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Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en Heren, 

lnleiding 
Het resultaat van techniekonderzoek 
wordt vaak vastgelegd in technische 
normen.1 De vastgestelde technische 
norm wordt daarmee tezelfdertijd com
mun icatiem iddel en gereedschapskist 
voor produkten en verder onderzoek 
van technici. Voor niet technisch ge
schoolde mensen zijn de in documen
ten vastgelegde technische normen en 
het gebezigde jargon over het alge
meen zeer ontoegankelijk. 

De taal , het geschreven of gesproken 
woord, is voor juristen het enige com
municatiemiddel. Maar de taal is niet 
alleen communicatiemiddel, het is ook 
het gereedschap datjuristen gebruiken 
bij de beoefening van hun vak. Oat be
tekent dat juristen een apart jargon be
zigen om zodoende aan de eisen van 
het vak tegemoet te kunnen komen . 
Ook dit heeft vaak ontoegankelijkheid 
voor niet juridisch geschoolde mensen 
totgevolg. 

Dit legt vandaag een grote verantwoor
delijk op mijn schouders waarbij ik 
hoop dat de technici onder ons mij niet 
kwalijk nemen als ik teveel mijn vak be
oefen , evenmin als de juristen die vin
den dat ik dat te weinig heb gedaan. 

Technische normen en hun receptie 
door het recht vormen het onderwerp 
voor vandaag.2 Zander technische 
normen zouden we als mensen in onze 
huidige samenleving niet goed meer 
kunnen functioneren.3 Direct en indi
rect wordt het gehele maatschappelijk 
leven er door be"invloed.4 

Onderzoek en onderwijs van de Facul
teit Wijsbegeerte en Maatschappijwe
tenschappen concentreren zich rond 
thema's die samenhangen met infor
matie- en milieutechnologie. En bij bei
de technologieen spelen technische 
normen een almaar groter wordende 
rol. Nu dreigt - en ik zal proberen dat 
vandaag aan te ton en - de maatschap
pijwetenschappelijke en dan vooral de 
juridische grondslag bij het implemen
teren van technische normen steeds 
meer uit het oog te warden verloren. 

Er is een schier oneindige hoeveelheid 
technische normen en organisaties die 
zich met normalisatie bezighouden. lk 
zal mij hoofdzakelijk beperken tot tech
nische normen en het proces van tot
standkoming binnen de informatie- en 
telecommunicatietechnologie.5 Wel
licht vraagt u zich af wat deze techni
sche normen en het normalisatiepro
ces met recht te maken hebben. Het is 
van eminent belang dat zowel technici 
als juristen elkaar beter begrijpen door 
vertrouwd te raken met de problema
tiek van de normalisatie en met de 
mate waarin de techniek het recht, en 
dus ons allemaal be"invloedt. 
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Mijn betoog is opgebouwd uit twee 
delen, het eerste gedeelte gaat over 
normalisatie en techniek. Het tweede 
deel behandelt normalisatie en recht. 

Het eerste deel begint met een korte ty
pe ring van technische norm en. Daarna 
komen verschillende functies van tech
nische normen aan de orde. Dan volgt 
een korte schets van internationale 
normalisatieorganen, de verschillende 
werkgebieden en globaal het proces 
van besluitvorming. In de onderstaan
de afbeelding wordt de structuur van 
mijn betoog weergegeven. 

Korte typering 
Technische normen, door consensus 
tot stand gekomen binnen daarvoor als 
zodanig erkende normalisatieorganen, 
zijn bedoeld om orde en eenheid te 
scheppen in het gebruik en de toepas
sing van de technologie.6 Een techni
sche norm bestaat dan bijvoorbeeld uit 
het duidelijk definieren van begrippen, 
testmethoden, etc. Technische nor
men komen tot stand in een normalisa
tieproces. 

Technische normen dienen onder
scheiden te worden van standaarden.7 
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Een standaard is een meestal door 
meerdere partijen gemaakte schriftelij
ke afspraak waarin bepaalde gelijke 
vormen, afmetingen, produkteigen
schappen c.q. -samenstellingen zijn 
vastgelegd met als bedoeling een zo 
groot mogelijke uniformiteit te bewerk
stelligen en zodoende de uitwissel
baarheid te vergroten.8 

Belangrijker is echter dat technische 
normen onderscheiden dienen te wor
den van rechtsnormen. 

Het meest fundamentele verschil tus
sen beide. is dat een rechtsnorm ver.
plicht (en afdwingbaar) is, terwijl een 
technische norm gewoonlijk niet ver
plicht (en dus niet afdwingbaar) is. 

Een tweede verschil betreft de manier 
waarop de technische norm geacht 
wordt rekening te houden met belan
gen. Een technische norm vormt de 
neerslag van een afspraak die geacht 
wordt belangenneutraal te zijn.9 Terwijl 
een rechtsnorm juist probeert belan
gen vast te leggen. 

Tot slot kan worden gekeken naar de 
manierwaarop een technische norm, in 

Structuur van het betoog 

• T echnische norm 

• Normalisatieproces 

Nationale wet- en regelgeving 

CJ lnternationale regelgeving 



toenemende mate deel gaat uitmaken 
van de regelgeving. Daarmee wordt de 
technische norm deel van de recht
snorm. Binnen de context van het recht 
betekent dit dan dat de technische 
norm niet !anger meer kan warden on
derscheiden van een normale juridi
sche verplichting. 

Functies technische normen en 
standaarden 
Het karakteriseren van de functies van 
technische normen 10 kan geschieden 
door te kijken naar de grondslagen: 

1. Een technische norm fungeert als 
middel om de markt voor het genor
meerde produktgroteren in sommi
ge gevallen ook kleiner te maken. 
Een voorbeeld van een technische 
norm waarbij de markt duidelijk gra
ter is geworden, ligt op het gebied 
van de audio CD. Een voorbeeld 
van een technische norm waarbij 
de markt duidelijk kleiner is gewor
den, betreft die van de videorecor
dersystemen Betamax en V-2000 
ten opzichte van het VHS-systeem. 

2. Detechnische norm dientterverho
ging van de produktiezekerheid. 
Genormeerde autobrandstof maakt 
dat autofabrikanten een bepaalde 
produktiezekerheid en prestaties 
kunnen beloven voor de door hen in 
auto's gebouwde motoren. 

