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Woord vooraf 
Het jaar 2020 zullen we ons ongetwijfeld blijven herinneren als een buitengewoon jaar. De 
COVID-19 gezondheidscrisis heeft heel wat grote en onverwachtse veranderingen met zich 
meegebracht. In dit moeilijke jaar heeft de normalisatiewereld haar nut en doeltreffendheid 
nogmaals kunnen bewijzen. Geconfronteerd met deze gezondheidscrisis die op momenten een 
snel normatief antwoord vereiste, kon België zich reeds vroegtijdig onderscheiden door de 
ontwikkeling van het technisch document NBN/DTD S 65-001:2020 voor “community” en 
artisanale maskers. Dat initiatief werd zeer positief onthaald en België werd op meerdere 
gelegenheden gefeliciteerd door de Europese Commissie voor de ontwikkeling van het technisch 
document, hetgeen later heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een Europees richtsnoer.  

Meer dan ooit toonde de normalisatiesector aan dat zij over hét ideale instrument beschikt om de 
toegang tot de markt voor innovatieve en hoogwaardige producten en diensten te 
vergemakkelijken. De sector biedt op een efficiënte wijze steun aan het economische 
concurrentievermogen, en hecht tegelijkertijd een grote waarde aan het algemeen belang. Dat is 
ook de verschillende nieuwsmedia niet ontgaan. Omdat de sector zich het afgelopen jaar 
profileerde op thema’s die een grote mediazichtbaarheid kenden, haalden verschillende 
normalisatie initiatieven het nieuws. Op die manier kende de sector een heropleving van 
populariteit en werd haar belang meer op de voorgrond geplaatst.  

Het Bureau voor Normalisatie en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben de economische 
impact van normen op de Belgische economie trachten in te schatten over een periode van 25 jaar 
(1994-2008). Uit die studie blijkt dat normalisatie voor 0,2 % bijdraagt aan het bbp, voor 19 % aan 
de bbp-groei en voor 19 % aan de productiviteitsgroei.  

2020 vormde ook een cruciaal jaar voor de herziening en verbetering van bepaalde instrumenten 
die specifiek zijn voor het Belgische normalisatiesysteem. De normenantennes, die hét 
aanspreekpunt bij uitstek vormen voor normalisatie in een specifieke sector, kenden een 
hervorming zowel op vlak van evaluatie als op vlak van de steun die zij ontvangen van de FOD 
Economie en het NBN. Op die manier verloopt de evaluatie op een meer transparante en 
objectieve wijze. Die hervormingen belonen de extra inspanningen van verschillende 
normenantennes terwijl ze het tegelijkertijd mogelijk maken om de normenantennes die zich 
richten op belangrijke thema’s in kleinere sectoren te blijven ondersteunen.  

Het vertalen van normen blijft een moeilijke kwestie binnen de normalisatiesector. Desalniettemin 
mochten we het afgelopen jaar een opmerkelijk initiatief waarnemen. Het NBN heeft namelijk een 
elektronisch vertalingsinstrument ontwikkeld waarbij artificiële intelligentie wordt geïntegreerd 
om het gebruik te verbeteren. Dat maakt een geleidelijke versnelling van de vertaling van normen 
in de toekomst mogelijk.  

Er kan dus geen twijfel over bestaan; de Belgische normalisatiewereld heeft een mooie toekomst 
voor haar en zal het onderwerp blijven van talrijke verbeteringen, waarvan sommige zullen 
voortkomen uit de Hoge Raad voor Normalisatie. 

Ook op het Europese en internationale niveau zijn de normalisatieontwikkelingen opmerkelijk. Zo 
heeft de Europese Commissie onder meer een handleiding over de praktische aspecten van de 
implementatie van verordening (EU) 1025/2012 over de Europese normalisatie uitgewerkt. 
Hieruit blijk dat het belang van normen en hun rol bij de ondersteuning van de Europese 
regelgeving steeds blijft groeien. Dat zorgt bij verschillende lidstaten voor bezorgdheden. Er werd 
in dat verband een gemeenschappelijke non-paper van 17 lidstaten ondertekend, gesteund door 
België, waarin de bezorgdheden worden uitgesproken over de problemen die samenhangen met 
het systeem van de Europese geharmoniseerde normen. De Hoge Raad zal de bijdragen van de 
normalisatie ter ondersteuning van de uitwerking van regelgeving blijven verdedigen door 
pragmatische en evenwichtige oplossingen te zoeken.  

