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ADVIES VAN  

DE HOGE RAAD  

VOOR NORMALISATIE 

betreffende  

de ontwikkeling van technische documenten (DTD) als reactie op noodsituaties  

aan de hand van de ervaring van het NBN/DTD S 65-001:2020  

Brussel,  04 maart 2021 
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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.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;  

Overwegende het belang van normalisatie bij het nastreven van doelstellingen van algemeen 
belang, zoals de bescherming van volksgezondheid; 

Overwegende dat de COVID-19 gezondheidscrisis een snelle, normatieve reactie vereist, meer 
bijzonder inzake de effectiviteit van community- en artisanale maskers; 

Overwegende de noodzakelijke, maar aanzienlijke periode die nodig is voor de ontwikkeling van 
een norm binnen de technische comités;  

Overwegende het nauwe overleg dat nodig is tussen de verschillende belanghebbenden om een 
consensus te bereiken over de specificaties van een normatief document; 

Overwegende de mogelijkheid tot snellere ontwikkeling van een technisch document (DTD) 
waarvoor de consensus van een Werkgroep voldoende is; 

Overwegende de positieve ervaring dewelke resulteert uit het ontwikkelen van een technisch 
document om in een dringende behoefte te voorzien in de context van de COVID-19 
gezondheidscrisis, dit proces als voorbeeld voor de toekomst kan dienen; 

Overwegende het belang van participatie van een zo breed mogelijk scala aan belanghebbenden 
aan normalisatiewerkzaamheden; 

Overwegende de inspanningen die de Europese Commissie en bepaalde nationale normalisatie-
instellingen, waaronder het Bureau van Normalisatie (NBN), leveren om een zo inclusief mogelijk 
normensysteem te ontwikkelen;  

Overwegende dat bepaalde actoren op het gebied van normalisatie nog steeds drempels 
ondervinden om een effectieve deelname te verwezenlijken aan technische comités; 

Overwegende dat een groot aantal relevante actoren snel en efficiënt gemobiliseerd konden 
worden tijdens de urgente ontwikkeling van NBN/DTD S 65-001:2020; 

Overwegende dat sommige belanghebbenden, dewelke een lage participatiegraad kennen, onder 
bepaalde voorwaarden meer participeren en dat voor deze actoren nieuwe participatieformules 
uitgedacht moeten worden; 
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Advies 

 

De Hoge Raad verwelkomt de inspanningen van het NBN, Centexbel, Febelsafe, Creamoda en de 
verschillende federale overheden dewelke hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het 
technische document NBN/DTD S 65-001:2020: Community- en Artisanale maskers - Gids van 
de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik, gepubliceerd op 24 april 2020 en 
tweemaal licht herzien. 

De Raad waardeert:  

- De begeestering waarmee de verschillende belanghebbenden die betrokken waren bij de 
opstelling van bovengenoemd document bij elkaar konden komen en op die manier een 
consensus konden bereiken;  

- Het belang van de positie van het NBN/DTD S 65-001:2020 document in het Belgische 
beheer van de COVID-19 crisis. 

De Raad benadrukt: 

- De appreciatie die de Europese Commissie uitsprak over het NBN/DTD S 65-001:2020 
document als één van de eerste normatieve documenten met betrekking tot community- 
en artisanale maskers binnen de Europese Unie; 

- Het belang van dit technische document bij de ontwikkeling van de Europese leidraad 
CEN-WS Response to COVID-19 – Community face coverings. 

De Raad doet de aanbeveling om in dringende omstandigheden de ontwikkeling van technische 
documenten (DTD) en Europese en internationale equivalenten te bevorderen;  

De Raad verzoekt het NBN de ontwikkeling van een mogelijke leidraad te overwegen dewelke 
procedures bevat die gevolgd dienen te worden in het geval van een toekomstige, aanzienlijke 
crisis;  

De Raad moedigt het NBN aan om de inspanningen inzake het verwezenlijken van een zo groot 
mogelijke inclusiviteit in de normalisatiecommissie te verzekeren, te handhaven en zelfs te 
versterken;  

De Raad zal nieuwe formules overwegen dewelke de participatie van bepaalde belanghebbenden 
kunnen verhogen. 

De Voorzitter, 

 

Olivier VANDOOREN 


