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Gelet op artikel 20 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, waardoor bij de 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie een Hoge Raad voor 
Normalisatie werd opgericht; 
 
Gelet op artikel 21 van de bovenvermelde wet waarbij 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 besprekingen van de Hoge Raad voor Normalisatie van 12 september 2006, 12 
december 2006, 6 februari 2007 en 12 juni 2007 
Overwegende dat normen een belangrijke rol spelen, niet alleen voor het behoud van het 
concurrentievermogen van de ondernemingen, maar ook in het kader van de bescherming van 
de burger, het leefmilieu en een billijke werking van de markt; 
 
Overwegende dat de informatie over de normen voor de ondernemingen alsmaar belangrijker 
wordt, in het bijzonder voor hun positionering op de Europese en internationale markten; 
 
Overwegende dat de opvolging van een alsmaar toenemende normatieve activiteit evenals een 
goed begrip van de normen, met het oog op hun correcte toepassing, een groeiend probleem 
vormen, in het bijzonder voor de KMO’s en /of voor andere doelgroepen; 
 
Overwegende dat de vroegtijdige informatie over de in voorbereiding zijnde normen een troef is 
teneinde zich voor te bereiden op het beheersen van nieuwe verplichtingen, alsook kansen te 
baat te nemen; 
 
Overwegende het nut om de informatie over de inhoud en de toepassing van de normen in een 
verstaanbare en didactische taal te verspreiden; 
 
Overwegende dat Normen-Antennes met een intersectorale basis in het bijzonder kunnen 
bijdragen tot het ondersteunen van een vernieuwende strategie binnen de ondernemingen; 
 
Overwegende dat de veralgemening van de goede praktijken in de werking van de Normen-
Antennes het hun mogelijk zou moeten maken te zorgen voor een maximale efficiëntie van hun 
actie en dat de uitbreiding van het toepassingsgebied naar andere industriële sectoren of 
subsectoren of andere doelgroepen kan bijdragen tot een maximale valorisatie van het 
instrument van de normalisatie; 
 
Overwegende dat de oprichting van een Normen-Antenne voortvloeit uit vrijwillige stappen van 
een geïnteresseerde doelgroep, en vanwege de betrokkene een investering veronderstelt qua 
omkadering, personeel en financiering; 
 
Overwegende dat het koninklijk besluit van 10 november 2005 tot toekenning aan het Bureau 
voor Normalisatie van gedelegeerde opdrachten, enkel betrekking heeft op de Collectieve 
Centra, en dat de oprichting van nieuwe Normen-Antennes die buiten de Collectieve Centra 
zouden worden voorzien in geen geval kunnen gebeuren in het kader van de toelage die door de 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie aan het Bureau voor 
Normalisatie wordt toegekend; 



Advies 
 
 

 
Is de  Hoge Raad van oordeel dat : 
 
− De actie Normen-Antennes op een positieve wijze aan een groeiende behoefte van de 

ondernemingen beantwoordt, in het bijzonder van de KMO’s, op het vlak van informatie 
over normen evenals de interpretatie en de toepassing ervan. Een goede integratie van 
normen draagt immers bij tot het behoud van het concurrentievermogen van de 
ondernemingen en tot hun positionering op een evenwichtig werkende Europese en 
internationale markt; 

− De Normen-Antennes blijk hebben gegeven van creativiteit door diverse goede praktijken 
te implementeren die gunstig zijn voor een goede sensibilisatie en een goede informatie in 
verband met bestaande of in voorbereiding zijnde normen. Voor zover deze een 
meerwaarde betekenen, zouden deze goede praktijken door alle Normen-Antennes 
systematisch moeten worden toegepast. De te weerhouden op een niet-exhaustieve wijze 
opgesomde goede praktijken zijn : de verspreiding van gebruiksvriendelijk en synthetisch 
didactisch materieel; de animatie van een gemakkelijk toegankelijke website met veel 
informatie over bestaande of in voorbereiding zijnde normen; de organisatie van 
informatiecampagnes in partnerschap met lokale actoren; het houden van 
werkvergaderingen in de onderneming; de behandeling van het normalisatieaspect samen 
met andere aspecten die van belang zijn voor een onderneming, een subsector of een 
productenfamilie; en de intersectorale samenwerking met andere Normen-Antennes ;  

− De zichtbaarheid van de Normen-Antennes moet worden verbeterd teneinde de actie 
maximaal te valoriseren; 

− Het wenselijk is de actie Normen-Antennes uit te breiden tot andere industriële sectoren of 
subsectoren waarvoor deze actie van belang kan zijn, voor zover dat de geïnteresseerde 
organisaties bereid zijn om erin te investeren qua omkadering, personeel en financiering.  
In de mate van het mogelijke zou de intersectorale benadering, die innovatiekansen kan 
creëren, moeten worden bevoorrecht. Deze intersectorale benadering zou ook 
opportuniteiten voor synergie met de bestaande Normen-Antennes kunnen creëren ; 

− Het koninklijk besluit van 10 november 2005, uitsluitend met betrekking tot de Collectieve 
Centra, aan het Bureau voor Normalisatie gedelegeerde opdrachten voor de Normen-
Antennes toekent.  Vandaar, indien de oprichting van Normen-Antennes buiten de 
Collectieve Centra beoogd wordt, moet een adequaat kader alsook de gepaste budgettaire 
middelen elders worden vastgesteld. 

 
Stelt de Hoge Raad voor : 
 
− De toepassing van de goede praktijken die de efficiëntie en de zichtbaarheid van alle 

Normen-Antennes kunnen verhogen te veralgemenen; 
− De actie Normen-Antennes uit te breiden tot andere geïnteresseerde industriële sectoren of 

subsectoren en hierbij, waar het voordelen biedt, de intersectorale benadering te 
bevoordelen; 

 
 



 
− De mogelijkheid te onderzoeken om een structuur alsook de gepaste budgettaire middelen 

te definiëren, in het geval het opportuun zou blijken, om Normen-Antennes op te richten 
buiten het kader en voor andere doelgroepen dan deze voorzien in het koninklijk besluit 
van 10 november 2005 tot toekenning aan het Bureau voor Normalisatie van gedelegeerde 
opdrachten met betrekking tot de Collectieve Centra. 
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