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1. Doel van deze gids
Het komt regelmatig voor dat de overheden regelgevingsteksten opstellen waarin zij 
de na te leven technische voorschriften moeten bepalen. De beleidsmakers beschik-
ken in dat geval over verschillende mogelijkheden om een oplossing te vinden voor 
een specifieke kwestie van openbaar belang.

Ze kunnen ervoor kiezen om “intern” hun eigen technische voorschriften op te stellen 
en deze volledig in de tekst van de regelgeving op te nemen.

Er is ook een tweede keuze: de beleidsmakers kunnen ervoor opteren om gebruik te 
maken van reeds bestaande technische voorschriften, met name de normen.

Deze gids heeft tot doel om de regelgevende overheden te ondersteunen om op een 
pertinente en gepaste manier in hun regelgeving naar normen te verwijzen om bij de 
implementatie ervan beter aan de doelstellingen van de regelgeving te voldoen.
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2. De normen

2.1. Wat is een norm?
Een norm is een document dat de regels voor goede praktijk weerspiegelt die van 
toepassing zijn op een product, een proces of een dienst. Een norm is bedoeld voor 
gemeenschappelijk en herhaald gebruik. Normen worden opgesteld in het kader van 
de werkzaamheden van een erkende normalisatie-instelling, door alle betrokken par-
tijen die vrijwillig hun medewerking verlenen.

2.2. Zijn normen verplicht?
Nee, normen worden vrijwillig toegepast. Ze hebben dus van nature geen enkel dwin-
gend karakter. Ze kunnen niettemin worden opgelegd door regelgeving, een contract 
of een bestek.

2.3. Door wie worden ze ontwikkeld?
Een norm wordt opgesteld door een groep van experten op basis van consensus in het 
kader van de werkzaamheden van een erkende normalisatie-instelling. Experten van 
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alle geïnteresseerde partijen zoals de ondernemingen, de consumentenorganisaties, 
de werknemersorganisaties, de milieuorganisaties en de overheden kunnen deelne-
men aan de voor hen relevante normalisatiewerkzaamheden.

Voor overheden die in hun regelgeving naar normen verwijzen, is het belangrijk dat zij 
ook deze normalisatiewerkzaamheden opvolgen, bijvoorbeeld door actieve of passie-
ve deelname op nationaal, Europees of internationaal niveau in de technische norma-
lisatiecommissies. Dit laat hen toe om op de hoogte te blijven van de technologische 
ontwikkelingen in het domein en van de ontwikkelingen in de voor hen relevante nor-
men, of om hun input te geven bij de normontwikkeling. Als er bijvoorbeeld een natio-
nale wetgeving bestaat in hetzelfde domein op het moment van de normontwikkeling, 
moet dit vermeld worden in een bijlage bij de norm.

2.4. De grondbeginselen van de normalisatie
Normalisatie berust op grondbeginselen zoals coherentie, transparantie, openheid, 
consensus, vrijwillige toepassing, onafhankelijkheid ten opzichte van specifieke be-
langen en tenslotte effectiviteit. Overeenkomstig deze beginselen is het belangrijk dat 
alle partijen op passende wijze bij het normalisatieproces betrokken zijn, en dit ten 
minste op het niveau van de nationale commissies. Deze beginselen werden bevestigd 
en versterkt via de Verordening (EU) 1025/2012 betreffende Europese normalisatie.

Er zijn dus vele overeenkomsten tussen goede praktijken voor beleidsvorming en voor 
normontwikkeling, waardoor de verwijzing naar normen kan beschouwd worden als 
een onderdeel van goed bestuur.

2.5. Een overzicht van de normalisatie-instellingen
Normen worden opgesteld binnen erkende normalisatie-instellingen, die zich van el-
kaar onderscheiden op basis van hun territoriale dekking of de behandelde onderwer-
pen. Zo bestaan er talrijke nationale normalisatie-instellingen, maar ook internatio-
nale en Europese instellingen. Een aantal van deze instellingen behandelen algemene 
thema’s, terwijl andere zich beperken tot een specifieke sector, met name respectie-
velijk de elektrotechniek en de telecommunicatie.
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Tabel 1. Structuur van het normalisatiesysteem

Algemene 
onderwerpen

Elektrotechniek Telecommunicatie

Internationale 
organisaties

ISO – Internal 
Organization for 
Standardization

IEC – International 
Electrotechnical 

Commission

ITU – International 
Telecommunication Union

Europese 
organisaties

 
CEN – European 
Committee for 

Standardization

 
CENELEC – European 

Committee for 
Electrotechnical 
Standardization

 
ETSI – European 

Telecommunications 
Standards Institute

Belgische 
organisaties 

NBN – Bureau voor 
Normalisatie

 
BEC – Belgisch Elektro-

technisch Comité
(in het kader van een 

overeenkomst tussen het 
NBN en het BEC)

Afzonderlijke nationale 
leden die aangesloten 

zijn bij de ITU en/of ETSI. 
Overheidsinstanties en 
privéondernemingen. 
Agoria zorgt niettemin 

voor een vorm van 
coördinatie van de 

werkzaamheden op 
nationaal vlak.

De nationale organisaties zijn lid van de supranationale organisaties. De vertegen-
woordiging van de leden-organisaties wordt verzekerd door nationale afvaardigingen, 
behalve voor de telecommunicatie, waar de vertegenwoordiging individueel plaats-
vindt. Voor elke Europese of internationale technische commissie bestaat er in princi-
pe een nationale spiegelcommissie, voor zover er een specifieke belangstelling voor 
het domein bestaat op nationaal vlak.

De akkoorden van Wenen en Frankfurt, die handelen over respectievelijk algemene 
onderwerpen en elektrotechniek, zorgen voor de organisatie van de samenwerking 
tussen de Europese en internationale normalisatie, met het oog op een grotere effici-
entie en om nutteloze parallelle activiteiten te voorkomen.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.iso.org/&ei=-I2JVOSkEMPkavaRgSA&bvm=bv.81456516,d.ZGU&psig=AFQjCNEFfcv2ZJNwsCflTuun0ILpjIWr5w&ust=1418387296600837
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.iecee.org/&ei=DY2JVJ_2GoHbapPsgJAH&bvm=bv.81456516,d.d24&psig=AFQjCNFFBIai9FrHJVLzK2IbE1f3Tiiu3Q&ust=1418387037956944
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.commonwealthigf.org/cigf/opportunities/&ei=cY6JVIvRBdDhaoC6gjg&bvm=bv.81456516,d.ZGU&psig=AFQjCNF0s3sSbwBPgY0KThd-0WB6X8m5sQ&ust=1418387356948184
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.w3.org/2004/copras/partners.html&ei=8IyJVIjhE8jeasPFgegB&bvm=bv.81456516,d.d24&psig=AFQjCNFFBIai9FrHJVLzK2IbE1f3Tiiu3Q&ust=1418387037956944
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.european-standardization-organizations.eu/&ei=kI2JVP_tAcLdat2sgbgO&bvm=bv.81456516,d.ZGU&psig=AFQjCNEtnfWZvXn1djRH2yhr8BxFh-xj4w&ust=1418387171412744
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.esna.org/uploads/ETSI-logo.png&imgrefurl=http://www.esna.org/2012/january/article1/&h=186&w=555&tbnid=k8atr9gUhM9jsM:&zoom=1&docid=d1rouZOOfLVx2M&ei=uY2JVML9EfLB7Aa86oGQDQ&tbm=isch&ved=0CCMQMygGMAY&iact=rc&uact=3&dur=940&page=1&start=0&ndsp=11
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2.6. Welke soorten normen zijn er?
Er bestaan verschillende soorten normen, die van elkaar verschillen door hun draag-
wijdte.

