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Woord vooraf 
2017 was een opmerkelijk jaar voor de Hoge Raad: de publicatie van de gids over het gebruik 
van normen in regelgeving door de overheden, de uitvoering van een studie over de bijdrage 
van de prenormalisatie, waarvan de resultaten binnenkort gekend zullen zijn en de vernieu-
wing van zijn samenstelling. 

De gids, die hoofdzakelijk bestemd is voor Belgische overheden, is het resultaat van het ad-
vies nr. 11 over de kenbaarheid en de tegenstelbaarheid aan derden van de Belgische nor-
men waarnaar in de reglementering verwezen wordt. Hij werd in de loop van de maand mei 
aan het publiek voorgesteld, tijdens een evenement dat gezamenlijk werd georganiseerd 
door de FOD Economie, het Bureau voor Normalisatie (NBN) en het Belgisch Elektrotech-
nisch Comité (BEC). De gids is het resultaat van lang voorbereidend werk en overleg tussen 
de FOD Economie en de verschillende betrokken spelers. 

Prenormalisatie is een activiteit die de collectieve onderzoekscentra ondernemen om de 
noodzakelijke wetenschappelijke en technische kennis te ontwikkelen voor het uitwerken van 
nieuwe normen of het verbeteren van bestaande normen. Dit werk, dat aan het opstellen van 
normen voorafgaat, zorgt dus voor een groter concurrentievermogen van de Belgische be-
drijven en stelt de betrokken Belgische experten in staat om zich in heel wat domeinen als 
specialist te positioneren. 

Niettemin werd tot vandaag de impact van de prenormalisatie in België nooit duidelijk geme-
ten. Bovendien is de prenormalisatie doorgaans uitsluitend gekend bij de betrokkenen en 
bijgevolg eerder een onbekende voor het grote publiek en de politieke wereld. Daarom heeft 
de Hoge Raad het NBN via een advies gevraagd om een studie te laten uitvoeren naar de bij-
drage en de impact van prenormalisatie. Ik verheug er mij over dat het NBN aan dit advies 
gevolg heeft gegeven. Ik wacht dan ook vol ongeduld op de resultaten van deze studie, waar-
van de voorstelling is gepland tijdens een evenement in 2018 en waarvoor er een brochure 
wordt gepubliceerd. 

Op Europees vlak nemen, zoals in het verleden, leden van de FOD Economie en van de Belgi-
sche academische en economische wereld deel aan het “Joint Initiative on Standardization” 
(JIS). 

In 2017 werden ook de samenstelling van de Hoge Raad en mijn benoeming tot voorzitter van 
de Raad vernieuwd. Ik wens de leden te bedanken die tijdens de afgelopen 6 jaar eraan heb-
ben deelgenomen en ik moedig de huidige leden aan om hun rijke ervaring te delen, zodat wij 
de komende uitdagingen voor de normalisatie en de Hoge Raad kunnen aangaan. 

Ik wil in het bijzonder mijn waardering uitdrukken voor de inspanningen van het NBN en 
spoor het aan om verder rekening te houden met de adviezen van de Hoge Raad bij haar vol-
gende initiatieven die als doel hebben de normatieve expertise van België te consolideren. 
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Ten slotte verheug ik mij over de doeltreffendheid van onze gezamenlijke actie; ik bedank de 
FOD Economie voor zijn efficiënte ondersteuning en alle leden van onze Raad voor hun oor-
deelkundige adviezen. 

 

 

 

 

 

 

Herman Derache 

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, 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 voorzitter van de Hoge 
Raad wordt benoemd door de Koning volgens artikel VIII.22 van het genoemde wetboek. 

Het mandaat van de heer Herman Derache als voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisa-
tie is verlengd voor de komende zes jaar. 

Het mandaat van de leden van de Hoge Raad liep af op 8 april 2017. De samenstelling van de 
Hoge Raad werd bij ministerieel besluit op 12 juni 2017 vernieuwd (Belgisch Staatsblad van 
20 juni 2017). 

Een kopie van dit besluit is als bijlage toegevoegd. 

