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1 Koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom, B.S. 17 augustus 

2004, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 2014, B.S. 14 mei 2014, en van 16 december 2018, B.S. 17 januari 

2019. Een kopie van dit besluit is als bijlage bijgevoegd. 
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 II. 3. ACTIVITEITEN VAN DE SECTIE "AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN" 

II.3.I Voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn 2017/1564 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van 

gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige 

rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of 

anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende 

de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappij 

II.3.2. Voorontwerp van wet tot wijziging van  Boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” van 

het Wetboek van economisch recht en van het Gerechtelijk Wetboek wat de strijd betreft 

tegen de inbreuken op het auteursrecht en op de naburige rechten op het internet 

II.3.3. Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht voor wat 

betreft de vergoeding en transparantie in de audiovisuele sector 

II.3.4. Voorontwerp van wet tot wijziging van  Boek XI “Intellectuele Eigendom” van het 

Wetboek van economisch recht betreffende de implicaties van directe injectie inzake het 

auteursrecht en de naburige rechten 

II.3.5. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde de 

kinderopvangdiensten toe te voegen aan de uitzonderingen op de auteursrechtenregeling 

* * * 
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INLEIDING 

 

De bedoeling van dit rapport is verslag uit te brengen over de werkzaamheden van de Raad voor 

de Intellectuele Eigendom (hierna genoemd de Raad) in 2018. Het gaat om het negende 

activiteitenverslag. 

In het eerste deel van dit verslag wordt de Raad in het algemeen voorgesteld. In het tweede deel 

wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de Raad en van zijn twee secties "Industriële 

Eigendom" en "Auteursrechten en Naburige Rechten" in het jaar 2018. 

 

I. VOORSTELLING VAN DE RAAD VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM 

 

I. 1. MISSIE  

De Raad voor de Intellectuele Eigendom is een adviesorgaan van de betrokken milieus opgericht 

door de federale regering door een koninklijk besluit van 5 juli 20042. 

Zijn hoofdopdracht bestaat erin om adviezen uit te brengen aan de minister die de intellectuele 

eigendom tot zijn bevoegdheid heeft, over alle aangelegenheden die verband houden met de 

intellectuele eigendom3. Het is immers wenselijk dat de overheid die in deze aangelegenheid 

beslissingen neemt, rekening houdt met de adviezen van de academische milieus en van de 

betrokken sectoren. De intellectuele eigendom kent enerzijds sedert enkele jaren een spectaculaire 

ontwikkeling, die grotendeels toe te schrijven is aan technologische evoluties en aan de 

economische, sociale, wetenschappelijke en culturele veranderingen die hieruit volgen. Anderzijds 

is er een nauwe interactie tussen verschillende belangrijke domeinen van de intellectuele eigendom 

en andere rechtstakken zoals het burgerlijk recht, het strafrecht, het vennootschapsrecht, het 

mededingingsrecht, het internationaal recht en de wetgeving inzake volksgezondheid. 

 

I. 2. STRUCTUUR EN SAMENSTELLING 

De Raad is samengesteld uit twee secties: de Sectie « Industriële Eigendom » en de Sectie 

« Auteursrecht en Naburige rechten » die respectievelijk belast zijn met vraagstukken inzake 

industriële eigendom en vraagstukken inzake auteursrecht en naburige rechten4. De Raad komt 

bijeen in een plenaire vergadering om de vraagstukken gemeenschappelijk aan het geheel van de 

intellectuele eigendom te behandelen5. Deze structuur op twee niveaus beoogt rekening te houden 

                                                           
2 Koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom, B.S. 17 augustus 

2004. Dit besluit is op 1 januari 2006 in werking getreden. Het werd laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 

december 2018. 

3 In artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 juli 2004 wordt bepaald: "Onverminderd de bevoegdheden van 

andere instanties inzake intellectuele eigendom, legt de Raad aan de minister, die de intellectuele eigendom tot zijn 

bevoegdheid heeft, hierna de minister genoemd, op eigen initiatief na overleg met de Dienst voor de Intellectuele Eigendom 

of op verzoek van de minister, adviezen voor, over problemen die verband houden met de intellectuele eigendom". 

