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Wist je dat het NBN, het Belgische 
Bureau voor Normalisatie, meer dan 
42 .000 normen in zijn portefeuille heeft? 
Van het A4-formaat en het 4G-netwerk 
tot afspraken rond veiligheid en de 
bekende ISO 9001-kwaliteitsnorm: achter 
elk product of elke dienst waarmee je 
dagelijks in aanraking komt, schuilen een 
aantal normen . Dat betekent dat ze ook 
essentieel zijn voor jouw kmo .

Je denkt dat normen eerder voor 
grote ondernemingen zijn? Collega-
ondernemers bewijzen het tegendeel . 
Farmaproducent Oystershell (15 
werknemers) gaf zijn export bijvoorbeeld 
een forse boost door normen te 
introduceren . Metaalverwerker Hafibo 
(50 werknemers) schroefde de kwaliteit 
van zijn producten op dankzij normen, 
met heel tevreden (nieuwe) klanten als 
resultaat . En raam- en deurproducent 
Deceuninck neemt actief deel aan het 
normalisatieproces en haalt daar heel 
wat voordelen uit .

Je leest hun verhalen in deze whitepaper, 
die het NBN samenstelde met VOKA . 
Bovendien leggen we haarfijn uit wat een 
norm precies is en welke soorten er zijn .  
Je ontdekt hoe een norm tot stand komt 

en vooral wat de vele voordelen zijn . We 
reiken zelfs een methode aan om vast te 
stellen in hoeverre normen relevant zijn 
voor jouw onderneming .

Kortom, welke vragen je ook hebt 
over normen: lees verder en je vindt 
het antwoord . We hopen dat we je op 
deze manier kunnen overtuigen van het 
potentieel van normen en normalisatie . 

Heb je na het lezen van deze whitepaper 
nog vragen, dan staat het NBN voor je 
klaar met een antwoord .

Veel leesplezier,

Johan Haelterman
Voorzitter van het 
Directiecomité

WOORD 
VOORAF



WHITEPAPER

4

1.

WAT ZIJN 
NORMEN?

Een norm is een afspraak over een product, 
een dienst, een proces of een methode . 
Deze afspraak wordt vastgelegd in een 
document dat goedgekeurd wordt door 
een erkende normalisatie-instelling zoals 
het Bureau voor Normalisatie (NBN) . Be-
langrijk hierbij is dat deze erkende instel-
ling erover moet waken dat iedereen kan 
deelnemen aan de ontwikkeling van een 
norm, en dat deze norm het resultaat is 
van een consensus tussen de betrokken 
partijen .

Normen weerspiegelen goed vakmanschap 
in heel wat domeinen in de industrie, de 
dienstensector en de overheid . Een norm 
is dus geen wet, maar wordt vrijwillig 
toegepast door alle betrokkenen: produ-
centen, leveranciers en klanten . Ze vormen 
een essentieel onderdeel van de bedrijfs-

wereld, de maatschappij en het dagelijks 
leven . 

De meeste normen bestaan al geruime tijd . 
Toch worden er ieder jaar heel wat nieuwe 
ontwikkeld . Bovendien worden heel wat 
bestaande normen regelmatig herzien en 
geactualiseerd om ervoor te zorgen dat ze 
bruikbaar blijven naarmate nieuwe materi-
alen, technologieën en methodes beschik-
baar worden . Ook externe factoren kunnen 
de aanzet zijn om tot nieuwe normen te 
komen, zoals een toegenomen behoefte 
om het milieu te beschermen of de be-
zorgdheid van consumenten of van over-
heidsinstanties ten aanzien van de veilig-
heid van bepaalde producten of diensten .
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Normen kunnen ruwweg worden onderver-
deeld in volgende categorieën:

Productnormen bestrijken verschillende 
eigenschappen van producten en verwijzen 
vaak naar productkenmerken die verband 
houden met kwaliteit en veiligheid, of naar 
aspecten die hun interoperabiliteit met 
andere aanverwante producten waarbor-
gen .

Voorbeelden: voeding, bouw, elektrische 
toestellen . 

Dienstennormen zijn doorgaans ontwik-
keld om een constante “minimale” kwali-
teitsnorm te waarborgen voor de verlening 
van een specifieke dienst en om de rechten 
en verantwoordelijkheden van zowel de 
verstrekker als de gebruiker van deze 
dienst te verduidelijken .

Voorbeelden: gezondheidszorg, toerisme, 
transport .

Procesnormen verwijzen naar de voor-
waarden waaronder producten moeten 
worden geproduceerd, opgeslagen, 
verpakt en getest .

Voorbeelden: testnormen, productievereis-
ten, verpakkingsnormen .

Managementnormen helpen organisaties 
met het managen van hun activiteiten en 
organisatie in de brede zin . Een aantal 
normen hebben betrekking op onder meer 
kwaliteit, milieu of duurzaamheid . Andere 
managementnormen beschrijven hoe een 
specifieke activiteit best kan worden uitge-
voerd, bijvoorbeeld project management, 
outsourcing of facility management .

Voorbeelden: kwaliteitsmanagement, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
milieu .
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2.

FORMELE VERSUS 
INFORMELE 
NORMEN

Veelal wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen formele normen en informele normen . 

Formele normen worden door erkende 
normalisatie-instituten zoals ISO (Interna-
tional Organization for Standardization), 
CEN (European Committee for Standardi-
zation) of NBN ontwikkeld .

Formele normen worden ontwikkeld 
volgens een proces dat een aantal 
garanties inhoudt:

• Iedereen moet toegang hebben tot de 
normontwikkeling .

• Normen komen tot stand op basis van 
consensus tussen de betrokken partijen .

• “Checks en balances” zorgen ervoor 
dat normen door alle belanghebbenden 
worden aanvaard .

Normen ontwikkeld door erkende norma-
lisatie-instituten worden in de regel ook 
“open” normen genoemd, omdat iedereen 
kan participeren in de opstelling van de 
norm .

Het metriek stelsel (SI), ISO 9001, A4 zijn 
voorbeelden van internationale afspraken 
die erkend zijn in formele normen. De 
catalogus van het NBN telt meer dan 
42.000 formele normen.

Verschillende soorten documenten zouden 
als “normen” kunnen worden beschouwd .
De officieel erkende normalisatie-institu-
ten publiceren zuivere normen die worden 
ontwikkeld volgens zeer strenge procedu-
res zoals hierboven aangegeven .



WHITEPAPER

7

Andere normatieve documenten die 
ook door erkende normalisatie-instituten 
worden ontwikkeld hebben betrekking op 
een meer flexibel ontwikkelingsproces en 
kunnen zeer waardevol zijn voor het be-
drijfsleven . Voorbeelden hiervan zijn tech-
nische specificaties, technische rapporten 
of workshops overeenkomsten .

Informele normen worden ontwikkeld door 
consortia van bedrijven . Informele normen 
treft men vooral aan in sectoren waar inno-
vaties elkaar snel opvolgen zoals in techno-
logie of informatietechnologie . Het voordeel 
van dit meer gesloten systeem van norm- 
ontwikkeling is dat de ontwikkeling ervan 
een veel kortere doorlooptijd heeft . Het 
nadeel van dit systeem is dat enkel de leden 
van het consortium kunnen deelnemen aan 
het vastleggen van de norm, meestal tegen 
een substantiële financiële bijdrage . Hoewel 
informele normen niet hetzelfde erkennings- 
niveau hebben als formele normen hebben 
ze wel degelijk een meerwaarde binnen een 
aantal sectoren of voor consumenten .