Rekening houdend met deze vernieuwing, ziet de samenstelling van de Hoge Raad er als 
volgt uit: 

Voorzitter Herman Derache  

 Effectieve leden Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers van de 
 wetenschappelijke kringen 

Martine Wevers 

Geert De Schutter 

Patrick Hendrick 

Piotr Sobieski 

Amaryllis Audenaert 

Peter Van Den Bossche 

Edouard Rivière 

Jacqueline Marchand 

Vertegenwoordigers van 
de ondernemingsorganisaties 
(inclusief kmo’s) 

Georges Klepfisch 

Morgane Haid 

Herman Derache 

Bruno Verbeke 

Eric Claus 

Brigitte Delbrouck 

Yvette Rogister 

Raf Van Bulck 

Dirk De Moor 

Stéphanie Kint 

Viviane Camphyn 

Charlie Tchinda 

Vertegenwoordigers van de 
verbruikersorganisaties 

Bénédicte Valet Leen De Cort 

Vertegenwoordigers van de 
werknemersorganisaties 

Bruno Melckmans  

Kris Van Eyck  

Maarten Boghaert 

Laurent Lorthioir 

Vertegenwoordigers van de 
maatschappelijke belangenor-
ganisaties 

Valérie Xhonneux Laurien Spruyt 

  



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

7/21 
 

2. Overzicht van de werkzaamheden 
De Hoge Raad voor Normalisatie vergaderde op 5 oktober 2017. De eerdere en latere werk-
zaamheden vonden plaats via elektronische communicatie. 

Bij deze vergadering heeft de Raad het jaarverslag 2016 van het NBN besproken, evenals een 
voorstel om een studie te laten uitvoeren door een externe consultant om de impact van de 
prenormalisatie te evalueren.  

Het jaarverslag 2016 van het NBN werd in augustus 2017 door het secretariaat van de Hoge 
Raad ontvangen, die het aan een eerste analyse heeft onderworpen, onder meer rekening 
houdend met de vorige adviezen over de jaarverslagen van het NBN. Uit deze analyse die op 
de vergadering van 5 oktober in een presentatie werd voorgesteld, blijkt dat de volgende 
aanbevelingen in acht werden genomen: 

• de lijst met de Normen-antennes werd geactualiseerd; 

• de lijst met prenormalisatiestudies is vollediger omdat die drie luiken omvat: de stu-
dies die in 2016 werden afgerond, die welke over het gehele jaar plaatsvonden en ten 
slotte die welke datzelfde jaar zijn begonnen. 

 Er blijven toch enkele aandachtspunten bestaan met betrekking tot: 

• de effectieve datum van bekendmaking van het jaarverslag die niet met de vereisten 
van het Wetboek van economisch recht overeenkomt; 

• de mogelijkheid om cijfergegevens te verschaffen over de verdeling van experten in 
de technische comités volgens de belangengroepen waarvan ze deel uitmaken (be-
drijfsleven, maatschappelijke actoren, academische wereld, openbare diensten enz. ) 

Op basis van de voorstelling van deze analyse en de besprekingen die erop volgden, is de Ho-
ge Raad het eens geworden over de opstelling van het advies nr. 15 waarin aanbevelingen 
werden gedaan. 

Dankzij de prenormalisatiestudies wordt de wetenschappelijke en technische kennis ontwik-
keld waarmee, op een stevigere wetenschappelijke basis, nieuwe normen kunnen worden 
uitgewerkt of bestaande normen worden verbeterd. Om de inachtneming van de belangen 
van de Belgische ondernemingen te bevorderen en hun competitiviteit te versterken, dragen 
de FOD Economie en het NBN elk jaar bij tot de financiering van de prenormalisatiestudies 
binnen de collectieve centra. Die laatste dienen hun subsidieaanvragen bij de FOD Economie 
in op basis van de relevantie ervan voor hun leden. De FOD Economie selecteert de projecten 
aan de hand van de volgende criteria : 

• de normatieve doelstelling; 

• de economische relevantie voor onze ondernemingen; 

• het risico van het onderzoeksprogramma; 

• het risicobeheer; 

• de kmo-gerichte aanpak; 
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• de ondersteuningscapaciteit inzake innovatie ; 

• de ondersteuningscapaciteit inzake duurzame ontwikkeling; 

• de intersectorale relevantie.  