• Fundamentele normen hebben betrekking op terminologie, acroniemen, symbo-
len, metrologie.

Voorbeeld: NBN EN ISO 80000-1 Grootheden en eenheden - Deel 1 : Algemeen.

• Specificatienormen hebben betrekking op de kenmerken, prestatieniveaus van een 
product of dienst, de classificatie.

Voorbeeld: NBN D 51-003 Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruiks-
toestellen – Algemene bepalingen.

• Beproevingsnormen (testnormen) hebben betrekking op de methoden en midde-
len waarmee een proef op een product wordt uitgevoerd.

Voorbeeld: NBN EN ISO 6506-1 Metalen – Hardheidsmeting volgens Brinell - Deel 1 : 
Beproevingsmethode.

• Organisatienormen hebben betrekking op de organisatorische functies en eisen 
die eigen zijn aan een entiteit.

Voorbeeld: NBN EN ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen.

2.7. De Belgische normen
Zuiver Belgische normen bestaan nog (ongeveer 900 in 2015). Ze vormen echter 
slechts een klein deel van de normenportefeuille van het NBN en van het BEC. Meer 
dan 95 % van de Belgische normen betreffen immers de omzetting van Europese of 
internationale normen. 

2.7.1. Bekrachtiging van Belgische normen

Bekrachtigde Belgische normen worden doorgaans ontwikkeld met het doel om hetzij 
een leemte op te vullen die volgt uit het ontbreken van Europese normen in bepaalde 
domeinen of voor bepaalde onderwerpen, ofwel om bepaalde Europese normen aan 
te vullen die een nationale bijlage of een aanvulling vereisen.

De bekrachtiging gebeurt bij koninklijk besluit na een openbaar onderzoek dat in 
het Belgisch Staatsblad wordt aangekondigd en na goedkeuring door de Raad van 
Bestuur van het NBN.
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De referentie van de bekrachtigde norm bevat enkel het voorvoegsel “NBN”, bijvoor-
beeld:

> NBN D 51-003 : 2010 Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruiks-
toestellen - Algemene bepalingen

2.7.2. Registratie van buitenlandse, Europese en internationale normen

De Europese regels bepalen dat elke Europese norm door de nationale normalisa-
tie-instellingen moet worden omgezet en dat elke ermee strijdige nationale norm 
moet worden ingetrokken. Vanwege deze verplichting verkrijgen alle Europese nor-
men de status van nationale normen in alle lidstaten. Wanneer er een nationale wet-
geving bestaat op het ogenblik dat de Europese norm wordt opgesteld, moet dit wor-
den vermeld in een bijlage van de norm.

Bijgevolg moet een Europese norm automatisch worden omgezet in een Belgische 
norm, binnen een termijn die over het algemeen op 6 maanden wordt vastgesteld. 
De procedure die hiervoor in België doorgaans wordt toegepast, is de registratie van 
de integrale tekst van de Europese norm, geconcretiseerd in het opnieuw publiceren 
ervan met dezelfde aanduiding “EN” voorafgegaan door het voorvoegsel “NBN”, bij-
voorbeeld:

> NBN EN 71-1 Veiligheid van speelgoed – Deel 1: Mechanische en fysische eigen-
schappen

Afhankelijk van de behoeften die zijn vastgesteld in de normalisatieprogramma’s van 
de Belgische commissies, kan dezelfde procedure op vrijwillige basis worden toege-
past op de internationale of buitenlandse normen – of, meer algemeen, op de norma-
tieve documenten – waarvan de inhoud als dusdanig aanvaardbaar wordt geacht.

Elke registratie is het voorwerp van een kennisgeving die in het Belgisch Staatsblad 
wordt gepubliceerd en de referenties van de norm worden opgenomen in een digitaal 
register.

2.8. De Europese normen 
2.8.1. De “Nieuwe Aanpak” en de geharmoniseerde normen

De Europese normalisatie, die integraal deel uitmaakt van de interne markt van de 
Europese Unie, wordt gezien als een instrument om het concurrentievermogen van de 
bedrijven te versterken en handelsbelemmeringen op Europees en internationaal vlak 
op te heffen. De Europese Unie gebruikt de normen ter ondersteuning van de regel-
geving en het beleid. Men doet bij voorkeur een beroep op de normen in het kader van 
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de “Nieuwe Aanpak” (of “New Approach”), een concept op het gebied van technische 
harmonisatie en normalisatie dat in de loop van de jaren 1980 werd vastgesteld. De 
“Nieuwe Aanpak” werd vanaf 2008 geactualiseerd door het “Nieuw Europees wetge-
vingskader”1.

De “Nieuwe Aanpak”-wetgeving2 beperkt zich tot het bepalen van de “essentiële ei-
sen” met betrekking tot veiligheid of een ander algemeen belang. De producten moe-
ten aan deze essentiële eisen voldoen om in de Europese handel te mogen worden 
gebracht.

De Europese Commissie verzoekt de erkende Europese normalisatie-instellingen, 
het CEN, het CENELEC en het ETSI om, elk in zijn domein en rekening houdend met 
de stand van de techniek, normen te ontwikkelen. De zo ontwikkelde normen verkrij-
gen slechts de status van “geharmoniseerde normen” door de publicatie van hun re-
ferenties in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze geharmoniseerde normen 
behouden hun niet-bindend karakter en blijven dus vrijwillig toepasbaar.

De producten die conform deze geharmoniseerde normen ontworpen en vervaardigd 
zijn, genieten een “vermoeden van conformiteit” met de essentiële eisen die in de har-
monisatiewetgeving (of “Nieuwe Aanpak” wetgeving) zijn vastgesteld. 

De Europese normalisatieorganisaties (ESOs) hebben als beleid om gebruik te ma-
ken van internationale normen (zoals de ISO-, IEC- en ITU- normen), voor zover er 
geschikte voorhanden zijn. Zo neemt 70 % van de portefeuille aan geharmoniseerde 
CENELEC-normen de IEC-normen als uitgangspunt of zijn ze ermee identiek, terwijl 
32 % van de CEN-normen identiek zijn met de ISO-normen.