Ter herinnering, de taak van de Hoge Raad is om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van 
de minister van Economie, adviezen te verstrekken over alle kwesties die verband houden met het 
beleid en de ontwikkeling van de nationale, Europese en internationale normalisatie. De 
verschillende discussies in 2020 hebben hun vruchten afgeworpen; zo werden er in 2020 opnieuw 
talrijke ontwerpadviezen uitgebracht. Naast het advies over het jaarverslag 2019 van het NBN 
heeft de Hoge Raad verder gewerkt aan de voorbereiding van drie adviezen die dit jaar zullen 
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worden afgerond. Een eerste omvat het gebruik van normen op het gebied van auteursrecht 
(gepubliceerd in 2020). Een tweede behandelt het gebruik van technische documenten (DTD) als 
reactie op noodsituaties. Tenslotte bespreekt een derde advies de huidige problematiek rond de 
geharmoniseerde normalisatie, meer specifiek in het kader van de Europese bouwproducten 
verordening (CPR - Construction Products Regulation).  

Er blijven uiteraard nog een hele hoop kwesties bestaan waarover de Hoge Raad zich kan 
uitspreken in de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toegang tot normalisatie voor de 
minder vertegenwoordigde actoren, waaronder de maatschappelijke actoren. Dat is een kwestie 
waar de Hoge Raad zich in 2021 over zal buigen. Ook de bezorgdheden over milieukwesties, die 
we uitgebreid terugvinden in de Europese Green Deal, zijn van cruciaal belang voor de toekomst 
van de normalisatie. De normalisatiesector zal haar plaats moeten vinden in hoe zij kan bijdragen 
aan de oplossing van de belangrijke uitdagingen die ons en onze toekomstige generaties te 
wachten staan.  

Met dit jaarverslag willen we even stilstaan bij de realisaties van het afgelopen jaar en vestigen we 
de aandacht op enkele onderwerpen die zeer belangrijk zullen blijken voor de toekomst van de 
normalisatie. We werpen een positieve blik op de toekomst voor de normalisatiesector en kijken 
ernaar uit om ons in 2021 opnieuw in te zetten. Ik kijk terug op een mooie samenwerking binnen 
de Hoge Raad en bedank het secretariaat voor haar efficiënte ondersteuning en alle leden van 
onze Raad voor hun deskundig advies. 

Veel leesplezier! 

 

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

Tot en met 26 februari 2020 zag de samenstelling van de Hoge Raad voor Normalisatie er als volgt 
uit:  

Voorzitter Herman Derache 

Ondervoorzitter Patrick Hendrick 

 Effectieve leden Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers van de 
wetenschappelijke kringen 

Martine Wevers 
Geert De Schutter 
Patrick Hendrick 
Piotr Sobieski 

Amaryllis Audenaert 
Peter Van Den Bossche 
Édouard Rivière 
Jacqueline Marchand 

Vertegenwoordigers van de 
ondernemingsorganisaties (inclusief 
kmo’s) 

Georges Klepfisch 
Morgane Haid 
Herman Derache 
Bruno Verbeke 
Éric Claus 
Brigitte Delbrouck 

Yvette Rogister 
Raf Van Bulck 
Dirk De Moor 
Stefanie 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 belangenorganisaties 

Valérie Xhonneux Laurien Spruyt 

 
  

 
1 Zie bijlage 1. De Hoge Raad voor Normalisatie in het WER. 
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De heer Olivier Vandooren werd benoemd als voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie door 
het koninklijk besluit van 17 februari 2020, ter vervanging van de heer Herman Derache, wiens 
mandaat hij sindsdien vervult.  

