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INLEIDING TOT DE NORMALISATIE
DE NORMALISATIE IN DE INFORMATIE- EN

COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN

Waarom een techno over de normalisatie?

Op het eerste zicht heeft dit onderwerp een beetje een negatieve connotatie. Sommigen
associëren het met het beeld van vervelende uniformiseringsprocédés, vastgelegd door
technocraten met een afkeer van creativiteit. Anderen doet het denken aan weinig
democratische methoden die gebruikt worden door dictatoriale regimes om een ‘sociale
normalisatie’ op te leggen. Daarom preciseren we dat het onderwerp van deze techno de
technische normalisatie is.

Het is de bedoeling algemene kennis te brengen over de wereld van de normalisatie. Wij
willen de lezer vertrouwd maken met concepten, afkortingen (CE, CEN, ISO, enz.) en een
woordenschat waarmee hij steeds vaker geconfronteerd wordt, niet alleen in de pers maar ook
op de etiketten van de producten die hij koopt. Wij willen ook aantonen dat de technische
normen nuttig zijn en, tot slot, geven wij enkele voorbeelden in het domein van de ICT
(informatie- en communicatietechnologieën).

Deze techno wil een globaal overzicht geven. Lezers die gespecialiseerd zijn in de
normalisatie, dienen dus niet verbaasd te zijn wanneer zij hierin vereenvoudigingen vinden,
zowel vanuit technisch als wettelijk standpunt.

1. Inleiding: waarom normen?

Ieder van ons werd reeds geconfronteerd met de problemen veroorzaakt door lacunes in de
normalisatie binnen bepaalde domeinen. Denken we maar aan de verschillende frequenties
van de wisselstroom in de Verenigde Staten (60 Hertz) en in Europa (50 Hertz), aan de niet-
geharmoniseerde stopcontacten, en niet alleen op wereldvlak maar zelfs op het Europese
niveau, aan de afstand tussen treinsporen die verschillend is in Spanje en Portugal ten
opzichte van de rest van West-Europa. In elk van deze gevallen veroorzaakt het gebrek aan
normalisatie moeilijkheden bij het gebruik en het verkeer van producten of diensten.
Deze voorbeelden tonen aan dat normalisatie onmisbaar blijkt voor de verbruikers en de
producenten. Zij is zelfs voordelig. Door de hindernissen voor het verkeer van goederen te
verminderen, bewerkstelligt de normalisatie voor producenten schaalvoordelen,
vereenvoudigt zij het productieproces en vermindert zij dus de kosten hiervan. Een dergelijke
vermindering is uiteraard gunstig voor de verbruiker. Toch gebeurt het dat de normalisatie
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slecht onthaald wordt, wanneer zij buitensporig is (in Noorwegen, bijvoorbeeld, publiceerde
de nationale instelling voor normalisatie een tekst die de vorm en de verhoudingen van
kerstbomen voorschrijft...) of wanneer zij te laat komt ten opzichte van de technologische
evolutie (dit is het geval voor verschillende normen met betrekking tot het OSI-model).

Vooraleer we verder gaan, moeten we een precieze definitie geven van wat we verstaan onder
(technische) norm en (technische) normalisatie.

2. Het concept technische norm

Zelfs wanneer we ons beperken tot de technische sector, heeft het woord ‘norm’ diverse
betekenissen. Voor de man in de straat heeft het woord een algemene betekenis, die min of
meer synoniem is met reglementering, specificatie (we spreken bijvoorbeeld over de norm die
het maximale dioxinegehalte in voeding vastlegt). In de wereld van de ‘professionele’
normalisatie wordt het woord norm echter in een veel preciezere betekenis gebruikt:

Een norm wordt een ‘formele norm’ wanneer hij erkend is door een officiële instelling voor
normalisatie. Deze organisaties worden beschreven in deel 3.

Hieronder gaan wij dieper in op de vijf kenmerken van een norm, in de volgorde waarin zij
voorkomen in de bovenstaande definitie.

Publiek beschikbaar: dit wil zeggen voor iedereen toegankelijk. Dit criterium onderscheidt de
publieke normen van de ‘private’ industrienormen. Sommige grote ondernemingen gebruiken
naast de officiële normen immers ook normen die specifiek zijn voor het intern gebruik,
waartoe het publiek geen toegang heeft. We onderstrepen dat ‘publiek beschikbaar’ niet wil
zeggen ‘gratis beschikbaar’. Er is hier een gelijkenis met de Europese richtlijnen of bepaalde
Belgische reglementeringen die publiek beschikbaar zijn maar waarvoor men moet betalen, in
die zin dat men, om er kennis van te nemen, het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen of het Belgisch Staatsblad moet kopen.

Vrijwillig toegepast: in tegenstelling tot wat velen denken, is een norm, per definitie, niet
verplicht van toepassing. Een norm weet zich al dan niet door te drukken door het feit dat de
‘markt’ (de kopers en de producenten) hem gunstig vindt. Het respecteren van een norm kan
dus een verkoopargument zijn. Een norm wordt soms verplicht onder druk van de
omstandigheden: als een meerderheid van de actoren in een economische sector namelijk
beslist een norm te hanteren, dan zal de minderheid geleidelijk aan verplicht worden hem te
gebruiken, maar dit zal niet het resultaat zijn van een wettelijke verplichting.