In een “product leadership”-strategie gaan 
ondernemingen bedrijfseigen normen ont-
wikkelen door eigen innovaties in product- 
of processpecificaties vast te leggen . 
Ook design, gebruiksgemak en branding 
kunnen worden vastgelegd in deze be-
drijfsnorm . Leveranciers van deze bedrijven 
moeten zich dan ook conformeren aan 
deze normen . Soms is het zelfs zo dat de 
bedrijfsnorm een informele norm wordt 
waarrond een hele industrie ontstaat .

Hier zijn de iPhone, Intel of MS Windows 
sprekende voorbeelden.

Ten slotte, wanneer een norm – of andere 
afspraak – binnen een bedrijf of binnen een
industrie op consistente wijze wordt 
toegepast kan men van een standaard 
spreken .
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3.

NORMEN: 
VRIJWILLIG OF 
VERPLICHT?

Het toepassen van normen is per definitie 
vrijwillig . Dit neemt evenwel niet weg dat 
de verplichte naleving van een norm kan 
worden opgelegd door wetgeving of in een 
overeenkomst . Een overheid kan de over-
eenstemming met een norm als een wette-
lijke vereiste vastleggen, dit doorgaans in 
verband met veiligheids- of gezondheids-
voorschriften .

Binnen de normencollectie van het NBN 
zijn er in totaal 3 .800 normen in uiteenlo-
pende domeinen die een wettelijk karakter 
krijgen omdat ze als basis dienen voor 
bijvoorbeeld de CE-markering (zie deel 5) . 
Deze CE-markering is een wettelijk ver-
plichte aanduiding op een aantal producten 
waaronder machines, gastoestellen, 
speelgoed, liften, cosmetica, medische 
hulpmiddelen, bouwmaterialen, persoonlij-

ke beschermingsmiddelen, enzovoort . De 
CE-markering op het product geeft aan dat 
een product voldoet aan een aantal mini-
mumvereisten bepaald door Europese re-
gelgeving . Deze minimumvereisten worden 
vastgelegd in Europese normen . Indien het 
product niet conform is met deze voor-
schriften, mag dit ook niet op de Europese 
markt worden verkocht .

Voorbeeld: Het is onbegonnen werk om in 
de wetgeving voor alle mogelijke machines 
vast te leggen aan welke veiligheidseisen 
ze moeten voldoen. De Europese Unie 
heeft daarom de Machinerichtlijn ontwik-
keld. Deze richtlijn verplicht de fabrikant 
van de machine om specifieke eisen toe 
te passen met betrekking tot de veiligheid 
van de gebruiker van de machine. Indien hij 
voldoet aan de richtlijn kan hij de CE-mar-
kering op zijn machine aanbrengen.
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De toepassing van een norm kan ook con-
tractueel worden vastgelegd, bijvoorbeeld 
tussen klant en leverancier . In dit geval 
moet de leverancier de norm respecteren 
bij uitvoering van het contract .

Een andere vorm van contractuele verplich-
ting heeft men wanneer men zich inschrijft 
in een keurmerk zoals Biogarantie, BENOR, 
FSC of Woolmark . Om het label van een 
keurmerk te mogen dragen, moet men 
voldoen aan een lastenboek waarin naar 
een aantal normen wordt verwezen .

Ten slotte kan, zelfs wanneer de toepassing 
van een norm niet wettelijk of contractu-
eel werd vastgelegd, het niet naleven van 
de norm ertoe leiden dat een fabrikant, 
leverancier, invoerder, of aannemer aan-
sprakelijk wordt gesteld in geval van 
schade . De rechter beschouwt een norm 
als een belangrijk referentiekader . In het 
algemeen kan men dus stellen dat het niet 
naleven van een norm in vele gevallen de 
producent of distributeur van goederen 
of de leverancier van diensten verant-
woordelijk stelt voor eventuele schade bij 
mogelijke fouten of ongevallen .

Wet
VerplichtContract

Vrijwillig
Formele norm

Informele norm

Bedrijfseigen normen
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4.

NORMEN 
ONTWIKKELEN

Normalisatie is het proces om te komen 
tot een norm . De ontwikkeling van normen 
is vooral gericht op de bedrijfswereld en 
vindt plaats in commissies met experten 
van betrokken bedrijven die wensen bij te 
dragen tot een norm . Het beantwoordt 
aan een behoefte om meer structuur en 
eenvoud aan te brengen in de waardeketen 
door afspraken te maken over onder andere 
producteigenschappen, productieproces-
sen, acceptatietesten of kwaliteitseisen van 
producten en diensten .

Het normalisatieproces wordt in handen 
genomen op internationaal, Europees of 
nationaal niveau door één van de erkende 
normalisatie-instituten, zoals ISO voor we-
reldwijde normen, CEN op Europees niveau 
en het NBN in België .

Opmerkelijk is dat meer dan 90 procent 
van de normen in Europese landen dezelfde 
zijn. Dit komt onder andere doordat alle 
Europese normen – te herkennen aan 
“EN” in de normreferentie – verplicht in elk 
Europees land moeten worden ingevoerd 
zonder dat de inhoud ervan gewijzigd 
mag worden. Zo zijn de normen NBN EN 
ISO 9001 en NEN EN ISO 9001 voor 100 
procent dezelfde norm. Uitzonderingen 
op deze regel zijn de “nationale bijlagen” 
die per land specifieke wijzigingen kunnen 
inhouden.

Ook andere belanghebbenden kunnen 
een bijdrage leveren met betrekkingen 
tot maatschappelijke thema’s in normen . 
Hierdoor kunnen normen ook rekening 
houden met bescherming van het milieu, 
duurzaamheid, consumentenveiligheid of 
andere maatschappelijke thema’s .
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De laatste jaren ziet men dat organisaties 
uit het middenveld – de maatschappelijke 
stakeholders – zoals consumentenorgani-
saties, milieuverenigingen en vakbonden 
– meer belangstelling vertonen om aan 
normalisatie mee te werken. Voor bedrijven 
kan dit een positief effect hebben omdat 
dit de draagwijdte van normen alleen maar 
kan vergroten.

De praktische uitwerking van normen 
wordt in België overgelaten aan het NBN 
dat hiervoor normcommissies in het leven 
roept . Deze normcommissies zijn samen-
gesteld uit vertegenwoordigers (experten) 
van de verschillende belanghebbenden . Het 
NBN moet er op toezien dat de deelnemers 
aan het normalisatieproces een aantal ba-
sisregels volgen . Deze regels zijn opgesteld 
om te waarborgen dat normen worden ont-
wikkeld overeenkomstig de beginselen van 
transparantie, openheid, onpartijdigheid, 
consensus, relevantie en consistentie .

Voor elektrotechnische normen heeft het 
NBN een zusterorganisatie: het Belgische 
Elektrotechnisch Comité (BEC) dat instaat 
voor het ontwikkelen van normen in een 
aantal specifieke domeinen van de elektro-
techniek. In andere sectoren delegeert het 
NBN een aantal van haar activiteiten aan 
federaties zoals Agoria (technologie), aan 
onderzoekscentra zoals het WTCB (bouw) 
of aan overheden.

