Hoge Raad voor Normalisatie

ADVIES
over
de wijze van consultatie 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 en 6 februari 2007;
Overwegende dat een goede informatiedoorstroming en beschikbaarheid van de normen niet
alleen belangrijk zijn in functie van het versterken van het concurrentievermogen van de
ondernemingen en de innovatie, maar eveneens essentieel 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, is het noodzakelijk de efficiëntie ervan te optimaliseren;
Overwegende dat het opdrijven van het aantal consultatiepunten de informatiedoorstroming
van de normen gevoelig kan helpen verbeteren, hetgeen een verhoogd gebruik van normen
door alle marktdeelnemers bevordert;
Overwegende dat een betere kennis van normen het vertrouwen in het instrument positief kan
beïnvloeden en de rechtszekerheid kan versterken;
Overwegende dat het niet de bedoeling is de bestaande verspreidingswijze en bijgevolg
evenmin de inkomsten uit de verkoop van de normen te beïnvloeden, hetgeen een niet te
verwaarlozen aandeel in de budgettaire enveloppe van het Normalisatiebureau vormt, dienen
de consultatiepunten te worden beveiligd tegen het oneigenlijk gebruik met betrekking tot het
verspreiden van normen;

Advies
Is de Hoge Raad van oordeel :

− Een goede informatiedoorstroming en een optimale toegankelijkheid van de normen is
essentieel in een efficiënt en effectief normalisatiebeleid.
Het aantal consultatiepunten waar alle normen gratis kunnen worden geraadpleegd zou
vanuit dit oogpunt dringend moeten worden opgetrokken en over diverse centra
geografisch worden verspreid. Als niet exhaustieve lijst wordt gedacht aan: professionele
federaties, collectieve onderzoekscentra, kamers van koophandel, universitaire
instellingen, instanties die de belangen van de verbruikers of werknemers verdedigen,
economische raden, …;

− Zonder andere vormen van communicatie bij voorbaat uit te sluiten moet in eerste instantie
gedacht worden aan elektronische consultatiemogelijkheden die ondergebracht worden in
één van de voorvernoemde fysieke consultatiepunten, en waarbij de bestaande
verspreidingswijze niet in gevaar wordt gebracht.
Het is essentieel dat de consultatiepunten op geregelde en aangekondigde tijdstippen voor
iedereen vrij toegankelijk zijn zonder financiële tegenprestatie van de bevoegde overheid
en/of normalisatie-instelling voor de logistieke ondersteuning en zonder dat dit voor de
gebruiker aanleiding geeft tot het betalen van kosten, lidgelden of welke andere mogelijke
vorm van financiële compensatie.
Teneinde zorg te dragen over een correct gebruik van de extra consultatiepunten en de
middelen optimaal te benutten, moeten voorwaarden en modelverbintenissen ten aanzien
van de kandidaat dienstverlener opgesteld worden die toelaten de geleverde dienst zo goed
mogelijk te omkaderen en te beveiligen. Het NBN is het beste geplaatst teneinde deze uit te
werken.

Stelt de Hoge Raad voor :

− Het aantal consultatiepunten waar normen gratis kunnen worden geraadpleegd op te
drijven en, zonder noodzakelijk andere potentiële consultatiemogelijkheden uit te sluiten,
een aantal prioritaire mogelijkheden te onderzoeken;

− Het NBN te gelasten de voorwaarden te bepalen waarop dergelijke consultatiepunten
kunnen worden georganiseerd en de beveiligingsregels op te stellen waarmee de kandidaat
dienstverleners rekening moeten houden teneinde de verspreiding van normen door het
NBN te garanderen en te vermijden dat de inkomsten van het NBN van de verkoop van
normen ongunstig worden beïnvloed;
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