NBN en KMO’s 2013:
Rapport volgens Artikel 6(3)
van de EU-Verordening over
Normalisatie (1025/2012)

Inleiding
Dit rapport zet uiteen hoe het Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft gereageerd op Artikel 6(3)
van de EU-Verordening 1025/2012 over normalisatie. Dit artikel legt op dat alle nationale
normalisatie-instellingen (NSB’s) van de EU in een jaarverslag aangeven hoe zij:



de toegang van KMO’s tot normen en normontwikkelingsprocessen hebben vergemakkelijkt
en bevorderd
met andere NSB’s in de EU optimale praktijken hebben uitgewisseld in verband met de
deelname van KMO’s aan normalisatie.

Maatregelen die KMO’s eenvoudiger toegang verschaffen tot
normen en normontwikkeling
De Belgische economie wordt gedomineerd door KMO’s. Volgens EUROSTAT1 is 99,8 % van de
Belgische bedrijven een KMO, terwijl de micro-ondernemingen goed zijn voor 92,1%.
NBN valt onder de Belgische wet van 3 april 2003. Van bij het begin heeft de wetgever de nadruk
gelegd op een nationaal normalisatiesysteem waarbinnen de sectorale operatoren een
vooraanstaande rol vervullen. Deze sectorale operatoren vertegenwoordigen overwegend de
belangen van de KMO’s.
Normen en de voordelen van normen begrijpen
Onlangs heeft het NBN een nieuwe website gelanceerd, die in vergelijking met de vorige versie
minder technisch en gebruiksvriendelijker is. Dit stelt ons in staat om in begrijpelijke taal met de
KMO’s te communiceren en de voordelen van normen uit te leggen.
De juiste normen vinden en toegang krijgen tot normen
Met de verbeterde zoekmachine op onze website kunnen KMO’s – maar ook andere stakeholders –
de normen vinden die ze nodig hebben. Daarnaast geeft onze bibliotheek iedereen vrije toegang
tot de NBN-normencollectie.
Voor specifieke sectoren stelt het NBN speciale normencollecties (normenpakketten) samen die
tegen verlaagde prijzen worden aangeboden. Een dergelijk normenpakket kan ook op maat worden
gemaakt, in functie van de behoeften van de KMO. Overigens krijgen KMO’s al kortingen bij de
aankoop van individuele normen.
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Zie http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/

Betrokken raken bij normalisatie
Het NBN en zijn sectorale operatoren organiseren evenementen, roadshows en andere activiteiten
rond specifieke thema’s. Het belangrijkste doel van deze activiteiten is om:




nieuwe experten aan te trekken, die een bijdrage willen leveren aan de normalisatie;
normalisatie te promoten;
het gebruik van normen te stimuleren.

Experten van KMO’s die lid worden van een nationale commissie betalen een bescheiden jaarlijkse
bijdrage die de administratieve kosten van die commissie dekt. Het NBN organiseert ook specifieke
trainingsessies voor Belgische experten, om hen een beter inzicht in het normalisatieproces te
geven.
KMO’s inschakelen bij normalisatie
De decentrale structuur van het Belgische normalisatielandschap zorgt ervoor dat heel wat
normalisatieactiviteiten door sectorale operatoren worden beheerd. Verder is het lidmaatschap van
de Raad van Bestuur van het NBN in grote mate voorbehouden aan vertegenwoordigers van
federaties en maatschappelijke stakeholders.
In samenwerking met de federale overheid zijn 23 Normenantennes actief, die bedrijven –
hoofdzakelijk KMO’s – informeren en opleiden met betrekking tot normen en het belang daarvan
voor het concurrentievermogen (zie ook
http://economie.fgov.be/en/entreprises/Market_Regulation/Standardization/Standards_Offices/#.U
wc1X4eYY1U) I
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Het NBN heeft regelmatig contacten met andere NSB’s. De nabijheid van het CEN-CENELEC
Management Centre zorgt er bovendien voor dat het NBN steeds over informatie uit de eerste hand
beschikt over de meest recente beleidsontwikkelingen in de normalisatiewereld.