Het “vermoeden van overeenstemming” is het cruciale element bij deze coregule-
rende aanpak, die het openbare belang (namelijk de bescherming van de gezondheid 
en veiligheid van personen, de bescherming van de consument en de bescherming 
van het milieu) met het belang van de privéondernemingen verzoent. De fabrikanten 
hebben niettemin de vrijheid om eender welke andere technische oplossing te kie-
zen waarmee zij de overeenstemming met de “essentiële eisen” van de regelgeving 
kunnen aantonen. Voorwaarde is dan wel dat zij het geschikte model van conformi-
teitsbeoordeling volgen. Overeenstemming met de normen is dus altijd een vrijwillige 
keuze, ook al levert het gebruik ervan voordelen op in termen van vereenvoudiging en 
rendement.

1 Of “New Legislative Framework”.
2 http://www.newapproach.org.  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_
en.

http://www.newapproach.org
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
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Deze aanpak van de geharmoniseerde technische wetgeving wordt vandaag als een 
aangepaste en doeltreffende vorm van regelgeving beschouwd om technologische 
innovatie mogelijk te maken en de concurrentiekracht van de Europese industrie te 
vergroten.

2.8.2. De producten3 buiten de “Nieuwe Aanpak”

Voor producten, goederen en diensten die niet het voorwerp zijn van communautaire 
harmonisatiewetgeving, is het principe van wederzijdse erkenning van toepassing. Dit 
betekent dat een lidstaat de naleving van technische voorschriften, normen of andere 
bepalingen niet mag opleggen aan producten die op wettelijke wijze zijn vervaardigd 
volgens andere technische voorschriften en in de handel gebracht in een andere lid-
staat van de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, behalve 
indien hij het bestaan kan aantonen van dwingende eisen op basis van een te bescher-
men algemeen belang.

2.9. De internationale normen
De internationale normen (zoals de ISO-, IEC- en ITU-normen) hebben het voordeel 
van een groot geografisch bereik dat de hele wereld omvat. Zij vergemakkelijken dus 
voor bedrijven de toegang tot de internationale handel doordat ze hen voorbereiden op 
de wereldwijde concurrentie en helpen bij de export.

2.10. Welke andere normatieve documenten zijn er?
Men moet een onderscheid maken tussen normen en de andere normatieve docu-
menten, waartoe onder meer de volgende types behoren.

• Een technische specificatie (doorgaans aangeduid met het voorvoegsel TS) is een 
normatief document dat wordt ontwikkeld en toegepast volgens minder dwingende 
regels dan die welke gelden voor normen, in een context waar men binnen een nor-
malisatiecommissie geen definitieve technologische keuzes kan maken of een con-
sensus kan bereiken vanwege de ontoereikende kennis of de snelle ontwikkeling 
van de technologie. Een TS kan als een experimentele norm worden beschouwd.

Voorbeeld: CEN/TS 15053 Niet-destructief onderzoek – Aanbevelingen voor soorten on-
volkomenheden in proefstukken voor onderzoek.

3 Naast producten zijn ook goederen en diensten bedoeld.
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• Een technisch rapport (aangeduid met het voorvoegsel TR) is doorgaans een ver-
klarend document dat bijkomende informatie geeft in verband met een norm of 
normalisatiewerkzaamheden.

Voorbeeld: CEN/TR 15894 Hang- en sluitwerk – Deuronderdelen voor gebruik door kin-
deren, ouderen en gehandicapten thuis en in openbare gebouwen – Leidraad voor spe-
cificaties

• Een leidraad is een document dat regels, een richtsnoer, een standpunt of aanbe-
velingen bevat in verband met normalisatie.

Voorbeeld: CEN Guide 15 Guidance document for the development of service standards.

• Een workshop agreement (bijvoorbeeld een CWA – “CEN Workshop Agreement”) is 
een consensus-akkoord dat in een werkgroep in een beperkte tijd (10 tot 12 maan-
den) is ontwikkeld. De werkgroep staat open voor rechtstreeks deelname van elke 
belanghebbende partij. 

Voorbeeld: CWA 15596 Code of practice on cleanability of commercial food equipment 
used in the retail and catering sectors.

2.11. Toegang tot normen
Normen kunnen in België aangekocht worden bij het Bureau voor Normalisatie (NBN) 
of bij het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC). De normen zijn mits afspraak ook 
gratis ter plekke raadpleegbaar bij het NBN en het BEC.

• Voor het NBN: zie www.nbn.be.

• Voor het BEC: zie www.ceb-bec.be

Om de toegang voor studenten te vergemakkelijken stelt het NBN aan de universi-
teiten en hogescholen een virtuele leeszaal “NBN edu portaal” ter beschikking. De 
studenten kunnen via de inloggegevens van de universiteit of hogeschool rechtstreeks 
en gratis toegang krijgen tot de normen wanneer de desbetreffende universiteit of 
hogeschool de toegang hiertoe heeft onderschreven. 

http://www.nbn.be
http://www.ceb-bec.be
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2.12. Taal van de normen
Tabel 2. Taal van de normen

Soort norm Beschikbare talen

Internationale normen

- ISO en IEC

- ITU

Altijd Engels, meestal ook Frans, soms ook ander 
talen

 
Engels

Europese normen

- CEN en CENELEC

 
- ETSI

Meestal Engels, Frans en Duits

 
Engels

Belgische normen

- Zuiver nationale normen

o Vb. NBN D 51-003 … (zie 2.7.1.)

- Geregistreerde normen.

o Vb. NBN EN 71-1 …  
(zie 2.7.2.)

Frans en Nederlands

Beschikbaar in dezelfde talen als het brondocu-
ment. In het voorbeeld links is het brondocument 
een Europese norm (EN).

Bij samenwerkingen zoals bijvoorbeeld bij CEN-CENELEC normen of ISO-IEC normen 
is de beschikbare taal meestal Engels met soms daarnaast nog bijkomende talen.
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3. De verschillen tussen normen en regelgeving4

Terwijl normen vrijwillig toepasbaar zijn, zijn teksten die door de overheden worden 
opgesteld (zoals richtlijnen, wetten, decreten, verordeningen, ...) meestal verplicht 
toepasbaar.

Om bijvoorbeeld de veiligheid, de gezondheid en de bescherming van het milieu te 
waarborgen, kan de overheid specifieke verplichtingen opleggen via regelgeving.

Om de efficiëntie van de handel te verbeteren, ontwikkelen belanghebbende partijen 
technische normen die op vrijwillige basis toegepast kunnen worden. Het vrijwilli-
ge karakter van normen is op wereldniveau erkend via de bijlage 1 van WTO/TBT5-
overeenkomst en op Europees niveau, bijvoorbeeld via de verordening (EU) 1025/2012 
inzake Europese normalisatie. Aangezien normen ontwikkeld worden door een brede 
groep van actoren die zowel economische als maatschappelijke belangen vertegen-
woordigen, zijn in normen naast vereisten op technisch vlak ook vereisten op het vlak 
van veiligheid, gezondheid en milieu geïntegreerd.

