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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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rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en 
doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de 
Raad 

 

* * * 
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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 2019. Het gaat om het tiende 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 2019. 

 

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 

 
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. 
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behandelen5. Deze structuur op twee niveaus beoogt rekening te houden 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 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 ministerieel besluit van 18 december 20188.  

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.  

 
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.  
 
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 18 december 2018 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling 
van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, B.S. 22 januari 2019.  
 
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. 



5 
 

De raadpleging van de Raad of van de secties kan schriftelijk gebeuren indien de betrokken voorzitter 
dat gewettigd acht.   

 

* * * 

 



6 
 

II. ACTIVITEITEN VAN DE RAAD EN DE SECTIES IN 2019 

 

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 2019. 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 15 mei 2019. Op 
de agenda stonden de volgende punten:  

- Goedkeuring van het PV van de plenaire vergadering van 29 mei 2018;  

- Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad voor de Intellectuele Eigendom voor 2018; 

- Programma's van beide secties van de Raad voor de Intellectuele Eigendom voor 2019; 

- Recente ontwikkelingen op het vlak van het auteursrecht en de industriële eigendom; 

- Voorstelling "Artificial Intelligence en intellectuele eigendom"; 

- Voorstelling "Studie voor de opstelling van een praktische gids van contractuele clausules op 
het vlak van intellectuele eigendom"; 

- Varia. 

 

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

In 2019 vergaderde de sectie "Industriële Eigendom" twee keer, op 4 oktober en 27 november. 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: uitvoeringsmaatregelen van de wet van 8 juli 2018 
houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde; 

- Informatiecampagne betreffende bedrijfsgeheimen. 

 

II. 2.1. Octrooirecht 

1. Ontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit met diverse wijzigingsbepalingen betreffende 
uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten (ABC) 

De wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake economie werd op 22 mei 2019 in het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Artikelen 15 tot en met 23 bevatten aanpassingen aan boek XI, 
titels 1 en 2 van het Wetboek economisch recht. Het koninklijk besluit van 12 juli 2019 houdende 
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wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende 
beschermingscertificaten dat op 26 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt werd, bevat 
eveneens wijzigingen aan de regelgeving inzake octrooien en ABC’s. 

Deze twee instrumenten moeten samen gelezen worden vermits soortgelijke aanpassingen worden 
aangebracht zowel in het Wetboek economisch recht als in de uitvoeringsbesluiten. Daarom is de 
inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de wet houdende diverse bepalingen in 
overeenstemming gebracht met de inwerkingtreding van het koninklijk besluit op 1 oktober 2019. 

De aan de Raad vooraf voorgelegde wijzigingen luiden als volgt: 

- 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; 
- Verduidelijking van de praktijk van de Dienst bij 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;  

- Verduidelijking inzake vertegenwoordiging voor de Dienst. 
 

 

2. Het beroep van octrooigemachtigde: uitvoeringsmaatregelen van de wet van 8 juli 2018 houdende 
bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde 

Met de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde 
wordt het beroep van octrooigemachtigde in België verder gereglementeerd teneinde 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 tuchtregelement en een tuchtprocedure van toepassing op de 
octrooigemachtigden; 

- De organisatie van een permanente vorming ten bate van de octrooigemachtigden; 
- De verplichting voor de octrooigemachtigden om zich te verzekeren voor 

beroepsaansprakelijkheid; 
- 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. 

Na een voorstelling door de Dienst, besprak de Raad op haar vergadering van 4 oktober 2019 twee 
ontwerpen van koninklijk besluit die de uitvoeringsmaatregelen vormen voor de wet van 8 juli 2018: 

- Een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien; 

- Een ontwerp van koninklijk besluit houdende het tuchtreglement van toepassing op de 
octrooigemachtigden. 
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Het eerste ontwerp van koninklijk besluit beoogt enerzijds de bestaande uitvoeringsbepalingen op het 
gebied van de vertegenwoordiging van personen in octrooiprocedures voor de Dienst te consolideren 
en anderzijds uitvoeringsmaatregelen vast te stellen voor de wet van 8 juli 2018, met uitzondering van 
het tuchtreglement. Naast een aantal definities, wijzigings- en overgangsbepalingen bevat het onder 
meer regels over de volgende aspecten (met betrekking tot zowel de bestaande geconsolideerde regels 
als de nieuwe): 

- Het indienen van machtigingen bij de Dienst en de tussenkomst van meerdere aanvragers via 
een gemeenschappelijke vertegenwoordiger; 

- Het indienen en verwerken van schriftelijke verklaringen van octrooigemachtigden die in een 
andere lidstaat gevestigd zijn en die aanspraak maken op het vrij leveren van diensten met het 
oog op de uitoefening van het beroep van octrooigemachtigde in België; 

- De vaststelling van het register van erkende gemachtigden, de inschrijvingsvoorwaarden en de 
modaliteiten van de inschrijvingsaanvraag; 

- De samenstelling en de werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden en de 
organisatie van het examen en de bekwaamheidsproef; 

- Diverse aspecten met betrekking tot het Instituut voor Octrooigemachtigden, waaronder de 
verwerking van persoonsgegevens door het Instituut, de modaliteiten van de verwerving, de 
opschorting of het verlies van de hoedanigheid als lid, het jaarverslag en de mogelijkheid tot 
ambtsvergoedingen of presentievergoedingen ten behoeve van de houders van machtigingen 
binnen het Instituut; 

- De voorwaarden van de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de 
informatieverplichtingen met betrekking tot het verzekeringscontract. 