Elk jaar worden heel wat normen herzien 
en bijgewerkt zodat zij actueel en geschikt 
voor gebruik blijven, terwijl tegelijker-
tijd ook heel wat nieuwe normen worden 
ontwikkeld . Zo worden in België jaarlijks 
ongeveer 1 .500 nieuwe normen gepu-
bliceerd waarbij oudere normen worden 
teruggetrokken .

De ontwikkeling van een nieuwe norm 
verloopt volgens verschillende fasen:

1 
Voorstel

2
Normontwerp

3
Openbaar onderzoek

4
Publicatie

1. Voorstel: Op vraag van bedrijven 
of sectoren wordt bij CEN (European 
Committee for Standardization) of ISO 
(International Organization for Standardiza-
tion) een voorstel ingediend voor de ontwik-
keling van een norm in een specifiek domein . 
Na goedkeuring wordt het voorstel toege-
wezen aan een Technische Commissie (TC) .

2. Normontwerp: Deze Technische 
Commissie werkt een normontwerp uit 
in samenspraak met nationale normalisa-
tie-instellingen . Voor België is dit het NBN 
samen met zijn sectorale operatoren en 
experten .

3. Openbaar onderzoek: Het ontwerp van 
de nieuwe norm wordt in elk land aan een 
openbaar onderzoek onderworpen .

4. Publicatie: Na onderzoek van alle com-
mentaren wordt het aangepaste normont-
werp goedgekeurd en volgt de publicatie 
van de norm . De norm wordt dan gepubli-
ceerd en is dan ook officieel erkend . 
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Ook kmo’s kunnen deelnemen aan de 
normontwikkeling . Het normalisatieproces 
biedt immers een uniek platform om 
kennis op te doen en om van gedachten te 
wisselen rond een specifiek thema – hier 
een norm . Het is zelfs zo dat verschillende 
spelers uit de waardeketen – leveranciers, 
klanten, belanghebbenden – samen aan 
normen werken . 

Door de diversiteit van deelnemende 
bedrijven of organisaties kan het werken 
aan een norm een verrijking betekenen 
voor de deelnemers: men leert elkaars 
problemen beter begrijpen en men tracht 
oplossingen uit te werken die toepasbaar 
zijn in alle soorten bedrijven, groot en klein .

De samenwerking in normalisatiecommis-
sies laat de experten bovendien toe om 
persoonlijke netwerken uit te bouwen .

De belangrijkste reden voor een kmo om 
mee te stappen in het normalisatieproces is 
echter dat ze hierdoor op de hoogte blijven 
van de laatste ontwikkelingen in hun sector 
en op deze wijze beter kunnen anticiperen 
op marktevoluties .
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5.

WANNEER 
NORMEN 
GEBRUIKEN?

Op welke manier kom je te weten of 
normen relevant zijn voor jouw onderne-
ming, en wat moet je ermee doen? Met 
volgende aanpak bieden wij een prak-
tijkgerichte leidraad om het maximale te 
halen uit normen . Hierbij worden – liefst in 
sequentiële volgorde – een aantal stappen 
doorlopen:
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Belang Vereisten Normen gebruiken Normen mee schrijven

***** Mijn producten moeten 
voldoen aan CE-marke-
ring .

Ik moet zeker normen 
toepassen anders kan 
ik mijn producten niet 
verkopen .

Normen zijn van stra-
tegisch belang . Ik moet 
zeker participeren in het 
normalisatieproces .

**** Ik ontwikkel innoverende 
producten .

Tijdens het innovatie-
proces houd ik rekening 
met reeds bestaande
normen .

Als innovator geef 
ik mee richting aan 
normen om zo mijn 
investeringen in 
onderzoek en ontwikke-
ling veilig te stellen .

*** Ik exporteer en ben 
op zoek naar nieuwe 
markten .

Mijn producten voldoen 
aan Europese of ISO 
normen .

Ik stap mee in normont-
wikkeling om zo mijn 
marktaandeel veilig te 
stellen .

*** Ik heb contractuele ver-
plichtingen ten aanzien 
van het gebruik van 
normen .

Mijn klanten verwijzen 
naar normen in hun las-
tenboek of ik ben lid van 
een keurmerk . Ik zorg 
ervoor dat ik in orde ben 
door het toepassen van 
de juiste normen .

Ik stap mee in het nor-
malisatieproces om als 
eerste op de hoogte te 
zijn van eventuele veran-
deringen .

*** Klantentevredenheid en 
kwaliteit zitten in het 
DNA van mijn onderne-
ming .

Ik pas specifieke pro-
ductgerichte of manage-
mentnormen toe om 
kwaliteit te garanderen . 
Ik kan mij bovendien 
laten certificeren .

Een aantal normen be-
schrijven heel strikt de 
kwaliteitskenmerken van 
producten . Ik haal dan 
ook voordeel uit mijn 
deelname aan normont-
wikkeling .

*** De veiligheid van mijn 
klanten en mijn mede-
werkers zijn een priori-
teit .

Ik heb aandacht voor 
normen die betrekking 
hebben op alle mogelijke  
veiligheidsaspecten van 
mijn onderneming .

Een aantal normen 
beschrijven heel strikt 
de veiligheidseisen van 
producten of productie-
systemen . Ook hier haal 
ik voordeel door mee te 
schrijven aan normen .

** Ik wens efficiënter te 
werken .

Ik gebruik normen om 
mijn bedrijfsprocessen 
te stroomlijnen .

** Mijn bedrijf is begaan 
met Maatschappelijk 
Verantwoord Onderne-
men (MVO) .

Ik gebruik manage-
mentnormen om MVO 
in mijn onderneming 
vorm te geven . Ik kan mij 
bovendien laten certi-
ficeren omdat dit mijn 
bedrijf op een positieve 
wijze in de kijker zet .
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5.1 CE-markering

Hoewel de toepassing van normen vrij-
willig is, hebben ze voor sommige cate-
gorieën van producten een verplichtend 
karakter . Dit is zo voor de CE-markering . 
Met het aanbrengen van de CE-markering 
geeft de fabrikant of een distributeur/
importeur aan dat een product voldoet 
aan Europese richtlijnen waarbij conformi-
teitseisen worden gesteld . Intussen zijn er 
reeds 3 .800 normen die het kader vormen 
voor de CE-markering, en dit in een aantal 
diverse categorieën van producten en 
diensten .

Indien je in een bepaalde markt actief bent, 
moet je dan ook bepalen welke Europese 
richtlijnen van toepassing zijn op jouw 
producten en naar welke normen deze 
richtlijnen verwijzen .

Voor bedrijven die afhankelijk zijn van 
R&D en productdesign is het van belang 
dat ook tijdens de productontwikkelings-
fase rekening wordt gehouden met deze 
normen . Ook voor aankoopdiensten van 
bijvoorbeeld importbedrijven of in de 
distributiesector is het van belang op 
de hoogte te zijn van relevante normen . 
Conformiteit met deze normen laat toe 
jouw producten op de Europese markt te 
verkopen .

Het loont dan ook de moeite om zelf mee 
te stappen in een normalisatiecommissie,  
zodat je ervoor kan zorgen dat je bij de  
ontwikkeling van nieuwe producten 
rekening kan houden met de nieuwste 
ontwikkelingen, of mee kan bepalen hoe de 
volgende norm eruit ziet .

