
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVIES over 
 

het jaarverslag 2019 van het NBN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brussel, 16 oktober 2020  

 

Hoge Raad voor Normalisatie 
Conseil supérieur de Normalisation 

HR 
CS N 



    2/3 

Gelet op de wet van 28 februari 2013 tot 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 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 overeenkomst die op 16 januari 2018 werd ondertekend tussen de FOD Economie en het NBN; 

Overwegende voor het jaar 2019 in cijfers , het aantal Belgische experten (2711) met 75 experten is gestegen ten 

opzichte van 2018 (2636) en dat het aantal Belgische commissies met 5 eenheden is gestegen (van 623 naar 628). 

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 betrokken 

partijen (economische actoren, overheden en maatschappelijke actoren) aangewezen; 

Overwegende dat enkele afzonderlijke hoofdstukken met realisaties van het NBN in 2019 substantieel blijken te 

zijn en volgende elementen in het bijzonder vermeld worden: 

• de normontwikkeling, zowel op nationaal als internationaal vlak; 

• de ondersteuning van de sectorale operatoren; 

• het gebruik van normen in het hoger onderwijs; 

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

• 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 6 % en dat het boekjaar een positief resultaat vertoont van bijna 600.000 

euro, mits onttrekking van 643 500 euro uit de NBN reserves ; 

Overwegende dat de beslissing via elektronische communicatie diende te gebeuren; 
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Advies 
 

 

De Hoge Raad staat positief tegenover het jaarverslag van 2019 van het NBN en: 

 

- Apprecieert de verwezenlijking van talrijke acties die aansluiten bij de vorige aanbevelingen van de Hoge 

Raad;  

- Waardeert de inspanningen die hebben geleid tot een verhoogde omzet en winst;  

- Staat positief tegenover de nieuwe vormgeving die de mogelijkheid biedt om dieper in te gaan op de 

gerealiseerde acties door de verwijzing naar volledige artikels;  

- Beklemtoont de continue toename van het aantal bezoekers 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; 

- Onderstreept het aandeel van de verschillende groepen stakeholders waartoe de experten behoren 

(marktdeelnemers, openbare diensten, consumenten- , werknemers- of milieuorganisaties) dat opnieuw is 

gespecifieerd in een geanimeerd cirkeldiagram naar aanleiding van advies nr.16; 

- Beveelt het NBN aan om opnieuw het aantal nieuwe vertalingen van normen naar het Nederlands te 

vermelden. Dit is in dit jaarverslag niet het geval; 

- Waardeert de publiciteit gegeven aan de prenormalisatie door de toevoeging van de lijst met lopende studies 

voor prenormalisatie als bijlage aan het jaarverslag;  

- Waardeert eveneens de aandacht gegeven aan de bestaande Normen-Antennes als bijlage aan het jaarverslag; 

- Stelt het op prijs dat dat er een verwijzing is naar de beheersovereenkomst met de FOD Economie; 

- Vraagt het NBN of het mogelijk is te verwijzen naar het verdrag, maar ook naar de artikelen ervan, om de 

maatschappelijke missie van het NBN te verduidelijken in plaats van alleen een inleidende tekst; 

- Spoort het NBN aan om zijn inspanningen voor de realisatie van zijn missies verder te zetten; 

- Moedigt het NBN aan zijn jaarverslag te blijven verbeteren. 
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