Tot dusver hadden wij geen informatie over de input en de impact van deze prenormalisatie-
studies op de Belgische economie. Daarom heeft de Hoge Raad aan het NBN gevraagd, via 
het advies 14 van 1 september 2017, om een studie over de impact en input van deze studies 
uit te voeren en de resultaten ervan te verspreiden met een brochure en het organiseren van 
een event. 

Het NBN heeft een studie bij een consultancybureau besteld en de eerste resultaten zouden 
eind  2017 gekend moeten zijn. 

Een event wordt in de loop van het jaar 2018 georganiseerd met het doel de resultaten te ver-
spreiden en te officialiseren. 

Drie jaar na zijn bekendmaking werpt het advies nr. 11 betreffende de kenbaarheid en tegen-
stelbaarheid aan derden van de Belgische normen waarnaar in de reglementering wordt 
verwezen, nog steeds zijn vruchten af: op 4 mei 2017 werd een seminarie over het gebruik 
van de normen in de nationale reglementering georganiseerd samen met de FOD Economie, 
het NBN en het BEC. Dit vond plaats in het Residence Palace te Brussel in aanwezigheid van 
talrijke nationale en gewestelijke overheden, marktdeelnemers en andere betrokken partij-
en. 

Een gids met de goede praktijken over ditzelfde thema, opgesteld door de FOD Economie, 
werd tijdens dit event voorgesteld. Deze gids heeft als doel de overheden te helpen wanneer 
zij in regelgevende teksten naar normen wensen te verwijzen, om zo de in het advies nr.11 
vermelde problemen te vermijden. 

De gids presenteert in eerste instantie de wereld van de (internationale en Belgische) norma-
lisatie, met haar principes, deelnemers, normen alsook de draagwijdte daarvan. Hij behan-
delt ook de intrinsieke verschillen tussen een norm en een reglementering en de voordelen 
van het verwijzen naar normen in de reglementering.  

Ten slotte worden alle benaderingen om naar een norm te verwijzen, opgelijst en toegelicht. 
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3. Advies nr. 11 van 21 november 2014 betreffende de 
kenbaarheid en de tegenstelbaarheid aan derden 
van de Belgische normen waarnaar in de reglemen-
tering verwezen wordt 

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 opgeheven heeft; 

Gelet op artikel VIII.19 van voornoemd Wetboek, waarbij bij de Federale Overheidsdienst Eco-
nomie, K.M.O., Middenstand en Energie een Hoge Raad voor Normalisatie wordt opgericht, 
hierna “de Hoge Raad” genoemd.  

Gelet op artikel VIII.20 van voornoemd Wetboek 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 in-
ternationale normalisatie; 

Gelet op artikel VIII.1, tweede lid, van voornoemd Wetboek bepalende dat de naleving van de 
normen op vrijwillige basis gebeurt, tenzij de naleving ervan wordt opgelegd door een wette-
lijke, reglementaire of contractuele bepaling; 

Gelet op artikel VIII.2 van voornoemd Wetboek bepalende dat de Staat en alle publiekrechte-
lijke personen naar de door het Bureau voor Normalisatie gepubliceerde normen kunnen 
refereren door een eenvoudige verwijzing naar de referte van deze normen; 

Gelet op artikel VIII.4, 4° van voornoemd Wetboek waarbij het Bureau voor Normalisatie als 
opdracht heeft om normen en technische documenten te verspreiden; 

Gelet op het koninklijk besluit (KB) van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodalitei-
ten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen; 

  

                                                 
1 Met uitzondering van artikel 19. 



 
 

10/21 
 

Gelet op de bemerkingen van de afdeling wetgeving van de Raad van State, uitgedrukt in ver-
schillende adviezen2 en volgens welke het feit dat de Belgische normen waarnaar in de re-
glementering verwezen wordt: 

• niet integraal in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt; 

• enkel tegen betaling kunnen verkregen worden; 

• niet allemaal in het Nederlands beschikbaar zijn 

betekent dat deze normen niet overeenkomstig art. 190 van de Grondwet3 zijn bekendge-
maakt en zodoende niet aan derden tegenstelbaar zijn; 

Gelet op de brief van 3 februari 2014 van de federale minister bevoegd voor Economie aan de 
voorzitter van de Hoge Raad, waarin gevraagd wordt, ingevolge de bemerkingen van de Raad 
van State, een advies op te stellen over de kenbaarheid en de tegenstelbaarheid aan derden 
van de Belgische normen waarnaar in de reglementering verwezen wordt; 

