
dit voor gevolg dat de normen waarnaar wordt verwezen niet tegenstelbaar zijn aan
derden. Gezien zijn omvang vereist dit thema een zorgvuldige afweging die in 2014 zal
verdergezet worden.
Wat de opvolging van de Europese ontwikkelingen inzake normalisatie betreft, werd
overeengekomen dat de Hoge Raad regelmatig op de hoogte zou gehouden worden
van de activiteiten van het nieuwe comité (“Committee on Standards“) dat door de (EU)
verordening 1025/2012 werd opgericht. De voornaamste bevoegdheden van dit comité, dat zijn eerste vergaderingen op 4 april, 5 juli en 25 november 2013 heeft gehouden,
betreffen het Europese jaarlijkse werkprogramma voor normalisatie, de mandaten
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die door de Commissie worden uitgegeven en de formele bezwaren ten aanzien van
de geharmoniseerde normen.
Op nationaal niveau heeft de Hoge Raad zijn aandacht geconcentreerd op de uitvoering van de eerder geformuleerde adviezen, en in het bijzonder op de initiatieven van
het Bureau voor Normalisatie (NBN) naar aanleiding van het advies nr. 9 van de Hoge
Raad, betreffende de toegang van de academische middens, de kmo’s en de maatschappelijke actoren tot de normalisatiewerkzaamheden en tot de normen (het gaat
om de bijdrage van de Hoge Raad tot het relanceplan).
Bijgevolg heeft het NBN aan de minister op 4 november 2013 een reeks maatregelen
voorgesteld die aan de aanbevelingen van de Hoge Raad beantwoorden voor wat betreft de gratis elektronische toegang tot de ontwerpnormen en de mogelijkheid om ze
te becommentariëren, de deelnamekosten van de academische middens, de kmo’s en
de maatschappelijke actoren aan de normalisatiewerkzaamheden, de voorkeurstarieven voor de aankoop van normen ter attentie van de voornoemde groepen, evenals
de ondersteuning van de studies voor prenormalisatie en van de normen-antennes.
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Gezien het belang van deze concrete maatregelen werd de voorzitter van het directiecomité van het NBN uitgenodigd om deze aan de leden van de Hoge Raad op 5 december 2013 voor te stellen (zie hoofdstuk 3).

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

3. Bijdrage van de Hoge Raad tot de
relancestrategie van de federale regering
Relanceplan en normalisatie
In 2012 leverde de Hoge Raad een bijdrage aan het relanceplan van de federale regering over de toegang van de academische middens, kmo’s en maatschappelijke actoren tot de normalisatiewerkzaamheden en tot de normen. Gevolggevend aan deze
bijdrage, heeft het NBN op 4 november 2013 aan de minister een reeks van concrete
maatregelen voorgesteld.
De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de voorgestelde acties uit deze
bijdrage en de hieraan gekoppelde maatregelen door het NBN.

Aanbevelingen van de HRN

Maatregelen van het NBN

1

Vrije en gratis toegang tot de ontwerpnormen via online raadpleging.

In voorbereiding
(beschikbaarheid: eind 2013).

2

Verlaging van de bijdrage voor deelname
van de kmo’s aan de normalisatiecommissies.

De specifieke bijdrage voor een kmo
bedraagt niet meer dan 70 % van de nominale bijdrage vastgelegd door de sectorale operator (met een maximum van
2.400 euro).

3

a/ Bredere deelname van de academische middens en de maatschappelijke
actoren aan de normalisatiecommissies.

Het NBN beveelt aan dat de bijdrage voor
de academische middens niet meer bedraagt dan 70% van de nominale bijdrage
vastgelegd door de sectorale operator,
en de bijdrage voor de maatschappelijke
actoren niet meer dan 50 % (met een
maximumbijdrage van 250 euro voor deze
laatstgenoemden).

b/ Analyse van de goede praktijken in de
EU inzake deelname van de maatschappelijke actoren aan het normalisatieproces.

b/ Het NBN richt een nieuw (gratis) forum
op bestemd voor de maatschappelijke
actoren, teneinde hun experten te informeren en naar de ad-hoc-normalisatiecommissies te loodsen. Dit initiatief sluit
sterk aan bij de belangrijkste goede praktijken die naar voor komen uit de analyse
uitgevoerd door de FOD Economie.
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4

Optimalisatie van de normen-antennes.

Bijkomende financiering in het kader
van de budgettaire lijn “Investeringen –
Relanceplan” (selectie van de projecten
door de FOD Economie).

5

Voorkeurstarieven voor de aankoop van
normen door de kmo’s en de maatschappelijke actoren.

Naast de mogelijkheid voor allen om normenpakketten aan verminderde prijs aan
te kopen, korting van 20 % voor aankopen
per eenheid door de kmo’s.

6

Versterking van de ondersteuning aan de
studies voor prenormalisatie.

Mogelijkheid tot financiering van nieuwe
studies voor prenormalisatie volgens de
budgettaire beschikbaarheid.