5.2 Investeringen in innovaties bescher-
men

Wil een bedrijf winstgevend blijven, 
dan moeten investeringen in innovaties 
rendabel zijn en moet de winst gemaxima-
liseerd worden over de hele levensduur van 

een product . Door mee te stappen in het 
normalisatieproces kan men producteigen-
schappen van eigen producten of diensten 
mee vastleggen in de norm . Hierdoor 
blijven jouw eigen producten en diensten 
conform met de normen en worden 
gedane investeringen in bijvoorbeeld R&D, 
productie-infrastructuur en marketingcam-
pagnes beschermd .

Indien men als innoverend bedrijf echter te 
passief staat tegenover normalisatie, loopt 
men het risico dat eigen producten niet 
meer in lijn zijn met de laatste normen, met 
mogelijk desastreuze gevolgen voor de 
gedane investeringen . 

Ook kunnen nieuwe trends in producten 
of productietechnieken – lees eigen inno-
vaties – worden gestimuleerd door ze in 
normen mee op te nemen . Bovendien kan 
men beter anticiperen op soms onvermij-
delijke aanpassingen omdat men sommige 
technologische evoluties niet kan tegen-
houden .
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Case Deceuninck

Deceuninck ontwerpt en produceert 
profielen voor ramen, deuren, dakgoot- en 
gevelbekledingen, tuin- en binnentoepas-
singen op basis van PVC of PVC-houtcom-
posiet . Het bedrijf besteedt veel aandacht 
aan innovatie, ecologie, design en kwaliteit 
en is ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd .

Bij de uitwerking van een aantal Europese 
normen betreffende brandtesten van 
gevelbekleding werd op Europees niveau 
geen rekening gehouden met de zelfdo-
vende eigenschappen van PVC, waardoor 
deze normen niet gunstig waren voor de 
PVC-sector . Hoewel er voor de consument 
geen verhoogd risico is en de producten 
al jaren op de markt zijn en aan de oude 

nationale wetgevingen voldoen, kan 
deze situatie toch tot een stopzetting 
van bepaalde producten voor bepaalde 
toepassingen leiden . Een mogelijke lan-
getermijnoplossing is een fundamentele 
aanpassing van het product . Dit kan echter 
een negatief effect hebben op bepaalde 
producteigenschappen . Een andere 
oplossing zou een aanpassing van de 
normen zijn wanneer een herziening wordt 
doorgevoerd, zodat deze niet langer een 
nadelige situatie opleveren voor bepaalde 
producten .

Vandaag neemt Deceuninck deel aan het 
normalisatieproces om zijn investeringen 
beter te beschermen .

5.3 Nieuwe markten

Doordat producten of diensten conform 
zijn aan normen, of doordat acceptatietes-
ten werden uitgevoerd volgens bepaalde 
erkende normen, zullen jouw producten 
of diensten sneller geaccepteerd worden 
in nieuwe markten . Normen verhogen de 
geloofwaardigheid van jouw producten en 
diensten . 

Van de in België gepubliceerde normen 
zijn 75 procent Europees en 24 procent 
internationaal . Slechts één procent van de 
door het NBN gepubliceerde normen zijn 
specifiek ontwikkeld voor de Belgische 
markt . Dit onderstreept het internatio-
nale karakter van normen . Hierdoor zijn 
ze een hefboom om de export van jouw 
producten of diensten te vergemakkelijken .

Bovendien moeten Europese normen 
verplicht worden geïmplementeerd in de 
landen van de Europese Economische 
ruimte (= EU + EFTA-landen) . Dit betekent 
dat 75 procent van alle normen die in 

België zijn gepubliceerd identiek dezelfde 
zijn als die in meer dan dertig landen . Dit 
creëert enorme opportuniteiten om jouw 
producten te exporteren naar andere 
Europese landen .

Het is een feit dat Europese normen hoge 
kwaliteitseisen stellen in vergelijking met 
de rest van de wereld . Daardoor genieten 
ze een brede erkenning in Zuidoost Azië, 
Australië, Afrika of Zuid-Amerika en geven 
ze jouw producten makkelijker toegang tot 
groeimarkten .

De geloofwaardigheid van jouw producten 
kan worden verhoogd indien je door een 
certificering kan aantonen dat je aan deze 
normen voldoet . Zeker indien je exporteert, 
is het van belang te weten welke normen 
en eventuele certificering een rol spelen in 
jouw afzetmarkt .
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Kmo-case Oystershell

Oystershell (15 werknemers) ontwikkelt en 
produceert farmaceutische producten die 
zonder voorschrift in de apotheek kunnen 
worden verkocht . Het bedrijf ontwikkelde 
een nieuw soort siliconehoudend product 
om hoofdluizen te bestrijden . Vanwege 
de fysische manier van werken (silicone 
verstikt de luis) wordt dit product niet als 
geneesmiddel beschouwd maar als een 
medisch hulpmiddel . Door Europese regel-
geving was Oystershell verplicht de kwa-
liteitsnorm NBN EN ISO 13485 “Medische 
Hulpmiddelen” toe te passen . Het bedrijf 
moest hierbij zorgen dat de volledige waar-
deketen, van R&D tot distributie voldeed 

aan deze norm . In tegensteling tot een ge-
neesmiddelontwikkeling en registratie ligt 
het toepassen van deze norm binnen het 
bereik van een kmo .

Vandaag is Oystershell ISO 13485 gecerti-
ficeerd, wat de geloofwaardigheid van het 
bedrijf heeft vergroot . Hierdoor worden 
nieuwe klanten aangetrokken en wordt 
het pad geëffend voor de ontwikkeling 
van heel wat nieuwe producten . Confor-
miteit met deze norm laat ook toe vlotter 
te exporteren naar andere landen binnen 
Europa en zelfs naar groeimarkten als Azië 
of Zuid-Amerika .

5.4 Contractuele verplichtingen ten 
aanzien van het gebruik van normen

Uit de definitie van een norm volgt dat de 
toepassing ervan niet verplicht is, zelfs niet 
indien de norm werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad . In die zin verschilt een 
norm van een rechtsregel die steeds moet 
worden nageleefd . Dit neemt evenwel niet 
weg dat de verplichte naleving van een 
technische specificatie in een norm kan 
worden opgelegd door de wetgever .

Daarnaast kan de toepassing van een 
norm ook contractueel worden opgelegd 
in een overeenkomst tussen twee partijen, 
bijvoorbeeld tussen klant en leverancier . 
De leverancier is in dat geval verplicht de 
normen te respecteren bij de uitvoering 
van zijn contract .

Een andere vorm van contractuele ver-
plichting heeft men wanneer men zich 
inschrijft in een keurmerk . Het keurmerk 
helpt consumenten of bedrijven te 
beslissen in hun aankoop omdat dit 
keurmerk iets zegt over het product zelf 
(kwaliteit, gezondheidsfactoren) of over 
de producent van het product (ecologie, 

duurzaamheid) . Een keurmerk is een 
kwaliteitsoordeel over een product of een 
dienst die meestal gebaseerd is op één of 
meerdere normen . Het kwaliteitsoordeel 
vindt plaats door certificering op basis van 
een lastenboek .

Een aantal voorbeelden van keurmer-
ken zijn het EU-energielabel, Biogarantie, 
BENOR, Quality Control, FSC . In tegenstel-
ling tot de CE-markering, die verplicht is, 
heeft een keurmerk een vrijwillig karakter .

