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Zowel normen op papier als in digitale vorm worden beschermd door het auteursrecht (copyright). 

Derden hebben altijd schriftelijke toestemming nodig van het BEC voor elke gehele of gedeeltelijke 

reproductie van normen en normatieve documenten, ongeacht de context of omstandigheden.  

 

Aanvraag voor reproductie  

Derden die een of meerdere kleine fragmenten van normen of normatieve documenten willen 

reproduceren volgens het principe van redelijk gebruik, kunnen toestemming vragen door het bijgevoegde 

aanvraagformulier in te vullen.  

 

Voor reproductieaanvragen die afwijken van het principe van redelijk gebruik, kan je contact opnemen met 

het BEC via centraloffice@ceb-bec.be 

 

Redelijk gebruik  

Redelijk gebruik omvat de reproductie van kleine fragmenten voor niet-commerciële, educatieve en 

informatieve doeleinden volgens specifieke regels:  

• Kleine fragmenten zijn beperkte teksten, gegevens, cijfers, tabellen, foto's of tekeningen. Ze 

mogen geen fundamenteel of essentieel onderdeel zijn van de publicatie. De gereproduceerde 

tekst mag niet meer dan 10% bedragen van de normatieve tekst van elke afzonderlijke 

bronpublicatie (exclusief voorpagina, inhoudstafel...);  

• Voorbeelden van niet-commerciële doeleinden zijn: documenten voor promotie, beoordeling, 

commentaar, analyse en andere gelijkaardige educatieve of informatieve toepassingen;  

• De fragmenten mogen niet gepubliceerd worden op openbare websites. Dit is enkel toegestaan 

op een intranet of website met beperkte toegang via wachtwoord/ledenaccount...).  

 

Basisvoorwaarden voor een publicatie met reproductie  

De basisvoorwaarden voor de publicatie met reproductie zijn: 

• De publicatie mag niet lijken op een BEC-norm of andere -publicatie. Ze moet dus een andere 

lay-out hebben en de titel ervan moet aangeven dat het geen norm of normatief document is; 

• Je moet de bron van elke gereproduceerde tekst vermelden;  

• De publicatie moet een verklaring bevatten dat de officiële BEC-normen en -publicaties 

waarnaar wordt verwezen, beschikbaar zijn bij het BEC;  

• Je moet een exemplaar van de publicatie in elke taal bezorgen aan het BEC.  
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Toestemming  

Na een positieve beoordeling van de aanvraag en een akkoord met de aanvrager zal het BEC hem 

toestemming verlenen. 

 

Aanvraagformulier 

In te vullen door de aanvrager  

 

Wettelijke naam van de organisatie van de aanvrager: …………………………………………………………………………….. 

Fysiek adres van de organisatie van de aanvrager: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Postadres van de organisatie van de aanvrager: (indien verschillend van fysiek adres)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Btw-nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam hoofdcontactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Geef aan welke tekst gereproduceerd zal worden.  

Normnr. …………………………………………………..Tekst: …………………………………………………………………………………… 

Normnr. …………………………………………………..Tekst:…………………………………………………………………………………… 

Normnr. …………………………………………………..Tekst: …………………………………………………………………………………… 

Normnr. …………………………………………………..Tekst: …………………………………………………………………………………… 

Normnr. …………………………………………………..Tekst: …………………………………………………………………………………… 

 

 

Geef een korte beschrijving van de publicatie en het doel ervan:  
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Wanneer je dit AANVRAAGFORMULIER ondertekent, geef je aan dat alle verstrekte informatie correct is.  

 

Aanvrager:        Voor akkoord:  

 

Naam:          

          

Handtekening:  

 

 

Datum:         Datum:  

 

 

Gelieve dit formulier terug te sturen naar: CEB-BEC – A. Reyerslaan 80 - 1030 Brussel  

E-mail: centraloffice@ceb-bec.be 

Jo Cops 
Secretaris-Generaal van het BEC 
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