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Woord vooraf
De Hoge Raad voor Normalisatie ziet er sinds zijn oprichting op toe dat de normalisatie een toenemende bijdrage levert aan het concurrentievermogen van de Belgische
ondernemingen, de veiligheid van de consumenten en werknemers, alsook aan de
duurzame dimensie van de economie. Met het oog hierop werden, op basis van de
adviezen van de Hoge Raad, verschillende maatregelen genomen om de toegang tot
de normen te verbeteren, niet alleen voor de ondernemingen en in het bijzonder de
kmo’s, maar ook voor de academische middens en de maatschappelijke actoren.
De afgelopen twee jaar heeft de Hoge Raad twee belangrijke adviezen uitgebracht,
met als respectievelijke thema’s de ontwikkeling van nodige expertise voor het ontwikkelen van normen en de kenbaarheid en tegenstelbaarheid aan derden van de
Belgische normen waarnaar in de reglementering verwezen wordt. Wat het eerste advies betreft, zouden de acties die het Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft ondernomen om de aanbevelingen van de Hoge Raad te implementeren, de positie van België
in de verschillende technische commissies moeten versterken. Wat het tweede advies
betreft, heeft de Hoge Raad haalbare oplossingen aangereikt in verband met het feit
dat de Belgische normen waarnaar in de wetgeving verwezen wordt niet integraal in
het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, enkel tegen betaling kunnen verkregen worden en niet alleen in het Nederlands beschikbaar zijn. De Hoge Raad moedigt
alle stakeholders aan om deze twee adviezen diepgaander te implementeren om zo
de toegang tot de normen en de normalisatie te vergemakkelijken voor de ondernemingen, in het bijzonder de kmo’s, de academische middens en de maatschappelijke
actoren.
Voor de Hoge Raad is het van essentieel belang om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen inzake normalisatie op Europees en internationaal niveau.
In 2015 werden de resultaten voorgesteld van de onafhankelijke audit van het Europese
normalisatiesysteem die Ernst & Young op vraag van de Europese Commissie heeft
uitgevoerd. Hoewel de resultaten globaal genomen positief zijn, werden toch verschillende verbeterscenario’s voorgesteld. De Hoge Raad volgt deze Europese initiatieven aandachtig om aanbevelingen te formuleren voor de uitvoering op nationaal
niveau.
Het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP), waarover momenteel wordt onderhandeld tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten,
brengt wellicht nieuwe uitdagingen mee voor de normalisatie. Er kunnen eventueel nieuwe problemen opduiken, met name met het in aanmerking nemen van
Amerikaanse normen in het trans-Atlantisch economisch verkeer. De genomen beslissingen zullen in België van toepassing zijn op alle beleidsniveaus, zowel federaal
als regionaal.
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Dit trans-Atlantisch partnerschap moet zorgen voor een harmonisatie van de technische voorschriften in verband met producten en diensten om zo de competitiviteit
van de Europese ondernemingen op wereldvlak te kunnen versterken. De Hoge Raad,
die zich bewust is van deze uitdagingen, wenst via zijn adviezen de Belgische normalisatiewereld voor te lichten en bij te staan. De Belgische en Europese normen kunnen
immers sterk verschillen van de Amerikaanse normen. De Belgische economische
operatoren moeten dus worden ondersteund in hun inspanningen om overeenstemming met deze normen te bereiken. De sectorale operatoren en de 30 bestaande
Normen-Antennes bieden daarom in de eerste lijn hulp aan hun leden.
Men moet er eveneens op wijzen dat het partnerschap bepaalt dat de Amerikaanse
normen verplicht kunnen worden gesteld in de wetgeving. Het advies nr. 11 van de
Hoge Raad, dat precies gaat over de kwestie van de normen waarnaar de reglementering verwijst, krijgt daardoor nog een bijkomend strategisch belang.
Ten slotte heeft de Hoge Raad voor het eerst een advies uitgebracht over het jaarverslag van het Bureau voor Normalisatie.
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Ik wil uitdrukkelijk mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van het NBN en
het bedanken voor de genomen initiatieven. De Hoge Raad moedigt het NBN aan om
verder te gaan op de weg van consolidatie van de normatieve expertise in België.
Ik verheug mij over de doeltreffendheid van onze gezamenlijke actie en bedank verder
de FOD Economie voor zijn efficiënte ondersteuning en alle leden van onze Raad voor
hun deskundige 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 van 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 16
januari 2015 en 1 juli 2015 (Belgisch Staatsblad van 30 januari 2015 en 15 januari 2016).
Een kopie van dit besluit is als bijlage toegevoegd.
Rekening houdend met deze wijziging, ziet de samenstelling van de Hoge Raad er als
volgt uit:
Voorzitter