5.5 Kwaliteit en klantgerichtheid

Kwaliteit en kwaliteitsmanagement zijn 
voor vele ondernemingen een onderdeel 
van hun strategie en laten toe een zeer 
gerichte invulling te geven aan bedrijfs-
doelstellingen . Doordat normen geschre-
ven zijn door de verschillende spelers in 
een bepaalde sector, vormen ze een uitste-
kende basis voor het opbouwen van een 
kwaliteitssysteem .

Normen helpen bij een goede beschrijving 
van productkenmerken en kwaliteitseisen,
een efficiënte organisatie van processen, 
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het scherp in kaart brengen van proce-
dures en verantwoordelijkheden en de 
opleiding van jouw medewerkers . Ze 
bevorderen hierdoor de verdere professio-
nalisering van jouw organisatie . Indien deze 
kwaliteitsprincipes worden doorgetrok-
ken in alle bedrijfsprocessen, van R&D tot 
dienst na verkoop, zal dit wellicht leiden tot 
een verhoogde klantentevredenheid .

Kwaliteit kan beginnen bij de kwaliteitseigen-
schappen van een product of dienst . Heel 
wat normen – meer dan 1 .900 – beschrijven 
de kwaliteitseisen van specifieke producten 
of activiteiten . Ze zijn een eerste aankno-
pingspunt om meer kwaliteitsvolle producten 
of diensten op de markt te brengen . Zo 
kunnen normen kwaliteitseisen rechtstreeks 
beschrijven op basis van bijvoorbeeld 
fysische of chemische eigenschappen zoals 
slijtvastheid, treksterkte, chemische samen-
stelling of temperatuurbestendigheid .

Daarnaast bestaan er ook normen die 
testprocedures beschrijven zodat kwaliteit 
op een coherente wijze vastgelegd kan 
worden . Normen kunnen daarnaast 
andere criteria beschrijven die betrekking 
hebben op bijvoorbeeld veiligheid voor de 
gebruiker, de ergonomie of de compatibi-
liteit met andere producten . Een product 
ontworpen volgens bepaalde normen is 
dus in vele gevallen een basisvereiste om 
kwaliteit te kunnen leveren .

De laatste jaren is het kwaliteitsvraag-
stuk echter verschoven van “product” 
naar “proces” . De finale kwaliteit van jouw 
product is afhankelijk van alle stappen 
doorheen het productieproces . Een meer 
procesgerichte aanpak laat dan ook toe 
om nog meer consistentie te bouwen in 
jouw productkwaliteit, maar ook om meer 
klantgericht te werken . De laatste jaren zijn 
er dan ook heel wat normen ontwikkeld 
die de focus leggen op de kwaliteit van het 
productieproces . Hierbij zijn er algemene 
normen zoals ISO 9001 maar ook indus-
triespecifieke normen zoals ISO 22000 
voor de voedingsindustrie .

De voordelen van een procesgerichte 
aanpak zijn:

• Een meer klantgerichte aanpak door 
ruimer te denken dan het “product” . De 
focus verschuift naar “proces” en “klant” .

• Men gaat structurele verbeteringen aan 
de waardeketen aanbrengen . In een 
volledig geïntegreerde benadering gaat 
men ook de processen van leverancier en 
klant hierin betrekken .

• Er wordt meer rekening gehouden met 
vakbekwaamheid van het personeel . Dit 
heeft een positief effect op de ontwikke-
ling en de tevredenheid van de medewer-
kers .

• Met een procesgerichte aanpak wordt 
het eenvoudiger om het begrip “kwaliteit” 
te laten aansluiten op missie en doelstel-
lingen .

Vandaag is het bovendien zo dat het pro-
ductieproces zich niet binnen één enkel 
bedrijf afspeelt, maar in een geïntegreerde 
waardeketen: het traject van grondstof 
tot finaal product gaat doorheen heel wat 
bedrijven die zowel klant als leverancier 
zijn in deze waardeketen . Kwaliteitsnormen 
zorgen ervoor dat de kwaliteit door alle 
bedrijven in de waardeketen wordt gega-
randeerd door middel van producttesten 
en certificeringen van producten of pro-
ductieprocessen .
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Kmo-case Hafibo

Hafibo is een metaalverwerkend bedrijf 
met vijftig werknemers actief in de plaat-
bewerking, constructiewerken en industri-
ele buisleidingen in staal en inox . Hafibo 
had in het verleden regelmatig discussies 
met klanten over de subjectiviteit van het 
begrip kwaliteit . Hoewel het bedrijf zelf 
overtuigd was van de goede kwaliteit, was 
het niet evident dit objectief aan te tonen .

Door het invoeren en hanteren van normen, 
verdwijnt de subjectiviteit grotendeels bij 
de beoordeling van de kwaliteit . De laatste 
jaren zijn normen een essentieel instrument 
voor Hafibo geworden . Normen vormen 
een vast referentiekader om afspraken te 
maken met klanten en leveranciers . Alle 
stappen in de waardeketen zijn doordron-

gen van normen: offertes, ontwerp van 
oplossingen, productieproces, vorming van 
medewerkers en kwaliteitscontroles . In al 
deze stappen wordt gebruik gemaakt van 
normen .

Vandaag worden producten opgeleverd 
zoals beschreven in de normen uit het 
lastenboek . Bovendien is de kwaliteit van 
de afgewerkte producten erop vooruit-
gegaan waardoor de klantentevreden-
heid gestegen is . Door het consequent 
toepassen van normen heeft Hafibo nu 
ook nieuwe klantensegmenten kunnen 
aanboren zoals grote infrastructuurwerken 
of projecten bij internationale productiebe-
drijven .

5.6 Veiligheid van klanten en medewerkers

Als ondernemer wens je uiteraard dat de 
veiligheid en gezondheid van gebruikers 
van jouw producten gewaarborgd blijft . 
Heel wat normen hebben betrekking 
op veiligheidsaspecten van specifieke 
producten . Bovendien is de producent aan-
sprakelijk voor mogelijke gebreken aan zijn 
producten . Gaat er in het gebruik van een 
product iets mis – met negatieve gevolgen 
op veiligheid of gezondheid – dan legt 
de Europese Richtlijn Productaansprake-
lijkheid 85/374/EEG de bewijslast bij de 
producent . Deze moet kunnen aantonen 
dat hij zijn product zodanig heeft gemaakt, 
getransporteerd en opgeslagen, dat hem 
niets te verwijten valt . Als de producent 
kan aantonen dat zijn product voldoet aan 
normen staat hij juridisch sterker omdat 
de rechtspraak er meestal van uitgaat dat 
normen de “algemeen aanvaarde praktijk” 
zijn .

Uiteraard is welzijn op het werk een be-
langrijk aandachtspunt voor vele onderne-
mingen, niet het minst omdat er een aantal 

wettelijke verplichtingen aan gekoppeld 
zijn zoals de welzijnswet en de Codex . 
Welzijn op het werk betreft onder meer 
veiligheid, bescherming van de gezond-
heid van de werknemer, ergonomie . Ook 
in deze domeinen zijn er heel wat normen 
voorhanden die bedrijfsleiders helpen hun 
personeel zo goed mogelijk te bescher-
men . Zo zijn er normen in verband met 
beschermende kleding, machineveiligheid, 
installatie van toestellen of ergonomie .

