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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.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; 
en dewelke aangepast werd op 5 november 2020 en 20 mei 2021; 

Overwegende dat voor het jaar 2020 in cijfers, het aantal Belgische experten (2720) met 9 experts is 
gestegen ten opzichte van 2019 (2711) en dat het aantal Belgische commissies met 13 eenheden is gestegen 
(van 628 tot 641). Aangezien normalisatie een hulpmiddel is dewelke waarde creëert, niet enkel voor de 
industrie (groei en tewerkstelling), maar ook voor de samenleving, is een minimale graad van betrokkenheid 
en deelname van experts van alle betrokken partijen (economische actoren, publieke autoriteiten et 
maatschappelijke actoren) aangewezen; 

Overwegende dat enkele afzonderlijke hoofdstukken die betrekking hebben op de realisaties van het NBN 
in 2020 substantieel blijken te zijn en dat volgende elementen in het bijzonder vermeld dienen te worden:  

• de ontwikkeling van het technisch document NBN/DTD S 65-001:2020 en het gratis ter 
beschikking stellen van de collectie van normen die betrekking hebben op het COVID-19 
onderwerp; 

• meer ondersteuning van de sectorale operatoren;  

• een relatief stabiel gebruik van normen in het hoger onderwijs ondanks de moeilijke 
omstandigheden;  

• de ontwikkeling van de tool voor automatische vertalingen van normen naar het Nederlands 
(Translation Management System); 

• de samenwerking met Afrikaanse landen om normalisatie toegankelijker te maken;  

• betere en meer gerichte communicatie;  

Overwegende dat de door de Hoge Raad voor Normalisatie geformuleerde verbetervoorstellen zijn 
uitgevoerd;  

Overwegende dat de omzet is met 0.06% gestegen en dat het boekjaar een negatief resultaat optekent van 
bijna 145.000 euro.  
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Advies 
 

De Hoge Raad verwelkomt het jaarverslag van 2020 van het NBN en :  

- Waardeert de vernieuwing van het interactieve formaat dewelke de mogelijkheid biedt om gerealiseerde 
acties te ontwikkelen door te verwijzen naar volledige artikels en het lezen ervan tegelijkertijd 
vergemakkelijkt;  

- Waardeert de implementatie van verschillende acties die in overeenstemming zijn met eerdere 
aanbevelingen van de Hoge Raad, in het bijzonder de aanwezigheid van het aantal nieuwe 
normvertalingen in het Nederlands, in toepassing van advies nummer 18; 

- Onderstreept een duidelijke verwijzing naar de nieuwe vertaal- en opleidingsstrategie van het NBN;  

- Onderstreept de essentiële rol van het NBN tijdens de COVID-19 gezondheidscrisis door middel van 
het NBN/DTD S 65-001:2020 en het gratis ter beschikking stellen van normen met betrekking tot neus- 
en mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen;  

- Ontvangt positief de hernieuwing van de aanwezigheid van bijlagen waardoor een meer diepgaande 
discussie over de uitgevoerde acties mogelijk wordt doordat er wordt verwezen naar de volledige 
artikels;   

- Onderstreept het aandeel van de verschillende groepen stakeholders waartoe de experten behoren dat 
opnieuw is gespecifieerd in een geanimeerd cirkeldiagram naar aanleiding van advies nr.16; 

- Waardeert de benadrukking van de verschillende normalisatiecommissies die in 2020 zijn opgericht en 
het aantal bestaande en nieuwe Belgische, Europese en internationale normen die beschikbaar zijn 
gesteld in de NBN-collectie, met als voorbeeld de Belgische normen gepubliceerd in 2020;  

- Waardeert de publiciteit gegeven aan de prenormalisatie door de toevoeging van de lijst met lopende 
studies voor prenormalisatie als bijlage aan het jaarverslag;  

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

- Beveelt het NBN aan om direct toegankelijke audio- en video-elementen opnieuw te integreren in het 
jaarverslag; 

- 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; 

- Vraagt het NBN om in zijn jaarverslag duidelijke verwijzingen op te nemen naar acties ter uitvoering van 
de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Normalisatie. 

De Voorzitter, 

 

Olivier VANDOOREN 