In de regelgeving kan naar normen verwezen worden ter ondersteuning van de imple-
mentatie van deze regelgeving, waarbij de toepassing van de normen meestal vrij-
willig is en dus slechts in uitzonderlijke gevallen verplicht wordt.

In alle gevallen heeft de regelgeving voorrang op de norm.

4 In sommige teksten of rechtsleer wordt de term norm gebruikt wanneer eigenlijk regelge-
ving wordt bedoeld. In de context van deze brochure mag de term norm niet verward worden 
met regelgeving aangezien het over normen gaat die door een van de erkende normalisa-
tie-instellingen worden ontwikkeld.

5 WTO-TBT: World Trade Organisation - Technical Barrier to Trade.
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Tabel 3. Kenmerken van normen en regelgeving

Normen Regelgeving

Vrijwillige toepassing Verplichte toepassing

Ontwikkeld op basis van consensus Opgelegd via wet

Ontwikkeld door de geïnteresseerde belangheb-
bende partijen / experten via de processen van de 
normalisatie-instellingen

Opgesteld door de overheid

Voorafgaande open en transparante publieke 
raadpleging

Voorafgaande raadpleging, afhankelijk van het 
beleid van de overheidsdienst

De nood voor herziening wordt elke 5 jaar geëva-
lueerd, om te verzekeren dat de inhoud actueel 
blijft

Herziening op initiatief van de wetgever

Voorzien onder meer specificaties en testmetho-
des (interoperabiliteit, veiligheid, kwaliteit, …)

Bepaalt vereisten om het algemeen belang te be-
schermen

Het risico op technische handelsbelemmeringen 
hangt af van de oorsprong van de normen:

- Gering of onbestaande voor Europese en in-
ternationale normen

- Hoog voor nationale normen

Het risico op technische handelsbelemmeringen 
is hoog voor nationale regelgeving :

Risico dat het ontwerp van regelgeving wordt ver-
worpen door de Europese Commissie tijdens de 
procedure voor kennisgeving van ontwerpen van 
nationale regelgeving 6.

Normen en regelgeving zijn dus twee verschillende maar complementaire instrumen-
ten en kunnen naast elkaar bestaan.

6 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nl/.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nl/


17

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

4. Verwijzen naar normen: welke voordelen? 
Voor de regelgevende overheid zijn er tal van voordelen verbonden aan het verwij-
zen naar de normen in de regelgeving.

• Hogere efficiëntie en kostenvermindering bij de overheid: in plaats van zelf op-
lossingen te moeten zoeken voor moeilijke technische kwesties, kan de overheid 
steunen op de technische expertise van de normontwikkelaars en tevens ontwik-
kelingskosten sparen. Als een geschikte norm of deel ervan reeds bestaat, kan een 
eenvoudige verwijzing ernaar voor de overheid heel wat tijd besparen. 

• Vereenvoudiging van de regelgeving: de overheidsinterventie is beperkt tot het be-
palen van de beleidsdoelstellingen op hoog niveau waarbij normen de technische 
oplossingen bieden.

• Brede aanvaarding door de markt: dankzij het op consensus - tussen meerdere 
belanghebbende partijen - gebaseerde, open en transparante normontwikkelings-
proces en de bijgevolg brede aanvaarding van de normen, kan de regelgevende 
overheid eveneens een brede aanvaarding van de regelgeving verwachten. Niet al-
leen technische vereisten zijn in normen geïntegreerd, maar ook vereisten op het 
vlak van veiligheid, gezondheid en milieu.
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• Kostenvermindering bij het bedrijfsleven: het gebruik van Europese normen die 
identiek en gelijktijdig in heel Europa worden ingevoerd, vermindert de lasten voor 
het bedrijfsleven en de kosten voor de naleving ervan door schaalvoordelen.

• Aanpassing aan de technologische vooruitgang: normen worden normaal gezien 
elke 5 jaar herzien en voldoen daardoor aan snel veranderende technologieën, zon-
der de noodzaak om de regelgeving te wijzigen, tenminste indien de overheid geko-
zen heeft voor een indirecte of een directe niet-gedateerde verwijzing. Het verwijzen 
naar normen bevordert bijgevolg ook de verspreiding van innovatie en daardoor het 
concurrentievermogen van de ondernemingen.

• Brede markttoegang: Europese / internationale normen kennen een brede geo-
grafische aanvaarding. Het verwijzen naar dergelijke normen is bijgevolg een troef 
voor toegang tot Europese / internationale handel en heeft daarom de voorkeur 
boven het verwijzen naar nationale normen. Verder, krachtens de EU-wetgeving in-
zake het vrij verkeer van goederen, is het verplicht maken van het gebruik van een 
nationale norm (waarvan de referentie alleen het voorvoegsel “NBN” bevat) via de 
regelgeving alleen toegelaten als de wetgever dit kan rechtvaardigen voor redenen 
van algemeen belang, zoals bijvoorbeeld voor volksgezondheid of consumentenvei-
ligheid.

• WTO-TBT-verplichtingen: het gebruik van internationale normen ter ondersteu-
ning van regelgeving en beleid is een eenvoudig instrument waardoor overheden 
aan de WTO-TBT-verplichtingen kunnen voldoen om bij te dragen aan de opheffing 
van technische handelsbelemmeringen.

Vrijwillig toe te passen normen en (verplicht toe te passen) regelgeving zijn dus com-
plementair.

De globalisering en de uitbreiding van de markten, de uitdagingen bij de verspreiding 
van innovatie en de moeilijkheden voor het tijdige actualiseren van de regelgeving zijn 
belangrijke argumenten voor overheden om het verwijzen naar normen in hun regel-
geving in overweging te nemen.
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5. Hoe verwijzen naar normen in de regelgeving?
Er bestaan verschillende manieren om in de regelgeving naar een norm te verwijzen. 
De verschillende methodes worden in dit hoofdstuk toegelicht.

5.1. Algemene beschouwingen
Maak de volgende afwegingen bij de keuze van de verwijzingsmethode

• Welke controles moeten worden uitgevoerd om te verzekeren dat de norm geschikt 
is en aan de behoeften van de regelgeving beantwoordt?

• Wordt de toepassing van de norm verplicht (voorgesteld als enige oplossing)? Of 
blijft de toepassing ervan facultatief of vrijwillig (voorgesteld als een van de moge-
lijke oplossingen)?

• Zal verwezen worden naar de norm in zijn geheel of naar geselecteerde delen er-
van?
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• Hoe zal de regelgevende overheid de normontwikkeling opvolgen om:

o te evalueren of de herziene norm nog steeds aan de beleidsdoelstellingen vol-
doet en indien nodig de regelgeving te actualiseren?

o op de hoogte te zijn van het bestaan van bijkomende normen in hetzelfde domein 
en er indien nodig ook naar te verwijzen?

5.2. Methodes om naar normen te verwijzen 
5.2.1. Overzicht van methodes om naar normen te verwijzen

Er zijn meerdere methodes om in de regelgeving naar normen te verwijzen die on-
derling significant kunnen verschillen en waarvan het gebruik afhankelijk is van het 
beleid van de regelgevende overheid. 