5.7 Efficiënter werken

Bedrijven willen hun productiviteit 
en efficiëntie zo hoog mogelijk zien . 
Bovendien willen ze het aantal ongevallen 
en foutieve producten zo laag mogelijk 
houden . Dit gegeven is des te belangrij-
ker voor kmo’s die kleinere budgetten en 
minder personeel ter beschikking hebben . 
Hieronder wordt aangetoond dat normen 
voor meer efficiëntie zorgen en hierbij kos-
tenbesparend kunnen werken .
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Heel wat normen zijn voor kmo’s een bron 
van inspiratie voor de efficiëntere organi-
satie van bedrijfsactiviteiten: van product-
ontwikkeling, over aankoop, productie, 
voorraadbeheer, verkoop tot en met admi-
nistratieve processen .

Reeds in de productontwikkelingsfase 
bespaart men door bestaande normen te 
gebruiken als bron van robuuste knowhow . 
Hierdoor moet de onderneming het 
spreekwoordelijke “wiel” niet meer gaan 
uitvinden en worden de kosten van tech-
nologisch onderzoek sterk gereduceerd . 
Bovendien daalt de kans op fouten in 
het ontwerp en kan men beter rekening 
houden met compatibiliteitsvereisten ten 
aanzien van andere producten of onderde-
len .

Andere normen zorgen er dan weer voor 
dat karakteristieken van grondstoffen en 
halffabricaten vastliggen volgens vooraf 
bepaalde criteria . Dit vereenvoudigt aan-
zienlijk het productieproces alsook de 
aankoop van grondstoffen en halffabrica-
ten en maakt de selectie van jouw leveran-
ciers eenvoudiger . Selectie van leveranciers 
en aanvaarding van goederen of diensten 
wordt bovendien vergemakkelijkt door het 
gebruik van gestandaardiseerde testme-
thodes, waardoor eenduidige afspraken 
tussen klant en leverancier kunnen worden 
gemaakt .

Een bijkomend effect is dat normen helpen 
om jouw producten of productieprocessen 
te standaardiseren door bepaalde eigen-
schappen of werkwijzen consistent toe 
te passen . Hierdoor dalen de kosten van 
aankoop en voorraadbeheer .

De Volkswagen Golf is gemaakt uit meer 
dan 16.000 onderdelen, waarvan ongeveer 
één vierde gestandaardiseerd is. Vele van 
deze onderdelen verwijzen naar normen. 
Gestandaardiseerde onderdelen zijn 
bovendien tot twintig procent goedkoper 
dan op maat gemaakte onderdelen. Dit 
betekent een substantiële kostenbespa-

ring als men dit omrekent naar de vele 
duizenden Volkswagens Golf die ooit zijn 
geproduceerd.

Door normen te gebruiken daalt ook de 
variabiliteit van de producten waardoor 
het percentage afgekeurde producten 
wordt gereduceerd . Het gevolg hiervan is 
een betere kwaliteit, waardoor men minder 
producten moet terugroepen of kosteloos 
vervangen .

In logistieke processen worden normen 
gebruikt om uitwisseling van informatie op 
gestandaardiseerde wijze door te voeren . 
Het gebruik van bijvoorbeeld RFID (ISO/
IEC 18000) laat toe de productiecyclus 
beter op te volgen, voorraden beter te 
beheren, verzending en afhandeling van 
goederen efficiënter te organiseren, onder-
houdswerkzaamheden beter te plannen of 
activa te identificeren .

Ten slotte is er het energievraagstuk . Ef-
ficiënter omgaan met energie is een van 
de belangrijkste factoren om kosten te 
besparen . Algemene normen zoals ISO 
50001 kunnen aangeven hoe energiege-
bruik efficiënter kan worden gemaakt . 
Daarnaast zijn er specifieke normen die 
ertoe aanzetten het energieverbruik te 
reduceren in verschillende domeinen zoals 
de bouw, de transportsector, verlichting of 
industriële productie .

Dit alles zorgt ervoor dat de efficiëntie van 
jouw productieproces wordt geoptimali-
seerd en kosten zo laag mogelijk worden 
gehouden .

5.8 Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen

Bedrijfsleiders zijn soms gedreven 
door duurzaam ondernemen . Indien zij 
voldoende draagvlak vinden bij hun sta-
keholders ontstaat de kans dat zij Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) ook daadwerkelijk kunnen imple-
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menteren in hun bedrijf . Niet enkel de eigen 
overtuiging maar ook de toenemende druk 
van klanten, medewerkers of overheden 
zet steeds meer ondernemers aan om een 
duurzaam beleid te voeren .

Vandaag omvat MVO verschillende 
thema’s die van toepassing zijn in heel wat 
sectoren:

• Ecologie: milieu, energie, ecodesign, 
mobiliteit

• Mens: diversiteit, veiligheid en gezond-
heid, sociale dialoog

• Omgeving: duurzame klantenrelaties, 
bedrijf en omgeving, rol van NGO’s

• Zaken doen: duurzaam aankopen, 
duurzaam investeren, eerlijke handel

De belangrijkste collecties normen in dit 
kader zijn ISO 26000 (MVO), ISO 14000 
(milieumanagement) en ISO 50000 (ener-
giemanagement) . Daarnaast zijn er heel 
wat normen die duurzaamheid behandelen 
vanuit een productgerichte invalshoek . Zo 
stellen heel wat specifieke productnormen 
vandaag reeds specifieke eisen met betrek-
king tot het milieu: beperking in gebruik 
van schadelijke stoffen, reduceren van 
energieverbruik, gebruik van gerecycleerd 
materiaal en verpakking, enzovoort .
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6.

INNOVATIE EN 
NORMEN

6.1 Contradictie tussen normen en 
innovatie?

Veelal wordt er geopperd dat normen niet 
compatibel zijn met innovatie . Men moet er 
zich inderdaad van bewust zijn dat normen 
in een aantal gevallen innovaties kunnen 
vertragen . Dit komt doordat normen 
slechts om de 5 jaar worden herzien . Deze 
herzieningsperiode van 5 jaar is echter van 
belang om de stabiliteit in de waardeketen 
te waarborgen en een positief investerings-
klimaat te ondersteunen .

Indien men de normen te snel zou verande-
ren zouden bedrijven hun producten, maar 
ook machines, of andere investeringen 
versneld moeten aanpassen . Dit zou voor 
heel wat bedrijven – en vooral kmo’s – een 
belangrijke meerkost betekenen waardoor 

de rendabiliteit van de onderneming 
achteruit gaat .

In het algemeen kan men echter stellen 
dat heel wat ondernemingen bevestigen 
dat normen een informatiebron vormen 
die hun innovatieactiviteiten ondersteunt . 
Normen beschrijven immers op een ge-
detailleerde wijze de knowhow, kennis en 
praktijken die voor een bepaalde sector 
van belang zijn . Dit laat kmo’s toe om van 
deze beschikbare kennis gebruik te maken, 
zonder daarvoor zelf zwaar te moeten in-
vesteren in onderzoek en ontwikkeling .

Anderzijds is het zo dat normen vrij-
willig zijn en dat deze de innoverende 
bedrijven niet mogen tegenhouden om 
hun eigen innovaties in de markt te zetten . 
De keuze om aan normenontwikkeling 



WHITEPAPER

23

mee te werken of normen te gebruiken in 
het kader van een innovatietraject blijft 
sowieso een strategische beslissing waarbij 
alle voor- en nadelen tegenover elkaar 
worden afgewogen .