3. De technische norm dient als waar
borg voor een bepaalde kwaliteit. 
Denk aan kwaliteitsnormen van de 
IS0-9000 serie. 

4. De technische norm fungeert als 
vastlegging van de "stand der tech-

niek". De technische normen die tot 
stand zijn gebracht in het kader van 
Integrated Services Digital Network 
(ISDN) zijn hiervan sprekende 
voorbeelden. 

5. Technische normen maken (soms) 
rechterlijke uitspraken mogelijk in 
geval er i nbreuk op (of n iet-nalevi ng) 
van de technische norm wordt ge
constateerd. Hierbij kan warden ge
dacht aan veiligheidsnormen voor 
elektrische apparaten waardoor de 
consument bij gebruik gevaar loopt, 
en eventueel produktaansprakelijk
heid kan warden vastgesteld. 

6. Technische normen dienen soms 
om tot implementatie van regelge
ving te komen. Een treffend voor
beeld van dit laatste is de vaststel
ling van emissienormen voor indus
triele processen of auto's. 11 

Nadat we op deze manier de functies 
van technische normen hebben aan
gegeven,1 is het tevens van belang te 
kijken naar de manier waarop techni
sche normen een rol vervullen in ver
schillende marktrelaties. 

Technische normen en de toepassing 
ervan voorkomen dat onze samenle
ving vast zou !open in een nog grotere 
complexiteit. Het totaal aan technische 
normen bevat als hetware een levende 
bibliotheek. Een bibliotheek waarin de 
resultaten van technologisch onder
zoek en ontwikkeling op een bepaald 
moment zijn (dan wel warden) vastge
legd. Technische normen spelen een 
essentiele rol in relaties tussen markt
partijen. Tevens fungeren technische 
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normen als vangnet, om te voorkomen 
dat het wiel tweemaal wordt uitgevon
den. Zodoende kan verspilling van cre
ativiteit, onderzoeksinspanningen en 
geld worden voorkomen. 

In welke relaties bewijzen technische 
normen vooral hun functionaliteit?12 

In de eerste plaats kan binnen onderne
mingen van de resultaten van het nor
malisatieproces worden geprofiteerd. 
lmmers bij het eigen produktieproces 
kan gebruik worden gemaakt van in 
technische normen vastgelegde kennis 
uit andere branches. Denk in dit geval 
aan nieuwe materialen, onderdelen, 
maar ook testmethoden, veiligheids
voorschriften en kwaliteitsnormen. 

Ten tweede vormen technische nor
men als het ware een gemeenschappe
lijke taal tussen verschillende partijen in 
de markt. Referte aan een technische 
norm waarvan partijen kennis hebben 
dan wel kennis van kunnen nemen, 
geeft immers deze duidelijkheid. Door 
de hantering van de technische norm 
weten leverancier en afnemer wat de 
karakteristiek van een bepaald produkt 
zal zijn, zij weten hoe een produkt zich 
zal gedragen, uit welke componenten 
het is opgebouwd, etc. 

Als derde kan worden gewezen op het 
belang van technische normen in de re
laties tussen overheden en de markt. 
Technische normen geven regels of li
mieten die niet mogen worden over
schreden, beschrijven methoden aan 
de hand waarvan risico's kunnen wor-
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den ingeschat, etc. In deze relatie spe
len zij dus een belangrijke rol wat betreft 
consumentenbescherming, bescher
ming van werknemers op de werkplek, 
in voorschriften op het gebied van de 
hygiene, veiligheid, gezondheid, ver
ontreiniging, etc. Het is ook in deze rela
tie dat de overheid als regelgever voort
durend wordt geconfronteerd met de 
vraag op welke wijze zij de technische 
norm deel zal laten uitmaken van de re
gelgeving en in welke mate de techni
sche norm juridisch verplichtend zal 
worden gemaakt. 

Maar in de relatie overheid en markt 
speelt nog een ander belangrijk feno
meen. De overheid als deelnemer aan 
het economisch proces. De overheid is 
een grote marktpartij13 en als zodanig 
speelt zij dus een belangrijke rol bij het 
voorschrijven van technische normen 
bij het aanbesteden van opdrachten. 
Dit betekent ook dat de overheid een 
belangrijke rol speelt in het toekennen 
van belang en gewicht aan bepaalde 
technische normen. De EG heeft de 
laatste jaren maatregelen genomen om 
er op de eerste plaats voor te zorgen dat 
aanbestedingen in de publieke sector 
inderdaad openbaar zullen worden ge
daan, en op de tweede plaats dat bij 
deze openbare aanbestedingen verwij
zing naar normen verplicht is op grond 
van EG regelgeving 14 De nationale be
leidsruimte (anderen zullen wellicht 
zeggen de mpgelijkheid tot het voeren 
van een eigen nationale industriepoli
tiek) wordt hierdoor sterk ingeperkt. 



De vierde relatie kan worden gevonden 
in het gebruik van technische normen in 
de internationale handel. Bij het tot 
stand brengen van handelstransacties 
wordt in toenemende mate gebruik ge
maakt van verwijzingen naar internatio
nale technische norm en. Dit toenemen
de gebruik in deze relatie kan voor een 
belangrijk deel worden teruggevoerd 
op de Code of Standards binnen de 
General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT); dit instrument propa
geert het gebruik van internationale 
technische normen en niet van nationa
le.15 Deze laatste zouden immers tech
nische handelsbeperkingen kunnen 
opleveren. 

Het toenemende belang van techni
sche normen wordt ook gereflecteerd 
in het aantal dat van toepassing is, c.q. 
de jaarlijkse produktie van technische 
normen (zie tabel 1 en 2).16 

Land Aantal normen 

Duitsland 25.700 

Denemarken 2.355 

-- ·-
Spanje 6.589 
-----···· 
Fran~Jijk 13.366 

·-------- --
lta~e 6.411 

- ·--· 
Neder:and 5.500 

·-----------·-
Verenigd 

9.360 
KornnkriJk 

! 
I 

Normalisatie-organen: 
werkgebieden en besluitvorming 

lnleiding 
In deze paragraaf komen drie aspecten 
van het internationale normalisatiepro
ces aan de orde. 17 ldentificatie van 
werkgebieden en de relevante organen 
zullen eerst samen worden behandeld. 
Vervolgens zal op abstract niveau wor
den aangegeven hoe technische nor
men tot stand komen. 