Georges Klepfisch

Ondervoorzitter

Luc Taerwe
Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Luc Taerwe

Martine Wevers

Gerda Neyens

Patrick Rombauts

Patrick Hendrick

Cédric Rivière

Christian Eugène

Jacqueline Marchand

Georges Klepfisch

Yvette Rogister

Morgane Haid

Raf Van Bulck

Jos Pinte

Marc Cumps

Petri Ven

Roland Dewitt

Eric Claus

Viviane Camphyn

Brigitte Delbrouck

Charlie Tchinda

Vertegenwoordigers van
de verbruikersorganisaties

N/A

N/A

Vertegenwoordigers van
de werknemersorganisaties

Bruno Melckmans

Caroline Jonckheere

Bergie Van Den Bossche

Kris Van Eyck

Vertegenwoordigers van
de maatschappelijke
belangenorganisaties

Valérie Xhonneux

Jeroen Gillabel

Vertegenwoordigers van
de wetenschappelijke
middens

Vertegenwoordigers van
de ondernemingsorganisaties (inclusief kmo’s)
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2. Overzicht van de werkzaamheden
De Hoge Raad voor Normalisatie vergaderde op 9 juni 2015. De latere werkzaamheden vonden plaats op basis van elektronische communicatie.
Op de vergadering van 9 juni 2015 heeft de Hoge Raad de implementatie beoordeeld
van de aanbevelingen die hij had gedaan in zijn adviezen 10 en 11, respectievelijk in
verband met de volgende thema’s:
• de ontwikkeling van de nodige expertise voor het uitwerken van normen;
• de kenbaarheid en de tegenstelbaarheid aan derden van de Belgische normen
waarnaar in de reglementering wordt verwezen.
Daartoe heeft de voorzitter van het directiecomité van het Bureau voor Normalisatie
de acties voorgesteld die het NBN heeft ondernomen ingevolge de adviezen nrs. 10 en
11 van de Hoge Raad.
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Wat het advies nr. 10 betreft, hebben de acties van het NBN betrekking op het sensibiliseren, opleiden en motiveren van de experten.
Op het vlak van de sensibilisering, heeft het NBN op zijn website een oproep aan kandidaat-experten gepubliceerd. Bovendien heeft het NBN gerichte campagnes gevoerd
om op zoek te gaan naar experten voor de commissies die door het NBN worden
beheerd. Ten slotte heeft het NBN de actie “Education for Standardization” opgezet,
waarbij wordt gefocust op niet-gouvernementele organisaties. In dit kader werden
1.328 personen gecontacteerd.
Op het vlak van opleidingen, heeft het NBN op zijn website een hoofdstuk toegevoegd
dat gewijd is aan opleidingen in normalisatie. De opleidingen die het NBN organiseert,
mikken op 3 verschillende doelgroepen: de experten, de ‘convenors’ (organisatoren)
en de sectorale operatoren. Het NBN heeft de experten die belang hebben bij de opleidingen, rechtstreeks gecontacteerd.
Op het vlak van motivatie worden de goede praktijken van normalisatie-actoren tijdens de opleidingen van het NBN verspreid. Daarnaast heeft het NBN op 26 november 2015 een evenement georganiseerd om het werk van de experten in het licht te
stellen, meer bepaald door vier ervan te belonen met een prijs in elk van de volgende
categorieën: kmo’s, grote ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties en de
overheidssector en jonge experten.
Wat het advies nr. 11 betreft, hebben de voorgestelde maatregelen betrekking op de
normen waarvan de toepassing verplicht wordt gesteld door de regelgeving. Ze heb-