Zelfs de Europese richtlijnen leggen het respecteren van de Europese normen niet als
dusdanig op: het respecteren van de Europese normen wordt beschouwd als een voldoende
(en niet noodzakelijke) voorwaarde voor de conformiteit met de richtlijnen.

Een norm is een specificatie die publiek beschikbaar is, die vrijwillig
wordt toegepast (d.w.z. niet verplicht), die bekomen is door
consensus en ter advies voorgelegd is aan alle betrokken partijen
om te voldoen aan collectieve behoeften.
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Op dit vlak merken we op dat een norm verschilt van een technische reglementering. Een
technische reglementering is een specificatie die uitgewerkt is door een openbare overheid,
met of zonder de consensus van de betrokken partijen en met verplichte toepassing.

Bekomen door consensus: binnen de groep experts die een norm uitwerkt, is de tekst van de
norm het resultaat van een globaal onderling akkoord.

Ter advies voorgelegd aan alle betrokken partijen: de uitwerking van de norm moet zodanig
verlopen dat elke burger commentaar kan geven en wijzigingen kan vragen vóór de norm
gepubliceerd wordt. We zeggen dat het proces voor de uitwerking van de norm transparant is.
In tegenstelling tot een reglementering wordt een norm bekomen via een vrij democratisch
proces. De door de experts opgestelde tekst wordt immers voorgelegd aan een dubbele filter:
eerst een openbaar onderzoek (in dit stadium kan de tekst geamendeerd of geweigerd worden)
en dan een formele stemming (uiteraard wordt de tekst niet voorgelegd volgens het algemeen
stemrecht...).

Voldoen aan collectieve behoeften: de experts die de norm uitwerken, moeten toezien op de
behoeften van alle economische actoren. Het hierboven beschreven transparante proces
draagt bij tot het respecteren van dit criterium.

Ondanks de genomen voorzorgen kan het gebeuren dat een norm niet echt overeenstemt met
de behoeften van de markt. Aangezien een norm niet verplicht toegepast moet worden, zijn
het uiteindelijk alle potentiële gebruikers van de norm die beslissen of hij werkelijk
aangenomen wordt. Om terug te komen op het voorbeeld van de kerstbomen, het zou
bijvoorbeeld kunnen dat de Noorse consumenten de voorkeur geven aan bomen met
anarchistische vormen en de norm zal dan zuiver theoretisch blijven. Een ander voorbeeld zijn
de ODA-normen (Office Document Architecture) die eerst gepubliceerd werden door de ITU
en daarna door de ISO (zie verder, in deel 3, voor de betekenis van deze afkortingen) en die
slechts zeer gedeeltelijk gebruikt worden: de uitgevers van software hebben nooit producten
ontwikkeld die conform zijn aan deze normen omdat er geen echte druk was vanwege de
gebruikers.

De normen opgesteld door officiële organisaties voor normalisatie voldoen aan de vijf
bovenstaande criteria. Er worden ook normen opgesteld door andere organisaties, aangeduid
door de generieke term ‘consortia’. Hun rol wordt hieronder beschreven in deel 4. De
specificaties opgesteld door consortia zijn niet allemaal normen volgens de hierboven
gedefinieerde betekenis.
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3. De officiële organisaties voor normalisatie

3.1. Algemene voorstelling
De officiële organisaties voor normalisatie zijn als dusdanig erkend door de staten of door een
supranationale overheid. Sommige van hen zijn zeer bekend zoals de ISO (International
Organization for Standardization) of het CEN (Comité Européen de Normalisation).

De officiële normalisatie is verticaal gestructureerd in drie grote sectoren en horizontaal in
geografische zones. De sectoren zijn: de Telecommunicatie, de Elektrotechniek en alle andere
activiteitsgebieden. De horizontale geleding bestaat uit nationale, regionale en mondiale
instellingen (het regionale niveau verwijst hier naar een niveau gelegen tussen het nationale
niveau en het mondiale niveau: in de praktijk gaat het om Europa, de landen van de zone van
de Stille Oceaan, enz.).

We krijgen dus de volgende tabel:

TELECOM ELEKTRO-
TECHNIEK

ANDERE
DOMEINEN

MONDIAAL
NIVEAU

ITU
International

Telecommunications
Union

IEC
International

Electrotechnical
Commission

ISO
International

Organization for
Standardization

EUROPEES NIVEAU
ETSI

European
Telecommunications
Standards Institute

CENELEC
Comité Européen de

Normalisation
Electrotechnique

CEN
Comité Européen de

Normalisation

NATIONAAL
NIVEAU

BIPT
Belgisch Instituut
voor Postdiensten

en Telecommunicatie

BEC
Belgisch

Elektrotechnisch
Comité

BIN
Belgisch Instituut
voor Normalisatie

Hoewel in de bovenstaande tabel op nationaal niveau alleen de Belgische organisaties
vermeld worden, is het duidelijk dat nationale instellingen zoals het DIN (Duits Instituut voor
Normalisatie), het BSI (British Standards Institute) of de AFNOR (Association Française de
Normalisation) veel bekender zijn, dankzij sommige van hun realisaties: het DIN, bijvoorbeeld,
ligt aan de oorsprong van de norm A4 (papierformaat) en het BSI ligt aan de oorsprong van
de ontwikkeling van de kwaliteitsnormen ISO 9000.