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

4. Bijlagen: kopieën van de besluiten
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2013/11115]

[C − 2013/11115]

22 FEVRIER 2013. — Arrêté ministériel portant démission et nomination d’un membre effectif et deux membres suppléants du
Conseil supérieur de Normalisation

22 FEBRUARI 2013. — Ministerieel besluit houdende ontslag en
benoeming van een effectief lid en twee plaatsvervangende leden
van de Hoge Raad voor Normalisatie

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie, des
Consommateurs et de la Mer du Nord,

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee,

Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, les articles 22, 24
et 25;

Gelet op de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, de
artikelen 22, 24 en 25;

Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 portant nomination des
membres du Conseil supérieur de Normalisation, modifié par les
arrêtés ministériels des 5 septembre 2011, 27 février 2012 et 1er juin 2012,

Gelet op 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 en 1 juni 2012,
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Besluit :

Arrête :
Article 1er. Démission de son mandat de membre suppléant du
Conseil supérieur de Normalisation en tant que représentant d’une
organisation représentative des entreprises est accordée à M. Rudi
Thomaes.

Artikel 1. Ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van
de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van een
representatieve ondernemingsorganisatie wordt verleend aan dhr. Rudi
Thomaes.

Art. 2. Est nommé membre suppléant du Conseil supérieur de
Normalisation, en tant que représentant d’une organisation représentative des entreprises, M. Stijn Rocher, en remplacement de M. Rudi
Thomaes dont il achève le mandat.

Art. 2. Wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor
Normalisatie als vertegenwoordiger van een representatieve ondernemingsorganisatie benoemd, dhr. Stijn Rocher, ter vervanging van
dhr. Rudi Thomaes, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3. Démission de son mandat de membre effectif du Conseil
supérieur de Normalisation en tant que représentant des organisations
de consommateurs est accordée à M. Marc Vandercammen.

Art. 3. Ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van de Hoge Raad
voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de verbruikersorganisaties wordt verleend aan dhr. Marc Vandercammen.

Art. 4. Est nommé membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation, en tant que représentant des organisations de consommateurs,
M. Rob Buurman, en remplacement de M. Marc Vandercammen dont il
achève le mandat.

Art. 4. Wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie
als vertegenwoordiger van de verbruikersorganisaties benoemd,
dhr. Rob Buurman, ter vervanging van dhr. Marc Vandercammen,
wiens mandaat hij voltooit.

Art. 5. Démission de son mandat de membre suppléant du Conseil
supérieur de Normalisation en tant que représentant des organisations
de consommateurs est accordée à M. Rob Buurman.

Art. 5. Ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de
Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de verbruikersorganisaties wordt verleend aan dhr. Rob Buurman.

Art. 6. Est nommé membre suppléant du Conseil supérieur de
Normalisation, en tant que représentant des organisations de consommateurs, M. Pieter-Jan De Koning, en remplacement de M. Rob
Buurman dont il achève le mandat.

Art. 6. Wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor
Normalisatie als vertegenwoordiger van de verbruikersorganisaties
benoemd, dhr. Pieter-Jan De Koning, ter vervanging van dhr. Rob
Buurman, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

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

Bruxelles, le 22 février 2013.

Brussel, 22 februari 2013.
J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

*

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2013/11350]
5 JUILLET 2013. — Arrêté ministériel portant démission et nomination d’un membre effectif et un membre suppléant du Conseil
supérieur de Normalisation

[C − 2013/11350]
5 JULI 2013. — Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming
van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad
voor Normalisatie

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie, des
Consommateurs et de la Mer du Nord,

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee,

Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, les articles 22, 24
et 25;
Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 portant nomination des
membres du Conseil supérieur de Normalisation, modifié par les
arrêtés ministériels des 5 septembre 2011, 27 février 2012, 1er juin 2012
et 22 février 2013,

Gelet op de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, de
artikelen 22, 24 en 25;
Gelet op 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 en 22 februari 2013,
Besluit :

Arrête :
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Article 1er. Démission de son mandat de membre effectif du Conseil
supérieur de Normalisation en tant que représentant du monde
scientifique est accordée à M. Liviu Masalar.

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. Liviu Masalar.

Art. 2. Est nommé membre effectif du Conseil supérieur de Normalisation, en tant que représentant du monde scientifique, M. Christian
Eugène, en remplacement de M. Liviu Masalar dont il achève le
mandat.

Art. 2. Wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie
als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke middens benoemd,
dhr. Christian Eugène, ter vervanging van dhr. Liviu Masalar, wiens
mandaat hij voltooit.

Art. 3. Démission de son mandat de membre suppléant du Conseil
supérieur de Normalisation en tant que représentant du monde
scientifique est accordée à M. Christian Eugène.

Art. 3. Ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de
Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke middens wordt verleend aan dhr. Christian Eugène.

Art. 4. Est nommée membre suppléant du Conseil supérieur de
Normalisation, en tant que représentante du monde scientifique,
Mme Jacqueline Marchand, en remplacement de M. Christian Eugène
dont elle achève le mandat.

Art. 4. Wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor
Normalisatie als vertegenwoordigster van de wetenschappelijke middens benoemd, Mevr. Jacqueline Marchand, ter vervanging van
de heer Christian Eugène, wiens mandaat zij voltooit.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Brussel, 5 juli 2013.
J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

*
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