AUTEURSRECHTEN EN
ANDERE INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN VAN NEN
AFSPRAKEN VOOR EEN BETERE WERELD

NEN’S NORMEN EN MERKEN
IN HET KORT
Een boek, afbeelding, foto, software, magazine, app of een andere
(vorm van) publicatie worden – zowel op papier als digitaal – in beginsel
beschermd door het auteursrecht, een intellectueel eigendomsrecht.
De normen die NEN aanbiedt, zijn door het auteursrecht beschermd.
Naast auteursrechten zijn er ook andere intellectuele eigendomsrechten
zoals merkrechten. NEN heeft zijn naam en logo als woordmerk
respectievelijk beeldmerk in de Benelux en Europa laten registreren.
Deze brochure geeft in het algemeen de grenzen van het gebruik
van de normen die NEN aanbiedt aan als ook het merkgebruik.

Normen
De bedoeling van de ontwikkeling van normen is dat ze zo breed
mogelijk worden toegepast. Normen zijn vastgelegde formele
afspraken die belanghebbende partijen hebben gemaakt voor een
product, dienst of systeem. Dit zorgt voor eenheid, vertrouwen,
zekerheid, veiligheid en kwaliteit.
Waarom is de bescherming van het auteursrecht zo belangrijk?
Het auteursrecht staat NEN toe om het gebruik van de inhoud van
de norm te waarborgen. Zo blijft de integriteit (betrouwbaarheid) en
authenticiteit (echtheid) van die inhoud behouden en kan deze worden
herzien, vertaald, gehandhaafd en openbaar worden gemaakt door NEN.
Dit betekent dat klanten en andere belanghebbenden altijd kunnen
vertrouwen dat ze de juiste versie van de NEN-normen gebruiken,
die door NEN worden uitgegeven.
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Bescherming van het auteursrecht is dus essentieel voor het
normproces en de ontwikkeling ervan. NEN beschermt zijn intellectueel
eigendom zoals het auteursrecht op normen, normontwerpen,
commissiestukken en/of andere NEN-publicaties. NEN-normen zijn
beschermd volgens de Nederlandse wetgeving. Het auteursrecht op
de NEN-normen moet te allen tijde worden gerespecteerd.

Wat is auteursrecht eigenlijk?
In Artikel 1 van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt
omschreven: ’Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de
maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of
van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te
verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.’
Er is sprake van schending van het auteursrecht, als het werk
van de maker wordt geproduceerd, gereproduceerd, opgevoerd,
uitgezonden, gekopieerd, vertaald of bewerkt, zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de maker of van de groep/
persoon die geautoriseerd is het materiaal te beheren. Degene
die het auteursrecht heeft, is de auteursrechthebbende.
NEN is de maker van normen en is dus ook auteursrechthebbende
op al zijn normen.

NORMEN EN AUTEURSRECHT

Door zonder toestemming van NEN normen te kopiëren en/of te
verspreiden, maakt u inbreuk op de auteursrechten van NEN, ook als
dit onbewust of onopzettelijk gebeurt. Schending van het auteursrecht
betekent verlies aan inkomsten voor NEN en NEN lijdt daardoor
dus schade.
Partijen die belang hebben bij het normalisatietraject dragen een deel
van de kosten van het normontwikkelingstraject. Deze inkomsten,
samen met de opbrengst van de beschikbaarstelling van normen
en kennisoverdracht over normen, zorgen ervoor dat NEN al zijn
werkzaamheden kan uitvoeren. Dit maakt normalisatie mogelijk.

De grenzen
Eén van de redenen waarom naleving van het auteursrecht bij (internet)
activiteiten zo moeilijk afgedwongen kan worden, is dat de regels
op zoveel verschillende manieren overtreden kunnen worden.
Er zijn diverse manieren waarop het auteursrecht van NEN kan
worden geschonden:

DVD, USB, Cloud, server, document managementsystemen, Microsoft
Sharepoint, Xerox docushareintranet, website, internet.
•	Illegaal verspreiden van normen – via e-mail of door (foto)kopieën te
maken van de gekochte norm en deze dan te verspreiden. Denk aan:
uploadwebsites, Wiki. enz.
•	Openbaar maken van gekochte normen – hetzij openbaar maken
binnen uw eigen bedrijfsnetwerk of op een openbaar toegankelijke
website, waardoor de norm illegaal aan een grote groep gebruikers
beschikbaar wordt gesteld.
•	Digitalisering - scannen, kopiëren, fotograferen, meerdere back-ups,
enz. voor andere personen.
•	Verwerking van normen - (Deel)vertaling naar eigen taal en deze
delen met anderen.
• Het opnemen van normgegevens in uw bedrijfsdocumenten.

•	Misbruik van wachtwoord – een wachtwoord dat is toegekend aan
een of een bepaald aantal gebruiker(s) voor toegang tot normen
op een speciale website van NEN en vervolgens aan andere
medewerkers of zelfs aan derden wordt verstrekt.

• Het maken van hand-outs.