Het ANSI (American National Standards Institute) heeft eveneens een zekere faam (alle
informatici kennen de ASCII-norm voor de binaire weergave van de tekens en alfanumerieke
karakters die gebruikt worden door computers: ASCII is het acroniem van American Standard
Code for Information Interchange). Deze organisatie stelt niet alleen normen op, zij speelt ook
een federaliserende rol voor de zeer talrijke (verschillende honderden) specifieke organisaties
voor normalisatie per subsector die bestaan in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot wat er
gebeurt in Europa, is de ‘normenmarkt’ in Noord-Amerika namelijk vrij. Het kan gebeuren dat
in een zelfde domein, bijvoorbeeld de staalindustrie, concurrerende organisaties voor
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normalisatie bestaan die leven van de verkoop van hun normen en aanverwante diensten
(seminaries, boeken, enz.).
We moeten opmerken dat er op nationaal vlak niet noodzakelijk een afzonderlijke instelling
bestaat voor elke sector (bijvoorbeeld, in het Verenigd Koninkrijk cumuleert het BSI de
activiteiten in de drie sectoren; in de Verenigde Staten vertegenwoordigt het ANSI tegelijk de
ISO en de IEC).

Op Europees niveau dekken het CEN, het CENELEC en het ETSI niet alleen de landen van de
Europese Unie maar ook de landen van de EVA (Europese Vrijhandels-Associatie), en
geleidelijk aan bepaalde landen van het voormalige ‘Oostblok’.

Er bestaan ook andere ‘formele’ organisaties voor normalisatie in specifieke sectoren. Een
belangrijk voorbeeld is de UN/CEFACT die op het niveau van de Verenigde Naties de
uitwerking coördineert van de EDIFACT-normen (EDIFACT is de afkorting van Electronic
Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Dit is een geheel van normen
bedoeld om de wereldhandel te vereenvoudigen en die uitwisselingsformaten specificeren
voor een groot aantal administratieve of commerciële documenten (onder meer facturen,
bestelbonnen, leveringsbonnen). De UN/CEFACT werkt in verbinding met de hierboven
vermelde officiële organisaties voor normalisatie.

Naar de normen wordt meestal verwezen met een afkorting die de organisatie van herkomst
aanduidt, gevolgd door een nummer en het jaar van uitgave (bijvoorbeeld ISO 7816-1:1998,
een norm m.b.t. de smart cards), behalve op Europees niveau. De geharmoniseerde Europese
normen hebben, ongeacht hun organisatie van herkomst, een verwijzing die begint met het
acroniem EN, gevolgd door een nummer en het jaar van uitgave. De instelling van herkomst
wordt niet vermeld. Dit werd opzettelijk zo gedaan om het bewijs te leveren van de
samenwerking tussen de Europese organisaties voor normalisatie en om te onderstrepen dat
alle Europese normen één samenhangend geheel vormen.

3.2. De evolutie naar de Europese normalisatie

Aanvankelijk bestonden er alleen nationale organisaties voor normalisatie, die normen
opstelden voor lokaal gebruik. Sommige van deze normen gingen soms in tegen de geest van
de normalisatie: zij waren bedoeld om de nationale markt te beschermen tegen invoer.

De toename van de internationale uitwisselingen en de wens om een einde te maken aan de
hindernissen voor het verkeer van goederen en diensten hebben de nationale organisaties
ertoe aangezet samen een gemeenschappelijke organisatie op te richten die mondiale normen
zou uitvaardigen. Zo onstonden de IEC, de ITU en de ISO.

Op het vlak van de ICT (Informatie- en Communicatietechnologieën) is de ITU bekend door
haar reeks X-normen, onder meer de normen X400 op het gebied van de e-mail. Sommige van
deze normen werden overgenomen door de ISO in het kader van het befaamde OSI-model
(Open Systems Interconnection).

De normalisatie op wereldvlak vertoont een zwak punt: het bestaan van een mondiale norm
(ISO bijvoorbeeld) impliceert niet verplicht de harmonisatie van de nationale normen: volgens
de statuten van de ISO worden de landen die lid zijn, niet verplicht hun nationale normen in te
trekken wanneer er een ISO-norm bestaat voor hetzelfde onderwerp, ook al zijn deze nationale
normen en de ISO-norm tegenstrijdig. Een dergelijke soepele en op het eerste zicht weinig
samenhangende structuur is noodzakelijk op wereldvlak: het is ondenkbaar dat alle landen die
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lid zijn van de ISO (een honderdtal) economisch of technologisch tegelijk klaar zijn om
dezelfde norm in praktijk te brengen.

In het beperktere kader van Europa is zo een weinig verplichtende structuur niet efficiënt. Om
een echte Europese eenheidsmarkt te creëren, die het vrij verkeer van goederen en diensten
garandeert, diende men een geheel van geharmoniseerde normen uit te werken die op
identieke wijze toegepast kunnen worden in elk land van Europa (alleen de vertaling en enkele
elementen op het vlak van de presentatie mogen variëren van land tot land) en die dus alle
nationale normen met betrekking tot hetzelfde onderwerp vervangen. De landen mogen wel
doorgaan met het publiceren van nationale normen in specifieke domeinen die niet gedekt
worden door de geharmoniseerde normen. Zoals hierboven gemeld was het irrealistisch een
dergelijke aanpak op te leggen op wereldvlak. Het is daarom dat er een Europese instelling
werd gecreëerd, het CEN, dat dezelfde domeinen dekt als de ISO (op dezelfde manier werden
het CENELEC en het ETSI gecreëerd die respectievelijk in relatie staan met de IEC en de ITU).
Deze organisaties wonnen sterk aan belangrijkheid vanaf de tweede helft van de jaren 1980,
toen de Europese Commissie hen vroeg om de normen op te stellen die noodzakelijk zijn voor
het uitwerken van de ‘Eenheidsmarkt’, in het kader van wat men ‘de Nieuwe Aanpak’ noemt.