Deze methodes worden in deze gids op 2 wijzen ingedeeld:

• Indeling 1 - volgens indirect of direct karakter van de verwijzing

o Indirect: in de regelgeving wordt verwezen naar een norm, zonder expliciet de toe 
te passen norm te vermelden. 

o Direct: In de regelgeving wordt verwezen naar een specifieke norm.

• Niet gedateerd: vermelding van referentie en titel

• Gedateerd: vermelding van referentie, datum en titel

• Indeling 2 - volgens al dan niet dwingend karakter van de verwijzing

o Facultatieve verwijzing (niet dwingend)

o Dwingende verwijzing (3 varianten)

In de volgende punten 5.2.2. en 5.2.3. worden deze methodes afzonderlijk toegelicht. 
Hun specifieke voor- en nadelen worden voorgesteld, in het licht van bijvoorbeeld 
rechts(on)zekerheid en de eventuele noodzaak om de regelgeving aan te passen bij 
herzieningen of aanpassingen aan de norm.

In de praktijk draagt elke verwijzing naar een norm steeds een kenmerk van indeling 
1 en indeling 2. Het onderstaande schema geeft alvast een overzicht.
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Indirecte 
verwijzing

Algemeen indirect

Vermoeden van conformiteit

Gedateerd

Niet-gedateerd

Indirecte 
verwijzing

Directe 
verwijzing

Faculta-
tieve
verwijzing

Dwingende verwijzing

In het punt 5.2.4. worden enkele van deze combinatiemogelijkheden geïllustreerd aan 
de hand van voorbeelden.

5.2.2. Indeling 1 – volgens indirect of direct karakter van de verwijzing

Indirecte verwijzingen

• Algemene indirecte verwijzingen

De algemene indirecte verwijzing bestaat er in dat men verwijst naar de ter zake gel-
dende normen, zonder expliciete vermelding van de toepasselijke normen.

Voordelen Nadelen

- De impliciete referentie wordt automatisch 
up-to-date gehouden, want het is de laatste 
versie van de toepasselijke normen die geldt.

- Auteursrecht van de norm wordt gevrijwaard 
(zie 5.3.3).

- De juridische onzekerheid die volgt uit het ont-
breken van een expliciete vermelding van de 
toepasselijke normen.

- Aangezien de verantwoordelijkheid voor de 
herziening van de normen bij de normalisa-
tie-instellingen ligt, zou een dergelijke her-
ziening kunnen afwijken van de doelstellingen 
die de regelgevende instantie nastreeft.

Ter illustratie: punt 5.2.4 - voorbeeld 6.

• Indirecte verwijzingen met vermoeden van conformiteit

Deze methode impliceert de erkenning en registratie van normen op een officiële in-
formatiebron buiten de reglementaire tekst. De regelgever stelt een lijst van normen 
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op en publiceert deze. Indien een norm herzien of gewijzigd wordt, is enkel een aan-
passing van de lijst nodig, niet van de regelgeving. De lijst van normen kan ook de 
publicatiedata van de normen bevatten om de rechtszekerheid van een gedateerde 
verwijzing te verzekeren en om aan te geven wanneer een bepaalde uitgave geldig is. 

Een dergelijke lijst van erkende referenties moet up-to-date worden gehouden en ge-
makkelijk toegankelijk zijn voor de gebruikers via een website of een ander middel. 

Dit model met zijn talrijke voordelen wordt in Europa toegepast als de “New Approach”7 
(Nieuwe Aanpak).

Voordelen Nadeel

  Technische regelgeving bevat “essentiële ei-
sen”.

- Bij toepassing van de vermelde normen geldt 
het “vermoeden van conformiteit” met de “es-
sentiële eisen” van de regelgeving.

- De toepassing van de norm is bijgevolg sterk 
aanbevolen, maar blijft vrijwillig.

- Alternatieve technische oplossingen kunnen 
aanvaardbaar zijn (bewijslast die aantoont dat 
een product conform de wettelijke eisen is, ligt 
bij de producent). 

- Auteursrecht van de norm wordt gevrijwaard 
(zie verder punt 5.3.3.). 

- Deze methode vereist een meer gesofisticeerd 
wettelijk kader (dat beschikbaar is in Europa, 
met name de “Nieuwe Aanpak”).

Ter illustratie: punt 5.2.4 - voorbeeld 1.

Directe verwijzingen

Bij directe verwijzingen wordt een specifieke norm geciteerd in de regelgeving aan 
de hand van de referentie en de titel. Wanneer de toepassing van een norm verplicht 
wordt, wordt meestal deze methode gebruikt. Een zorgvuldige formulering van de re-
gelgeving is dus nodig. De methode is ook bruikbaar voor verwijzingen naar normen 
waarvan de toepassing niet verplicht wordt. 

Door direct naar de norm te verwijzen, en dus geen delen van de norm te kopiëren in 
de regelgeving, wordt het auteursrecht van de norm gevrijwaard (zie ook punt 5.3.3.). 

7 Zie ook punt 2.8 van dit document: “De Europese normen”.
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Er zijn twee vormen van directe verwijzingen: gedateerde en niet-gedateerde.

• Directe verwijzingen - gedateerd (of eenduidige verwijzing)

Deze methode bestaat erin dat de referentie en de titel van de norm worden geciteerd, 
samen met het jaartal van publicatie.

Dit is de meest restrictieve verwijzing en wordt gebruikt wanneer de doelstellingen 
van toekomstige wijzigingen en uitgaven van een specifieke norm onzeker zijn. Het 
verwijzen naar een specifieke uitgave van de norm ondersteunt rechtszekerheid door 
de duidelijkheid over de precieze technische oplossing die kan worden gebruikt om te 
voldoen aan de regelgeving. Deze oplossing geeft meer zekerheid aan de wetgever en 
duidelijkheid aan degenen die de regelgeving moeten naleven.

Voordelen Nadelen

- Eén editie van de norm is gebruikt (eendui-
dig).

- Rechtszekerheid

- Er is geen enkele aanpassing van de verwij-
zing mogelijk zonder tussenkomst van de 
regelgevende instantie (wetgever is “mas-
ter of the process”).

- De enige methode om te verwijzen naar 
een geselecteerd deel van de norm.

- Auteursrecht van de norm wordt gevrij-
waard (zie punt 5.3.3.).

- Bij elke herziening of aanpassing van de norm 
is ook een aanpassing van de verwijzing naar de 
norm (nieuwe datum, …) in de regelgeving nodig. 

- In domeinen met een voortdurende en snelle 
technische ontwikkeling, en derhalve eenzelfde 
snelle ontwikkeling van normen, zullen directe 
gedateerde verwijzingen in de regelgeving snel 
verouderd zijn.

Ter illustratie: punt 5.2.4 - voorbeelden 2 en 3.

• Directe verwijzingen – niet gedateerd

Deze methode bestaat erin om de referentie en de titel van de norm te citeren, zonder 
vermelding van het jaartal van publicatie.