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit beoogt enerzijds de voornaamste gedragsregels vast te 
stellen die van toepassing zullen zijn op octrooigemachtigden, zoals de discretieplicht, de verplichting 
om zich te onthouden in geval van belangenconflicten en de verplichting van kennisgeving van de 
procedures betreffende de uitoefening van het beroep van het lid van het Instituut voor 
Octrooigemachtigden. Anderzijds stelt het de tuchtprocedure voor de tuchtcommissie van het Instituut 
vast, met inbegrip van de saisineprocedure, het onderzoek van de zaak, de verdediging door het 
gedaagde lid van het Instituut, de beslissingen van de Tuchtcommissie na het onderzoek en de 
modaliteiten om in beroep te gaan bij het hof van beroep van Brussel. 

Op 27 november 2019 hield de Raad een tweede vergadering over het ontwerp van koninklijk besluit 
betreffende tuchtregels van toepassing op de octrooigemachtigden. Naar aanleiding van de 
opmerkingen gemaakt binnen de Raad tijdens de vergadering van 4 oktober 2019, heeft de Dienst de 
Raad een aangepast ontwerp voorgelegd, dat opnieuw grondig besproken werd. 

3. Biotechnologie: zaak G 3/19 voor de Grote Kamer van Beroep van het EOB 

Op haar vergadering van 4 oktober 2019 nam de Raad kennis van de zaak G 3/19 voor de Grote Kamer 
van Beroep van het EOB. De Dienst lichtte de Raad in dat België, net zoals de overheden of 
octrooidiensten van negen andere EU-lidstaten alsook de Europese Commissie in naam van de EU, bij 
de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau een amicus curiae-brief heeft ingediend 
in het kader van deze zaak. De Voorzitter van het EOB heeft de Grote Kamer van Beroep bevraagd 
over de verenigbaarheid van regel 28(2) van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag 
met artikel 53(b) van hetzelfde Verdrag. De zaak volgt op een beslissing van een Technische Kamer van 
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Beroep in de zaak T 1063/18 dat de uitsluiting van planten en dieren uitsluitend verkregen door middel 
van wezenlijk-biologische werkwijzen in de nieuwe regel 28(2) niet met artikel 53(b) in overeenstemming 
zou zijn. 

 

II. 2.2. Bedrijfsgeheimen: Informatiecampagne 

De Raad heeft akte genomen van het feit dat de FOD Economie eind 2019 een online-
campagne aangaande de bescherming van bedrijfsgeheimen heeft gelanceerd. Het doel van 
deze campagne bestaat erin de bedrijven te sensibiliseren over het bestaan van 
bedrijfsgeheimen waarover zij mogelijk beschikken en over de mogelijkheden om deze beter 
te beschermen. De campagne baseert zich op een succesvolle gelijkaardige campagne die eind 
2018/begin 2019 in Nederland werd gehouden in een samenwerking tussen het Nederlandse 
Ministerie van Economie en het BOIP. 

 

II. 3. ACTIVITEITEN VAN DE SECTIE “AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN”  

In 2019 vergaderde de sectie “Auteursrechten en Naburige Rechten” 5 maal: op 19 juni, op 11 
september, op 5 november, op 21 november en op 10 december.  

De voornaamste onderwerpen die in 2019 werden behandeld door de sectie zijn: 

- Bespreking van de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2019/790/EU van 17 april 2019 
inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging 
van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG; 
 

- Bespreking van de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2019/789/EU van 17 april 2019 tot 
vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten 
die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte 
van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad. 

 

II. 3.1. Bespreking van de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2019/790/EU van 17 april 2019 
inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van 
Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG 

 

In 2019 werd een belangrijke, en zeer omvattende Europese Richtlijn in het domein van het auteursrecht 
en de naburige rechten goedgekeurd. Concreet gaat het om richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake 
auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt.  Het is een richtlijn waarin zeer 
uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, die kunnen onderverdeeld worden in de volgende luiken: 

 

1) Vier nieuwe verplichte uitzonderingen 

Een eerste luik van de richtlijn voorziet in vier nieuwe, verplichte uitzonderingen op het auteursrecht en 
de naburige rechten. Die houden verband met het ontstaan van digitale technologieën op het gebied 
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van onderzoek, innovatie, onderwijs en het behoud van het cultureel erfgoed waardoor nieuwe soorten 
gebruik mogelijk zijn, die voorheen nog niet onder een uitzonderingsregeling vielen. 