•	NEN-publicaties digitaal beschikbaar stellen – te denken aan:
Netwerkstation(s), netwerkschrijven, geheugen sticks/kaart, cd’s,
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NORMEN EN DE WET

Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’.
Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel
mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen
een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen
duidelijkheid over en vertrouwen in producten,
diensten of organisaties en dagen de maatschappij
uit te innoveren.
Normen zijn niet verplicht, tenzij er in de wet naar
verwezen wordt. De wet geeft het kader, bijvoorbeeld:
‘een machine moet veilig zijn’. Het antwoord op de
vragen ‘Hoe produceer ik dan een veilige machine?’
of ‘Hoe test ik of mijn product veilig is?’ is in de normen
te vinden. De normen waarnaar de wetgeving verwijst,
geven dus een praktische invulling aan
eisen die in de wet staan.

Vrij beschikbare normen
Een aantal normen is vrij beschikbaar. Dit betekent
dat de norm is ‘afgekocht’. De kosten voor het
beschikbaar stellen van de betreffende norm(en)
worden dan gedragen door een bedrijf, instantie
of overheid. Daarover hebben NEN en deze partij
dan een overeenkomst afgesloten. In het geval van
zo’n overeenkomst wordt de norm(en) kosteloos
aangeboden.
Dat normen vrij beschikbaar zijn, betekent niet
dat de normen vrij zijn van het auteursrecht. De
auteursrechten blijven van toepassing. De vrij
beschikbare norm(en) mag u alleen als ‘standalone
use’ gebruiken. Dit betekent dat u de norm niet met
anderen mag delen. U kunt natuurlijk wel andere
personen erop wijzen dat zij de vrij beschikbare
norm(en) ook bij NEN mogen downloaden.
Twijfels? Aarzel dan niet om het te vragen en stuur
een e-mail naar copyright@nen.nl.
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BEWUSTWORDING

De meest eenvoudige en effectieve manier om het illegaal kopiëren en verspreiden van
(delen van) normen te voorkomen, is ervoor te zorgen dat u als gebruiker de feiten rond het
auteursrecht kent en de gevolgen van schending van het auteursrecht overziet. Om deze reden
Bewustwording
hebben
de internationale normalisatie-instituten ISO en IEC besloten duidelijker aan te geven
De meest eenvoudige en effectieve manier om het illegaal kopiëren en verspreiden van (delen van)
normen te voorkomen, is ervoor te zorgen dat u als gebruiker de feiten rond het auteursrecht kent en
dat
hun
normen auteursrechtelijk beschermd zijn door naast de vermelding van het copyright
de gevolgen van schending van het auteursrecht overziet. Om deze reden hebben de internationale
normalisatie-instituten ISO en IEC besloten duidelijker aan te geven dat hun normen auteursrechtelijk
een
visueel
plaatsen:
beschermd
zijn waarschuwingssymbool
door naast de vermelding van hette
copyright
een visueel waarschuwingssymbool te
plaatsen:

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
DEZE PUBLICATIE IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication
may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm,
storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial
processing, without the written consent of Stichting Koninklijk Nederlands
Normalisatie Instituut.
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut shall, with the
exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties
for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not
transferred or falls by right to Stichting Reprorecht.
Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet
gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Koninklijk
Nederlands Normalisatie Instituut niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie,
microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van
toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut is met uitsluiting
van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen
voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te
treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens
toekomt aan Stichting Reprorecht.

Although the utmost care has been taken with this publication,
errors and omissions cannot be entirely excluded. Stichting
Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut and/or the members
of the committees therefore accept no liability, not even for direct
or indirect damage, occurring due to or in relation with the
application of publications issued by Stichting Koninklijk
Nederlands Normalisatie Instituut.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen
fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten.
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en/of de
leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele
aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade,
ontstaan door of verband houdend met toepassing van door
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut
gepubliceerde uitgaven.

©2020 Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut
www.nen.nl

NEN gebruikt deze waarschuwingssymbolen samen met andere digitale watermerken op haar digitale

normen. Het is een manier om elke gedownloade norm te personaliseren. Het watermerk geeft op
NEN
gebruikt
waarschuwingssymbolen
samen
met de
andere
digitale
elke pagina
van dedeze
norm de
naam van de klant en diens bedrijf
aan, evenals
datum waarop
het watermerken op
downloaden heeft plaatsgevonden. Het laat zien dat de vermelde klant de rechtmatige licentiehouder
haar
normen.worden
Het iste een
manier
om beveiligd,
elke gedownloade
norm te inpersonaliseren.
van diedigitale
norm is. Daarnaast
downloaden
normen
waardoor geen wijzigingen
de
(digitale) normen kunnen worden aangebracht.
Het watermerk geeft op elke pagina van de norm de naam van de klant en diens bedrijf aan,
evenals de datum waarop het downloaden heeft plaatsgevonden. Het laat zien dat de vermelde
klant de rechtmatige licentiehouder van die norm is. Daarnaast worden te downloaden normen
beveiligd, waardoor geen wijzigingen in de (digitale) normen kunnen worden aangebracht.
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WAT MAG ER MET DE NORM WORDEN GEDAAN?

