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Gelet op de wet van 28 februari 2013 Íot invoering van het Wetboek van economisch recht, die de
bepalingen van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie heeft ingetrokken;

Gelet op artikel VI[.19 van vooÍneld 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 voorïneld wetboek krachtens hetwelk het NBN ieder jaar tijdens het eerste
trimester een verslag van zijn activiteiten betreffende het voorgaande jaar opmaakÍ; dit verslag wordt
aan de minister en de wetgevende Kamers bezorgd;

Gelet op artikel VIII.2O van vooÍïneld wetboek krachtens hetwelk de Hoge Raad als opdracht heeft om,
hetzij op eigen initiatief,hetzij op verzoek van de minister, adviezente verstrekken aangaande alle
kwesties die behekking 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.I7;

Gelet op de overeenkomst die op 16 januari 2018 werd ondertekend tussen de FOD Economie en het
NBN;

Gelet op de discussies tijdens de vergaderingen van 21.02.2019 en23.O5.2Ol9;

Overwegende voorhet jaar 2018 in crjfers ,hetaantal Belgische experten (2636) met slechts 1 eenheid
is gedaald ten opzichte van 2017 (2637) en dat het aantal Belgische commissies met 50 eenheden is
gedaald (van 673 naar 623). Aangezien normalisatie een hulpmiddel 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 betrokkenpartrjen (economische actoren, overheden
en maatschappelijke actoren) aangew ezen;

Overwegende dat enkele afzonderlijke hoofclstukken met realisaties van het NBN in 2018 substantieel
blijken te zijn en volgende elementen in het bijzonder vermeld worden:

o de normontwikkeling, zowel op nationaal als intemationaal vlak;

o de ondersteuning van de sectorale operatoren;

o het gebruik van noÍïnen in het hoger onderwijs;

o de aanhoudende jaarlijkse toename van het aantal gebruikers van Edu-Portal;

o De versterking van de communicatie doormiddel van meer relevante informatie;

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

Overwegende dat de omzet gestegen is met 20 oÁ en dat het boekjaar een positief resultaat vertoont van
meer dan 400.000 euro;

Overwegende dat het quonrm niet bereikt is tijdens de vergadering en de beslissing via eleklronische
communicatie diende te gebeuren;
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Advies

De Hoge Raad staat positief tegenover het jaarverslag van 2018 van het NBN en:

o waardeert de gerealiseerde inspanningen om de lay-out ervan te verbeteren;

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

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

r feliciteert het NBN met de continue toename van het aantalbezoekers van het Edu-Portal dat studenten in
staat stelt om toegang te krijgen tot de normen en zich vertrouwd te maken met het gebruik ervan (stijging
van 15.302 consultaties);

o feliciteert het NBN met de verwezenlijking van de aanbeveling van de Hoge Raad om inzqn toekomstige
jaarverslagen het aandeel te specificeren van de verschillende groepen stakeholders waartoe deze experten

behoren (ondememingen, openbare diensten, consumenten- , werknemers- of milieuorganisaties) naar

aanleiding van advies nr.16;

o stelt vast dat de aanbeveling om het aantal nieuwe veÍalingen van noÍïnen naar het Nederlands te vermelden,

is hernomen;

o feliciteert het NBN met het behalen van haar ISO 9001 :20 15 certificaat zonder opmerkingen door de exteme

auditor;

. merkt op dat het NBN speciale aandacht besteedt aan de maatschappelijke relevantie van normen door een

aantal acties op te starten om de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) mee te

ondersteunen;

o merkt op dat het NBN speciale aandacht besteedt aan de overzichtelijke uiteenzetting van de opdrachten voor
de toekenning van de werkingstoelage in het kader van de beheersovereenkomst tussen de FOD Economie
en het NBN;

. apprecieert de belangstelling die aan de prenormalisatie wordt gegeven door de toevoeging aan het
jaarverslag van de lijst met lopende studies voor prenorÍnalisatie;

o beveelt het NBN aan om als bijkomend communicatiekanaal de resultaten van de prenormatieve studies te

verspreiden als complementaire informatie aan de norm;

o waardeert desgelijks de aandacht die aan de bestaande Normen-Antennes wordt gegeven;

. spoort het NBN aan om zijn inspanningen voor de realisatie van zijn missies verder te zetten.

De Voorzitter,

Olivier VANDOOREN
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