Persbericht

Delft, 2017-12-04

Het belang van normalisatie
Goede afspraken over producten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid
in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk aan afspraken over
speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security; normen
hebben dagelijks invloed op onze economie, woonwensen, infrastructuur,
medicijnen, voeding, communicatie en nog veel meer. In Nederland is NEN
hét kennisnetwerk voor normalisatie.
Al 100 jaar helpt NEN de BV Nederland om heldere en toepasbare afspraken te
maken en deze te implementeren. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse
bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken
op Europees en zelfs internationaal niveau.
Kabinetsstandpunt
In het kabinetsstandpunt Normalisatie geeft de Nederlandse overheid uitdrukking
aan het belang dat zij hecht aan normalisatie en aan de deelname van
Nederlandse belanghebbende partijen (stakeholders) hieraan. Zoals gesteld in de
Kamerbrief met reactie van toenmalig minister Verhagen (Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie) over het project Kenbaarheid van Normen en
Normalisatie (2011): “Normalisatie draagt bij aan een goed functionerende
economie. Zo vergemakkelijkt normalisatie de toegang tot markten, verbetert zij
de kwaliteit en de veiligheid van producten en diensten en vereenvoudigt zij de
verspreiding van kennis, technologie en bedrijfspraktijken. Normalisatie zorgt
ervoor dat producten, onderdelen en netwerken beter op elkaar aansluiten. Dit
bevordert het handelsverkeer en de innovatie. Normalisatie kan leiden tot
efficiencyvergroting en dus tot lagere kosten. Daarmee profiteert niet alleen het
bedrijfsleven van normalisatie, maar de maatschappij als geheel.”
Ook in Europees verband wordt dit standpunt – mede ingegeven door de
positieve invloed van normalisatie op innovatie – door de Europese Commissie
benadrukt.
Activiteiten NEN
In het kader van de Overeenkomst tussen de Staat en NEN/NEC voert NEN een
aantal activiteiten uit, waaronder:
-

Alle rijksambtenaren kunnen vanaf begin 2016 alle NEN-normen, NPR’s,
NTA’s, HKZ-normen en de door Nederland aanvaarde normen (NEN-EN,
NEN-ISO, NEN-IEC, NEN-EN-ISO en NEN-EN-IEC) inzien via de portal
LeesRijk. LeesRijk is voor alle rijksfunctionarissen het toegangskanaal
voor het vinden van de juiste content binnen vakliteratuur en
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abonnementen. Het contract tussen NEN en de overheid is voor een
periode van vijf jaar afgesloten.
-

Voor alle rijksambtenaren geldt dat ze onbeperkt de genoemde normen
kunnen downloaden en inzien. NEN gaat graag met de gemeentelijke en
provinciale besturen in gesprek om dat ook op deze niveaus te
bewerkstelligen. Naast de meest actuele norm zijn ook de vervallen
normen online beschikbaar. Het doel is om het gebruik van normen
binnen de werkprocessen van de overheid te stimuleren. Omdat veel
rijksambtenaren nog niet op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van
normen via LeesRijk en zij de toegevoegde waarde van normalisatie en
normen niet kennen, bekijkt een NEN-projectgroep hoe dit in
samenwerking met de overheid kan worden gerealiseerd.

Meer informatie
Voor meer informatie over het normalisatieproces: Robert van den Berg,
Strategisch Accountmanager, telefoon (015) 2 690 395 of e-mail sam@nen.nl.
http://www.nen.nl
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