Tussen 26 februari 2020 en 10 september 2020 zag de samenstelling van de Hoge Raad er als 
volgt uit:  

Voorzitter Olivier Vandooren 

Ondervoorzitter Patrick Hendrick 

 Effectieve leden Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers van de 
wetenschappelijke kringen 

Martine Wevers 
Geert De Schutter 
Patrick Hendrick 
Piotr Sobieski 

Amaryllis Audenaert 
Peter Van Den Bossche 
Édouard Rivière 
Jacqueline Marchand 

Vertegenwoordigers van de 
ondernemingsorganisaties (inclusief 
kmo’s) 

Georges Klepfisch 
Morgane Haid 
Herman Derache 
Bruno Verbeke 
Éric Claus 
Brigitte Delbrouck 

Yvette Rogister 
Raf Van Bulck 
Dirk De Moor 
Stéfanie 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 belangenorganisaties 

Valérie Xhonneux Laurien Spruyt 

Ten gevolge van het ministerieel besluit van 7 september 2020 betreffende het ontslag en de 
benoeming van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid, zag de gewijzigde 
samenstelling van de Hoge Raad voor Normalisatie er tussen 11 september 2020 en 4 januari 
2021 als volgt uit:  

Voorzitter Olivier Vandooren 

Ondervoorzitter Patrick Hendrick 

 Effectieve leden Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers van de 
wetenschappelijke kringen 

Martine Wevers 
Geert De Schutter 
Patrick Hendrick 
Piotr Sobieski 

Amaryllis Audenaert 
Peter Van Den Bossche 
Édouard Rivière 
Jacqueline Marchand 

Vertegenwoordigers van de 
ondernemingsorganisaties (inclusief 
kmo’s) 

Olivier Vandooren 
Morgane Haid 
Herman Derache 
Bruno Verbeke 
Éric Claus 
Brigitte Delbrouck 

Yvette Rogister 
Raf Van Bulck 
Dirk De Moor 
Stéfanie Kint 
Viviane Camphyn 
Charlie Tchinda 

Vertegenwoordigers van de 
verbruikersorganisaties 

Leen De Cort Billy Ray Muraille 

Vertegenwoordigers van de 
werknemersorganisaties 

Bruno Melckmans 
Kris Van Eyck  

Maarten Boghaert 
Laurent Lorthioir 

Vertegenwoordigers van de 
maatschappelijke belangenorganisaties 

Valérie Xhonneux Laurien Spruyt 
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Ten gevolge van het ministerieel besluit van 17 december 2020 betreffende het ontslag en de 
benoeming van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid, ziet de gewijzigde 
samenstelling van de Hoge Raad voor Normalisatie er sinds 4 januari 2021 als volgt uit: 

Voorzitter Olivier Vandooren 

Ondervoorzitter Patrick Hendrick 

 Effectieve leden Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers van de 
wetenschappelijke kringen 

Martine Wevers 
Geert De Schutter 
Patrick Hendrick 
Emmanuel De Jaeger 

Amaryllis Audenaert 
Peter Van Den Bossche 
Édouard Rivière 
Jacqueline Marchand 

Vertegenwoordigers van de 
ondernemingsorganisaties (inclusief 
kmo’s) 

Olivier Vandooren 
Morgane Haid 
Herman Derache 
Bruno Verbeke 
Éric Claus 
Brigitte Delbrouck 

Karin Eufinger 
Raf Van Bulck 
Dirk De Moor 
Stefanie Kint 
Viviane Camphyn 
Charlie Tchinda 

Vertegenwoordigers van de 
verbruikersorganisaties 

Leen De Cort Billy Ray Muraille 

Vertegenwoordigers van de 
werknemersorganisaties 

Bruno Melckmans  
Kris Van Eyck  

Maarten Boghaert 
Laurent Lorthioir 

Vertegenwoordigers van de 
maatschappelijke belangenorganisaties 

Sylvie Meekers Laurien Spruyt 
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2. Overzicht van de werkzaamheden 
De Hoge Raad voor Normalisatie is in 2020 één keer fysiek en één keer virtueel bijeengekomen, 
als een direct gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19. De daaropvolgende werkzaamheden 
gebeurden via elektronische communicatie. De vergaderingen vonden plaats op de volgende data: 
• 12 maart 2020 
• 08 oktober 2020 