Werkgebieden en relevante 
organen 

Grofweg kunnen drie internationale 
"werkgebieden" worden onderschei
den die relevant zijn op het vlak van de 
normalisatie: 

Telecommunicatie 
Dit is al sinds 1865 het gebied waar 
mondiaal de lnternationale Tele-

Pagina beslag ! Jaarlijkse 
I 

normen produklie I 
120.000 1.400 

15.000 250 

78.200 850 

138.344 1.100 

30.000 270 

55.000 110 

125.000 660 

Tabet 1: Technische normen per land, cijfers eind 1986 
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Gebied N~rmen Jaarlij~.se produkli& 

Wereid 11.000 700 
- ---------

Europa (EG) 1.700 300 - 500 
----·--------------~ 

Alie Nzlionaie Normen 
± 100.000 ? 

sarnoo 

Tabel 2: Technische normen per gebied, cijfers eind 1990 

communicatie Unie (ITU) zich mee 
bezighoudt, vooral bezien vanuit de 
rol die daarin door publieke tele
communicatieorganisaties wordt 
gespeeld. Op Europees niveau 
hebben we sinds 1988 het Euro
pees Telecommunicatie Standaar
disatie lnstituut (ETSI). 

Elektrotechniek 
Het gebied van de elektrotechniek 
behoort op mondiaal niveau sinds 
1906 tot het terrein van het lnter
nationale Elektrotechnische Comite 
(IEC). Op Europees niveau is hier
voor verantwoordelijk het in 1959 
opgerichte Comite Europeen de 
Normalisation Electrotechnique 
(CENELEC). 

Alle andere gebieden 
De normalisatietaak op alle hierbo
ven niet genoemde gebieden be
hoort op mondiaal niveau sinds 
1946 (althans in de huidige vorm) 
tot de lnternationale Organisatie 
voor Normalisatie (ISO); binnen 
deze organisatie vinden normalisa
tieactiviteiten plaats die niet tot het 
werkgebied van de IEC horen, en 

nauwelijks tot het werkgebied van 
de ITU. Ook op dit werkgebied ken
nen we een Europese organisatie 
namelijk het Comite Europeen de 
Normalisation (GEN) dat in 1961 
werd opgericht.18 

Het creeren van een interne Europese 
markt maakt dat normalistie ook op EG 
niveau een belangrijk fenomeen is ge
worden.19 De Europese Commissie re
kent het dan ook tot haar opgave om 
hieraan een wezenlijke bijdrage te le
veren. lmmers slechts dan kan worden 
voorkomen dat nationale (technische) 
voorschriften de handel binnen Europa 
niet in gevaar brengen.20 

In de afbeelding op de volgende pagina 
worden deze organen nog eens sche
matisch weergegeven en tevens komt 
hieruit hun onderlinge samenhang naar 
voren.21 

Totstandkoming en besluitvorming 
Totstandkoming en besluitvorming in 
normalisatie-organen kennen een ge
meenschappelijk model. De gehan
teerde procedures voor het tot stand 
brengen van een technische norm is 



voor vrijwel elk nationaal en internatio
naal normalisatie-orgaan gelijk.22 Dit 
maakt het mogelijk om deze procedure 
in een keer uit te leggen. Het begin van 
elke internationale technische norm ligt 
vrijwel altijd bij een van de nationale 
normalisatie-organisaties. In de tabel 3 
op de volgende pagina wordt uitge
werkt hoe dit internationale proces ver
loopt. 

Normalisatie en recht 

lnleiding 
In hettweede gedeelte van mijn betoog 
bezien we de relatie tussen normalisa
tie en recht. De noodzaak om te komen 
tot wetgeving om de techniek te regule
ren was een gevolg van de opkomst 
van de industriele produktiewijze. Aan 
het begin van deze eeuw was het veilig
heidsbewustzijn bij producenten niet zo 
hoog. Oat had onder andere ontploffen-

de drukvaten en andere zaken tot ge
volg die de veiligheid van mensen in ge
vaar brachten. Bij een enorme brand in 
Baltimore in 1904 kwamen toesnellen
de brandweerkorpsen uit omringende 
steden er tot hun verbijstering achter 
dat hun slangkoppelstukken voor de 
brandkranen ter plaatse niet pasten: 
1526 gebouwen en een groat gedeelte 
van de stad werden met de grond gelijk
gemaakt.23 

Het beschermen van de burger is een 
befangrijke drijfveer geweest voor de 
wetgever om techniek te reguleren. De 
overheid realiseerde zich echter tevens 
dat zij niet alle facetten van de techniek 
zou kunnen regelen, en greep dus al
leen in door wet- en regelgeving slechts 
in te zetten op dle plaatsen waargebrui
ker en producent elkaar ontmoeten. En 
dan vooral met betrekking tot produkten 
waarbij van de koper niet verlangd kon 
worden het produkt zelfte evalueren, te 

Nonnalisatie Telecommunicatie Elektrotechniek Algemeen (rest) 

Europese 
Commissie 

Nationale 
overheid 

Terreinen van normalisatie en de relevante organen 

CEN 

NNI 

Mondiaal 

Europees 

Nationaal 
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Real~r!ng van~.,, Fase Doorwie? 
Eun:ipese ot internJliOfl~le 

technische norm 

Voorbereidende Verzoek Lid oi EG Commissie, EVA 
stappen of Europese Associatie 

lndienen voorstel Oorspronkelijke verzoeker 

Beslissing over voorstel CEN/CENELEC Technisch 

Bestuur 
ISO/IEC Technisch Comite 

Beslissing am project in het CEN/CENELEC Technisch 
werkprogramma op te Bestuur 
nemen ISO/IEC Technisch Comite 