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

ben betrekking op de publicatie, de kosteloosheid en de beschikbaarheid ervan in het
Nederlands. Bovendien worden een aantal begeleidende maatregelen voorgesteld die
de bevoegde autoriteiten moeten helpen bij het verwijzen naar normen in wetteksten.
Wat de publicatie betreft, beval de Hoge Raad aan dat de publicatie van de Belgische
normen in het Belgisch Staatsblad gebeurt door het louter vermelden van hun referenties (indicatief, titel en uitgavenummer) in de koninklijke besluiten ter bekrachtiging
en registratie van de normen, in plaats van de publicatie van hun volledige tekst. De
FOD Economie werkt momenteel aan aanpassingen in het Wetboek van economisch
recht.
Er heeft een gedachtenwisseling plaatsgehad in verband met de kosteloosheid van
Belgische normen die langs wettelijke weg verplicht zijn gesteld en waarvoor het NBN
de auteursrechten bezit. Deze kosteloosheid zou een impact hebben op de begroting
van het NBN en ook op die van het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC). De Hoge
Raad bracht zijn aanbeveling in herinnering dat de budgettaire impact wordt doorberekend aan de overheden die bepaalde normen verplicht hebben gesteld.
In verband met de beschikbaarheid van de normen in het Nederlands, werd een adhocwerkgroep opgericht binnen de Raad van Bestuur van het NBN om het vertaalwerk van nabij te volgen en ervoor te zorgen dat de uitvoering ervan op regelmatige
wijze plaatsvindt. Bovendien zijn er overeenkomsten ondertekend met het Nederlands
Normalisatie-instituut (NEN) over de overname van vertalingen tegen gereduceerde
prijs.
Wat de begeleidende maatregelen betreft, heeft een gedachtenwisseling plaatsgehad over een project rond een volledige inventaris, te realiseren door het NBN, van
de normen die wettelijk verplicht zijn gesteld, alsook een volledige lijst van de reglementeringen die daarnaar verwijzen. Bovendien stelt de Hoge Raad voor dat de FOD
Economie een vademecum opstelt in verband met het goede gebruik van normen in
de reglementering en dit vervolgens onder de regelgevende instanties verspreidt.
In het kader van de follow-up van de ontwikkeling van de normalisatie op internationaal niveau, werd de aandacht gevestigd op de resultaten van de “Independent Review
of the European Standardisation System”, die op vraag van de Europese Commissie
door Ernst & Young werd uitgevoerd. Deze resultaten werden voorgesteld en becommentarieerd. Daarnaast werd de Hoge Raad geïnformeerd over de evolutie van de besprekingen in verband met het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap
(TTIP) en de mogelijke voor- en nadelen daarvan, alsook de eventuele impact op de
Belgische economie.
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De Hoge Raad is ook gestart met een eerste denkoefening rond onderwerpen die op
korte termijn moeten worden behandeld. Hoewel er heel wat thema’s werden voorgesteld, gaan de besprekingen die tijdens de volgende jaren plaatsvinden binnen de
Hoge Raad over:
• de link tussen de behoeften van de normalisatie en die van de wetgeving;
• de integratie van onderzoek en normalisatie, om de ontwikkelingsduur van normen
te verkorten;
• de normalisatie als ondersteuning voor het academisch onderwijs;
• de eventuele organisatie van een Belgische normalisatiedag.
Ten slotte heeft de Hoge Raad in 2015 het advies nr. 12 in verband met het jaarverslag
van het NBN uitgebracht. Dit advies is vermeld bij punt 3 van dit verslag.
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3. Advies nr. 12 van 2 november 2015 over het
jaarverslag 2014 van het NBN
Gelet op de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch
recht, die de bepalingen1 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie heeft
ingetrokken;
Gelet op artikel VIII.19 van voormeld wetboek tot oprichting bij de Federale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van een Hoge Raad voor
Normalisatie, hierna “de Hoge Raad” genoemd;
Gelet op artikel VIII.17 van voormeld wetboek krachtens hetwelk het NBN ieder jaar tijdens het eerste trimester een verslag van zijn activiteiten betreffende het voorgaande
jaar opmaakt; dit verslag wordt aan de minister en de wetgevende Kamers bezorgd;
Gelet op artikel VIII.20 van voormeld wetboek krachtens hetwelk 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; in dit verband heeft de
Hoge Raad meer bepaald als opdracht om ambtshalve een advies uit te brengen met
betrekking tot het jaarlijks verslag van het NBN vermeld in artikel VIII.17;
Gelet op de bespreking van de Hoge Raad van 9 juni 2015 en de schriftelijke raadpleging van 2 oktober 2015;
Overwegende dat, ten opzichte van het verslag 2013, volgende elementen in het
verslag 2014 van het NBN kunnen worden opgemerkt:
• de afwezigheid van een voorwoord, dat wordt ondertekend door de voorzitters van
de raad van bestuur en van het directiecomité;
• de afwezigheid van een hoofdstuk over “Onze visie op de toekomst”;
• de hoofdstukken “Normen maken vergt expertise”, “Informatievoorziening als
hoeksteen van de normalisatie” en “Een aanbod afgestemd op de moderne gebruiker” van 2013, die door het hoofdstuk “Realisaties van het NBN in 2014” werden
vervangen.