Normenantennes 
De Hoge Raad heeft zich gebogen over de normenantennes en de wijzigingen die de FOD 
Economie heeft aangebracht aan het evaluatiesysteem. Normenantennes vergemakkelijken de 
toegang voor kmo’s tot normen door op te treden als contactpunten waarbij ze informatie 
verstrekken over (ontwerp)normen betreffende de specifieke onderwerpen die relevant zijn voor 
de kmo’s. Daarnaast trachten zij ook een grotere bewustwording te creëren rond het gebruik van 
normen en normalisatie bij de ondernemingen. Momenteel bestaan er 35 normenantennes die 
werden opgericht binnen de 8 collectieve onderzoekscentra. De normenantennes worden 
financieel ondersteund door de FOD Economie via het Bureau voor Normalisatie.  

De FOD Economie houdt ook toezicht op de activiteiten van de normenantennes. Tijdens het 
uitvoeren van haar toezichtstaken ontstond de nood om het evaluatieproces voor de 
normenantennes aan te passen. Het is namelijk belangrijk dat de subsidie in overeenstemming is 
met de reële activiteiten die de normenantennes uitvoeren. Het bleek noodzakelijk om naar een 
objectivering van dit evaluatieproces te evolueren. De FOD Economie werkte daarom een 
subsidiëringssysteem uit waarbij de evaluatie verfijnd werd. Hierop resulterend ontstond er een 
nieuw rapportagesysteem voor de normenantennes. Het rapportagesysteem, dat voorheen 
gekenmerkt werd door verschillende uitgeschreven documenten, is nu gekoppeld aan trimestriële 
statistieken en een jaarlijks uitgeschreven activiteitenrapport waarin er bijkomende toelichting kan 
worden gegeven.  

De FOD Economie heeft bij de uitwerking van dat nieuwe systeem getracht zoveel mogelijk 
rekening te houden met de opmerkingen die tijdens de bezoeken aan de 8 collectieve centra 
werden gemaakt om het invullen van de rapportagedocumenten zo optimaal mogelijk te faciliteren 
en te objectiveren voor de normenantennes. De Hoge Raad heeft dit nieuwe systeem gunstig 
onthaald.  

Toegang voor maatschappelijke actoren tot de normalisatie 
Er vonden discussies plaats over het thema ‘maatschappelijke actoren en normalisatie’. Het doel 
was om hierover de uitdagingen en verwachtingen te achterhalen. De Hoge Raad legde zich daarbij 
ook toe op de vraag hoe men de toegang tot normalisatie voor de maatschappelijke actoren kan 
bevorderen met de beschikbare middelen. Tijdens de discussies werd er vooral de nadruk gelegd 
op het feit dat er meer aandacht (en middelen) moeten worden verstrekt om de toegang tot de 
normen en de normalisatie te verbeteren. Een ander thema dat opnieuw moet worden aangekaart 
is de facilitering van de participatie voor de maatschappelijke actoren aan de technische comités 
(die zich richten op de maatschappij). Het betalen van de lidmaatschapskosten voor de 
maatschappelijke actoren blijft daarbij een obstakel. Die betaling van lidmaatschapskosten is niet 
het enige obstakel, het gebrek aan mankracht is minstens even belangrijk. Een aangepaste 
oplossing aan de behoeften en de middelen van deze actoren is dan ook erg gewenst. Het 
secretariaat van de Hoge Raad zal daarom de consultaties met de actoren opnieuw lanceren om 
mogelijke, toekomstige oplossingen voor te stellen, met name in de vorm van een sociaal platform.  

Vertaling van normen 
De Hoge Raad heeft daarnaast ook aandacht besteed aan de inspanningen van het NBN op het 
gebied van de vertaling van normen. Het NBN neemt deel aan een Europees pilootproject waarbij 
een automatisch vertalingsinstrument voor normen wordt ontwikkeld. Die tool zou in de toekomst 
op een progressieve wijze de terminologie uit een specifieke sector kunnen aanleren. De 
bouwsector werd hierbij als proefproject uitgekozen. Het NBN krijgt voor de uitbouw van het 
vertalingsinstrument steun van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
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Bouwbedrijf). De Hoge Raad verwelkomt dergelijke inspanningen die bijdragen tot de algemene 
verbetering van de efficiënte van het normalisatiesysteem.   