Gelet op het actieplan opgestart door het Bureau voor Normalisatie op 17 juni 2010 voor de 
vertaling in het Nederlands van normen van Europese of internationale herkomst die als pri-
oritair beschouwd worden; 

Gelet op de vorige adviezen van de Hoge Raad betreffende de vertaling van de normen in het 
Nederlands (december 2006), de wijze van raadpleging van de normen (juni 2007), de ver-
koopprijs van de normen (juni 2007) en de toegang van de academische middens, de kmo’s 
en de maatschappelijke actoren tot de normalisatiewerkzaamheden en de normen (novem-
ber 2012); 

Gelet op de vorige besprekingen van de Hoge Raad over deze materies; 

                                                 
2 Het gaat onder meer om de volgende adviezen: 

- advies 36.390/1 van 16 december 2003 betreffende een ontwerpbesluit dat het KB van 15 juni 
2004 tot vaststelling van bepaalde reeksen van nominale hoeveelheden en tot regeling van de 
aanduiding van hoeveelheden voor bepaalde voorverpakte producten, geworden is; 

- advies 42.307/4 van 7 maart 2007 betreffende een ontwerpbesluit dat het KB van 13 juni 2007 
tot wijzing van de basisnormen brand geworden is, en advies nr. 41.867/4 van 4 januari 2007 
betreffende een ontwerpbesluit dat het KB van 17 mei 2007 tot vaststelling van de maatrege-
len voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moe-
ten voldoen om lpg-voertuigen te parkeren, geworden is; 

- advies 42.474/4 van 2 april 2007 betreffende een ontwerpbesluit dat het KB van 21 april 2007 
betreffende de ademtesttoestellen en ademanalysetoestellen, geworden is; 

- advies 44.188/4 van 19 maart 2008 betreffende een ontwerpbesluit dat het KB van 1 maart 
2009 tot wijziging van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de pre-
ventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, geworden is;  

- advies 53.929/1/V van 18 september 2013 betreffende een voorontwerp van decreet van het 
Vlaamse Gewest betreffende de wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft 
de aansprakelijkheid van de netbeheerders. 

3 “Geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur is ver-
bindend dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald.” 
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Overwegende dat de verwijzing naar de normen in de reglementering verschillende voorde-
len biedt voor de wetgever, zijnde, naast eenvoud en beknoptheid, de soepelheid om de re-
glementering aan de evolutie van de sociaaleconomische eisen en aan de technische vooruit-
gang aan te passen dankzij het gebruik van niet gedateerde refertes waarbij de normen bij-
gewerkt worden naargelang de behoeften, zoals onder meer gemeld door de wetgever; 

Overwegende dat, in tegenstelling tot de akten van de overheid4, de normen waarnaar in de 
reglementering verwezen wordt aan het auteursrecht onderworpen zijn, waardoor het on-
mogelijk is om de integrale tekst ervan in het Belgisch Staatsblad bekend te maken; 

Overwegende dat elke norm kosteloos kan geraadpleegd worden bij het Bureau voor Norma-
lisatie en bij buitenlandse normalisatie-instellingen; 

Overwegende dat de toepassing van het advies van de Hoge Raad over de wijze van raadple-
ging van de normen, meer bepaald de oprichting van nieuwe punten voor kosteloze raadple-
ging van deze normen, de kenbaarheid van de normen waarnaar in de reglementering ver-
wezen wordt, zal verbeteren; 

Overwegende dat de normalisatie een internationaal proces is, dat de meeste normen een 
Europees of internationaal karakter hebben en dat de verspreiding van de normen verbonden 
is aan Europese of internationale regels en akkoorden die moeten worden nageleefd; 

Overwegende dat het prijsbeleid van normen van buitenlandse, Europese of internationale 
herkomst bepaald wordt door de instellingen of organisaties die hierop auteursrechten bezit-
ten en dat het Bureau voor Normalisatie hiervan niet mag afwijken; 

Overwegende dat het type van de Belgische normen waarnaar in de reglementering verwe-
zen wordt verschillend is naargelang het over bekrachtigde of geregistreerde normen gaat, 
en dat enkel deze geregistreerde normen niet allemaal in het Nederlands beschikbaar zijn; 