4 Zie artikel 3, § 1, van het voornoemde koninklijk besluit van 5 juli 2004, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 

2014 en van 16 december 2018. 

5 Zie artikel 5, lid 2, van het voornoemde koninklijk besluit van 5 juli 2004, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 

2014 en van 16 december 2018.  
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met de kenmerken die eigen zijn aan de twee hoofdtakken van de intellectuele eigendom. Ze maakt 

het immers mogelijk dat vraagstukken die horizontaal betrekking hebben op het geheel van de 

intellectuele eigendom, zoals de middelen om de intellectuele eigendomsrechten te doen naleven, 

worden gecoördineerd binnen één enkel orgaan, en dat de vraagstukken die eigen zijn aan elke tak 

van de intellectuele eigendom worden voorgelegd aan de secties die specifiek hieraan zijn gewijd. 

De samenstelling van de beide secties van de Raad is gemengd, in die zin dat elke sectie zowel 

personen omvat die erkend zijn om hun deskundigheid inzake intellectuele eigendom als personen 

die de betrokken sectoren vertegenwoordigen: de ondernemingen, de rechthebbenden, de 

gemachtigden, de consumenten, en sinds maart 2015, de gefedereerde entiteiten6. Deze 

samenstelling wil zowel mensen uit de academische en gerechtelijke wereld als 

vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken milieus bij de uitwerking van adviezen 

betrekken. Binnen de sectie “Auteursrecht en de naburige rechten” heeft deze samenstelling zich 

geformaliseerd door middel van de oprichting van twee sub-secties: de sub-sectie “Deskundigen” 

en de sub-sectie “Belanghebbenden”. Dit laat toe om, afhankelijk van het te behandelen onderwerp, 

vergaderingen te organiseren in aanwezigheid van de leden van een bepaalde sub-sectie, dan wel 

in aanwezigheid van de voltallige sectie “Auteursrecht en de naburige rechten”. 

De leden van de Raad worden benoemd door de Minister van Economie voor een hernieuwbare 

termijn van vier jaar. Elke sectie wordt voorgezeten door een lid van de sectie, aangeduid door de 

Minister van Economie voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. De secties duiden elk in hun 

midden twee ondervoorzitters aan. De Raad wordt beurtelings gedurende één jaar voorgezeten 

door de voorzitter van één van de secties, beginnend met de oudste voorzitter7. De huidige 

samenstelling van de Raad wordt bepaald door het ministeriële besluit van 16 maart 20158.  

Het secretariaat van de Raad en van de secties wordt waargenomen door de Dienst voor de 

Intellectuele Eigendom9. 

De voorzitters van de Raad en van de secties kunnen, in samenspraak met de DIE, het onderzoek 

van sommige vraagstukken die tot hun respectieve bevoegdheden behoren, toevertrouwen aan een 

ad hoc werkgroep, samengesteld uit leden van de Raad of van een sectie die zij aanduiden en uit 

externe personen van wie de medewerking aan de werkzaamheden nuttig wordt geacht.  

De raadpleging van de Raad of van de secties kan schriftelijk gebeuren indien de betrokken 

voorzitter dat gewettigd acht.   

 

 

                                                           
6 Zie artikel 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 juli 2004, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 2014 

en van 16 december 2018. 

 
7 Zie artikelen 3 en 4 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 juli 2004, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 

2014 en van 16 december 2018. 

 
8 Ministerieel besluit van 16 maart 2015 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Raad 

voor de Intellectuele Eigendom, B.S. 27 januari 2015, bl. 19400 e.v.  