Jaarverslag van het NBN 
Via het advies 18 van 16 oktober 2020 heeft de Hoge Raad haar beoordeling kenbaar gemaakt 
inzake het jaarverslag van 2019 van het NBN, dat tevens volledig werd gedigitaliseerd.  

De Hoge Raad moedigde in het bijzonder het NBN aan om haar inspanningen voort te zetten om 
de opdrachten te vervullen, om haar jaarrapport te verbeteren en om duidelijkere verwijzingen in 
te voeren naar de artikelen uit de overeenkomst tussen het NBN en de FOD Economie. De Hoge 
Raad waardeerde in het bijzonder de uitvoering van meerdere initiatieven overeenkomstig eerdere 
aanbevelingen, maar ook de publiciteit die het NBN gaf aan de prenormalisatiewerkzaamheden 
door het toevoegen van de lijst van lopende prenormalisatie-onderzoeken als bijlage aan haar 
jaarverslag. Er blijft echter ruimte voor verbetering. Zo zou de Hoge Raad bijvoorbeeld graag zien 
dat het NBN een gids of richtsnoeren uitwerkt over wat men wel en niet mag doen, wat er mag 
overgenomen worden, op welke manier en via welk formaat er moet omgegaan worden met 
betrekking tot de naleving van de auteursrechten. In dat opzicht heeft de Hoge Raad een 
ontwerpadvies voorbereid in 2020, wat gepubliceerd zal worden in 2021.  

Normalisatie tijdens de gezondheidscrisis 
De COVID-19-gezondheidscrisis vereiste een snelle normatieve reactie op verschillende vlakken, 
waaronder de mondmaskers. In België werd er snel gereageerd door het opstellen van het 
technisch document NBN/DTD S 65-001:2020 voor de “community” en de artisanale maskers. 
Omwille van die context van urgentie werd er een werkgroep opgericht onder leiding van de 
sectorale operator Centexbel (Collectief onderzoekscentrum voor de textielsector) die zich over 
dit thema heeft gebogen. Binnen een paar dagen ontwikkelde de werkgroep het technisch 
document (DTD) dat een antwoord bood op de vragen over de maskerproblematiek.  

Dit technisch document, en de manier van totstandkoming, werd gepresenteerd aan de Hoge 
Raad. Uit de discussie die hierop volgde bleek dat de totstandkoming van het technisch document 
als een positieve ervaring gezien kan worden die als voorbeeld kan dienen voor de werking tijdens 
toekomstige noodsituaties. Het opstellen van een technisch document blijkt een bijzonder 
geschikt alternatief te zijn tijdens noodsituaties omdat de totstandkoming veel minder tijd in beslag 
neemt dan het opstellen van een norm, hetgeen soms jaren kan bestrijken.  

In dat verband heeft de Hoge Raad zich ertoe verbonden een advies op te stellen waarin het 
gebruik van dergelijke normatieve alternatieven als reactie op noodsituaties wordt aangemoedigd. 
Dat advies zal begin 2021 gepubliceerd worden.  

Europese normalisatie 
De Hoge Raad toont belangstelling voor de ontwikkeling van de handleiding over de praktische 
aspecten van de implementatie van verordening (EU) 1025/2021 (“The Standardisation 
Regulation”) door de Europese Commissie. De Commissie trad in overleg met de belanghebbenden 
om die handleiding te bespreken. Naast de verbetering van de efficiëntie en de snelheid van de 
implementatie, richt de handleiding zich met name op de rol en de verantwoordelijkheden in het 
proces van de ontwikkeling van geharmoniseerde normen. Een eerste voorstel met de algemene 
thema’s werd reeds ter raadpleging voorgelegd aan de belanghebbenden. De Commissie geeft 
tijdens het consultatieproces duidelijk de voorkeur aan het nemen van voldoende tijd voor overleg 
in plaats van de handleiding snel te publiceren.  