Overwegende dat de prioriteiten vastgelegd in 2010 door het Bureau voor Normalisatie voor 
de uitwerking van een Nederlandse versie van de geregistreerde normen hoofdzakelijk vast-
gelegd werden naargelang het gebruik ervan in een reglementaire context; 

Overwegende dat in de rechtspraak en in de rechtsleer art. 190 van de Grondwet gezien 
wordt als een algemeen rechtsprincipe volgens hetwelk een rechtsregel van de overheid pas 
bindend wordt voor de burger wanneer ze bekendgemaakt wordt5; dat het logisch is dat een 
reglementering enkel verplicht mag worden gesteld nadat ze bekendgemaakt werd; dat deze 
bekendmaking moet gedaan worden “in de vorm bepaald door de wet” en dat de wetgever 
(en niet de uitvoerende macht) de wijze van deze bekendmaking moet regelen; 

                                                 
4 “Er bestaat geen auteursrecht op officiële akten van de overheid” (art. 8, § 2 van de wet van 30 
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten). 
5 J. Velaers, “Artikel 190 van de Grondwet: de bekendmaking in de vorm bij wet bepaald als voor-
waarde voor de verbindendheid van wetten, besluiten en verordeningen van algemeen, provinciaal 
of gemeentelijk bestuur”, in De verplichting tot bekendmaking van de norm, die Keure, ed. L. 
Wintgens, 2003, p. 33 tot 35. 
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Overwegende dat normen meestal tegenstelbaar aan derden zijn als “regels van goed vak-
manschap die, op het ogenblik dat ze worden aangenomen, gelden voor een bepaald product, 
een bepaald procedé of een bepaalde dienst6”; 

Overwegende dat de vorm van de bekendmaking van de akten van de overheid bepaald is in 
de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, 
bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen; dat de vorm van de be-
kendmaking van de Belgische normen in het Belgisch Staatsblad in geen enkele wetsbepa-
ling beschreven is; dat de refertes van de Belgische normen bekendgemaakt zijn in het Bel-
gisch Staatsblad conform de art. 21 en 26 van het voornoemde KB van 25 oktober 2004; 

Overwegende dat naar het voorbeeld van de geharmoniseerde Europese normen het meestal 
niet verplicht is om de normen waarnaar in de reglementering verwezen wordt, na te leven, 
hetgeen, voor de federale Staat en de gefedereerde entiteiten, de gevallen waarop de bemer-
kingen van de Raad van State van toepassing zijn, lijkt te beperken tot ongeveer 300 normen, 
alle bronnen samengenomen; dat de origine van deze normen als volgt is: 

• Belgische: 24 %;  

• Europese: 36 %; 

• internationale: 30 %; 

• diverse: 10 %. 

dat de voornaamste reglementaire instanties die naar deze normen verwijzen de volgende 
zijn: 

• federale Staat: 36 %; 

• Brussel-Hoofdstad: 34 %; 

• Vlaanderen: 19 %; 

• Wallonië: 3 %; 

• varia: 8 %. 

Overwegende dat in zijn voornoemde adviezen, de oplossing aanbevolen door de Raad van 
State niet altijd identiek is geweest maar er achtereenvolgens in bestond: 

• aanwijzingen te geven in het verslag aan de Koning of in het verslag over de draag-
wijdte van de reglementering, over de mogelijkheid tot raadpleging van de norm; 

• de betrokken norm toegankelijk te maken (ten laste van de auteur van de regle-
mentering, m.a.w. het bestuur dat de reglementering voorbereid heeft) 

• te zorgen voor de integrale bekendmaking van de norm in het Belgisch Staatsblad; 

Overwegende dat in Duitsland, naar aanleiding van een amendement ingediend in 2003, de 
wet van 9 september 1965 betreffende de auteursrechten bepaalt dat als men in de regle-
                                                 
6 Art. VIII.1, eerste lid van het Wetboek van economisch recht. 
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mentering naar normen verwijst zonder de tekst ervan over te nemen, het auteursrecht op 
deze normen wordt behouden (art. 5 § 3); dat een verplichte licentie evenwel opgelegd wordt 
aan de houder van dit auteursrecht; dat, op basis van deze bepaling, het DIN7 verplicht is aan 
elke uitgever het recht te verlenen om een verplichte norm volgens gepaste modaliteiten te 
reproduceren en te verspreiden; 