Deze methode is dus flexibeler. In het geval van een herziening van een norm hoeft de 
regelgeving zelf niet te worden aangepast en komt deze automatisch overeen met de 
laatste editie van de norm. 
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Voordelen Nadelen

- De referentie wordt automatisch up-to-date 
gehouden, want het is de laatste versie van 
de toepasselijke norm die geldt.

- Auteursrecht van de norm wordt gevrijwaard 
(zie punt 5.3.3.).

- Aangezien de verantwoordelijkheid voor de her-
ziening van de normen bij de normalisatie-in-
stellingen ligt, zou een dergelijke herziening 
kunnen afwijken ten opzichte van de doelstel-
lingen die de regelgevende instantie nastreeft.

- Deze methode is niet bruikbaar om te verwijzen 
naar een geselecteerd deel van de norm.

- Er blijft een risico bestaan bij een eventuele ver-
andering in de nummering van de norm.

Ter illustratie: punt 5.2.4 - voorbeelden 4 en 5.

5.2.3. Indeling 2 – volgens al dan niet dwingend karakter van de verwijzing

Facultatieve verwijzing (niet dwingend) 

De toepassing van de norm is voorgesteld als een van de mogelijke oplossingen en 
blijft dus vrijwillig.

Ter illustratie: punt 5.2.4. - voorbeelden 1 en 2.

Dwingende verwijzing

• De toepassing van de norm is verplicht.

In de regelgeving wordt de toepassing van de norm verplicht. Het is dus verplicht om 
aan de norm te voldoen.

Ter illustratie: punt 5.2.4. - voorbeelden 3 en 4.

• Gelijkwaardigheid aan de norm is vereist.

In de regelgeving wordt naar een norm verwezen, maar een andere oplossing mag 
toegepast worden zolang deze ten minste “gelijkwaardig is aan de norm”. Om dit te 
kunnen beoordelen moet de norm ingezien kunnen worden. (Dit principe is verschil-
lend van de “Nieuwe aanpak”8 waarbij ook andere oplossingen toegelaten zijn om aan 
de “eisen van de regelgeving” te voldoen).

8 Zie punt 2.8.
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Ter illustratie: punt 5.2.4. - voorbeeld 5.

• Indirect dwingende verwijzing.

In de regelgeving wordt dwingend verwezen naar van kracht zijnde normen in het 
domein, zonder de toe te passen normen expliciet te vermelden. Deze verwijzing is 
een dwingende variant van de “algemene indirecte verwijzing” (zie punt 6.2.2.). Als de 
norm beschikbaar is, is de toepassing ervan verplicht.

Ter illustratie: punt 5.2.4. - voorbeeld 6.

5.2.4. Voorbeelden van verwijzingen naar normen

Zes voorbeelden van verwijzingen naar normen in de Belgische regelgeving werden 
geselecteerd en worden hier ter illustratie voorgesteld. Elk van deze voorbeelden com-
bineert karakteristieken van indeling 1 (indirecte of directe verwijzingen, zie 5.2.2.) en 
van indeling 2 (al dan niet dwingende verwijzingen, zie 5.2.3.).

Het onderstaande overzicht geeft alvast duidelijkheid over de positionering van de 6 
voorbeelden. Daarna volgt de voorstelling van deze voorbeelden. 
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Voorbeeld 1

Methode

• Indeling 1: indirecte verwijzing met vermoeden van conformiteit

• Indeling 2: facultatieve verwijzing – de toepassing van de norm is niet verplicht

Koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van gastoestellen.

Art. 6. Toestellen en toebehoren worden geacht aan de in bijlage I vermelde fundamente-
le voorschriften te voldoen, wanneer zij in overeenstemming zijn met :

1° de betreffende Belgische normen (of buitenlandse normen) die de Europese nor-
men en harmonisatiedocumenten omzetten, waarvan de referentienummers in het 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschap bekend zijn gemaakt; 

2° de betreffende Belgische of buitenlandse normen voor zover er geen Europese norm 
of harmonisatiedocument bestaat in het door deze normen bestreken gebied.

Voorbeeld 2

Methode

• Indeling 1: directe verwijzing - gedateerd

• Indeling 2: facultatieve verwijzing – de toepassing van de norm is niet verplicht

Ministerieel besluit van 28 januari 2005 tot vaststelling van analysemethoden voor de 
officiële controle op het tingehalte in levensmiddelen in blik.

Bijlage – art. 1 (…) Er bestaan tal van geschikte specifieke monsterbereidingsprocedures 
die kunnen worden gebruikt. De procedures zoals beschreven in de ontwerp-CEN-norm 
“Determination of Trace Elements - Performance Criteria and General Considerations, 
NBN EN 13804 :2002” bleken te voldoen, maar andere procedures kunnen evenzeer 
bruikbaar zijn.

Kanttekening bij dit voorbeeld: 

> In dit voorbeeld wordt verwezen naar een “normontwerp”. We raden niet aan om 
naar een normontwerp te verwijzen omdat de inhoud ervan nog kan wijzigen en dit 
normontwerp achteraf moeilijk terug te vinden zal zijn.

Voorbeeld 3

Methode

• Indeling 1: directe verwijzing - gedateerd

• Indeling 2: dwingende verwijzing – de toepassing van de norm is verplicht
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Koninklijk besluit van 6 juli 2013 houdende de in voetbalstadions na te leven veilig-
heidsnormen.

7.4.1. Voor de nationale en internationale voetbalwedstrijden beschikken de stadions 
over een commandolokaal.

Dit lokaal beantwoordt aan de volgende vereisten :

1° …   
2° …   
3° …   
4° het lokaal maakt de observatie van de toeschouwers mogelijk. Het kan afgesloten 
worden en is bestand tegen agressie van buitenaf. De ruiten bestaan uit gelaagd glas 
geplaatst volgens de norm NBN S23-002 : 2007. Raam- en deurbeslag zijn aangepast 
aan het type glas;

Kanttekening bij dit voorbeeld: 

> Bij de verwijzing naar de norm zal, naast de vermelding van de nummer en de da-
tum van de norm, de toevoeging van de titel voor een verhoogde duidelijkheid zor-
gen. 

Voorbeeld 4

Methode

• Indeling 1: directe verwijzing – niet gedateerd

• Indeling 2: dwingende verwijzing – de toepassing van de norm is verplicht

Koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de benaming, de kenmerken en het 
zwavelgehalte van de marine gasolie.

Art. 3.   
§ 1. …  
§ 2. …  
§ 3. De marine gasolie dient te beantwoorden aan de norm NBN T52-703 - Aardolieproducten 
- Brandstoffen (klasse F) - Specificaties van marine gasolie. Laatste uitgave. 
§ 4. De beschrijving en de specificaties van de technische normen bedoeld in de paragra-
fen 1 en 3 zijn terug te vinden via het Bureau voor Normalisatie, Jozef II-straat 40 bus 6, 
1000 Brussel, http://www.nbn.be/nl.