Citeren

(Werk)Kopie is alleen voor eigen gebruik

U heeft het recht om uit de norm(en) te citeren voor het gebruik en
het opnemen in uw bedrijfsdocumentatie, gebruiksaanwijzingen,
handleidingen en softwaretoepassingen toe.

Als u een norm koopt – digitaal of op papier – mag u maximaal één
printversie als (werk)kopie maken, maar deze mag u uitsluitend voor
eigen gebruik gebruiken. Deze (werk)kopie mag niet met anderen
worden gedeeld. Wij geven deze toestemming zodat u op uw
werkkopie aantekeningen, opmerkingen, markeren enz. kan maken en
daarnaast nog steeds een originele schone versie van de norm hebt.

Voor de duidelijkheid: het gaat dus om het overnemen van een zeer
klein gedeelte van een norm. Wenst u meer over te nemen dan het
citaatrecht toestaat, dan kunt u contact met ons opnemen.
Afhankelijk van de normgegevens die u wenst over te nemen,
bekijken we wat de mogelijkheden zijn.
U mag citaten uit de normen gebruiken zonder hiervoor toestemming
te hoeven vragen. Wel moet u daarbij duidelijk de bron vermelden.
Bij citaten is het van belang dat ze relevant zijn in de context en
slechts een klein onderdeel vormen van het geheel.
Een voorbeeld van een duidelijke bronvermelding:
“Het citaat (…) is overgenomen uit de norm NEN 1234:2010 van
NEN in Delft, www.nen.nl.”

Kwaliteitsborging:
ISO 9001 gecertificeerd? Met NEN Connect kunt u aantonen dat
uw beheer van normen (externe documenten) op orde is.
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NEN Connect een legale manier om normen te delen
NEN Connect is de online toegang van NEN. NEN biedt
gebruikers van NEN Connect mogelijkheden aan om op een
legale manier uitgebreid gebruik te maken van NEN-normen.
Door middel van een licentieovereenkomst kunnen meerdere
gebruikers gebruik maken van de normen waarop u een licentie
heeft. Het aantal gebruikers is geheel afhankelijk van wat er
met NEN afgesproken wordt.
NEN Connect helpt gebruikers bij het toepassen van normen,
zodat ze over de juiste informatie en tools beschikken om
zo hun werk, samen met collega’s, zo slim mogelijk te doen.
U hoeft met NEN Connect zich geen zorgen te maken of u
wel of niet NEN-auteursrechten schendt.
Voor meer informatie over NEN Connect: www.nenconnect.nl

BEELDMERKEN NEN

WOORDMERKEN NEN

Het NEN-logo is (ook) beschermd.

Eén van de merkrechten van NEN is de naam NEN. NEN is een beschermd
merk. U kunt dit niet zomaar gebruiken. Toch komt dat helaas voor.

Logo’s van NEN zijn geregistreerde beeldmerken en mogen niet
zonder toestemming worden overgenomen. Werkt u volgens een
bepaalde norm of bent u gecertificeerd op een norm? Dan mag u dit
uiteraard melden in uw communicatie, maar daarbij mag u niet onze
NEN-logo’s gebruiken. Ook het creëren van eigen logo’s met NEN
erin is niet toegestaan.

VERKEERD GEBRUIK
NEN keuringen of NEN-keuringen
NEN gecontroleerd of NEN-gecontroleerd
NEN gecertificeerd of NEN-gecertificeerd
NEN ….. of NEN-……

GOED GEBRUIK
	Keuringen zijn volgens de norm NEN 2484:1989.
	Producten worden gecontroleerd volgens de norm
NEN 3140:2018.
	Wij zijn gecertificeerd volgens de norm
NEN-EN-ISO 9001:2015.
De reden waarom NEN zo strikt toeziet op het gebruik van de NENmerken is om te voorkomen dat het publiek denkt dat NEN keurt of dat
er een verband bestaat tussen uw bedrijf en NEN. Het publiek kan de
indruk krijgen dat u namens NEN keurt, controleert en/of certificeert.
Maar NEN certificeert niet en doet ook géén controle en/of keuringen.
NEN wil zijn onafhankelijkheid en objectiviteit te allen tijde waarborgen.
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MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over normen en auteursrecht kunt u terecht
op onze website nen.nl/veelgesteldevragen
Staat uw vraag daar niet bij, dan kunt u mailen naar copyright@nen.nl
Meer informatie over auteursrecht in het algemeen kunt u inwinnen
bij de Stichting Auteursrechtbelangen, www.auteursrecht.nl
Meer willen weten over NEN, normalisatie en normen?
nen.nl

Onze dank gaat uit naar onze zusterinstituten ISO, IEC en SCC voor het beschikbaar
stellen van hun copyright informatie voor het opstellen van deze brochure.