 
9 Zie art. 8 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 juli 2004, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 2014 en 

van 16 december 2018. 
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II. ACTIVITEITEN VAN DE RAAD EN DE SECTIES IN 2018 

 

Het doel van dit onderdeel is op synthetische wijze een overzicht te geven van de werkzaamheden 

van de Raad en van de twee secties in de loop van het referentiejaar 2018. Telkens zullen het 

aantal en de data van de vergaderingen, alsook de onderzochte kwesties summier worden 

aangegeven. Dit houdt in dat er uitgebreid zal worden verwezen naar de verslagen van de 

vergaderingen van de Raad en van de twee secties. Indien een ad hoc-groep werd opgericht, zal 

op dezelfde manier worden te werk gegaan. Het gaat dus niet om een exhaustieve weergave van 

alle besprekingen die binnen de Raad en zijn secties zijn gevoerd. 

 

II. 1. ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM 

De Raad heeft in de besproken periode een plenaire vergadering bijeengeroepen op 29 mei 2018. 

Op de agenda stonden de volgende punten:  

- het activiteitenverslag 2017; 

- het activiteitenprogramma voor het jaar 2018; 

- door het secretariaat gegeven informatie over de laatste ontwikkelingen binnen het domein 

van de intellectuele eigendom; 

- door het secretariaat gegeven informatie over de operationele cijfers van de Dienst voor de 

Intellectuele Eigendom in 2017; 

- gastvoorstelling van het IPR Enforcement Package van de Europese Commissie. 

 

II. 2. ACTIVITEITEN VAN DE SECTIE "INDUSTRIËLE EIGENDOM" 

In 2018 vergaderde de sectie "Industriële Eigendom" vier keer, op 7 februari, 25 april, 20 juni en 4 

september. De belangrijkste elementen die door de sectie “Industriële Eigendom” werden 

behandeld, zijn de volgende: 

- Voorontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit met diverse wijzigingsbepalingen 

betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten; 

- Het beroep van octrooigemachtigde: ontwerp van wet houdende bepalingen ter 

bescherming van de titel van octrooigemachtigde en koninklijk besluit van 21 november 

2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988; 

- Implementatie van de hervorming van het Europees octrooisysteem; 

- Afschaffing van de rol van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom als ontvangend 

bureau; 

- Voorstel van verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van 

de verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat 

voor geneesmiddelen (“SPC waiver”); 

- Implementatie van het hervormde merkensysteem in Europa; 

- Omzetting in het Belgische recht van de richtlijn 2016/943 “Bedrijfsgeheimen”; 

- Mededelingen van de Europese Commissie (IP Package en Brexit). 
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II. 2.1. Octrooirecht 

1. Ontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit met diverse wijzigingsbepalingen betreffende 

uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten (ABC) 

De Raad nam op haar vergadering van 25 april 2018 kennis van het project tot wijziging van de 

regelgeving inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten. Dit project dat 

ertoe bestemd is om de regelgeving te wijzigen, wordt gesplitst in verscheidene soorten 

maatregelen. Een eerste voorontwerp van wet werd besproken tijdens deze vergadering.  

De aangehaalde onderwerpen waren: 

- Kleinschalige verbeteringen en rechtzettingen; 

- Harmonisering van de procedures inzake intrekking, verval en afstand; 

- Harmonisering en wijziging van de bepalingen betreffende de aanvraagformulieren voor 

uitvindingsoctrooien en voor ABC; 

- Wijziging van de regularisatietaks (enkelvoudige taks zelfs in geval van opeenvolgende 

regularisaties, taks slechts verschuldigd indien de regularisatie gebeurt op initiatief van de 

Dienst, gewijzigd bedrag); 

- Verduidelijking van de praktijk van de Dienst tijdens het beoordelen van ABC-aanvragen; 

- Wijziging van artikel XI.5 WER ter verduidelijking van de uitsluiting van de 

octrooieerbaarheid van planten- en dierenrassen die uitsluitend verkregen werden via 

werkwijzen van wezenlijk biologische aard.   

 

De Raad heeft deze voorstellen goedgekeurd, mits een aantal lichte wijzigingen aan de formulering 

ervan worden aangebracht. 