Er is nog een andere reden waarom het nodig was Europese instellingen te creëren: de
normalisatie op wereldvlak is buitengewoon traag (onder meer omdat er door het principe van
de transparantie een openbaar onderzoek gestart moet worden voor elk normontwerp, en dit
in een honderdtal landen) en de normalisatie heeft steeds meer nood aan snelle procedures.

4. De niet-officiële organisaties voor normalisatie: de
consortia

Het is voornamelijk in de sector van de informatica en de telecommunicatie dat er een
‘parallelle’ structuur voor normalisatie is ontstaan. Er bestaat een groot aantal consortia (meer
dan 150) die streven naar de harmonisatie op het vlak van de ICT. Dit zijn:

• Ofwel groeperingen van fabrikanten, software-uitgevers en dienstverlenende
maatschappijen. Op het vlak van de IT citeren we als bekendste:

De ECMA, de vereniging van constructeurs van informatica- en communicatie-
uitrustingen (historisch was het acroniem ECMA de afkorting van European Computer
Manufacturers Association, maar aangezien er praktisch geen Europese computer-
constructeurs meer zijn, heeft de vereniging zich opengesteld voor andere partners
waardoor zij haar naam verloor maar toch haar afkorting behield). Eén van de specificaties
van de ECMA is het ECMAscript, dat het Javascript ‘normaliseert’.

De OMG (Object Management Group), die als doelstelling heeft het aanmaken van
geharmoniseerde specificaties voor de software-industrie. De OMG stelde de
CORBA/IIOP-specificatie op.

De Open Group, die voortvloeit uit de fusie van X/Open en de Open Software Foundation,
is actief in de UNIX-omgeving.

• Ofwel groepen gebruikers van IT-oplossingen in een specifiek domein (bijvoorbeeld het
ECBS, het Europees Comité voor Banknormen).
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• Ofwel groepen die onder hun leden niet alleen handelsmaatschappijen tellen maar ook
universiteiten of onderzoekscentra: bijvoorbeeld, de IETF (Internet Engineering Task
Force), het W3C (World Wide Web Consortium).

Deze consortia werden gevormd omdat de procedures die gebruikt werden door de officiële
organisaties voor normalisatie (ISO, IEC, ITU, enz.) te traag zijn gebleken ten opzichte van de
zeer snelle veranderingen van de technologie. Een opmerkelijk voorbeeld wordt geleverd door
de normalisatie van de netwerkarchitectuur: de extreem trage normalisatie van het model in 7
lagen (OSI-model) door de ITU en de ISO kreeg concurrentie van de TCP/IP-specificaties die
bekomen werden door soepele en snelle procedures en die nu 'feitelijke' normen zijn.

Sommige van deze consortia zijn zeer open (bijvoorbeeld de twee reeds genoemde consortia:
de IETF en het W3C) en het harmonisatieproces dat zij toepassen, voldoet aan de vijf
bovenvermelde kenmerken, zodat we hun specificaties mogen beschouwen als normen: dit is
het geval voor de befaamde RFC's (Requests for Comments) die gepubliceerd worden door de
IETF.

Andere consortia werken dan weer op een meer ‘ondoorzichtige’ manier: het gaat vaak om
groepen verkopers die hun eigen ‘standaarden’ ontwikkelen en producten commercialiseren
die conform zijn aan deze standaarden. De SNIA (Storage Networking Industry Association)
is bijvoorbeeld actief op het vlak van de opslag van gegevens en meer in het bijzonder van de
opslagnetwerken (de Storage Area Networks, afgekort: SAN). Deze groepen, die profiteren
van de traagheid van de officiële normalisatie, hopen dat hun standaarden aangenomen zullen
worden door de markt en ‘de facto’-normen zullen worden. Het gevaar is dat er dan
incompatibele normen opduiken die gemaakt zijn door concurrerende groepen.

Zeer vaak voldoen de door deze consortia opgestelde specificaties slechts gedeeltelijk aan de
criteria die hierboven vermeld werden in de definitie van een norm. Meestal ontbreekt het
aspect ‘transparantie’: de teksten worden voorbereid door een klein aantal betrokken firma’s
en er is geen openbaar onderzoek.

Vanuit het standpunt van de ‘publieke beschikbaarheid’ doen de consortia het echter vaak
beter dan de officiële organisaties voor normalisatie. In vele gevallen zijn de specificaties van
de consortia immers gratis, wat begrijpelijk is aangezien het gaat om firma’s die er belang bij
hebben dat hun specificaties zo breed mogelijk verspreid worden.

We zien dat het gebeurt dat consortia sommige van hun normen ter goedkeuring voorleggen
aan een ‘formele’ instelling voor normalisatie, zodat zij een grotere zichtbaarheid en een
officieel karakter krijgen. Op het gebied van de bankkaarten, bijvoorbeeld, waren het de
banken die erop aandrongen dat hun specificaties onderworpen zouden worden aan de
procedures van het CEN en de ISO.
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5. Het aanmaken van normen in het algemeen

Hieronder beschrijven wij zeer beknopt de manier waarop de normen van het CEN worden
aangemaakt (bij andere officiële organisaties wordt een gelijkaardig proces gevolgd).