Concreet gaat het om: 

 uitzonderingen voor tekst- en datamining; 
 uitzonderingen voor onderwijs in een grensoverschrijdende context; 
 uitzonderingen voor instellingen voor cultureel erfgoed (zoals musea, bibliotheken, archieven, 

etc.). 

2) Ruimere toegang tot beschermde content die niet meer in de handel beschikbaar is 

Een tweede luik voorziet in maatregelen om een ruimere toegang tot content te garanderen. Zo kunnen 
instellingen van cultureel erfgoed, zoals bibliotheken en archieven, werken en andere beschermde 
materialen die niet meer in de handel beschikbaar zijn, ter beschikking stellen aan het publiek. De 
rechthebbenden van die werken (auteurs, uitgevers, muzikanten, acteurs, producenten, enz.) kunnen 
wel op ieder ogenblik beslissen (via een zogenaamd “opt-out” mechanisme) dat de desbetreffende 
instellingen niet (meer) het recht hebben om dat te doen voor al hun werken, bepaalde werken of 
bepaalde gebruiken. 

3) Verbetering van de positie van rechthebbenden 

Een derde luik is gewijd aan verschillende maatregelen om de positie van rechthebbenden te verbeteren 
in het licht van meer digitaal en grensoverschrijdend gebruik van door het auteursrecht en naburige 
rechten beschermde content. 

Onder die maatregelen vinden we onder andere de invoering van een nieuw recht voor uitgevers van 
perspublicaties, en het invoeren van nieuwe regels voor het delen van beschermde content. 

4) Maatregelen om auteurs en uitvoerend kunstenaars een passende en billijke vergoeding te 
waarborgen 

Ten slotte omvat de richtlijn maatregelen die moeten verzekeren dat auteurs en uitvoerende 
kunstenaars (acteurs, zangers, muzikanten, enz.) een passende en billijke vergoeding krijgen voor de 
exploitatie van hun werken en prestaties. In dat kader worden verschillende maatregelen opgesomd 
betreffende het auteursrechtcontractenrecht, zoals een transparantieverplichting, een succesclausule, 
en een herroepingsrecht. 

De richtlijn moet omgezet worden tegen 7 juni 2021.  De werkzaamheden ter omzetting van de richtlijn 
werden in 2019 reeds aangevat, via de raadpleging van de Raad voor de Intellectuele Eigendom op 19 
juni, op 11 september, op 5 november, op 21 november en op 10 december, volgens het volgende 
schema: 

- Een eerste oriënterende besprekingsronde die op 19 juni en op 11 september plaatsvond; 
- Een inhoudelijke ronde op basis van concrete tekstvoorstellen in de vorm van 

werkdocumenten: deze tweede ronde vond in 2019 plaats op 5 november, 21 november en 
10 december. 

 
De discussies rond de omzetting van de richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt zullen voortgezet worden in 2020, en zullen worden weergegeven in een advies 
van de Raad voor de Intellectuele Eigendom. 
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II.3.2. Bespreking van de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2019/789/EU van 17 april 2019 tot 
vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van 
toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en 
radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad 

Op 17 april 2019 werd in de audiovisuele sector richtlijn (EU) 2019/789 goedgekeurd. De richtlijn 
bevat bepalingen inzake het auteursrecht en de naburige rechten in het kader van de verstrekking van 
onlinediensten ter ondersteuning van uitzendingen, en bepalingen inzake doorgiften van televisie- en 
radioprogramma’s. Concreet wordt voorzien in: 

 de toepassing van het oorsprongslandbeginsel voor de uitoefening van het auteursrecht en de 
naburige rechten die relevant zijn voor ondersteunende onlinediensten voor radioprogramma’s 
en sommige televisieprogramma’s.  Concreet wordt bijvoorbeeld voorzien dat wanneer een 
nieuwsuitzending online voor download wordt aangeboden, het oorsprongslandbeginsel van 
toepassing is; 

 een systeem van verplicht collectief beheer voor het recht om doorgifte toe te staan via nieuwe 
technische middelen, zoals bijvoorbeeld doorgifte via IPTV; 

 een juridisch regime voor de uitzending van programma’s via het technisch proces van directe 
injectie. 

 

Deze richtlijn moet uiterlijk op 7 juni 2021 zijn omgezet in Belgisch recht. De Raad voor de Intellectuele 
Eigendom heeft de omzetting van deze richtlijn op een eerste, oriënterende vergadering besproken op 
19 juni 2019.  De omzetting van deze richtlijn zal echter voornamelijk in het Overlegcomité besproken 
worden omdat de audiovisuele sector in dat overlegorgaan ruimer is vertegenwoordigd.  De 
werkzaamheden met betrekking tot de omzetting van deze richtlijn zullen verdergezet worden in 2020. 
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