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Hoge Raad voor Normalisatie
Conseil supérieur de Normalisation

ADVIES
over
het jaarverslag 2016 van het NBN

Brussel, 13 december 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.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 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 commissies 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 maatschappij, is een minimale graad van betrokkenheid en deelname van
experten van alle betrokken partijen (economische actoren, overheden en maatschappelijke actoren)
aangewezen
;
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 Normalisatie waren
geformuleerd, nog niet uitgevoerd zijn;
Overwegende dat de norm ISO 9001:2015 wordt ingevoerd bij het NBN;
Overwegende dat de omzet gestegen is met 13,29 % (2 783 346,02 € tegenover 2 456 867,32 € in 2015) en dat
het boekjaar een positief resultaat vertoont (105 119,62 € tegenover een verlies van 91 783,73 € in 2015) ;
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Uitgezonderd artikel 19.
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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 is geslaagd om zijn omzet te verhogen en
winst te boeken;

-

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

-

spreekt zijn waardering uit voor de publiciteit die aan de prenormalisatie wordt gegeven door de
toevoeging in het jaarverslag van de lijst met lopende prenormalisatiestudies

-

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

-

feliciteert het NBN met de stijging van het aantal Belgische 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 experten behoren (marktdeelnemers, openbare diensten,
consumenten-, werknemers- of milieu-organisaties);

-

feliciteert het NBN met zijn voornemen om de certificatie tegen ISO 9001 : 2015 te behalen ;

-

moedigt het NBN aan om zijn inspanningen voor de realisatie van zijn missies voort te zetten.

De Voorzitter,

Herman DERACHE
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