Hoge Raad voor Normalisatie

ADVIES
over
de verkoopprijs van normen

Brussel, 12 juni 2007

Gelet op artikel 20 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, waardoor bij de
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 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 op 28 maart 2006,
12 september 2006, 12 december 2006, 6 februari 2007 en 12 juni 2007;
Overwegende dat de verkoopprijs een invloed uitoefent op de aanschaf en het gebruik van
normen;
Overwegende dat normen een belangrijke rol kunnen spelen in functie van het versterken van
het concurrentievermogen van de ondernemingen en de innovatie, evenals in het kader van de
kwaliteit en de veiligheid van goederen en diensten, de bescherming van de burger en het
milieu, alsook een billijke werking van de markt, dat bijgevolg het gebruik maximaal dient te
worden aangemoedigd en dat de verkoopprijs hiermee dient rekening te houden;
Overwegende dat een betaalbare prijs en een goede informatiedoorstroming er kan toe
bijdragen de rechtszekerheid te versterken;
Overwegende dat normalisatie een internationaal gebeuren is en de meeste normen een
Europees of internationaal karakter hebben, en dat de prijszetting van de normen gebonden is
aan Europese of internationale regels en afspraken waarmee rekening moet worden gehouden;
Overwegende dat een ongezonde concurrentie op de verkoop van normen tussen normalisatieinstellingen moet worden vermeden, en dat het bijgevolg belangrijk is dat de situatie in de
andere landen, en voornamelijk de naburige landen, degelijk wordt onderzocht en dat de
verkoopprijs hierop wordt afgestemd;
Overwegende dat de verkoopprijs van normen tot op heden een belangrijke bron van
inkomsten voor het Bureau voor Normalisatie (NBN) vormt, en dat dient te worden vermeden
dat een eventuele wijziging van het prijsbeleid de efficiënte werking van het NBN zou
aantasten;
Overwegende dat een aantal gebruikers interesse kunnen hebben in bepaalde reeksen van
normen en dat het aangewezen is te onderzoeken in welke mate het samenstellen van
normenpakketten een meerwaarde kunnen betekenen, de kostprijs kunnen reduceren en de
toegankelijkheid ervan gunstig kunnen beïnvloeden;
Overwegende dat normen regelmatig worden herzien en/of aangepast, en dat het ondermeer
op het gebied van de rechtszekerheid aangewezen is om de afnemer van de oorspronkelijke
norm op een efficiënte en klantvriendelijke wijze van de gewijzigde situatie op de hoogte te
brengen.

Advies
Is de Hoge Raad van oordeel dat :

− De juiste prijszetting van de normen belangrijk is in functie van de toegankelijkheid ervan
en van de mate waarin het instrument wordt gebruikt. Belangrijk hierbij is dat niet alleen
rekening wordt gehouden met de bestaande Europese en internationale prijsafspraken,
maar dat bij de prijsbepaling eveneens rekening wordt gehouden met de prijzen die in de
ons omringende landen worden gehanteerd.
Een verschil in prijsaanpak kan aangewezen zijn naarmate een norm al of niet in functie
van een reglementaire bepaling werd opgesteld (bijvoorbeeld in het kader van de Europese
“Nieuwe Aanpak” strategie).
Bij het vaststellen van het voornoemde prijsbeleid dient er echter op te worden toegekeken
dat de efficiënte werking van het NBN niet wordt aangetast;

− Het samenstellen van normenpakketten een belangrijke bijdrage kan leveren teneinde de
toegankelijkheid te verbeteren en de kostprijs te reduceren. Het is evenwel noodzakelijk
dat de manier wordt onderzocht waarop dergelijke pakketten optimaal kunnen worden
samengesteld. Afhankelijk van de behoeften kunnen diverse vormen van normenpakketten
worden samengesteld en ondermeer bestaan uit een reeks "product-eigen" normen
aangevuld met de daarop betrekking hebbende testmethodes;

− Het voor de afnemer van een norm belangrijk is op de hoogte te worden gesteld van
wijzigingen of herzieningen die aan de norm worden aangebracht. In functie van een
optimalisering zouden de bestaande dienstverleningen van het NBN (via een
gepersonaliseerde pagina, alsook via de bibliografische database en het zoeksysteem
“PERINORM”) moeten worden geëvalueerd;

Stelt de Hoge Raad voor :

− Het NBN te gelasten, op basis van een representatief staal waarbij rekening wordt
gehouden met het aspect normenpakketten, een prijsvergelijking van de normen met de ons
omringende landen op te maken;

− Zonder dat de efficiënte werking van het NBN wordt aangetast, de mogelijkheid te
onderzoeken teneinde de prijszetting te laten variëren in functie van het gebruik van
normen in een reglementair kader;

− Het NBN te gelasten om samen met de sectorale operatoren, of andere bij het
normalisatieproces betrokken partijen, te onderzoeken in welke mate en onder welke
voorwaarden normenpakketten, die een meerwaarde vormen, kunnen worden
samengesteld;

− Het NBN op te dragen de optimalisatie van de bestaande dienstverleningen te onderzoeken
teneinde de oorspronkelijke afnemers van een norm op de hoogte te stellen van
wijzigingen aan of de vervanging ervan, en de voorwaarden te bekijken waarmee de
nieuwe documenten kunnen worden afgeleverd.
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