Wanneer één of meer actoren uit een economische sector (overheid, consumenten-
vereniging, producenten) vinden dat het noodzakelijk is een nieuwe norm te creëren, dan
wordt het technische werk (d.w.z. de uitwerking van de tekst van de norm) toevertrouwd aan
een groep van experts (afkomstig uit diverse Europese landen) die ‘Technisch Comité’
genoemd wordt. Deze experts worden niet bezoldigd door het CEN en zij zijn geen
normalisatie-‘ambtenaren’: zij worden tewerkgesteld door verschillende firma’s (industrieën,
software-uitgevers, enz.) die hen gedurende een percentage van hun tijd gratis in dienst
stellen van de normalisatie, voor de uitwerking van een specifieke norm. Deze aanpak (de
gedeeltelijke financiering van het normalisatiewerk door de economische actoren) draagt ertoe
bij dat de op te stellen norm voldoet aan een reële behoefte. Het feit dat de experts slechts
deeltijds beschikbaar zijn, vertraagt echter het proces.

Het CEN telt ongeveer 250 Technische Comités die elk gespecialiseerd zijn in een domein. Het
werk van elk technisch comité wordt gecoördineerd door één van de nationale organisaties
voor normalisatie. Het globale beheer van de normalisatie is geen eenvoudige taak: een
normontwerp volgt een ‘fabricageketen’ die verschillende etappes omvat: de eerste versie, de
afstemming van de drie officiële taalversies (Duits, Engels, Frans), het openbaar onderzoek in
elk Europees land, de integratie van de gevraagde wijzigingen, de kwaliteitscontrole, het
aanmaken van de uiteindelijke versie, de formele stemming, de distributie. Het probleem is dat
het moeilijk is deze productieketen globaal te automatiseren omdat, op het niveau van
bepaalde etappes, elk normontwerp ‘enig in zijn soort’ is. Dit impliceert dat de monitoring van
het geheel van de normontwerpen (er zijn momenteel ongeveer 8.500 projecten aan de gang)
en van de 250 Technische Comités vrij complex is.

Anderzijds veroorzaken de aard van de tussenkomende partijen (zoals hierboven vermeld zijn
de experts die de normtekst opstellen niet voltijds beschikbaar) en de vereiste consensus en
transparantie een zekere traagheid: tussen de aanvangsfase (opstarten van een project) en de
slotfase (publicatie van een norm) verloopt er in de meeste gevallen ten minste twee jaar, wat
onaanvaardbaar is in domeinen die zeer snel evolueren zoals de Informatie- en
Communicatietechnologie.

6. Het aanmaken van normen in het domein van de
ICT

We hebben reeds herhaalde malen onderstreept dat de officiële normalisatie in het domein
van de ICT te traag is gebleken ten opzichte van de technologische evoluties. Dit is één van
de redenen waarom de specificaties van de consortia (die veel sneller en soepeler werken dan
de officiële organisaties) zich in heel wat gevallen opgedrongen hebben als feitelijke normen.
We hebben reeds vermeld dat dit niet de ideale oplossing is omdat het proces voor de
uitwerking van deze specificaties niet altijd transparant is. De firma’s waaruit het consortium
bestaat, proberen uiteraard hun eigen producten door te drukken als normen. De officiële
Europese organisaties hebben daarom gereageerd. We geven u twee voorbeelden:
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Het ETSI kon het proces versnellen door de aard van de actoren te veranderen: het zijn niet
langer experts die door hun onderneming gedurende een bepaald percentage van hun tijd
gratis ter beschikking worden gesteld van de normalisatie. Het zijn nu betaalde experts met de
opdracht een normtekst op te stellen binnen een bepaalde tijdspanne, in het kader van een
structuur gebaseerd op Project Teams . Bovendien worden de normen van het ETSI alleen in
het Engels gepubliceerd.

Het CEN heeft een nieuwe soepele structuur gecreëerd: de CEN Workshops. Om te
vereenvoudigen, kunnen we zeggen dat een CEN Workshop een ‘licht’ Technisch Comité is
met een versnelde procedure. Het is de bedoeling resultaten voort te brengen met de
soepelheid en de snelheid van de consortia en toch de transparantie van de officiële
normalisatie te behouden. We zullen het hebben over een ‘nieuwe’ officiële normalisatie. Een
CEN Workshop maakt pre-normen (CEN Workshop Agreements genaamd, afgekort: CWA),
uitsluitend in het Engels. Er bestaan CEN Workshops voor verschillende onderwerpen, onder
meer voor JAVA/XFS en XML/EDI.

We onderstrepen dat het weinig zin heeft om in het domein van de ICT strikt Europese
normen op te stellen. Daarom trachten het CEN en het ETSI globale normen op te stellen die
overgenomen worden op wereldvlak. De experts die tussenkomen in de project teams en
workshops zijn afkomstig van over de hele wereld.