Norrrr.ilisatie werk Eventuele benoeming van Technisch Comite 
groep experts 

Opstellen en speciiicatie Expert Groep 
van de norm 

Uitvoerige bestudering van lnzage ter kritiek 
de concept norm 

Definitieve bestudering Technisch Comite 
van de concept norm 

Stemming in het Technisch Technisch Comite 
Comite 

Stemming van de leden Leden 

Publicatie Leden van CEN/CENELEC; 
ISO/IEC 

Tabet 3:Stappen in het normalisatieproces 

testen en op eigenschappen of samen
stelling te beoordelen.24 

Oat kan bijvoorbeeld door in de regelge
ving op te nemen dat een stopcontact 
moet voldoen aan "eisen van deugdelijk
heid, veiligheid en doelmatigheid welke 
zijn opgenomen in NEN 1020, 3° druk, 
oktober 1969".26 Dit wordt een starre 
verwijzing genoemd.27 Consequentie 
van dergelijke starre verwijzingen is wel 

Opname technische normen in 
wet- en regelgeving 

In wet- en regelgeving kan op verschil
lende wijzen met resultaten van het nor
malisatieproces worden omgegaan.25 
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dat aanpassing aan de technische ont
wikkelingen vereist dat de wetgever 
actie onderneemt om de aanpassingen 
tijdig en correct op te nemen in de rele
vante regelgeving. Een dergelijke starre 
verwijzing stelt dus ook hoge eisen aan 
de kwaliteit en deskundigheid van het re
gelgevende orgaan dat immers niet altijd 
over de noodzakelijke en aan de tijd aan
gepaste technische kennis en expertise 
beschikt.28 Cargill gaat in zijn, overigens 
uitmuntende, analyse van het proces 
van normal isatie, nog een stap verder en 
zegt dat, hoewel goedbedoeld, regelge
ving van techniek afbreuk doet aan de 
dynamische ontwikkeling van de tech
niek en de markt. 29 

De wetgever probeert aan deze kritiek 
tegemoet te komen door gebruik te 
maken van zogenaamde open en glij
dende verwijzingen. Een voorbeeld van 
een open verwijzi ng is de volgende wet
telijke bepaling: "Bij of krachtens alge
mene maatregel van bestuur worden 
technische eisen gesteld ( ... ). Deze 
eisen en regels worden gesteld met in
achtneming van de wezenlijke vereisten 
( ... ) bedoeld in voor Nederland bindende 
besluiten van de Europese Econo
mische Gemeenschap".30 De bedoelde 
algemene maatregel van bestuur 
(Besluit Randapparatuur) stelt vervol
gens dat Onze Minister goedkeuring 
voor een bepaald type apparaat kan 
geven (artikel 9). Die goedkeuring kan 
worden verkregen indien wordt voldaan 
aan door Onze Minister opgestelde spe
cificaties. In die specificaties mag worden 
verwezen naartechnische normen.31 

Bij een g/ijdendeverwijzing wordt in de 
regelgeving opgenomen dat moet wor
den voldaan aan norm NEN 1020, zon
der daarbij naar serie en/of datum te 
verwijzen. 32 

Schematisch ziet de nationale verwij
zingssystematiek er als volgt uit: (zie 
de afbeelding op de volgende pagina). 

Overhoff stelt dat verwijzingen naar 
technische normen geen omvangrijk 
achterland van wetgeving laten ont
staan.33 Deze opvatting deel ik niet. 
lmmers vooral met het opnemen van de 
open en glijdende verwijzingen geeft de 
wetgever de mogelijkheid tot ingrijpen, 
of positiever gezegd tot sturing, uit han
den. Vooral op het gebied van de infor
matie- en telecommunicatietechnologie 
tekent zich duidelijk een beweging af 
waarbij de nationale wetgever de invul
ling van technische normen in toene
mende mate overlaat aan normalisatie
organen. Dit heeft overigens ook te 
maken met de steeds grotere invloed 
die het EG-recht heeft, waarover zo 
dadelijk meer. Deze beweging bete
kent dat de wetgever, de eigen en auto
nome bevoegdheid om de technologie 
op het niveau van de technische nor
men op zijn minst te be"fnvloeden, over
laat aan een technisch gremium. Dit 
wordt beargumenteerd door, onder an
dere, te wijzen op de noodzaak om te 
komen tot deregulering en zelfregule
ring en dit alles omdat de overheid dient 
terug te treden.34 

Maar er speelt een veel principielere 
kwestie. Men kan zich namelijk afvra-
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Verwijzings
systematiek 

Formele wet: 

van 

l 
naar 

sche 
Verwijst naar- norm D 

Technl-

van 

l 
naar 

Ministriiile 
Verordening 

Technl· 
.. ; sche 

Verw11st naar-: norm 

i 

Star Glijdend Open 

Art. 29 Wtv 

Kinderveilige ver- Bepaling vocht· Besluil Randai:ipa· 
pakkingen NEN geharte kwai1<. tuur, Art. 9 
1741L mrt. 1983 NEN3754 

Vetlige slopcon- BiJlage I Uitvoer- Arlliel 8, Regeli ng 
cacten NEN 1020, rir.gsregeliog Rend· toela!ing zend· en 
3e druk. okt. 196J appatu:ir, Siert. ont~ anginrich !lngon, 

1986, no. 254. Siert 1 ~68, nG. 254 
T 10-UO 

Afbeelding 3: Structuur nationale verwijzingssystematiek 

gen of vanuit staatsrechtelijke optiek 
deze delegatie van bevoegdheid is toe
gestaan. Wij kennen op grond van arti
kel 89 Grondwet het overdragen van 
regelgevende bevoegdheid naar pu
bliekrechtelijke lichamen. Overdelega
tie van bevoegdheid naar privaatrech
telijke lichamen, zoals bijvoorbeeld 
normalisatieorganen, wordt in de wet 
noch de literatuur gesproken. Ook 
Snijders, die baanbrekend werk heeft 
verzet in het denken over de samen
loop van recht en normalisatie, komt in 
zijn dissertatie uit 1987tot deze conclu
sie.35 

De conclusie die uit het voorafgaande 
kan worden getrokken is dat bij starre 
verwijzingen geheel wordt voldaan aan 
de staatsrechtelijke garanties. De wet
gever moet er immers aan te pas 
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komen om naar de nieuwe technische 
norm te verwijzen. Maar dan komt de 
dynamiek van de techniek en de markt 
in gevaar. Open en glijdende verwijzin
gen doen wel recht aan die dynamiek, 
maar voldoen niet of niet in voldoende 
mate aan staatsrechtelijke eisen die 
aan wet- en regelgeving worden ge
steld.36 