 

2. Het beroep van octrooigemachtigde: ontwerp van wet houdende bepalingen ter bescherming 

van de titel van octrooigemachtigde en koninklijk besluit van 21 november 2017 houdende 

wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 

De Raad nam op haar vergadering van 7 februari 2018 kennis van een stand van zaken met 

betrekking tot het ontwerp van wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van 

octrooigemachtigde. De verdere reglementering van het beroep van octrooigemachtigde beoogt de 

kwalitatieve dienstverlening door de octrooigemachtigden in België te verzekeren. Naast de 

oprichting van een Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden, dat de sector in staat zal stellen 

zich beter te vertegenwoordigen, omvat de reglementering eveneens: 

- De verfijning van de toegang tot het beroep voor octrooigemachtigden die het beroep in 

België tijdelijk uitoefenen binnen het kader van de vrije dienstverrichting; 

- De invoering van een stelsel van tucht- en gedragsregels van toepassing op de 

octrooigemachtigden; 

- De organisatie van een permanente vorming ten bate van de octrooigemachtigden; 

- De bescherming van de beroepstitel van “octrooigemachtigde”; 

- De invoering van een beroepsgeheim voor de octrooigemachtigden; 

- De invoering van een spreekrecht voor de octrooigemachtigden in octrooigeschillen voor de 

Belgische hoven en rechtbanken. 

Ten slotte nam de Raad tijdens dezelfde vergadering akte van het koninklijk besluit van 21 

november 2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988, dat op 1 januari 
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2018 in werking trad. Het koninklijk besluit voorziet enerzijds in de omzetting van richtlijn 

2013/55/EU voor wat betreft het beroep van octrooigemachtigde en anderzijds in een aantal 

optimalisaties voor de werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden. 

 

3. Implementatie van de hervorming van het Europees octrooisysteem 

De Raad werd op haar vergadering van 7 februari 2018 geïnformeerd over de wet van 19 

december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in 

verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht. Die 

wet past sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht aan zodat een 

geharmoniseerd juridisch kader kan worden geïmplementeerd met het oog op het operationeel 

worden van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) en van het eenheidsoctrooi. De wijzigingen 

betreffende de harmonisering van rechten en uitzonderingen zullen in werking treden op de dag 

waarop de UPC-overeenkomst ten opzichte van België in werking treedt. Verder vernam de Raad 

dat het ontwerp van wet houdende instemming met het Protocol inzake voorrechten en 

immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht was overgemaakt aan de minister van 

Buitenlandse Zaken om te worden ingediend bij het Parlement. 

 

4. Afschaffing van de rol van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom als ontvangend bureau 

 

Op haar vergadering van 7 februari 2018 nam de Raad kennis van de inwerkingtreding van de 

artikelen 21 en 24 van de wet van 29 juni 2016, op 1 april 2018. Deze artikelen voorzien een 

beperking van de mogelijkheid tot indiening van Europese octrooiaanvragen en PCT-aanvragen bij 

de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Gebruikers van het Belgisch octrooisysteem kunnen – en 

moeten – deze aanvragen nog slechts bij de Dienst indienen indien zij de Belgische nationaliteit 

hebben of hun woonplaats of zetel in België en de aanvraag van belang kan zijn voor de 

verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat. Voor PCT-aanvragen treedt de 

Dienst in geen geval meer op als ontvangend bureau in de zin van het PCT. Deze taken worden 

gedelegeerd aan het Europees Octrooibureau. 

 

5. Voorstel van verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de 

verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor 

geneesmiddelen (“SPC waiver”) 

Tijdens de vergadering van 7 februari 2018 nam de Raad akte van de consultatie die door de 

Europese Commissie georganiseerd werd met betrekking tot aanvullende beschermingscertificaten 

en uitzonderingen op vlak van onderzoek. De Europese Commissie haalde in haar consultatie een 

aantal mogelijkheden aan om tegemoet te komen aan een aantal vastgestelde problemen, en 

peilde naar het standpunt van de belanghebbenden. Op basis van deze consultatie en een aantal 

studies, deed de Europese Commissie vervolgens een voorstel van verordening houdende 

wijziging van de verordening (EG) nr 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat 

voor geneesmiddelen, welke een zogenaamde “SPC manufacturing waiver” invoert.  