7. Normalisatie en certificatie

Steeds meer producten die in België gecommercialiseerd worden, dragen vermeldingen als
‘CE’, ‘BENOR’, ‘CEBEC’, ‘TUV’, enz. (deze vermeldingen zijn niet altijd geëtiketteerd op het
product zelf, zij kunnen ook voorkomen op de verpakking of in de documentatie die bij het
product gevoegd is). Wat betekenen nu deze afkortingen? In het algemeen wijzen deze
afkortingen erop dat de producten conform zijn aan de normen. Enige toelichting:

• De afkorting ‘CE’ (in het administratief jargon spreken we van het ‘CE-merk’) is verplicht
in alle sectoren waarin er Europese richtlijnen bestaan (bijvoorbeeld, voor elektrische
apparaten zoals pc’s, printers, scanners, enz., bestaan er richtlijnen aangaande de
elektrische veiligheid). Deze afkorting wijst erop dat de fabrikant waarborgt dat zijn
product conform is aan de Europese richtlijnen. Zoals we hierboven gezien hebben,
volstaat het dat het product conform is aan de betreffende Europese normen. De fabrikant
kan hiervan het bewijs leveren door het product voor te leggen aan een onafhankelijke
instelling die het zal testen. Is het resultaat positief, dan zal zij een gelijkvormigheidsattest
afleveren (we spreken eerder van een gelijkvormigheidsmerk).

• De Europese wetgeving is echter complex: het is niet verplicht om voor alle producten met
het ‘CE’-merk een beroep te doen op een certificatie-instelling. In veel gevallen volstaat de
gelijkvormigheidsverklaring opgesteld door de fabrikant. In dit geval moeten we
vertrouwen hebben in de fabrikant. Hieronder vindt u een typisch voorbeeld van een
gelijkvormigheidsverklaring voor pc-schermen.
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GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING

Ik ondergetekende, Directeur van de Maatschappij XXX, verklaar op mijn eigen
verantwoordelijkheid dat het product:

Kleurenmonitor van het type YYY

conform is aan de volgende Europese normen:

EN 50082-1/1992, EN 55022/1987, EN 60555-2/1987

De fabrikant weet natuurlijk dat hij een risico loopt (financiële boetes) als hij het ‘CE’-merk
aanbrengt op niet-conforme producten. De zaak van de eclipsbrillen die het ‘CE’-merk
droegen maar niet conform waren, toont aan dat sommige fabrikanten bereid zijn dit risico
te lopen (en de consumenten een risico te laten lopen...).

• In sectoren waarin er geen Europese richtlijnen bestaan, is het CE-merk niet verplicht, maar
om commerciële redenen kan een fabrikant het voordelig vinden een merk te bekomen van
een certificatie-instelling, wat bewijst dat zijn product conform is aan de betreffende
normen. Sommige fabrikanten laten hun producten zelfs certificeren door verschillende
certificatie-instellingen, in België en in het buitenland. Dit verklaart waarom er op sommige
producten zoveel etiketten plakken. De merken die in België afgeleverd worden, zijn
voornamelijk CEBEC voor elektrisch materiaal en BENOR in de andere sectoren. TUV is
een Duits gelijkvormigheidsmerk dat zeer gewaardeerd wordt.

8. Voorbeeld van normalisatie in IT: SGML/HTML/XML

8.1. Inleiding
De normalisatie in het domein van de markup-talen (SGML, HTML en XML) geeft een
interessant voorbeeld van de complementariteit tussen de ‘traditionele’ officiële normalisatie,
de normalisatie ontwikkeld door de consortia en de ‘nieuwe’ officiële normalisatie.

We herhalen even dat de markup-techniek toelaat om in een document (opgesteld in een
neutraal formaat, bijvoorbeeld ASCII) enerzijds de inhoud te onderscheiden en anderzijds de
logische structuur en de presentatie. De markup bestaat erin op bepaalde plaatsen van de
tekst ‘markeringen’ in te voegen (we spreken ook van ‘bakens’ of van ‘tags’) die de logische
structuur van de tekst aangeven of de manier waarop bepaalde delen van de tekst
weergegeven moeten worden (op het scherm of afgedrukt). Sinds het einde van de jaren
zestig werden er verschillende markup-‘talen’ gedefinieerd: onder markup-‘taal’ verstaan we
een verzameling regels die aangeven hoe de bakens moeten voorgesteld worden, welke de
toelaatbare bakens zijn, hoe deze bakens ingekapseld kunnen worden, enz.
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8.2. SGML en de ISO
In de jaren ‘80 ontwikkelde de normalisatie in dit domein zich binnen de ISO. We moeten
zeggen dat de ISO zelf, als organisatie, sterk geïnteresseerd was omdat zij op zoek was naar
tools om haar eigen normen te structureren. De norm SGML (Standard Generalized Markup
Language) werd gepubliceerd in 1986 (ISO 8879). Deze norm definieert niet één unieke
markup-taal, hij definieert eerder algemene regels die gerespecteerd moeten worden door de
markup-talen. Met SGML kunnen we op genormaliseerde wijze markup-talen definiëren die
eigen zijn aan specifieke domeinen, d.w.z. aan klassen van documenten (een domein is
bijvoorbeeld de documentatie in de auto-industrie, de publicatie van kranten of zelfs de
publicatie van normen). Concreet kunnen we met SGML per klasse van documenten een DTD
(Document Type Definition) definiëren die de structuur van de documenten van deze klasse
specificeert. Er bestaat bijvoorbeeld een DTD die de structuur beschrijft waaraan de
documenten van de klasse ‘ISO-normen’ conform moeten zijn.

De norm SGML kende veel succes in omgevingen waar het volume aan documenten
omvangrijk is (de investering nodig voor de creatie van een SGML-DTD is alleen in dit geval
gerechtvaardigd) en waar de logische structurering belangrijker is dan de presentatie (de
presentatie-aspecten worden weinig gedekt door de SGML-norm). Het departement Defensie
van de VS heeft aan zijn leveranciers opgedragen dat zij hun contractuele documenten moeten
doorsturen overeenkomstig een SGML-DTD. Een zwak punt van de norm is dat hij te complex
is en te veel opties toelaat.