Overwegende dat in Frankrijk, het decreet van 16 juni 2009 betreffende de normalisatie in art. 
17 bepaalt dat de normen vrijwillig toegepast worden; dat hun toepassing evenwel verplich-
tend kan worden gesteld bij een besluit ondertekend door de minister bevoegd voor industrie 
en de betrokken minister(s); dat de normen die verplicht moeten toegepast worden kosteloos 
raadpleegbaar zijn op de website van AFNOR8; dat het ministerie van economie, industrie en 
werkgelegenheid een gids voor het juiste gebruik van de normen in de reglementering uitge-
geven heeft; 

Overwegende dat in Nederland, de minister van Economische Zaken in 2011 beslist heeft9 : 

• de huidige reglementering te herzien om te bepalen of de verwijzingen naar ver-
plichte normen al dan niet kunnen vervangen worden door verwijzingen naar niet 
verplichte normen waarvan de naleving een vermoeden van overeenstemming 
biedt met essentiële eisen bepaald in de reglementering en dit voor 1 januari 2014; 

• alle nationale verplichte normen waarnaar zou verwezen worden in elke nieuwe 
reglementering die vanaf 1 januari 2012 in werking zou moeten treden, kosteloos 
ter beschikking te stellen; 

• om, na inventaris, de onderhandelingen met het NEN10 te starten over de verplich-
te normen waarop het NEN het auteursrecht bezit en waarnaar in de huidige re-
glementering wordt verwezen en dit voor de kosteloze terbeschikkingstelling van 
deze normen vanaf 1 januari 2014. 

Advies 

De Hoge Raad is van oordeel dat het probleem van de kenbaarheid en de tegenstelbaarheid 
aan derden van de normen waarvan de toepassing door de reglementering verplicht wordt 
gesteld, zoals herhaaldelijk aangehaald door de Raad van State in zijn bemerkingen, om op-
lossingen vraagt en in het bijzonder: 

• voor de bekendmaking:  

• de vorm van de bekendmaking van de Belgische normen in het Belgisch 
Staatsblad zou in de wet moeten bepaald worden om te beantwoorden aan art. 190 
van de Grondwet voor wat de verplichte normen betreft; 

• voor de kosteloosheid: 

                                                 
7 Deutsches Institut für Normung. 

8 Association française de normalisation. 

9 Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal van 30 juni 2011, inzake Kabinetsreactie op kenbaarheid van normen en normalisatie. 
10 Nederlands Normalisatie-instituut. 
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• de kosteloze terbeschikkingstelling van de verplichte normen zal de versprei-
ding ervan onder de bestemmelingen zeker en vast doen toenemen; 

• deze kosteloze terbeschikkingstelling geldt enkel voor de Belgische nationale 
normen, m.a.w. de normen waarop het Bureau voor Normalisatie het auteurs-
recht bezit, in tegenstelling tot de Belgische normen van buitenlandse, Europese 
of internationale herkomst, waarop een derde instelling of organisatie het au-
teursrecht bezit en waarvoor het Bureau voor Normalisatie een distributielicentie 
heeft, met of zonder reproductierecht; 

• het zou billijk zijn dat de wetgever hiervan de kosten draagt omdat hij geniet 
van de voordelen die verbonden zijn aan de verwijzing naar de normen in de re-
glementering en omdat hij ze niet moet opstellen noch onderhouden; 

• voor de beschikbaarheid in het Nederlands:  

• de tijdelijke onbeschikbaarheid van een Nederlandstalige versie van bepaalde 
normen waarvan de toepassing verplicht wordt gesteld door de reglementering, 
zou in de mate van het mogelijke moeten worden ingekort; 

• voor de begeleidingsmaatregelen:  

• in de toekomst zou elke verwijzing naar normen in de reglementering moeten 
beantwoorden aan de regels voor de goede praktijk, die worden opgenomen in een 
gids die onder alle regelgevende instanties moet verspreid worden en die hen er-
toe aanzet: 

» de huidige reglementering te herzien; 

» te verwijzen naar normen waarvan de toepassing niet verplicht is 
maar waarvan de naleving een vermoeden van overeenstemming 
biedt met essentiële eisen bepaald in de reglementering; 

» de toepassing van de normen slechts uitzonderlijk verplicht te stellen 
en enkel wanneer het Bureau voor Normalisatie hierop het auteurs-
recht bezit; 

» niet te verwijzen naar normen waarvan de kenbaarheid in de voorge-
schreven taal/talen niet verzekerd is. 