6.2 Product Life Cycle

Kunnen normen de rendabiliteit van een 
product positief beïnvloeden? Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden beschrijven 
we de Product Life Cycle: elk product dat op 
de markt wordt gezet doorloopt een aantal 
fasen die worden beschreven in dit model . 
Deze fasen zijn de ontwikkelingsfase, intro-
ductie, groei, maturiteit en terugval . Door 
normen in elke fase toe te passen kan men 
de totale rendabiliteit van het product ver-
beteren, zoals later zal blijken . Naar analogie 
kan voor diensten dezelfde redenering 
worden opgebouwd als voor producten .

• Ontwikkeling: In deze eerste fase van 
de Product Life Cycle wordt vertrokken 
van een idee dat verder wordt uitge-
werkt naar een product dat op rendabele 
wijze in de markt kan worden gezet . De 
ontwikkelingsfase omvat verschillen-
de invalshoeken: wetenschappelijk en 
technisch onderzoek, marktonderzoek en 
gebruikerspanels, eigen competenties en 
knowhow ontwikkelen . Indien productidee-
en ontstaan vanuit een bestaand product 
spreken we eerder over vernieuwing .

omzet

tijd
Ontwikkeling     Introductie     Groei     Maturiteit     Terugval

• Introductie: Eenmaal het ontwikkelings-
traject is afgerond wordt het product of 
de dienst op de markt geïntroduceerd . 
In deze fase worden relatief weinig 
producten verkocht en spelen marketing 
en promotie een belangrijke rol . Indien 
men als eerste op de markt komt is er 
geen concurrentie en het verkooppo-
tentieel zit vooral in “early adopters”: 
klanten die op zoek gaan naar innovatie-
ve producten . Het product is in deze fase 
nog niet winstgevend vanwege de hoge 
investering in ontwikkeling en de lage 
verkoopvolumes .

• Groei: Mede door marketingcampag-
nes neemt de verkoop van het product 
toe . Het product wordt door de markt 
aanvaard en wordt winstgevend . Waar-
schijnlijk gaan in deze fase concurren-
ten reageren met eigen versies van het 
product . Tijdens deze fase is de rendabili-
teit per eenheid het grootst omdat zowel 
prijs als verkoopvolume een optimaal 
niveau hebben .

• Maturiteit: Intussen hebben de meeste 
concurrenten een gelijkaardig product 
op de markt . Bijgevolg wordt meestal de 
prijs van het product verlaagd . Door deze 
prijsverlaging worden ook nog de minder 
overtuigde consumenten of gebruiker 
over de streep getrokken . De rendabiliteit 
per eenheid neemt af maar het product 
blijft rendabel door de grote volumes .
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• Terugval: Volumes in verkoop nemen af 
omdat de behoeften van klanten zijn ge-
evolueerd naar andere alternatieven . De 
rendabiliteit daalt .

• Vernieuwing: De maturiteitsfase van een 
product kan worden verlengd wanneer 
men het vernieuwt door bijvoorbeeld 
nieuwe functionaliteit aan het product 
toe te voegen . Deze vernieuwing kan 
gebeuren door het eigen bedrijf maar 
ook door een concurrent die een 
aangepast product later in de markt in-
troduceert .

Het vernieuwen van een product omvat 
in principe weer alle fasen van de Product 
Life Cycle: men moet nieuwe functionaliteit 
ontwikkelen, het product herintroduceren 
en verder laten groeien tot op maturiteit . 
Hoewel deze fasen minder ingrijpend zullen 
zijn gaan ze toch gepaard met nieuwe - 
doch beperkte - kosten in R&D, marketing, 
productie, enzovoort . De rendabiliteit 
neemt weer toe door hogere volumes en 
eventueel hogere prijs .

6.3 Typologie van innovatie

Een aantal innovatietrajecten waarbij 
normen gebruikt kunnen worden vinden 
plaats in de verschillende levensfasen van 
een product .

omzet

tijd
Ontwikkeling     Introductie     Groei     Maturiteit     Terugval / Vernieuwing

Radicale
innovatie

Proces-
innovatie

Incrementele
innovatie

6.3.1 Gebruik van normen bij radicale 
innovatie

Uitvindingen en onderzoek leiden tot 
nieuwe technologie en nieuwe producten . 
Radicale innovatie laat toe nieuwe 
producten te ontwikkelen maar houdt heel 
wat risico’s in: Is de markt vragende partij 
voor een nieuw product? Welke prijszet-
ting moet worden gehanteerd? enz . Dit 
type innovatie wordt radicaal genoemd 
niet enkel omdat de producten volledig 
nieuw zijn, maar ook omdat het de markt 
‘radicaal’ kan veranderen .

Typisch aan radicale innovatie is het lange 
onderzoekstraject dat soms jaren kan 
duren . In sterk gereglementeerde sectoren 
moet men na het onderzoekstraject 
bovendien een goedkeuringstraject bij 
overheden opstarten voordat het product 
op de markt mag worden gebracht . Denk 
maar aan de farmaceutische sector, waar 
de doorlooptijd van het onderzoek enkele 
jaren kan duren en waarbij de goedkeuring 
nog eens meer dan een jaar op zich kan 
laten wachten na heel wat administratieve 
rompslomp .
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De lange doorlooptijd van R&D en eventuele 
goedkeuring door overheid of certificering 
(zie ook CE-markering) slorpt heel wat 
financiële middelen op en vertraagt het 
tijdstip waarop het product op de markt 
komt, met belangrijke gevolgen voor de 
cashflow van de onderneming .

Normen leveren belangrijke voordelen op 
bij radicale innovatie:

• Normen komen van pas om de door-
looptijd van de R&D-fase te beperken 
door het gebruik van reeds geteste 
of aanvaarde technologie in nieuwe 
producten . In een streng gereglementeer-
de sector kan men normen gebruiken als 
referentiekader om sneller goedkeuring 
te krijgen van overheden om het product 
in de markt te zetten .

• Nieuwe technologieën worden niet 
steeds even gemakkelijk aanvaard . 
Wanneer nieuwe technologie is beschre-
ven in een norm, wint deze aan geloof-
waardigheid en wordt ze sneller aanvaard 
door de markt .

• Compatibiliteit met aanverwante 
producten is voor heel wat producten 
essentieel . Compatibiliteitseisen worden 
beschreven in normen .

• Bij de ontwikkeling van een product moet 
men rekening houden met normen die los 
staan van het product maar betrekking 
hebben op het productieproces, milieu en 
veiligheid .

• Certificatie van een product of proces 
kan helpen jouw geloofwaardigheid nog 
meer te verhogen . In sommige markten 
is conformiteit ten aanzien van een norm 
vereist voordat men het product kan 
verkopen .

• Door mee te schrijven aan normen kan 
men – door invloed uit te oefenen – de 
eigen innovatie mee verankeren in de 
norm . Op deze wijze worden inves-
teringen in R&D beschermd voor een 
bepaalde periode, totdat de norm wordt 
herzien .

Kmo-case LayerWise

LayerWise (45 medewerkers) is gespe-
cialiseerd in het 3D printen in metaal . 3D 
printing – synoniem “additive manufactu-
ring” – vindt zijn oorsprong in de productie 
van prototypen voor de industrie of de 
bouw . Vandaag is 3D printing geëvolueerd 
naar serieproductie voor onder andere 
de medische sector, in het bijzonder in de 
productie van tandprothesen en orthope-
dische prothesen .

3D printing is een jonge technologie . Het 
potentieel van 3D printing voor medische 
toepassingen werd echter afgeremd 
doordat de medische sector sterk is gere-
guleerd en dat er geen referentiekader was 
voor het gebruik van 3D printing in metaal 
voor medische toepassingen .