Opname van technische normen 
via EG regelgeving 

Het EG Groenboek Normalisatie37 uit 
1990 kiest als beleidslijn normalisatie
activiteiten te laten plaatsvinden door 
in toenemende mate gebruik te maken 
van zelfregulering. Dit beleid werd in
gezet in 1985 met een Resolutie van de 
Raad van Ministers en wordt gekwalifi
ceerd als de Nieuwe Aanpak.38 Deze 
nieuwe aanpak wordt gekenmerkt door 



verschillende aspecten, die alle slechts 
een doel dienen namelijk het creeren 
van (vooral procedurele) voorwaarden 
om door het harmoniseren van techni
sche normen zo snel mogelijk de tech
nische handelsbarrieres weg te 
nemen, waardoor de technische be
lemmeringen in elk geval niet langer 
het realiseren van een interne EG
markt hinderen. Het streven naar een
making van de interne markt heeft tot 
gevolg dat de invloed van de nationale 
normalisatie-organen afneemt, vooral 
als gevolg van de harmonisatiebepa
lingen in het EG Verdrag. Tevens 
neemt de autonomie en beleidsruimte 
van de Lid-Staten af. lmmers het EG
recht is supra-nationaal recht. Het 
Verdrag en de daarop gebaseerde 
Verardeningen warden deel van de na
tionale rechtsorde. De Lid-Staat heeft 
geen implementatiekeuze. In Richt
lijnen opgenomen bepalingen dienen 
qua inhoud onderdeel van de nationale 
rechtsorde te warden gemaakt, maar 
de Lid-Staat kan zelf het implementa
tie-instrument kiezen. Onderstaande 
afbeelding illustreert dit. 

[Verd rag 

Verordening 

'------4Richtlijn 

Lidstaat heeft: 

De hierboven al aangehaalde Nieuwe 
Aanpak van de EG is gebaseerd op vier 
fundamentele principes. Vooral het 
vierde principe is hiervan belang: 

Nationale autoriteiten zijn verplicht 
pradukten te erkennen wanneer 
deze voldoen aan geharmoniseer
de technische normen omdat deze 
pradukten dan geacht warden 
overeen te stemmen met de we
zenlijke vereisten van een Richtlijn 
die is vastgesteld op grand van arti
kel 100 EG Verdrag.39 

De Open Network Provison (ONP) 
Kaderrichtlijn is een dergelijke op grand 
van artikel 1 OOA vastgestelde Richt
lijn.40 Bij wijze van voorbeeld wil ik op 
deze Richtlijn iets uitgebreider ingaan. 
De Richtlijn geeft een kader om te 
komen tot een Pan-Europese open en 
transparante toegang tot de telecom
municatie-i nfrastructuur. Per type tele
communicatiedienst zullen sectorregels 
warden opgesteld en gefaseerd warden 
vastgesteld. De structuur van de op de 
ONP Kaderrichtlijn gebaseerde maatre-

Lidstaat heeft: 
Geen keuze 

[, lmplementatie-keuze :.A.ar1ilevelin9- ------------- ~I 

, 'I ' ' ' 
~ ----- ------ --- -- -------' 
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gelen blijkt uit de afbeelding op de vol
gende pagina. 

In artikel 3 ONP Kaderrichtlijn wordt op
gesomd welke wezenlijke vereisten de 
open toegang tot de telecommunicatie
infrastructuur mogen beperken waarbij 
deze overigens wel in overeenstem
ming met het Gemeenschapsrecht die
nen te zijn. De open toegang mag wor
den beperkt door wezenlijke vereisten 
te stellen: 

1. Ter beveiliging van het netwerk; 
2. Ter handhaving van de netwerkin

tegriteit; 
3. In gerechtvaardigde gevallen, wan

neer deze noodzakelijk zijn voor de 
interoperabiliteit van telecommuni
catiediensten, en 

4. Waar van toepassing, ter bescher
ming van gegevens. 

Artikel 4 van de Richtlijn geeft de EG 
Commissie de mogelijkheid aan ETSI 
en CEN/CENELEC opdracht te ver
strekken over te gaan tot de ontwikke
ling van (bepaalde) technische nor
men. Artikel 5 legt op de Commissie de 
verplichting regelmatig een referentie
lijst van Europese technische normen 
te publiceren; de laatste dateert van 
begin april 1993.41 In de Kaderrichtlijn 
gebruikt de Commissie een open ver
wijzingssystematiek, artikel 5 lid 1. In 
de Referentielijst hanteert zij de glij
dende verwijzing. De Commissie heeft 
wel de verplichting regelmatig aanpas
singen en wijzigingen op de lijst te pu
bliceren. Maarde inhoudelijkevaststel
ling van de technische norm berust bij 

14 

de Europese normalisatie-organen. 
Hier kan dus worden geconstateerd 
dat zich op Europees niveau een aan 
het nationale niveau gelijke ontwikke
ling voordoet. De regelgevende EG
overheid treedt terug. De feitelijke in
houdelijke invulling wordt, overigens 
wel binnen zekere grenzen, namelijk 
het Gemeenschapsrecht en de vastge
stelde wezenlijke vereisten, overgela
ten aan de normalisatie-organen.42 

Normalisatie: Recht of Techniek 
Door in Europese en nationale wet- en 
regelgeving glijdende en open verwij
zingsregels op te nemen kan de 
wetgever zich naar mijn mening niet lan
ger kwijten van de taak beslissende in
vloed uit te oefenen op ontwikkeling en 
implementatie van de techniek. Het is in 
mijn ogen overigens niet noodzakelijk 
dat de wetgever alleen maar starre ver
wijzingsregels gaat hanteren. Evenmin 
moet de wetgever zich op detailniveau 
met het normalisatieproces gaan be
moeien. Maar de wetgever, zowel op 
Europees als nationaal niveau, dient 
een juridisch kader te scheppen waar
aan elke tot stand gebrachte of in ont
wikkeling zijnde technische norm kan 
worden getoetst.43 