De Hoge Raad stelt de volgende acties voor: 

• voor de bekendmaking: 

• het is aangewezen om het Wetboek van economisch recht te wijzigen door 
een bepaling toe te voegen die vastlegt dat de bekendmaking van de Belgische 
normen in het Belgisch Staatsblad gebeurt door een eenvoudige vermelding van 
de refertes van deze normen (nummer, titel en editienummer) in de koninklijke 
besluiten voor bekrachtiging en registratie van normen, in tegenstelling tot de be-
kendmaking van de integrale tekst; 
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• voor de kosteloosheid: 

• het is aangewezen om de verplichte Belgische normen waarop het Bureau 
voor Normalisatie het auteursrecht bezit kosteloos ter beschikking te stellen; 

• het is aangewezen om de overeenkomstige budgettaire gevolgen door te re-
kenen aan de overheidsinstanties die in hun reglementering verwijzen naar ver-
plichte normen; 

• voor de beschikbaarheid in het Nederlands:  

• het is aangewezen dat het Bureau voor Normalisatie de uitvoering van zijn ac-
tieplan betreffende de vertaling in het Nederlands van een prioritaire normenlijst 
bespoedigt; 

• voor de begeleidingsmaatregelen: 

• het is aangewezen om de lijsten van de verplichte normen en van de regle-
menteringen die ernaar verwijzen op de site van het Bureau voor Normalisatie te 
publiceren en de actualisatie ervan te verzekeren; 

• het is aangewezen om een gids voor het goede gebruik van normen in de re-
glementering uit te werken en onder alle regelgevende instanties te verspreiden. 

  



 
 

16/21 
 

4. Advies nr. 14 van 1 september 2017 over het uitvoe-
ren van een studie over de impact en de bijdragen 
van de prenormalisatie 

Gelet op de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht, die 
de bepalingen11 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.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 nati-
onale en internationale normalisatie; 

Gelet op de schriftelijke adviezen van 27 november 2008 en 13 november 2012; 

Gelet op de elektronische raadpleging van de leden van de Hoge Raad die plaatsvond tussen 
20 juni 2017 en 3 juli 2017; 

Overwegende dat prenormalisatiestudies de technische en wetenschappelijke kennis ont-
wikkelen, zodat een norm op meer relevante grondslagen kan worden opgesteld; 

Overwegende dat prenormalisatiestudies beter rekening houden met de belangen van de 
Belgische bedrijven en hierdoor bijdragen tot het concurrentievermogen;  

Overwegende dat de universitaire onderzoekscentra, als partners van de collectieve centra, 
een bijdrage leveren tot de uitvoering van bepaalde prenormalisatiestudies; 

Overwegende dat prenormalisatiestudies leiden tot het opstellen van normen waarin beter 
met de maatschappelijke belangen rekening wordt gehouden; 

Overwegende dat zowel de centra De Groote als de gelijkgestelde centra prenormalisatie-
studies uitvoeren; 

Overwegende dat het NBN een projectfiche heeft opgesteld betreffende de uitvoering van een 
studie over de impact van prenormalisatie en over het promoten van de resultaten daarvan 

  

                                                 
11 Uitgezonderd artikel 19. 
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Advies 

De Hoge Raad vraagt het NBN om: 

• een studie uit te voeren naar de impact en de bijdragen van prenormalisatiestudies 
voor de Belgische economische wereld; 

• de resultaten van deze studie te verspreiden via een informatieve brochure, beschik-
baar op papier en in elektronische vorm, alsook door het organiseren van een eve-
nement om ze te promoten bij de economische, academische en maatschappelijke 
actoren. 

