
Normen zijn al geruime tijd alom tegenwoordig, 
zowel in de bedrijfswereld als in ons dagelijks leven.  
Er bestaan nationale, Europese en internationale normen.

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) is het Belgisch 
kenniscentrum voor alle activiteiten die verband 
houden met normen in België. Het is bevoegd 
voor het mede-ontwikkelen van Europese of 
internationale normen en het omzetten hiervan naar 
Belgische normen. Verder verzorgt het NBN ook 
de publicatie en verspreiding van normen en waakt 
het over hun toepassing in België. Hiervoor doet het 
NBN beroep op sectorale operatoren (SO).

Sectorale operatoren zijn verantwoordelijk voor 
een bepaald domein. Ze staan in voor de opvolging 
van één of meer nationale normalisatiecommissies 
of technische commissies (TC), telkens 
samengesteld uit experten.

beMedTech: Sectorale Operator voor de 
medische hulpmiddelen sector

Sinds ruim 10 jaar treedt beMedTech op als 
sectorale operator (SO) voor alle Belgische 
normalisatie-activiteiten in de sector van medische 
hulpmiddelen, inclusief IVD. Hiervoor coördineert 
beMedTech 23 TCs, waarin sectorexperten kennis 
delen en trachten om tot een concensus te komen 
over bepaalde afspraken. Die afspraken worden 
aansluitend vastgelegd in een normendocument. 
Indien het Europese of internationale afspraken 
betreft, verzekert het NBN de Belgische inbreng 
in de nieuwe normen via Sectorale Operator 
beMedTech. 

Het beMedTech platform 
Normalisatie (ISO & CEN)

Users-cog
Als Sectorale Operator voor de medische hulpmiddelen is beMedTech van in de 
beginfase nauw betrokken bij het normalisatieproces. 
Hou dankzij het beMedTech platform Normalisatie de vinger aan de pols en werk 
actief mee aan nieuwe normen.



  Koning Albert I-laan 64 

1780 Wemmel 

 32 (0)2 257 05 90

 www.beMedTech.be

 info@beMedTech.be

 twitter.com/bemedtechtweet

beMedTech
Belgian federation of the industry 
of medical technologies
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Interesse in het platform 
Normalisatie?  
Graag bezorgen we u meer 
informatie of organiseren we 
voor u een demosessie.

Aarzel niet en neem contact  
op met Leen Pauwels,
 l.pauwels@beMedTech.be
 +32 2 257 05 90

Waarom inschrijven op het beMedTech platform Normalisatie? 

De voornaamste voordelen in een notendop:

  Wees als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends op vlak van normen van 
belang voor uw productportfolio 

  Werk actief mee aan nieuwe normen van belang voor uw productportfolio
  Breng uw stem uit bij het het normalisatieproces
  Neem deel aan (inter)nationale expertvergaderingen 

  Deel uw expertise & bouw nieuwe expertise op 

  Treed toe tot een internationaal expertennetwerk 

Het beMedTech platform Normalisatie, alsook de tarificatie, is modulair opgebouwd. De instapprijs 
inclusief toegang tot één technisch comité bedraagt € 900, per extra module betaalt u een bijkomende 
inschrijvingsprijs van € 500. 

Tarieven voor een jaarabonnement (ex BTW): 

Instapprijs:
Toegang platform Normalisatie 
+ één technische commissie (TC)

€ 900

Bijkomende inschrijvingsprijs  
per extra technische commissie € 500

Het beMedTech platform 
Normalisatie (ISO & CEN)
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