8.3. HTML en het W3C
Een bekend voorbeeld van een markup-taal is HTML (Hypertext Markup Language),
ontworpen door Tim Berners-Lee in 1991 en populair gemaakt door het WEB. Minder bekend
is dat HTML conform is aan de SGML-norm: er bestaat een DTD voor HTML; of beter
gezegd, er bestaan DTD’s voor de opeenvolgende versies van HTML. Omwille van de
soepelheid en de snelheid werd de normalisatie van deze DTD’s niet toevertrouwd aan de
ISO maar aan het consortium W3C. Dit consortium is in feite uitgegroeid tot de instelling voor
normalisatie van het WEB. Het telt nu meer dan 300 leden, waaronder constructeurs
(bijvoorbeeld COMPAQ, IBM, SUN), software-uitgevers (onder meer MICROSOFT en
ORACLE), telecommunicatie-operatoren (bijvoorbeeld ATT en zelfs BELGACOM), maar ook
niet-commerciële entiteiten (Universiteiten, Onderzoekscentra). Het is dus een open
omgeving waarvan de specificaties opgesteld worden volgens een transparant proces.

We mogen zeggen dat HTML, een universeel middel om documenten te presenteren, echt het
succes van het WEB gemaakt heeft. Toch vertoont HTML twee zwakke punten:

1. In de opeenvolgende officiële HTML-normen die het W3C gepubliceerd heeft, werd de
lijst van toegelaten bakens uiteraard strikt vastgelegd. Aangezien de behoeften sneller
geëvolueerd zijn dan de normen, hebben de software-uitgevers het initiatief genomen om
bakens toe te voegen die niet voorzien zijn in de normen en die niet altijd op dezelfde
manier geïnterpreteerd worden door de verschillende browsers. Dit verklaart ook waarom
een zelfde document anders afgebeeld kan worden in functie van de browser.

In verband met de browsers is er nog een andere reden waarom HTML niet ‘neutraal’ is.
Aangezien de eerste versies van de commerciële browsers tolereerden dat de HTML-
documenten niet helemaal conform waren aan de officiële HTML-specificatie, hebben de
ontwikkelaars er een gewoonte van gemaakt om HTML-pagina’s te produceren die
syntactisch niet correct zijn. Dit zorgt ervoor dat meer dan 75% van de code in de recente
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versies van de browsers moet proberen de syntaxisfouten die toegelaten zijn in de HTML-
documenten correct te interpreteren. Deze interpretaties kunnen variëren van browser tot
browser.

2. Hoewel de HTML-norm conform is aan SGML, respecteert hij de geest van SGML niet
helemaal. In de SGML-filosofie wordt de nadruk namelijk gelegd op de logische
structurering van de documenten, terwijl in HTML de bakens voornamelijk dienen om te
verwijzen naar de presentatie en zeer weinig naar de logische structuur.

Dit bemoeilijkt het opzoeken van inhoudelijke informatie in een verzameling van HTML-
documenten. Dit is ook de reden waarom HTML niet geschikt is voor de gestructureerde
uitwisseling van informatie van toepassing tot toepassing.

Sommige experts vinden dat de bovengenoemde zwakke punten van HTML beperkingen zijn
die ernstig genoeg zijn om te proberen HTML niet uit te breiden en ervoor te zorgen dat de
huidige versie (HTML 4.0) de laatste zou zijn. Op het niveau van het W3C bestaat er
overigens een werkgroep die de opdracht heeft de specificatie XHTML te definiëren als
toepassing van XML (zie verder).

8.4. De normalisatie van XML
Sinds 1996 zoekt het W3C naar een oplossing voor deze twee zwakke punten, met drie doelen:

• Een genormaliseerde maar flexibele oplossing definiëren die de auteurs van documenten
toelaat zelf hun eigen tags te creëren;

• Rekening houden met de mogelijkheden tot logische structurering van SGML maar ze
vereenvoudigen;

• Rekening houden met het succes van het WEB.

Deze onderneming resulteerde in de ontwikkeling van de norm XML, door het W3C. Zoals
SGML, en in tegenstelling tot HTML, is XML een metataal die algemene regels definieert om
talen te definiëren die eigen zijn aan specifieke domeinen. XML biedt op zich dus geen lijst van
bakens. De auteurs van XML-documenten zullen zelf bakens kunnen definiëren. Anderzijds, in
tegenstelling tot SGML, aanvaardt XML in de syntaxis elementen die het ‘Web enabled’
maken (onder meer het gebruik van URL’s). De eerste versie van de norm XML (XML 1.0)
werd gepubliceerd door het W3C in 1998. Aangezien de ASCII-code niet volstaat om
documenten weer te geven die zich niet beperken tot het Latijnse alfabet, ondersteunt de norm
UNICODE.

Voor de lezer die weinig vertrouwd is met de markup-talen, geven wij hieronder een zeer
eenvoudig (zelfs simplistisch) voorbeeld: het XML-document waarvan we een fragment
beschrijven, is een boekencatalogus. We geven ook de DTD waaraan dit document conform
is. We zien dat de DTD de structuur van het document beschrijft door de lijst te geven van de
elementen van het document alsook van hun hiërarchie en het soort inhoud: #PCDATA wijst
erop dat het element alleen tekst bevat.