….

http://www.nbn.be/nl
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Kanttekening bij dit voorbeeld:

> Het is nuttig om de contactgegevens van de organisatie waar de norm kan aange-
schaft worden te vermelden, zoals dit voorbeeld illustreert.

> Het is nuttig om de titel van de norm toe te voegen om de duidelijkheid te verbe-
teren, maar men moet er rekening mee houden dat de titel licht kan wijzigen bij 
aanpassingen aan de norm.

> Door bij een niet gedateerde verwijzing “laatste uitgave” toe te voegen is er duide-
lijkheid over welke versie van de norm bedoeld wordt.

Voorbeeld 5

Methode

• Indeling 1: directe verwijzing – niet gedateerd

• Indeling 2: dwingende verwijzing – gelijkwaardigheid aan de norm is vereist

VLAREM II   
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepa-
lingen inzake milieuhygiëne.

Artikel 5.16.3.3. Koelinstallaties

§ 2. De bouw en de opstelling van koelinstallaties.  
1° De exploitant houdt een attest ter beschikking van de toezichthouder dat is opgesteld door 
de constructeur of een milieudeskundige in de discipline toestellen onder druk of een milieu-
deskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, waaruit blijkt dat: …  
c) de installaties, met inbegrip van de leidingen, koppelingen, en alle andere onderdelen 
die koelmiddel bevatten zijn gebouwd volgens een erkende code van goede praktijk zoals 
bijvoorbeeld de EN-378 of een “gelijkwaardige” code van goede praktijk;

Kanttekening bij dit voorbeeld:

> De methode “Dwingende verwijzing – gelijkwaardigheid aan de norm is vereist” 
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de term “gelijkwaardig aan norm x” of 
een synoniem ervan.

> Het kan nuttig zijn om de titel van de norm toe te voegen om de duidelijkheid te 
verbeteren, maar men moet zich er bewust van zijn dat de titel licht kan wijzigen bij 
aanpassingen aan de norm.
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> Indien verwezen wordt naar een EN-norm, kan men best gebruikmaken van de re-
ferentiecode van de in België geregistreerde versie van deze norm (zie 2.7.2.), die 
het voorvoegsel “NBN EN” bevat en die op die manier bij het NBN of het BEC te 
raadplegen of aan te kopen is.

> Er wordt aanbevolen om de dwingende verwijzing zoveel mogelijk te beperken en 
dan enkel te verwijzen naar zuiver nationale normen (waarvan de referentie enkel 
het voorvoegsel “NBN” bevat) (zie 5.3.1.), wat in dit voorbeeld niet het geval is.

Voorbeeld 6

Methode

• Indeling 1: algemene indirecte verwijzing

• Indeling 2: indirect dwingende verwijzing - Als een norm beschikbaar is, is de toe-
passing ervan verplicht

Koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatrege-
len bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door 
middel van leidingen.

Art. 9. De in artikel 8 genoemde materialen ter vervaardiging van de bestand-
delen der lagedruk- en middendrukleidingen en der lagedruk- en middendruk-
dienstleidingen moeten aan de NBN normen of bij ontstentenis daarvan, aan een 
beproefde norm beantwoorden.

Art. 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, a, worden de buizen, de hulp- 
inrichtingen en verbindingsstukken in de fabriek onderworpen aan de proeven, 
beproevingen en controles zoals die voorgeschreven zijn door de daarmee over-
eenstemmende van kracht zijnde NBN normen of bij ontstentenis daarvan, door 
beproefde normen.
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5.3. Aanbevelingen en overwegingen
5.3.1. Aanbevelingen van de Hoge Raad voor Normalisatie

In het Belgische normalisatiesysteem is de Hoge Raad voor Normalisatie (HRN) het 
adviesorgaan dat de minister van Economie bijstaat voor de strategische aspecten van 
de ontwikkeling van zijn normalisatiebeleid.

De HRN heeft aanbevelingen geformuleerd naar aanleiding van een aantal adviezen 
van de Raad van State waarin gewezen wordt op een situatie van rechtsonzekerheid. 
Belgische normen, waarnaar in de regelgeving dwingend verwezen wordt, zouden 
immers niet tegenstelbaar9 zijn aan derden indien ze:

• niet allemaal in beide landstalen beschikbaar zijn;

• enkel tegen betaling kunnen verkregen worden.

Van “dwingende verwijzing naar normen” in de regelgeving is sprake in 3 situaties 
(zie 5.2.3.):

• In de regelgeving wordt de toepassing van een norm verplicht.

• In de regelgeving wordt naar een norm verwezen, maar een andere oplossing mag 
toegepast worden zolang deze tenminste “gelijkwaardig is aan de norm”. Om dit te 
kunnen beoordelen moet de norm ingezien kunnen worden. 

• In de regelgeving wordt dwingend verwezen naar van kracht zijnde normen in het 
domein, zonder de toe te passen normen expliciet te vermelden (ook “indirect dwin-
gende verwijzing” genaamd). Als de norm beschikbaar is, is de toepassing ervan 
verplicht.

Naar aanleiding van deze adviezen van de Raad van State formuleerde de HRN de 
volgende aanbevelingen, zonder andere interessante en aanvaardbare pistes te willen 
uitsluiten. 

“elke verwijzing naar normen in de reglementering zou moeten beantwoorden aan de 
regels voor de goede praktijk, die worden opgenomen in een gids die onder alle regel-
gevende instanties moet verspreid worden en die hen ertoe aanzet om:

1. “De huidige reglementering te herzien;”

Deze aanbeveling is gebaseerd op de vaststelling dat er regelgevingsteksten bestaan 
die vatbaar zijn voor verbetering voor wat het onderwerp van dit document betreft. 

9 Tegenstelbaar: geldig t.a.v. derden.
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Bijgevolg zou elke regelgevende instantie een inventaris moeten maken van alle be-
trokken teksten die tot haar bevoegdheid behoren, ze herzien en eventueel aanpassen.

2. “Te verwijzen naar normen waarvan de toepassing niet verplicht is maar waarvan 
de naleving een vermoeden van overeenstemming biedt met de essentiële eisen 
bepaald in de regelgeving;”

Deze tweede aanbeveling beoogt de toepassing van de methode van indirecte verwij-
zing met vermoeden van conformiteit (“Nieuwe Aanpak”; zie hierboven) in de nationale 
regelgeving. Het betreft hier een beproefde methode waarmee men de doelstellingen 
van de wetgever kan verwezenlijken en tegelijk de fabrikanten de vrijheid geven om 
een andere technische oplossing te kiezen waarmee ze kunnen zorgen voor overeen-
stemming met de bepalingen van de regelgeving.

3. “De toepassing van de normen slechts uitzonderlijk verplicht stellen en enkel 
wanneer het Bureau voor Normalisatie hierop het auteursrecht bezit.”