 

Tijdens de vergadering van 20 juni 2018 werd dit voorstel van verordening een eerste keer 

besproken binnen de Raad. Tijdens de vergadering van 4 september 2018 werd het voorstel op 
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diepgaandere wijze geanalyseerd, waarbij de heer A. Calles-Sanchez, een vertegenwoordiger van 

de Europese Commissie (DG GROW), een presentatie gaf van het voorstel van verordening. Hij 

besteedde daarbij in het bijzonder aandacht aan de politieke context van het voorstel, de door de 

Europese Commissie uitgevoerde impact assessment en het voorstel zelf, en een aantal veel 

voorkomende vragen. De heer Calles-Sanchez ging ook dieper in op een aantal kwesties en vragen 

die aan bod kwamen tijdens de vergadering van de Raad van 20 juni 2018. Naar aanleiding van 

deze presentatie hadden de leden van de sectie de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen 

aan de heer Calles-Sanchez. Daarna werd het voorstel verder besproken tussen de leden onderling 

op basis van de volgende thema’s: (1) toepassingsgebied van de SPC waiver, (2) 

notificatieverplichting, (3) andere waarborgen (logo en due diligence) en (4) toepassing in de tijd.  

 

II. 2.2. Merkenrecht  

 

Implementatie van het hervormde merkensysteem in Europa 

De Raad heeft akte genomen van een mededeling van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom in 

verband met de werkzaamheden ter omzetting van richtlijn 2015/2436 in Benelux-recht. 

De Raad werd meer bepaald op de hoogte gebracht van het feit dat de werkzaamheden voor de 

effectieve omzetting van de richtlijn werden afgesloten op Benelux-niveau met de ondertekening op 

11 december 2017 van een protocol tot wijziging van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele 

Eigendom. De Raad werd vervolgens op de hoogte gehouden van de evolutie van de ratificatie van 

dit protocol door België. De wetgevende procedure in dit verband werd eind 2018 afgerond. 

 

II. 2.3. Bedrijfsgeheimen 

Omzetting in het Belgische recht van de richtlijn 2016/943 “Bedrijfsgeheimen” 

De Raad heeft akte genomen van de evolutie van het ontwerp van wet betreffende de bescherming 

van bedrijfsgeheimen sinds het advies van de Raad hieromtrent goedgekeurd werd tijdens de 

plenaire vergadering van 13 juni 2017. Het wetsontwerp en de memorie van toelichting werden 

meer bepaald gefinaliseerd op basis van het advies van de Raad, het advies van de Raad van 

State en het advies van de Nationale Arbeidsraad. Het wetsontwerp werd in het parlement 

aangenomen en ondertekend door de Koning, waarna de wet van 30 juli 2018 op 14 augustus 2018 

in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. De omzetting van de richtlijn “bedrijfsgeheimen” werd 

hiermee voltooid en de Europese Commissie werd op de hoogte gebracht van de omzetting. 

II. 2.4. Mededelingen van de Europese Commissie (IP Package en Brexit) 

IP Package 

De Dienst heeft de drie mededelingen, die werden gepubliceerd door de Europese Commissie op 

29 november 2017 in het kader van de IP Package, voorgesteld aan de Raad: 

- De twee eerste mededelingen stellen een stand van zaken op betreffende richtlijn 2004/48 

(IPRED) en geven enkele niet-bindende richtlijnen voor de toepassing en interpretatie van 

de richtlijn; 

- De derde mededeling neemt akte van lacunes in het huidige systeem van standard 

essential patents en omvat voorstellen om deze lacunes op te vullen.  
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Brexit 