Laat ik eerst een enkel voorbeeld geven 
en aan de hand daarvan verduidelijken 
wat ik bedoel.44 Op dit moment komt het 
fenomeen betaaltelevisie (meestal aan
geduid met 'pay-per-view') langzaam tot 
ontwikkeling. Dit geeft de mogelijkheid 
om op elk gewenst moment naar vrijwel 
elke gewenste film te kijken via een aan
sluiting op het kabelTVnet. Uiteraard 



Huurlijnen 
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PSDS 

I I I I 

___ -!--_ ~ -- _,__[cs~os--
, ' ~.-... ,---
' ' ( I ___ -!- __ i-- _ MooeVSernafonie J 

tegen betaling. Nu kan dit type dienst
verlening op verschillende (technische) 
manieren worden gerealiseerd. In de 
eerste plaats doorgebruik te maken van 
een afstandsbediening, telefoon of 
computer, waarmee wordt "ingelogd" 
op een elektronische videotheek. Nadat 
de kijker zich bekend heeft gemaakt, 
kan uit een groot aantal films worden ge
kozen. Een dergelijke manier zorgt voor 
het onstaan van een databank bij de vi-

I I I I ' 1- - ----~ 

--:- __ 1Telex 
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' 
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I 

Toekomstige voors~len 

' In ontwerp 

Voorstel 

Vastgestekl 

deotheek met daarin gegevens van 
mensen die abonnee zijn, welke films 
werden bekeken, met welke frequentie, 
etc. Deze vorm van betaaltelevisie le
vert bijvoorbeeld interessante informa
tie op voor direct-marketing doelein
den.45 Het is vanuit privacy-optiek de 
vraag of we als consu ment op deze "bij
verschijnselen" van betaaltelevisie zit
ten te wachten. Duidelijke contractuele 
en wellicht wetgevende maatregelen 
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zijn nodig om dit type dienstverlening 
goed te reguleren en misbruik te voorko
men. 

Betaaltelevisie zou ook op een heel an
dere manier kunnen worden gereali
seerd. Technici ontwerpen een alge
meen toepasbare "strippenkaartlezer" 
die op het kabelTVnet kan worden aan
gesloten. Vervolgens kunnen bij elke 
sigarenverkoper "strippenkaarten" (dit 
kunnen ook magneetstrippenkaarten 
of smart-cards zijn) worden gekocht. 
Nadat de kaart door de lezer is ge
haald, en er een gedeelte van het te
goed op de strippenkaart is afgeschre
ven, verkrijgt men rechtstreeks toe
gang tot de elektronische videotheek 
en het recht om een film te bekijken. Op 
deze manier gerealiseerd hoeft er 
geen aparte regelgeving te worden ge
construeerd om de privacy van abon
nees te beschermen. 

Met andere woorden, de eerstetoets in 
het door mij bedoelde kader zou moe
ten zijn of niet een zodanige technische 
oplossing kan worden gekozen dater 
helemaal geen regelgeving aan te pas 
hoeftte komen. 

Grondrechten, opgenomen in interna
tionale verdragen, maar ook in onze 
Grondwet, zoals bijvoorbeeld eerbiedi
ging van de persoonlijke levenssfeer of 
het correspondentiegeheim, kunnen 
dienen als tweede toetsteen voor het 
beantwoorden van de vraag of een be
paalde technische norm bij implemen
tatie in voldoende mate aan deze rech
ten tegemoet zal komen. Zo wordt op 
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dit moment een felle strijd gevoerd over 
de hantering van (technische) -crypto
grafische- normen die de vertrouwelijk
heid van correspondentie in informatie
verwerkende systemen en telecom
mu nicatienetwerken aanzienlijk beter 
kunnen garanderen dan de huidige 
technische normen. De hantering van 
dergelijke technische normen stuit ech
ter op grote bezwaren van de zijde van 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Heimelijk aftappen en leesbaar maken 
van gegevensuitwisseling wordt name
lijk aanzienlijk moeilijker, zo niet onmo
gelijk.46 Dat betekent, (maar wat is daar 
nieuw aan?), dat bij het toestaan van 
een bepaalde graad van cryptografie 
een afweging moet worden gemaakt 
tussen enerzijds het recht van de Staat 
om in het belang van de openbare vei
lig heid bepaalde aftaprechten te krij
gen, tegen anderzijds het belang van 
het individu of de onderneming bij eer
biediging van het correspondentiege
heim. 

Storme heeft veel kritiek op de groeien
de betekenis van de techniek op, dan 
wel in het recht. Tengevolge van de 
voortschrijdende dominantie van de 
technologie in onze samenleving wor
den technische normen meer en meer 
richtinggevend.47 Zij worden in toene
mende mate door de gehanteerde ver
wijzingssystematiek ge'incorporeerd in 
het recht en verheven tot juridische 
normen. Maar de gehanteerde verwij
zingssystematiek maakt ze vrijwel on
grijpbaar voor het recht. Deze passieve 
houding van het recht en zijn actoren 
leidt tot receptie van pure techniek bin-



nen het, maatschappelijke en juridi
sche, normen- en waardensysteem. 
Het recht en de wetgever brengt hier
mee zijn eigen primaat van ordening 
gebaseerd op rechtszekerheid, rede
lijkheid en billijkheid in gevaar. Storme 
heeft het in ditverband zelfs over in dis
krediet brengen.48 

Het recht en de wetgever zou zijn norme
rende functie (in dit tijdperk van techniek 
en technologie) moeten "hernemen" en 
daarbij voorwaarden voor en grenzen 
aan technische ontwikkelingen en haar 
receptie in bindende juridische normen 
moeten stellen. Anders wordt techniek 
recht. Maar ook technici dienen zich be
wustte zijn van de hierboven geschetste 
ontwikkelingen. Oat dit bewustzijn er niet 
altijd is, moge blijken uithetvolgende: De 
Kroes had het onlangs op een symposi
um aan de TU in Delft zelts over de Trias 
Politica in de normalisatie, inclusiet nor
menwetgever en normenpolitie, en dat 
onder het motto: Niemands Meester, 
Niemands Knecht.49 Bij dergelijke op
vattingen is het gevaar niet denkbeeldig 
dat technici op termijn zichzelf en de 
techniek in diskrediet brengen, door "be
vrijd" van de regelzuchtige overheid wel
iswaar aan de dynamiek van de markt en 
de technologie tegemoet te kunnen 
komen maar na verloop van tijd tot de 
ontdekking te komen dat de samenle
ving niet meervolgt. 