Deze laatste aanbeveling heeft als doel het gratis ter beschikking stellen mogelijk te 
maken van zuiver Belgische normen (waarvan de referentie uitsluitend het voorvoeg-
sel “NBN” bevat) waarvoor het NBN de auteursrechten bezit en waarnaar op dwin-
gende wijze wordt verwezen. Om het inkomensverlies voor het NBN te compenseren 
stelt de HRN voor om de overeenstemmende budgettaire impact door te rekenen aan 
de overheidsdiensten die dwingend naar deze normen verwijzen. Bovendien zou een 
dergelijke gratis terbeschikkingstelling budgettair onuitvoerbaar blijken voor de nor-
men waarvan de intellectuele eigendom berust bij derden (zoals voor normen afkom-
stig van CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC en ITU).

Bovendien zijn deze zuiver nationale normen steeds in het Nederlands en in het 
Frans beschikbaar, waardoor ook automatisch aan de vereiste van de Raad van State 
omtrent de “beschikbaarheid in beide landstalen” wordt tegemoet gekomen.

Verder moet hieromtrent ook rekening gehouden worden met de EU-wetgeving in-
zake het vrij verkeer van goederen. Deze bepaalt dat het gebruik van zuiver nationale 
normen via de regelgeving verplichten alleen toegelaten is als de wetgever dit kan 
rechtvaardigen voor redenen van algemeen belang, zoals bijvoorbeeld voor volksge-
zondheid of consumentenveiligheid.

Tot slot wordt aanbevolen om een dwingende verwijzing naar normen in de regelge-
ving zoveel mogelijk te vermijden om innovatie niet af te remmen. Bij een laattijdige 
revisie van de norm vertegenwoordigt deze immers niet meer de stand van de tech-
niek. Bovendien wordt aan ondernemingen best de ruimte gegeven om innovatieve 
alternatieve methodes te mogen gebruiken om het naleven van de regelgeving aan te 
tonen.
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5.3.2. De toepassing van de aanbevelingen op het schema met verwijzingsmethodes

De toepassing van de aanbevelingen uit het punt 5.3.1. op het schema met de diverse 
verwijzingsmethodes is hierna voorgesteld.
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Indirecte 
verwijzing

Algemeen indirect

Vermoeden van conformiteit

Gedateerd

Niet-gedateerd

Indirecte 
verwijzing

Directe 
verwijzing

Faculta-
tieve
verwijzing

Dwingende verwijzing

Aanbeveling over het gebruik van de verschillende verwijzingsmethodes

Verkozen

Aanbevolen

Aanvaardbaar, minder aanbevolen wegens onduidelijkheid door het niet-ex-
pliciete vermelden van de toe te passen normen

Uitzonderlijk te gebruiken en enkel voor zuiver nationale normen (waarvan 
de referentie enkel het voorvoegsel “NBN” bevat)

Af te raden wegens rechtsonzekerheid door het niet-expliciete vermelden 
van de toe te passen normen (onduidelijkheid).

Deze combinatie is niet mogelijk
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5.3.3. Andere overwegingen

Houd rekening met het auteursrecht op normen

In tegenstelling tot wetgeving zijn normen aan het auteursrecht onderworpen dat in 
het bezit is van een normalisatie-instelling. De normalisatie-instellingen halen in-
komsten uit de verkoop van normen, die nodig zijn voor het verder onderhoud van de 
bestaande en de ontwikkeling van nieuwe normen.

Indien een overheid een norm wenst te gebruiken ter ondersteuning van de regelge-
ving, wordt aanbevolen om in de regelgeving enkel te verwijzen naar de betreffende 
norm en te vermijden om delen van de norm te citeren. Bij het opnemen van de be-
palingen van een norm in een wettekst is inbreuk op het auteursrecht mogelijk. Voor 
bijvoorbeeld Europese normen is hierover meer informatie te vinden in de betreffende 
CEN-CENELEC gidsen10.

Geen delegatie van wetgevende verantwoordelijkheid

Het gebruik van normen ter ondersteuning van technische regelgeving betekent niet 
dat de regelgevende overheid haar verantwoordelijkheid delegeert aan andere par-
tijen. Voor alle hier beschreven methodes betreffende de verwijzing naar normen 
blijft het voor de overheid noodzakelijk om de wijzigingen in de normen waarnaar 
verwezen wordt op te volgen. De overheid dient er zich immers van te vergewissen of 
de nieuwe ontwikkelingen in de normen, zoals bij de revisie van normen, blijven over-
eenstemmen met de doelstelling van de regelgeving. Anderzijds kan de overheid ook 
input geven aan de normontwikkelaars over de beleidsuitdagingen van de overheid die 
mogelijk via normalisatie kunnen worden opgelost. Een goede samenwerking tussen 
de normalisatie-instelling en de betreffende overheidsdienst is in dit kader een must. 
Dit kan via lidmaatschap van de overheidsdienst bij de relevante technische normali-
satiecommissies of via goede afspraken tussen beiden.

10 Guide 8 - CEN-CENELEC Guidelines for Implementation of the Common Policy on Patents;
 Guide 10 - Policy on dissemination, sales and copyright of CEN-CENELEC Publications;
 Zie: http://www.cencenelec.eu/standards/Guides/Pages/default.aspx.

http://www.cencenelec.eu/standards/Guides/Pages/default.aspx
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6. Lijst met afkortingen
BEC Belgisch Elektrotechnisch Comité 

CEN Europees Comité voor Normalisatie / European Committee for 
Standardization

CENELEC Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie / European 
Committee for Electrotechnical Standardization

CWA CEN Workshop Agreement

ESO Europese Normalisatie-instelling / European Standardisation Organisation

ETSI Europees Instituut voor Telecommunicatienormen / European 
Telecommunications Standards Institute

EU Europese Unie

FOD Federale overheidsdienst

HRN Hoge Raad voor Normalisatie

IEC Internationale Elektrotechnische Commissie / International Electrotechnical 
Commission

ISO Internationale Organisatie voor Normalisatie / International Standards 
Organization

ITU Internationale Unie voor Telecommunicatie / International 
Telecommunication Union

NBN Bureau voor Normalisatie

NSB Nationale Normalisatie-instelling / National Standards Body

TBT Technische handelsbelemmering / Technical Barrier to Trade

TR Technisch rapport / Technical Report

TS Technische specificatie / Technical Specification

WTO Wereldhandelsorganisatie / World Trade Organisation
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8. Contactpunten

Bureau voor Normalisatie 

Jozef II-straat 40 bus 6 
1000 Brussel

Tel.: +32 2 738 01 11

http://www.nbn.be

Belgisch Elektrotechnisch Comité 

BleuPoint Building 
August Reyerslaan 80 
1030 Brussel 

Tel.: + 32 2 706 85 70 

http://www.ceb-bec.be

FOD Economie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 
Afdeling Kwaliteit en Innovatie 
Dienst Normalisatie en Competitiviteit 
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel

Tel.: 0800 120 33 

http://www.economie.fgov.be

http://www.nbn.be
http://www.ceb-bec.be
http://www.economie.fgov.be
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