De Hoge Raad beveelt het NBN aan dat de studie:  

• de domeinen verduidelijkt die door de prenormalisatie worden omvat; 

• onderzoekt wat de rol en de betrokkenheid is van de universiteiten en van de gelijk-
gestelde onderzoekscentra als partners van de centra De Groote bij de prenormalisa-
tie  

De Hoge Raad vraagt het NBN om beter het aandeel van het budget te preciseren dat be-
stemd is voor enerzijds de studie en anderzijds het promoten van de resultaten. 

De Hoge Raad beveelt aan dat de resultaten op brede schaal worden verspreid en dat met 
het oog hierop alle sectorale operatoren en een aantal bedrijfsleiders worden uitgenodigd 
om deel te nemen aan het evenement rond het promoten van de resultaten. 
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5. Advies nr. 15 van 13 december 2017 over het jaar-
verslag 2016 van het NBN 

Gelet op de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht, die 
de bepalingen12 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 op-
maakt; 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 nati-
onale 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 jaarverslag van het 
NBN, vermeld in artikel VIII.17; 

Gelet op de raadpleging van 05.10.2017; 

Overwegende dat in het hoofdstuk “2016 in cijfers”, het aantal Belgische experten (2440) met 
23 eenheden is toegenomen ten opzichte van 2015 (2417) en dat het aantal Belgische com-
missies met 7 punten is gedaald (van 648 naar 641). Aangezien normalisatie een instrument 
is dat waarde creëert, niet alleen voor de industrie (groei en jobs), maar ook voor de maat-
schappij, is een minimale graad van betrokkenheid en deelname van experten van alle be-
trokken partijen (economische actoren, overheden en maatschappelijke actoren) aangewe-
zen 

Overwegende dat het hoofdstuk “Realisaties van het NBN in 2016” substantieel blijkt te zijn 
en volgende elementen in het bijzonder vermeldt: 

- de normontwikkeling, zowel op nationaal als internationaal vlak; 
- het gebruik van normen in het hoger onderwijs;  
- de toename van het aantal bezoekers van het EDU-portaal; 
- de uitbreiding van het aanbod van online toegang tot de normen; 
- de samenwerking met het BEC; 
- de versterking van de communicatie; 

Overwegende dat bepaalde voorstellen voor verbetering die door de Hoge Raad voor Norma-
lisatie waren geformuleerd, nog niet uitgevoerd zijn; 

Overwegende dat de norm ISO 9001:2015 wordt ingevoerd bij het NBN; 

                                                 
12 Uitgezonderd artikel 19. 
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Overwegende dat de omzet gestegen is met 13,29 % (2 783 346,02 euro tegenover 2 456 
867,32 euro in 2015) en dat het boekjaar een positief resultaat vertoont (105 119,62 euro te-
genover een verlies van 91 783,73 euro in 2015); 

Advies 

De Hoge Raad: 

- verwelkomt het jaarverslag 2016 van het NBN; 

- spoort het NBN aan om zijn jaarverslag ten laatste op 31 maart van het volgende jaar 
te publiceren; 

- onderstreept de inspanningen van het NBN waarmee het erin geslaagd is om zijn om-
zet te verhogen en winst te boeken; 

- stelt de verwezenlijkingen vast van de talrijke acties die aansluiten bij de vorige aanbe-
velingen van de Hoge Raad en deze concretiseren; 

- spreekt zijn waardering uit voor de publiciteit die aan de prenormalisatie wordt gege-
ven door de toevoeging in het jaarverslag van de lijst met lopende prenormalisatiestu-
dies  

- waardeert op dezelfde wijze de aandacht die aan de bestaande Normen-Antennes 
wordt gegeven; 

- feliciteert het NBN met de stijging van het aantal experten in 2016 ten opzichte van 
2015 en met de erkenning die aan hen wordt gegeven; 

- vraagt het NBN om in zijn toekomstige jaarverslagen het aandeel te specificeren van 
de verschillende groepen stakeholders waartoe deze groepen behoren (marktdeelne-
mers, openbare diensten, consumenten, werknemers- of milieuorganisaties); 

- feliciteert het NBN met zijn voornemen om de certificatie tegen ISO 9001 : 2015 te be-
halen  

- moedigt het NBN aan om zijn inspanningen voor de realisatie van zijn missies voort te 
zetten  
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6. Bijlage: kopie van de besluiten 
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