De Raad nam kennis van de nota van de Europese Commissie (nota 8924/2017) van 6 september 

2017 waarin de Commissie haar standpunt bekend maakte aangaande de gelding van het unitair 

intellectueel eigendomsrecht in het VK na de uittreding van deze lidstaat uit de EU. Vanaf de 

uittreding van het VK zullen unitaire rechten nog slechts geldig zijn in de 27 EU-lidstaten en niet 

langer in het VK. Volgens de Commissie dient iedere houder van een unitair recht bij de uittreding 

te kunnen beschikken over een vergelijkbaar recht met gelding in het VK. Daarnaast dienen de 

Europees beschermde geografische benamingen ook na de uittreding verder in het VK te worden 

beschermd. Ten slotte verduidelijkte de Commissie dat aanvullende beschermingscertificaten in het 

VK vanaf de uittreding niet langer beheerst worden door de toepasselijke EU-verordeningen 

1610/96 en 469/2009. Zij is van mening dat zulke certificaten, zolang zij geldig blijven, een 

gelijkwaardige bescherming in het VK dienen te genieten als wat beide verordeningen voorzien. 

 

II. 3. ACTIVITEITEN VAN DE SECTIE "AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN" 

In 2018 vergaderde de sectie “Auteursrechten en Naburige Rechten” drie maal: op 8 februari, op 18 

april en op 29 mei. Daarnaast vergaderde de sub-sectie “Deskundigen” twee maal: op 14 maart en 

op 18 april. 

De voornaamste elementen die in 2018 werden behandeld door de sectie zijn: 

- Bespreking van een voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn 2017/1564 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane 

vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en 

naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel 

gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 

2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en 

de naburige rechten in de informatiemaatschappij; 

- Bespreking van een voorontwerp van wet tot wijziging van Boek XVII “Bijzondere 

rechtsprocedures” van het Wetboek van economisch recht en van het Gerechtelijk Wetboek 

wat de strijd betreft tegen de inbreuken op het auteursrecht en op de naburige rechten op 

het internet; 

- Bespreking van een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van economisch 

recht voor wat betreft de vergoeding en transparantie in de audiovisuele sector; 

- Bespreking van een voorontwerp van wet tot wijziging van Boek I “Definities” en van Boek 

XI “Intellectuele Eigendom” van het Wetboek van economisch recht betreffende de 

implicaties van directe injectie inzake het auteursrecht en de naburige rechten; 

- Voor advies: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde 

de kinderopvangdiensten toe te voegen aan de uitzonderingen op de 

auteursrechtenregeling. 
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II.3.I  Voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn 2017/1564 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van 
bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten 
beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins 
een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de 
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschappij 

 

In september 2017 werden twee Europese instrumenten ter uitvoering van de verplichtingen die 

voortvloeien uit het Verdrag van Marrakesh van 27 juni 2013, goedgekeurd. Deze instrumenten, 

een verordening en een richtlijn, hebben tot doel de toegang tot gepubliceerde werken in 

toegankelijke vormen voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt zijn of anderszins een 

leeshandicap hebben, te bevorderen (bijvoorbeeld in de vorm van een braille- of luisterboek). 

Hiertoe heeft de Europese wetgever nieuwe uitzonderingen op het auteursrecht ten behoeve van 

deze personen ingevoerd via richtlijn 2017/1564.   

Deze nieuwe uitzonderingen moesten vervolgens worden omgezet in het Belgische recht om de 

vervaardiging en grensoverschrijdende uitwisseling van werken in een toegankelijke vorm voor 

personen die blind zijn, visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben, op 

Belgisch grondgebied mogelijk te maken. Op de vergadering van 8 februari 2018 werd een 

wetsontwerp, dat ertoe strekt de verplichtingen opgelegd door richtlijn 2017/1564 om te zetten in 

Belgisch recht, voorgelegd aan de leden van de Raad. Deze omzetting werd nadien gefinaliseerd 

door de wet van 25 november 2018 (B.S. 12 december 2018) die op 22 december 2018 in werking 

trad. 