De DTD’s van XML vertonen een nadeel: zij laten niet toe voorwaarden uit te drukken op de
gegevens. Daarom ontwikkelde het W3C het concept van het XML-Schema: dit is in zekere
zin een uitgebreide DTD. De normalisatie van dit concept is aan de gang maar het is nog niet
volledig gestabiliseerd.
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De inspanningen om XML te harmoniseren gaan in verschillende richtingen:

1. Enerzijds wordt de syntaxis van XML (en de bijhorende tools) genormaliseerd op
wereldvlak door het W3C;

2. Wat de semantiek betreft, wordt de harmonisatie van DTD’s (en later van de Schema’s)
voor verschillende activiteitssectoren en van XML-tools voor de E-Commerce, eveneens
op wereldvlak, verzorgd door verschillende consortia: bij de belangrijkste vinden we
OASIS (dat voornamelijk software-uitgevers groepeert), en BizTalk (initiatief opgestart
door MICROSOFT, met de steun van verkopers zoals CommerceOne en SAP en van grote
gebruikers zoals BOEING en BP/AMOCO);

3. Anderzijds, in het kader van de Workshop XML/EDI, is het CEN op Europees niveau
actief in het domein van de migratie van bepaalde EDIFACT-boodschappen naar XML-
versies.

Een fragment uit een catalogus

<?xml version = “1.0”?>
<catalog>

<book>
<title>Introduction to XML</title>
<author>

<firstname>Paul</firstname>
<lastname>Prescod</lastname>

</author>
<isbn>0-452-01030-6</isbn>

</book>
<book>

<title>Les technologies florissantes</title>
etc...

</book>

</catalog>
_____________________________________________________________________
__

en de overeenstemmende DTD :

<!DOCTYPE catalog [
<!ELEMENT book (title, author,isbn)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (firstname, lastname)>
<!ELEMENT firstname (#PCDATA)>
<!ELEMENT lastname (#PCDATA)>
<!ELEMENT isbn (#PCDATA)>
]>
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In een analyse over de toekomst van XML onderstreept de GARTNER Group dat een
doeltreffende harmonisatie één van de voorwaarden is voor het succes van XML op
middellange termijn. De GARTNER Group vreest dat de formele normalisatie te traag zal zijn en
dat de proliferatie van concurrerende groepen die proberen op een informele manier hun eigen
standaarden door te drukken, zal leiden tot incompatibele oplossingen. Recente
gebeurtenissen laten ons toe redelijk optimistisch te zijn op het vlak van de samenwerking
tussen de consortia en de ‘formele’ organisaties voor normalisatie: MICROSOFT heeft
benadrukt dat het initiatief BizTalk de organisaties voor normalisatie niet wil vervangen en het
consortium OASIS heeft onlangs de start aangekondigd van een project met UN/CEFACT
opdat de XML-ontwikkelingen in het domein van de EDI rekening zouden houden met alle
resultaten die deze instelling van de Verenigde Naties bekomt.

9. Het succes van de normalisatie in het domein van
de TELECOM

Het zou vervelend zijn mochten we hier in te veel technische details vervallen. We zien het
grote succes van de GSM-norm (Global System for Mobile communications) die uitgewerkt is
door het ETSI. We onderstrepen ook dat het einde van het monopolie van de historische
operatoren (in België: Belgacom) en het openstellen van de markt voor de concurrentie van de
alternatieve operatoren alleen mogelijk was dankzij een zeer grote voorafgaande inspanning
tot normalisatie. Het naast elkaar bestaan van verschillende operatoren impliceert immers dat
er functies voor onderlinge verbinding verzekerd worden en dit vereist dan weer
geharmoniseerde technische oplossingen.

10. Conclusies

De eerste doelstelling van deze techno is het geven van een inleiding aangaande de
concepten van de normalisatie. Wat de impact van de normalisatie in de omgeving van de
sociale zekerheid betreft, zullen wij twee opmerkingen maken vanuit het standpunt van de
informatica en de telecommunicatie:

• Ten eerste is het evident dat wij dagelijks producten en protocollen gebruiken waarvan de
normalisatie goed is vastgelegd, die feitelijk opgelegd zijn: denken we maar aan de TCP/IP-
protocollen, de normen gebruikt door de telecommunicatie-operatoren, enz.

• Er zijn minstens twee domeinen waarin de normen nog niet gestabiliseerd zijn en die
betrekking hebben op de sociale zekerheid:

Het domein van de elektronische handtekening, waarin er weliswaar reeds algemeen
aanvaarde specificaties zijn, maar waarin er nog talrijke punten verduidelijkt moeten
worden. Daarom startte de Europese Commissie het EESSI (European Electronic Signature
Standardization Initiative). Eén van de doelstellingen van het EESSI is de Europese
organisaties voor normalisatie (CEN, CENELEC en ETSI) erop wijzen welke normen zij
prioritair moeten aanmaken in het kader van de elektronische handtekening.

Het domein van de uitwisseling van gestructureerde boodschappen: momenteel wordt de
EDIFACT-norm gedeeltelijk gebruikt, maar hij kende niet het verhoopte succes omwille
van de kosten en de complexiteit. Talrijke auteurs vinden dat XML een mogelijke opvolger
is. Toch is de normalisatie in dit domein slechts gedeeltelijk.

In de twee gevallen is het belangrijk dat instellingen die in deze domeinen actief zijn, de
evolutie ter zake van nabij volgen.