1 Uitgezonderd artikel 19.
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Overwegende dat in het hoofdstuk “2014 in cijfers”:
• het aantal Belgische experten (2.091) hetzelfde is als in 2013 en het aantal Belgische
commissies met 3 eenheden is toegenomen (van 632 naar 635);
• het aantal nieuwe vertalingen van normen naar het Nederlands niet meer wordt
vermeld.;
Overwegende dat het hoofdstuk “Realisaties van het NBN in 2014” substantieel is en
volgende elementen in het bijzonder vermeldt:
• de integratie van klantgerichtheid in de bedrijfscultuur;
• de ontwikkeling van een communicatiebeleid;
• de uitbreiding van het aanbod van online toegang tot normencollecties;
• de ondertekening van een samenwerkingsakkoord met het BEC;
• de oprichting van 5 nieuwe normen-antennes;
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• de uitwerking van een opleidingsprogramma over de normalisatie gericht naar het
hoger onderwijs;
• de organisatie van een opleiding over de normalisatie voor de maatschappelijke
actoren;
Overwegende dat het verkoop- en prestatieresultaat een verhoging van 15,45 %
(2.040.777 euro tegen 1.766.963 euro in 2013) vertoont en dat het boekjaar een positief
resultaat (69.500 euro tegen een verlies van 172.785 euro in 2013) vertoont;
Overwegende dat artikels VIII.11 en III.91 §1 van het Wetboek van economisch recht,
conform de bepaalde voorschriften, van toepassing zijn op het NBN, zowel voor het
bijhouden van zijn boekhouding als voor zijn jaarrekeningen en zijn geconsolideerde
jaarverslag.

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

Advies
De Hoge Raad:
• verwelkomt het jaarverslag 2014 van het NBN;
• legt de nadruk op het opmerkelijke karakter van de commerciële en financiële resultaten alsook van de realisaties van het NBN, welke aan het kader en de concretisering van de aanbevelingen voldoen die in de vorige adviezen van de Hoge Raad
werden geformuleerd, in het bijzonder in de adviezen over de rol van de normenantennes en over de studies voor prenormalisatie die in 2014 het voorwerp van een
specifieke bijlage 4 uitmaken;
• vraagt het NBN om gedetailleerde informatie in zijn toekomstige jaarverslagen
mee te delen over:
• de evolutie van het aantal experten;
• de stand van zaken betreffende de vertalingen van normen naar het Nederlands.
• nodigt het NBN uit om in zijn toekomstige jaarverslagen volgende elementen op te
nemen:
• een voorwoord ondertekend door de voorzitters van de raad van bestuur en van
het directiecomité;
• de lijst met de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité;
• een hoofdstuk over de perspectieven op lange termijn.
• beveelt het NBN aan om zijn verplichtingen op het gebied van jaarrekeningen na
te komen, krachtens artikels VIII.11 en III.91 §1 van het Wetboek van economisch
recht;
• moedigt het NBN aan om zijn inspanningen voor de realisatie van zijn missies voort
te zetten.
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4. Bijlage: kopie van de besluiten
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