LayerWise heeft actief meegewerkt aan de 
ontwikkeling van normen op het gebied 
van additive manufacturing . Op deze wijze 
heeft Layerwise deze technologie mee op 
de kaart gezet voor de toepassing in spe-
cifieke domeinen . Hierdoor is deze techno-
logie ook beter aanvaard voor medische 
toepassingen .

Door mee te stappen in het normalisa-
tieproces kan LayerWise anticiperen op 
nieuwe normen en heeft het daardoor een 
concurrentieel voordeel gedurende een 
aantal maanden .
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6.3.2 Gebruik van normen bij procesinno-
vatie

Procesinnovatie is de verbetering van het 
productieproces of de waardeketen . Dit 
kan dus gaan om het productieproces 
zelf, maar even goed het aankoopproces, 
leveringsproces, distributie of voorraadbe-
heer . Het product op zich ondergaat geen 
fundamentele wijzigingen, wel de wijze 
waarop het product wordt geproduceerd 
of in de markt wordt gezet . Het resultaat 
is een winst in efficiëntie, minder afval, 
snellere productie, betere kwaliteit, enz . om 
uiteindelijk te komen tot het beter beant-
woorden aan de behoefte van klanten .

In sommige gevallen gaat procesinnovatie 
samen met incrementele innovatie . Bij-
voorbeeld wanneer men nieuwe materialen 
gaat gebruiken om het product te verbe-
teren heeft dit natuurlijk ook impact op de 
wijze waarop het moet worden geprodu-
ceerd, gekeurd of opgeslagen .

Normen bieden bij procesinnovatie 
volgende voordelen:

• Normen dienen als inspiratiebron om 
nieuwe processen te ontwikkelen .

• Normen leiden tot betere afspraken 
tussen klant en leverancier .

• Testnormen beschrijven de wijze waarop 
producten gekeurd worden .

• Bepaalde families van normen beschrij-
ven verschillende domeinen uit de waar-
deketen, bijvoorbeeld specifieke produc-
tienormen in verschillende industrieën, 
kwaliteitscontroles, verpakkingsnormen, 
normen voor opslag van goederen, enz .

• Normen besteden meer aandacht aan 
milieu, waterzuivering, recyclage en 
ecodesign .

• Voor de werkvloer worden normen ont-
wikkeld in verband met beschermende 
kledij, ergonomie, machineveiligheid en 
verschillende aspecten van veiligheid op 
de werkvloer .

• Gebruik van normen is van belang in de 
service-industrie . Wisselstukken worden 
gefabriceerd op basis van productbe-
schrijvingen en normen spelen hierin een 
belangrijke rol .

• Het toepassen van normen leidt tot meer 
efficiënte processen en dus lagere kosten .
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Kmo-case Lapauw International

Lapauw International is een fabrikant van 
milieuvriendelijke wasmachines, strijk-
machines en automatische insteek– en 
vouwmachines . Met een “Product Lea-
dership”-strategie zoekt Lapauw innova-
tieve oplossingen in laag energieverbruik, 
lage “total cost of ownership”, en de best 
mogelijke ergonomie en design .

Lapauw is continu op zoek naar inno-
vatieve oplossingen op basis van eigen 
knowhow . Hierbij wordt in R&D gestreefd 
naar korte doorlooptijden zodat innova-
tietrajecten snel rendabel zijn en er vlot 
ingespeeld kan worden op de wijzigende 
markt .

Lapauw gebruikt normen als inspiratiebron 
om nieuwe technologieën te ontwikkelen . 
Zo werd onlangs de MediWave ontwikkeld 
die wasmachinetechnologie combineert 
met de norm voor cleanrooms NBN EN 
ISO 14644-4 . De MediWave kan worden 
gebruikt in cleanrooms in verschillende 
sectoren: farmaceutische industrie, halfge-
leider- en elektronica en de voedingsindus-
trie waarbij partikels, sporen of bacteriën 
tot een strikt minimum moeten worden 
herleid . Het gebruik van knowhow die 
wordt beschreven in bestaande normen 
laat toe om de R&D kost te verminderen en 
de “go to market” te versnellen .

6.3.3 Gebruik van normen bij incremente-
le innovatie

Bij incrementele innovatie wordt nieuwe 
technologie gebruikt om verbeterde toe-
passingen van bestaande producten te 
maken, bijvoorbeeld door het gebruik van 
nieuwe materialen, een nieuw design of 
nieuwe features die toegevoegd worden . 
Het houdt heel wat minder risico’s in 
omdat het leidt tot aangepaste producten 
in een reeds gevestigde markt . Het 
verlengt dus de levenscyclus van een 
bestaand product .

Normen bieden bij incrementele innovatie 
volgende voordelen:

• Normen dienen als inspiratiebron om 
nieuwe toepassingen te ontwikkelen .

• Normen bieden een referentiekader om 
nieuwe materialen te gebruiken voor 
dezelfde toepassing . Testnormen worden 
in dergelijke context essentieel .

• Normen dienen als referentiekader om 
het productieapparaat versneld aan te 
passen aan de nieuwe producten .

• Het gebruik van normen bij incrementele 
innovatie heeft dezelfde voordelen als bij 
radicale innovatie: de doorlooptijd van de 
ontwikkelingsfase wordt gereduceerd en 
producten worden makkelijker aanvaard 
indien ze onderbouwd zijn door normen .
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7.

OVER HET 
BUREAU VOOR 
NORMALISATIE

Het NBN (Bureau voor Normalisatie) is 
het Belgische kenniscentrum voor alle 
activiteiten rond normen en normalisatie . 
Samen met onze sectorale operatoren zijn 
we verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 
publicatie, verspreiding en het gebruik van 
normen . Daarnaast geeft het NBN ook 
opleidingen over het gebruik van manage-
mentnormen .
 
Ben je op zoek naar relevante, betrouwbare, 
up-to-date informatie rond (de toepassing 
van) normen? Wil je meewerken aan de 
ontwikkeling van normen? Dan kan het NBN 
je helpen . 

Heel concreet hebben we onze diensten 
samengevat in vier pijlers: 

• Create – samen met toonaangevende exper- 
ten werken we mee aan de ontwikkeling van 
normen, zodat normen rekening houden met 
de belangen en standpunten van Belgische 
ondernemingen, ook die van kmo’s . 

• Use – we stellen een aantal online toepas-
singen ter beschikking waar je eenvoudige 
toegang krijgt tot relevante, betrouwbare 
en up-to-date informatie rond normen en 
die je helpen om jouw specifieke kennis ook 
meteen in te zetten .

• Learn – via onze leerplatformen ontdek je 
alle details van een bepaalde norm en leer 
je hoe je die kunt toepassen in jouw job .

• Share – we bouwen en faciliteren lokale 
netwerken waar experten kennis kunnen 
uitwisselen .

Meer weten? Je vindt alle informatie over 
het NBN op onze website: www.nbn.be .
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Wist je dat er … 

42.000
normen beschikbaar zijn bij het NBN?

2.637
Belgische experten het NBN helpen bij 

het ontwikkelen van normen?

673
commissies zijn waarin er wordt gewerkt 

aan de ontwikkeling van normen?

Bureau voor Normalisatie
Jozef II-straat 40 bus 6
1000 Brussel

www .nbn .be
T . +32 2 738 01 11