II.3.2  Voorontwerp van wet tot wijziging van Boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” van 

het Wetboek van economisch recht en van het Gerechtelijk Wetboek wat de strijd betreft 

tegen de inbreuken op het auteursrecht en op de naburige rechten op het internet. 

 

Op verschillende vergaderingen van de Raad doorheen 2018 (8 februari, 29 mei en een 

vergadering van de sub-sectie “Deskundigen” van 18 april) werd een voorontwerp van wet 

besproken dat kadert in de strijd tegen inbreuken op het auteursrecht en op de naburige rechten op 

het internet. De Raad heeft zich reeds eerder gebogen over deze problematiek en bracht in 2012 

een advies betreffende de handhaving van het auteursrecht en de naburige rechten op het internet 

uit. Onder meer op basis van dat advies werd vervolgens een voorontwerp van wet uitgewerkt dat 

er toe strekt inbreuken op het auteursrecht en op de naburige rechten op het internet snel en 

efficiënt te doen beëindigen. 

Daar het voorontwerp van wet reeds meerdere keren werd besproken, zijn er in de loop van 2018 

wijzigingen aan aangebracht op basis van de opmerkingen van de leden van de Raad. In zijn meest 

recente vorm, bestaat het voorontwerp van wet hoofdzakelijk uit twee elementen: een procedure en 

de oprichting van een Dienst voor de strijd tegen inbreuken op het auteursrecht en op de naburige 

rechten op het internet. 

Het voorontwerp van wet creëert een nieuwe specifieke procedure in kortgeding, die desgewenst 

op eenzijdig verzoekschrift kan ingesteld worden, waarbij het doel is om snel een einde te maken 

aan een inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten op het internet. Deze procedure kan 

resulteren in een rechterlijke beschikking waarbij voorlopige maatregelen worden bevolen ter 

beëindiging (of minstens ter beperking van de gevolgen) van de voormelde inbreuk. 

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank kan beslissen om zelf de nadere toepassingsregels 

van de bevolen voorlopige maatregelen te preciseren in zijn beschikking, maar hij kan dit ook 

overlaten aan de bestemmeling(en) van de maatregelen. Een derde optie bestaat er echter in om 
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de nieuwe Dienst te machtigen deze nadere toepassingsregels te preciseren. Dit laatste is meteen 

de voornaamste taak van de nieuwe Dienst. 

II.3.3 Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht voor wat 

betreft de vergoeding en transparantie in de audiovisuele sector 

 

Tijdens een vergadering van de sub-sectie “Deskundigen” van 14 maart werd een voorontwerp van 

wet betreffende de vergoeding en transparantie in de audiovisuele sector besproken. Het 

voorontwerp van wet werd in een eerdere versie reeds besproken op 19 juli 2017 binnen de gehele 

sectie “Auteursrecht en naburige rechten”. Parallel daaraan werden er ook discussies gevoerd over 

het voorontwerp van wet in het Overlegcomité voor collectief beheer van auteursrechten en 

naburige rechten en voor audiovisuele aangelegenheden. 

Dit voorontwerp van wet trachtte te voorzien in een evenredige vergoeding, in een 

transparantiemechanisme en in een succesclausule ten behoeve van auteurs en uitvoerende 

kunstenaars van audiovisuele werken. Daarnaast werd in het voorontwerp van wet voorgesteld om 

enkel de muzieksector, en dus niet langer de audiovisuele sector, onder het toepassingsgebied van 

de artikelen XI.212 en XI.213 van het Wetboek van economisch recht te laten vallen. 

Dit voorontwerp van wet werd uiteindelijk samengevoegd met het voorontwerp van wet onder II. 

3.4.Op 25 november 2018 werd vervolgens de wet tot wijziging van Boek I “Definities” en Boek XI 

“Intellectuele Eigendom” van het Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector 

aangenomen (B.S. 12 december 2018).  

