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Gelet op de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht, die 
de bepalingen van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie heeft ingetrokken; 

Gelet op artikel VIII.19 van voormeld Wetboek tot oprichting bij de Federale Overheidsdienst 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van een Hoge Raad voor Normalisatie, hierna “de 
Hoge Raad” genoemd;  

Gelet op artikel VIII.20 van voormeld wetboek krachtens hetwelk de Hoge Raad als opdracht 
heeft om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de minister, adviezen te verstrekken 
aangaande alle kwesties die betrekking hebben op het beleid en de ontwikkeling van de nationale 
en internationale normalisatie;  

Overwegende dat het noodzakelijk is om het auteursrecht met betrekking tot normen te 
respecteren; 

Overwegende dat het gebruik van bepaalde delen van normen echter essentieel is voor de 
promotie van normalisatie, voor de verspreiding van normen en voor het juiste gebruik ervan; 

Overwegende dat eerdergenoemde promotie, verspreiding en gebruik resulteert in een mogelijke 
openbaarmaking van informatie op dewelke het auteursrecht dient gerespecteerd te worden; 

Overwegende dat het gebruik van onderdelen van normen op een evenwichtige manier moet 
worden georganiseerd en dat dit evenwicht er in bestaat dat normalisatie bevorderd wordt en 
auteursrecht tegelijkertijd gerespecteerd wordt; 

Overwegende dat conflicten tussen het gebruik van normen en het beschermen van 
auteursrecht vermeden dient te worden en dit namelijk door middel van voldoende, duidelijke en 
omvattende richtlijnen; 

Overwegende dat er noch omvattende, noch duidelijke richtlijnen bestaan in België betreffende 
het optimale gebruik van normen en een daarbij horend respect voor auteursrecht; 

Overwegende dat de verkoop van normen een centraal element is van het financieringsmodel 
van normalisatie in de algemene en elektrotechnische sectoren; 

Overwegende dat de verspreiding van normen of onderdelen van normen zonder het 
auteursrecht op normen te waarborgen, de inkomsten van de normalisatie-instellingen 
vermindert en mogelijkerwijs het voortbestaan van deze instellingen in gevaar brengt;  

Overwegende dat de eerbiediging van de auteursrechten essentieel is om het evenwicht van het 
normalisatiesysteem te bewaren; 

Overwegende dat deze auteursrechten uiteindelijk een afspiegeling zijn van de inspanningen die 
worden geleverd om normen te ontwikkelen; 

Overwegende dat de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) en de Internationale 
Elektronische Commissie (IEC) beiden reeds een gids publiceerden dewelke betrekking heeft op 
de eerbiediging van auteursrechten inzake internationale normen; 

Overwegende dat een gelijkaardige gids voor Europese normen gepubliceerd werd door het 
Europese Comité voor Normalisatie (CEN) en het Europese Comité voor Elektrotechnische 
Normalisatie (CENELEC); 
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Overwegende dat deze Europese en internationale handleidingen inzake het eerbiediging van het 
auteursrecht waardevolle informatie bevatten; 

Overwegende dat de ontwikkeling en publicatie van een gelijkaardige Belgische, nationale 
leidraad, aangepast aan de specifieke voorwaarden van het Belgische normalisatiesysteem, de 
bevordering van normalisatie en de verspreiding van normen zou vergemakkelijken;  

Advies 

De Hoge Raad erkent het belang van het respecteren van het auteursrecht in normen. 

De Hoge Raad benadrukt de noodzaak om duidelijkheid te scheppen betreffende wat er wel en niet kan 

inzake het gebruik en de verspreiding van normen en onderdelen van normen. 

De Hoge Raad beoogt de ontwikkeling van een gids die richtlijnen bevat voor het juiste gebruik van 

normen of onderdelen van normen met inachtneming van het auteursrecht. 

De Hoge Raad vraagt aan het NBN om deze leidraad te ontwikkelen in overleg met de sectorale 

operatoren en eventuele andere belanghebbenden en daarin richtlijnen op te nemen over het gebruik van 

onderdelen van normen, en daarbij in het bijzonder figuren, tabellen en formules, over de vulgarisatie en 

het promoten van normen en over de ontwikkeling van instrumenten om het gebruik van normen te 

vergemakkelijken. 

De Hoge Raad is aanvullend van mening dat deze gids algemene informatie moet bevatten over het 

auteursrecht in normen, over officiële distributiekanalen en over andere normatieve documenten.  

Verder stelt de Hoge Raad voor dat het NBN regelmatig mechanismen voor auteursrechtbescherming 

onderzoekt om zich er zo van te vergewissen dat ze in overeenstemming zijn met recente, technologische 

ontwikkelingen. 

De Voorzitter, 

Olivier VANDOOREN 