In onderwijs en onderzoek aan deze 
Universiteit en in de faculteit Wijsbe
geerte en Maatschappijwetenschap
pen vanuit het leerstoelgebied Recht en 
Techniek een bijdrage te kunnen leve-

ren op het hierboven geschetste span
ningsveld tussen recht en techniek be
schouw ik als een uitdaging en een eer. 

Ter afsluiting 

Heren van het College van Bestuur; 
Mijnheer de Rector Magnificus, 
De uitdaging die mij wacht om aan de 
TUE recht te doceren wordt door som
migen om mij heen gekwalificeerd als 
het werken in het hol van de leeuw. lk 
ben U zeer erkentelijk dat U mij de kans 
heeft gegeven hier te kunnen werken. 
lk zal mij naar vermogen inzetten om 
aan het door U in mij gestelde vertrou
wen te voldoen. 

Dames en Heren, Decaan en Leden 
van de Faculteit Wijbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen, 
Bijna 1 O jaar geleden werd de studier
ichting Techniek en Maatschappij een 
feit. Wij zullen samen in een continu 
proces van verandering op het gebied 
van onderwijs en onderzoek moeten 
toewerken naar de volgende eeuw. In 
die volgende eeuw zullen immers onze 
afgestudeerden werkzaam zijn. Laten 
we gezamenlijk zorgen voor beleidsin
genieurs die op hoog kwalitatief niveau 
beleid kunnen formuleren met betrek
king tot onderwerpen als virtuele wer
kelijkheid, cyber space en robots die 
bestuurd warden door kunstmatige in
telligentie en fuzzy logic. 

Waarde Koers, beste Albert, 
lk had mij nooit kunnen bekwamen op 
het snijvlak van recht en techniek zon-
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der jouw stimulans en gegeven vrijheid. 
In denken en doen beschouw ik jou als 
mijn leermeester. lk ben je zeer erken
telijk voor jouw steun in mijn jaren bij 
Juridische lnformatica in Utrecht. 

Waarde Berkvens, beste Jan, 
Nog altijd denk ik met enige nostalgie 
terug aan onze gezamenlijke reizen in 
de ochtendforensentrein van 's Herto
genbosch naar Utrecht. Jouw creativiteit 
en je niet aflatende stimulans om op de 
ingeslagen weg door te gaan betekende 
veel. Daarvoor ben ikje zeer erkentelijk. 

Beste Eddy, Jeannette, Marius, Peter, 
Ted en Wim, 
Aan ons de zware taak om in het al eer
der gememoreerde proces van continu 
verandering richting te geven aan en 
het implementeren van onderwijs en 
onderzoek in het leerstoelgebied. Aan 
ons ook de zware taak om onze indivi
duele en gezamenlijke expertise zicht
baar te maken aan collega's en studen
ten. Zeer erkentelijk ben ik ju I lie voor de 
gegeven steun en de ontvangen colle
gialiteit. 

Dames en Heren Studenten, 
In een tijd waarin specialisatie, ontwer
pen en fundamenteel onderzoek be
langrijke keuze factoren zijn in de uni
versitaire omgeving, getuigt het van 
meed om te kie;;:en voor een studie die 
zich beweegt op het snijvlak van tech
niek en samenleving. U heeft niet geko
zen voor een monomane studie maar 
juist een die discipline-overschrijdend 
is. Uw meed wil ik proberen te honore
ren door m ij naar vermogen in te zetten. 

18 

Beste collega 's van Doornhein/ 
De Vries & Partners, 
Anderhalf jaar geleden zette ik mijn 
eerste schreden in de harde leerschool 
van de praktijk. Er ging een nieuwe we
reld voor mij open, een wereld van pas
sie voor de mensen en tegelijkertijd het 
streven naar kwaliteit in het werk. 
Daarvoor ben ik ieder van jullie zeer er
kentelijk. 

Lieve Moeder, 
Onafhankelijk zijn, je verantwoordelijk
heid kennen, je vrijheid koesteren en 
creativiteit nastreven, dat waren jouw 
wijze lessen voor mij . Dat ik hier van
daag mag staan is vooral ookjouwver
dienste. 

Lieve Saskia, 
Jouw overtuigingskracht en onafhan
kelijk denkvermogen zijn voor mij heel 
belangrijk. Voor jouw vertrouwen en 
steun ben ik je heel dankbaar. Onze 
discussies over de rol die de techniek in 
de maatschappij zou moeten spelen 
zijn voor mij een voortdurende bron van 
inspiratie. 

lk heb gezegd. 



Noten results of science, technology and 

1. Zie voor het belang dat de Minister van experience, and aimed at the promotion 

Economische Zaken aan normalisatie en of optimum community benefits". 

certificering, mede in relatie tot wet- ISO/I EC, Guide No. 2, Geneve 1986. 

geving, hechtzijn recente nota: lnforma- 7. Brussaard heeft in een publikatie uit 

tietechnologiebeleid in de jaren negentig, 1988 betoogt dater zeker voor de 

Hande/ingen Tweede kamer, 1992 - Nederlandse overheidssector een 

1993, 22995, nr. 1, pp. 4, 7-8, 10 en 13. onderscheid zou moeten worden 

2. Technische normen dienen overigens gemaakt tussen standaardisatie en 

onderscheiden te worden van stan- normalisatie, zie B.K. Brussaard, 

daarden, zie hieronder. Standaardisatie en lnformatievoor-

3. Hoewel we het ons nauwelijks realiseren ziening in de Openbare Sector; Waarom 

is het wereldomspannende telecom- overheidsautomatisering niet zonder 

municatienetwerk het mooiste voorbeeld standaardisatie kan, Ministerie van 

van een genormaliseerd en gestan- Binnenlandse Zaken, Nederlands 

daardiseerd geheel. Met vrijwel elke Normalisatie lnstituut, Nederlands Ge-

plaats op de wereld kunnen we vanuit nootschap voor lnformatica, 20-4-1988, 

onze eigen huiskamer telefonisch pp. 1-6. 

