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Hoge Raad voor Normalisatie
Conseil supérieur de Normalisation

ADVIES
over
het uitvoeren van een studie over de impact en de
bijdragen van de prenormalisatie

Brussel, 1ste september 2017

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.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;
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 ontwikkelen, 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 prenormalisatiestudies 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;
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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, beschikbaar op papier
en in elektronische vorm, alsook door het organiseren van een evenement 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 gelijkgestelde
onderzoekscentra als partners van de centra De Groote bij de prenormalisatie.

De Hoge Raad vraagt het NBN om beter het aandeel van het budget te preciseren dat bestemd 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.

De Voorzitter,

Herman DERACHE
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