II.3.4 Voorontwerp van wet tot wijziging van Boek I “Definities” en van Boek XI “Intellectuele 

Eigendom” van het Wetboek van economisch recht betreffende de implicaties van directe 

injectie inzake het auteursrecht en de naburige rechten 

 

In navolging van het advies van de Raad van 30 maart 2017 inzake de auteursrechtelijke 

implicaties van de techniek van directe injectie van programmadragende signalen in 

kabelnetwerken, werden in 2017 diverse besprekingen over een voorontwerp van wet betreffende 

deze techniek gehouden binnen de Raad. Parallel hieraan werden er ook discussies gevoerd over 

dit voorontwerp van wet in het Overlegcomité voor collectief beheer van auteursrechten en 

naburige rechten en voor audiovisuele aangelegenheden. De besprekingen omtrent dit voorontwerp 

van wet hielden ook in 2018 aan binnen beide fora. 

De versie van dit voorontwerp van wet die werd besproken op de vergadering van de sub-sectie 

“Deskundigen” van de Raad van 14 maart 2018 trachtte in grote lijnen te voorzien in een definitie, 

een gedeeld aansprakelijkheidsregime en verplicht collectief beheer voor wat de techniek van 

directe injectie betreft. Daarnaast stelde het voorontwerp van wet transversale mechanismen voor 

gegevensuitwisseling en bemiddeling voor die van toepassing zouden zijn op mededelingen aan 

het publiek per satelliet, via directe injectie of in de vorm van doorgiften via de kabel.   

Dit voorontwerp van wet werd uiteindelijk samengevoegd met het voorontwerp van wet onder II. 

3.3.Op 25 november 2018 werd vervolgens de wet tot wijziging van Boek I “Definities” en Boek XI 

“Intellectuele Eigendom” van het Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector 

aangenomen (B.S. 12 december 2018).  
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II.3.5  Advies betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch 

recht, teneinde de kinderopvangdiensten toe te voegen aan de uitzonderingen op de 

auteursrechtenregeling 

 

Op 7 september 2016 werd er in de Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het 

Wetboek van economisch recht, teneinde de kinderopvangdiensten toe te voegen aan de 

uitzonderingen op de auteursrechtenregeling. De Kamercommissie Bedrijfsleven vroeg vervolgens 

of de Raad over dit wetsvoorstel een advies kon verlenen, waarop de Minister bevoegd voor het 

auteursrecht deze vraag inwilligde.  

Concreet beoogt het wetsvoorstel een nieuwe uitzondering op het auteursrecht in te voeren ten 

behoeve van kinderopvangdiensten, met als doel deze diensten de facto onder het 

toepassingsgebied van de uitzondering in het kader van onderwijs (artikelen XI.191/1, XI.191/2 en 

XI.217/1 WER) te brengen. De betrokken parlementsleden baseerden zich hiervoor op een 

antwoord van de Europese Commissie op een parlementaire vraag, waarin de Europese 

Commissie stelde dat het aan de lidstaten is om te bepalen of kinderopvangdiensten al dan niet 

onder de door de richtlijn informatiemaatschappij toegestane uitzondering voor onderwijs vallen. 

Evenwel betreft het wetsvoorstel een nieuwe uitzondering en geen wijziging van de 

onderwijsuitzondering an sich.   

Tijdens de vergadering van 18 april 2018 boog de Raad zich over dit wetsvoorstel en uit het advies 

blijkt dat de meerderheid van de Raad van oordeel is dat het voorstel tot invoering van een nieuwe 

uitzondering voor het gebruik van beschermde werken of prestaties door kinderopvangdiensten 

vanuit het oogpunt van de Europese wetgeving moet worden afgewezen.  

 

 

 

        

De Voorzitster van de Sectie "Auteursrecht en 

Naburige rechten" 

 

 

 

De Voorzitter van de Sectie "Industriële 

eigendom" 

 

 

 

 

Marie-Christine Janssens Fernand de Visscher 
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