
 
 Deze checklist staat op www.managementsupport.nl 

Lettertekens in grensoverschrijdende elektronische communicatie  
 
Een woord van waarschuwing voor het gebruik van accenten bij e-mail, internet of SMS is op 
zijn plaats. Accenten bijvoorbeeld, willen namelijk nogal eens vreemd overkomen in allerlei 
landen. Dat komt omdat de eerste ASCII-codes bedacht zijn voor het Engels. Oorspronkelijk 
waren er dan ook maar 128 ASCII-codes. Al snel bleek dat dit niet toereikend was om alle 
taaleigen letters, letters met accenten of valutasymbolen weer te geven. Want een citroen is 
nu eenmaal geen Citroën. Als reactie hierop maakte men de zogenaamde extended ASCII-
tekenverzamelingen. Het probleem is dat er in de praktijk verschillende ASCII-varianten 
naast elkaar zijn ontstaan. Ieder met vijfennegentig vaste ASCII-tekens als basis. Dergelijke 
verschillen kunnen van invloed zijn op webmail of e-mail via een mobiele telefoon. De 
verschillende fabrikanten passen vaak een lokale variant toe en dat kan ongewenste 
resultaten opleveren bij grensoverschrijdend contact. Zo zien umlauts of Franse é�s er nog 
wel eens vreemd uit bij ontvangst in een ander land. Bijvoorbeeld de volgende zin: 
 

Avez-vous oubliÃ© vos codes d'accÃ¨s - tÃ©lÃ©chargez ici. 
(Avez-vous oublié vos codes d�accès - téléchargez ici) 

 
Ga daarom na of je berichten goed aankomen. Vooral wanneer het eigennamen betreft, kan 
een fout pijnlijk zijn. Mede daarom past men in Duitstalige e-mails de specifieke Duitse 
letters aan. Zo wordt de Ringel-s vervangen door een dubbele s en krijgen letters met een 
umlaut een extra e erachter (Güter > Gueter). Precies zoals men dat in Duitstalige 
kruiswoordpuzzels oplost trouwens. Ook voor andere talen bestaan er vaak dergelijke 
oplossingen.  
De tabel hieronder geeft de aandachtspunten voor enkele andere exporttalen.  
 

Taal Teken Alternatief ASCII-
code 

   

Catalaans ŀ l . n.v.t. 
Deens, Noors, Zweeds æ a e Alt-145 
Deens, Noors, Zweeds � o e Alt-156 
Deens, Noors, Zweeds å a a Alt-134 
Hongaars á a ' Alt-160 
Hongaars é e ' Alt-130 
Noors ø a ' n.v.t. 
Pools ć c ' n.v.t. 
Pools (meerdere letters) ź z ' n.v.t. 
Portugees ã n.v.t. n.v.t. 
Portugees õ n.v.t. n.v.t. 
Sloveens (meerdere letters) � s n.v.t. 
Tsjechisch (meerdere letters) Ť T� n.v.t. 

 
 