Daarnaast werd er in dat verband een gemeenschappelijke non-paper van 17 lidstaten over 
geharmoniseerde normen besproken door de Hoge Raad. In die non-paper uiten de lidstaten hun 
bezorgdheid aan de Europese Commissie over de voornaamste problemen van het Europese 
systeem van geharmoniseerde normen. Drie aanbevelingen werden hierover geformuleerd, 
namelijk:  
• Het vinden van het juiste evenwicht tussen kwalitatieve eisen en flexibiliteit bij 

normalisatieverzoeken. 
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• Duidelijke criteria voor het publiceren van de technische beoordeling van geharmoniseerde 
normen om zo de verwachtingen van de Commissie en de normalisatiedeskundigen op elkaar 
af te stemmen en zo te voorkomen dat geharmoniseerde normen onnodig lang op zich laten 
wachten. 

• Het verzekeren van een korte verwerkingstijd voor de vermelding van nieuwe 
geharmoniseerde normen in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

De Hoge Raad tracht de voortgang van dat project van dichtbij op te volgen.  

Impact van de herziening van de Bouwproducten verordening (CPR) 
Een andere actuele kwestie waar de Hoge Raad zich over heeft gebogen was de herziening van 
de Bouwproducten verordening (CPR). Problemen in verband met de geharmoniseerde normen 
zijn namelijk nog pertinenter en omvattender op het niveau van de verordening over 
bouwproducten. 

In deze sector wordt het blokkeren van citaten in het Publicatieblad van de Europese Unie uiterst 
precair. In de afgelopen drie jaar is namelijk bijna 80 % van de geharmoniseerde normen voor 
bouwproducten niet aanvaard vanwege problemen met de terminologie, ongedateerde 
normatieve verwijzingen en de opname van nieuwe specificaties in geharmoniseerde normen die 
niet in de CPR voorkomen. 

Die kwestie ligt gevoelig en belangt veel vertegenwoordigers van de Hoge Raad aan, vandaar dat 
het belangrijk is dat de Hoge Raad een standpunt inneemt. Er moeten vooral bepaalde 
verduidelijkingen worden verkregen van de Commissie over wat duidelijk al dan niet in de normen 
aanwezig moet zijn om te worden geharmoniseerd.  

CEN/CENELEC heeft in dat verband al richtsnoeren opgesteld, maar er is nog veel ruimte voor 
verbetering. De Commissie moet de aanvaardingscriteria voor geharmoniseerde normen 
verduidelijken. Pragmatische oplossingen moeten worden gevonden om de situatie te evalueren. 
Er is zeker behoefte aan een constructieve communicatie tussen de betrokken partijen.   

In deze situatie zou de Hoge Raad voor Normalisatie een advies kunnen uitbrengen over de rol 
van normalisatie in de Europese regelgeving en over geharmoniseerde normalisatie. Zo kan zij een 
standpunt innemen over de vraag of deze al dan niet moet worden gehandhaafd en kunnen er 
eventuele voorstellen gedaan worden voor mogelijke verbeteringen op alle niveaus. Dit advies zal 
in 2021 gepubliceerd worden. 
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Bijlage 1. De Hoge Raad voor Normalisatie in het 
WER 
Wetboek van economisch recht. Boek VIII Kwaliteit van producten – Titel 1. Normalisatie 

HOOFDSTUK 3. - De Hoge Raad voor Normalisatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#LNKR0338
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.21
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.22
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.23
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.24
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.25
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2013022819%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2013022819&table_name=WET&nm=2013A11134&la=N&chercher=t&dt=WETBOEK+VAN+ECONOMISCH+RECHT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%2526+%27VAN%27%2526+%27ECONOMISCH%27%2526+%27RECHT%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=18&imgcn.y=9#Art.VIII.26
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Bijlage 2. De Hoge Raad voor Normalisatie in het 
Belgisch Staatsblad 
Koninklijk besluit van 25 oktober 2017 houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad 
voor Normalisatie - Belgisch Staatsblad van 10 november 2017 

FILIP, Koning der Belgen, 

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

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

Gelet op de koninklijke besluiten van 5 december 2011 en van 12 april 2016 houdende benoeming 
van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie; 

Overwegende dat, naar aanleiding van een bij de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie 
gedane oproep tot kandidaturen, slechts de heer Herman Derache zijn kandidatuur heeft 
ingediend; 

Overwegende dat de heer Herman Derache de huidige voorzitter van de Hoge Raad voor 
Normalisatie is en dat het mandaat van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie 
hernieuwbaar is; 

Overwegende dat de Hoge Raad voor Normalisatie voorstelt om het mandaat van de heer Herman 
Derache, de huidige voorzitter, te hernieuwen; 

Op de voordracht van de Minister van Economie, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1. De heer Herman Derache wordt tot voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie 
benoemd. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 20 januari 2018. 

