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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; 

Gelet op het NBN Jaarverslag 2021; 

Gelet op de cijfers en verwezenlijkingen die in bovengenoemd verslag worden belicht 

Overwegende dat deze cijfers en verwezenlijkingen jaar na jaar blijven stijgen; 

Overwegende dat enkele afzonderlijke hoofdstukken die betrekking hebben op de realisaties van het NBN 
in 2021 substantieel blijken te zijn en dat volgende elementen in het bijzonder vermeld dienen te worden:  

• Een snellere beschikbaarheid van nieuwe normen als gevolg van de kortere tijd tussen de 
ontwikkeling en de publicatie van Belgische normen; 

• De keuze om steeds meer digitaal te gaan werken, dat tot uiting komt in een nieuw platform gewijd 
aan subsidies voor normen-antennes en prenormalisatie onderzoeken; 

• De vele communicatie- en bewustmakingsacties die zijn ondernomen om het belang van normen 
op gebieden als medische apparatuur, cyberveiligheid of de verwezenlijking van 
klimaatdoelstellingen te benadrukken;  

• De deelname aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties door lid te 
zijn van ISO, dat normen opstelt om deze doelen te helpen bereiken; 

• Het maken van verklarende video's met antwoorden op veelgestelde vragen over het gebruik van 
het MyNBN-platform; 

• De ontwikkeling van opleidingscursussen over specifieke normen zoals ISO 9001 via een Master-
Track en een E-learning; 

• Een verbeterde en meer gerichte communicatie. 

Overwegende dat de door de Hoge Raad voor Normalisatie geformuleerde verbetervoorstellen zijn 
uitgevoerd maar dat andere nog niet zijn uitgevoerd of niet meer worden uitgevoerd. 
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Advies 

De Hoge Raad verwelkomt het jaarverslag van 2021 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;  

- Benadrukt de publiciteit die wordt gegeven aan de digitale wending van het NBN en de daaruit 
voortvloeiende vergemakkelijking van de procedures, zoals met name blijkt uit het nieuwe PNNA-
platform;  

- Benadrukt de inspanningen die zijn geleverd om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, zoals de 
algemene oefening om de beschikbaarheid van Belgische normen te versnellen; 

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

- Benadrukt de nieuwe presentatie door middel van een geanimeerd cirkeldiagram van de verdeling tussen 
de verschillende belanghebbenden waartoe de experten behoren, zoals gevraagd in advies nr. 16; 

- Waardeert de benadrukking van de verschillende normalisatiecommissies die in 2021 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 2021;  

- Ontvangt positief de publiciteit die wordt gegeven aan de rol van normalisatie bij de verwezenlijking van 
diverse doelstellingen, zoals de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling; 

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

- Waardeert de hernieuwde aandacht voor de bestaande normen-antennes in de bijlage bij het jaarverslag; 

- Waardeert de grotere verwijzing naar de beheersovereenkomst die met de FOD Economie is gesloten; 

- Waardeert de opneming van rechtstreeks toegankelijke video-elementen in het jaarverslag naar 
aanleiding van advies nr. 23; 

- Vraagt het NBN om het aantal nieuwe vertalingen van normen in het Nederlands opnieuw toe te voegen 
naar aanleiding van advies nr. 18; 

- Herhaalt zijn verzoek aan het NBN om in zijn jaarverslag duidelijke verwijzingen op te nemen naar acties 
ter uitvoering van de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Normalisatie; 

- Beveelt de FOD Economie om bij de toekenning van zijn jaarlijkse dotatie aan het NBN rekening te 
houden met de integratie van dergelijke verwijzingen naar de aanbevelingen van de Hoge Raad voor 
Normalisatie; 

- Spoort het NBN aan om zijn inspanningen voor de realisatie van zijn missies verder te zetten; 
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- De Hoge Raad moedigt het NBN aan zijn jaarverslag te blijven verbeteren. 

 

De Voorzitter, 

 

Olivier VANDOOREN 