communiceren zonder ingewikkelde 8. C.F. Cargill, Information Technology 

ingrepen. Standardization; Theory, Process, and 

4. U.S. Congress, Office of Technology Organizations, Digital Press, Bedford 

Assessment,_ Global Standards: Building MA 1989, pp. 41-42. De belangen om te 

BlocksfortheFuture, TCT-512, komen tot een technische norm of 

Washington D.C., U.S. Government standaard kunnen enorm zijn. De strijd 

Printing Office 1992. om te komen tot een keuze voor HDTV 

5. Dit betekent overigens niet dat hetgeen bevestigen dit. In essentie is deze strijd 

ik hieronder zal betogen niet ook effect een strijd over technische norm en of 

zou moeten hebben op de milieu- standaarden, met, en dat moet woren 

normen die als doel hebben het toegegeven, enorme industriepolitieke 

realiseren en instandlaten van een belangen. Het normalisatie- en stan-

leefbaar milieu, door het vaststellen van daardisatieproces staat dus tevens bloot 

allerlei emissievoorschriften, etc. aan handelspolitieke invloeden. Zievoor 

6. Een technische norm is volgens ISO/IEC: dit aspect, Michael B. Spring and Lois F. 

"a document, established by consensus Lunin, Introduction and Overview, 

and approved by a recognized body, that Journal of the American Society for 

provides for common and repeated use, Information Science, vol 43, no. 8 

rules, guidelines or characteristics for ac- (September) 1992, p. 522. 

tivities or their resu Its aimed a the 9. Zie NEN, GEN en ISO, Algemene infor-

achievement of the optimum degree of matie en regels en procedures voor 

order in a given context. Standards participatie aan normalisatiewerk, 

should be based upon the consolidated Reader, Nederlands Normalisatie 
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lnstituut, Delft, ongedateerd en onge

nummerd . 

10. In deze paragraaf word! ondertech

nische norm tevens standaard begre

pen. 

11 . Bovenstaande doelstellingen zijn 

ontleend aan Eckhard Bolenz, 

Technische Normung zwischen "Markt" 

und ''Staat"; Untersuchungen zur 

Funktion, Entwicklung und Organisation 

verbandlicher Normung in Deutsch/and, 

[32] Wissenschaftsforschung, Bielefeld 

1987' pp. 6-8. 

12. Ontleend aan A. Thiard, W.F. Pfau, 

Research & development and standardi

zation, A guide, Europese Commissie en 

Europese VrijhandelsAssociatie , 

Brussel pp. 49-50. 

13. Het Cecchini rapport schatte de ver

tegenwoordiging van het totaal aan 

geplaatste overheidsopdrachten in 1986 

op een bedrag van 530 miljard ECU . Dit 

bedrag is gelijk aan ea. 15% van het 

bruto binnenlands produkt van de Ge

meenschap. Deze 530 miljard ECU was 

op dat moment 30 miljard ECU meerdan 

de totale waarde van de intracommu

nautaire handel. Zie P. Cecchini (et.al) , 

Alles op alles voor Europa - de uitdaging 

1992, Een verslag van het onderzoeks

projekt betreffende "De kosten van een 

niet-verenigd Europa'', Commissievan 

de Europese Gemeenschappen, 

Amsterdam/Brussel 1988, p. 52. 

14. Zie bijvoorbeeld artikel 2, Resolutie van 

de Raad betreffende normalisatie op he! 

terrein van informatietechnologie en 

telecommunicatie, PB EG, 87/95, L 

36/31 , waarde verplichting is opge

nomen dat Lid-Staten bij openbare 

aanbestedingen verwijzingen moeten 
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opnemen naartechnische (voor)nor

men. Zie bijvoorbeeld ook artikel 13, 

Richtlijn van de Raad betreffende de pro

cedures bij openbare aanbestedingen 

van eniteiten die opereren in de water, 

energie, transport en telecommunicatie 

sectoren, PB EG 90/531 , L 297/1. 

15. Binnen deze 'Code' wordt onder 

technische norm verstaan : "a technical 

specification approved by a recognised 

standardizing body for repeated or conti

nuous application, for which compliance 

is not compulsory". Zie voor de definitie 

van technische norm in ISO context, 

hierboven noot 6. Zie over het verschil in 

reikwijdte van het beg rip "standard'', 

S. Farr, Harmonisation of technical stan

dards in the EC, Chancery Law, London 

1992, p. 16. Het verschil kan vooral war

den toegeschreven aan het werkgebied 

van de GATT en EG enerzijds, beide 

organisatie dragen immers een verant

woordelijkheid in het handelsverkeer, 

terwijl anderzijds de ISO de definitie 

gebruikt om het resultaat van het norma

lisatieproces zelf aan te duiden. 

16. De gegevens in Tabel 1 zijn ontleend 

aan F. Nicolas en J. Repussard, 

Common Standards for Enterprises, 

Official Publications for the European 

Communities, Luxemburg 1988, p. 26. 

Gegevens in Tabel 2 zijn ontleend aan A. 

Thiard , W.F . Pfau, Research& develop

ment and standardization, A guide, 

Europese Commissie en Europese 

VrijhandelsAssociatie, Brussel 

pp. 50-51. 

17. Hieronder zal niet aan de orde komen 

welke financiele belangen en investerin

gen noodzakelijk zijn om het normalisa

tieproces zijn loop te la ten hebben. 



Binnen de International Organisation for 

Standardization (ISO) word! al 15 jaar 

lang gewerkt aan het normaliseren van 

informatieverwerkende systemen. De 

ISO heeft binnen de context van het 

zogenaamde Open Systems Inter

connection (OSI) model meer dan 200 

technische normen het licht laten zien . 

Volgens recente Amerikaanse schat

tingen heeft dit gehele proces tot nu toe 

ongeveer US 1 miljard gekost. Zie hier

over, Michael B. Spring and Lois F. 

Lunin, Introduction and Overview, 

Journal of the American Society for 

Information Science, vol 43, no. 8 

(September) 1992, p. 522. Zonder het 

OSI model echter zouden informatie

voorzieningssytemen en hun onderlinge 

koppelbaarheid nooit hun huidige func

tionaliteit hebben kunnen bereiken. En 

zou ook de mark! voor informatieverwer

kende systemen nooit zo groot zijn 

geweest. 

18. Het valt buiten het bestek van deze rede 
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