Art. 3. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2017. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Minister van Economie, 

K. PEETERS 
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Koninklijk besluit 17 februari 2020 houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad 
voor Normalisatie - Belgisch Staatsblad van 26 februari 2020 

FILIP, Koning der Belgen, 

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

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

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

Overwegende dat de huidige voorzitter zijn ontslag heeft ingediend; 

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

Op de voordracht van de Minister van Economie, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

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

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

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

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

Gegeven te Brussel, 17 februari 2020. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Minister van Economie, 

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

De Minister van Economie, 

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

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

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

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

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

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

Besluit : 

Artikel 1. Worden benoemd tot effectieve leden van de Hoge Raad voor Normalisatie : 

- als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke middens : 

Mevr. Martine Wevers; 

De heer Geert De Schutter; 

De heer Patrick Hendrick; 

De heer Piotr Sobieski; 

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

De heer Georges Klepfisch; 

Mevr. Morgane Haid; 

De heer Herman Derache; 

De heer Bruno Verbeke; 

De heer Eric Claus; 

Mevr. Brigitte Delbrouck; 

- als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : 

Mevr. Bénédicte Valet; 

- als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : 

De heer Bruno Melckmans; 

De heer Kris Van Eyck; 

- als vertegenwoordigers van de maatschappelijke belangenorganisaties : 

Mevr. Valérie Xhonneux. 

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

- als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke middens : 

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

De heer Edouard Rivière; 

Mevr. Jacqueline Marchand; 

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

Mevr. Yvette Rogister; 

De heer Raf Van Bulck; 

De heer Dirk De Moor; 

Mevr. Stéphanie Kint; 

Mevr. Viviane Camphyn; 

De heer Charlie Tchinda; 

- als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties : 

Mevr. Leen De Cort; 

- als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : 

De heer Maarten Boghaert; 

De heer Laurent Lorthioir; 

- als vertegenwoordigers van de maatschappelijke belangenorganisaties : 

Mevr. Laurien Spruyt. 

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

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

Brussel, 12 juni 2017. 

K. PEETERS 
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Ministerieel besluit van 7 september 2020 houdende ontslag en benoeming van twee 
effectieve leden en van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie - 
Belgisch Staatsblad van 11 september 2020 

De Minister van Economie, 

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

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

Besluit : 

Artikel 1. Ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als 
vertegenwoordiger van de representatieve ondernemingsorganisaties wordt verleend aan dhr. 
Georges Klepfisch. 

Art. 2. Dhr. Olivier Vandooren wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als 
vertegenwoordiger van de representatieve ondernemingsorganisaties benoemd, ter vervanging 
van dhr. Georges Klepfisch, wiens mandaat hij voltooit. 

Art. 3. Ontslag uit haar mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als 
vertegenwoordigster van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de 
consumentenbelangen wordt verleend aan mevr. Bénédicte Valet. 

Art. 4. Ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als 
vertegenwoordigster van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de 
consumentenbelangen wordt verleend aan mevr. Leen De Cort. 

Art. 5. Mevr. Leen De Cort wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als 
vertegenwoordigster van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de 
consumentenbelangen benoemd, ter vervanging van mevr. Bénédicte Valet, wier mandaat ze 
voltooit. 

Art. 6. Dhr. Billy-Ray Muraille wordt tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie 
als vertegenwoordiger van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de 
consumentenbelangen benoemd, ter vervanging van mevr. Leen De Cort, wier mandaat hij 
voltooit. 

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

Brussel, 7 september 2020. 

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

De Minister van Economie, 

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

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

Besluit : 

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

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

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

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

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

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

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

Brussel, 17 december 2020. 

P.-Y. DERMAGNE 
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