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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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* * * 
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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 2020. Het gaat om het elfde 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 "Auteursrecht en Naburige Rechten" in het jaar 2020. 

 

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 kende de afgelopen vijftien jaar een spectaculaire ontwikkeling, die 
grotendeels toe te schrijven is aan technologische evolutie 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 
subsecties: de subsectie “Deskundigen” en de subsectie “Belanghebbenden”. Dit laat toe om, afhankelijk 
van het te behandelen onderwerp, vergaderingen te organiseren in aanwezigheid van de leden van een 
bepaalde subsectie, 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. De raadpleging van de 
Raad of van de secties kan schriftelijk gebeuren indien de betrokken voorzitter dat gewettigd acht.   

* * * 

 
5 Zie artikel 5, tweede lid, 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. 
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II. ACTIVITEITEN VAN DE RAAD EN DE SECTIES IN 2020 

 

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 2020. 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 30 september 
2020. Op de agenda stonden de volgende punten:  

- Goedkeuring van het PV van de plenaire vergadering van 15 mei 2019;  

- Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad voor de Intellectuele Eigendom voor 2019; 

- Voorstelling – IPR-intensive industries and economic performance in the European Union; 

- Voorstelling van de Gids voor contracten en contractuele clausules inzake intellectueel 
eigendomsrecht; 

- Werkdocument betreffende de centralisatie van geschillen betreffende de intellectuele 
eigendom in België;  

- Programma's van beide secties van de Raad voor de Intellectuele Eigendom voor 2020-2021; 

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

Voorstelling – IPR-intensive industries and economic performance in the European Union 

Een vertegenwoordiger van het EUIPO gaf de Raad een voorstelling van een bijgewerkte gezamenlijke 
studie van het EUIPO en het EOB waarbij onderzocht wordt hoe sectoren die intensief gebruik maken 
van systemen ter bescherming van de intellectuele eigendom bijdragen tot de werkgelegenheid, het 
BPP, de lonen en de handel. Binnen dit kader werd EUIPO’s SME Programme toegelicht. 

Voorstelling van de Gids voor contracten en contractuele clausules inzake intellectueel eigendomsrecht 

Aan Altius werd de realisatie van een gids toevertrouwd voor contracten en contractuele clausules 
inzake intellectueel eigendomsrecht. Een vertegenwoordiger van Altius, lid van de Raad, gaf toelichting 
over de aanpak die werd gehanteerd voor het uitwerken van de gids, alsook de structuur van de gids 
en de verschillende manieren om deze te gebruiken via voorbeelden voor het opzoeken van informatie. 
De Raad nam kennis van het feit dat de gids werd voltooid en van de terbeschikkingstelling aan de 
gebruikers van intellectuele eigendom in België op de website van de FOD Economie. 

Centralisatie van geschillen betreffende de intellectuele eigendom 

Met het oog op het creëren van een “IE ecosysteem” in België, wenst de DIE het huidige 
geschillenbeslechtingssysteem inzake intellectuele eigendom, en meer bepaald de huidige centralisatie 
van geschillen te evalueren. De DIE onderzoekt meer bepaald in welke mate en op welke manier de 
centralisatie van geschillen betreffende intellectuele eigendom nog verbeterd en eventueel versterkt 
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kan worden. Tijdens de plenaire vergadering werd een werkdocument voorgesteld waarin het huidige 
geschillenbeslechtingssysteem wordt beschreven, de situatie in een aantal buurlanden wordt 
onderzocht en waarin ten slotte ook een aantal denkpistes worden gesuggereerd voor een mogelijke 
hervorming van het systeem. 

Na een eerste bespreking van het werkdocument werd, met het oog op een grondiger onderzoek van 
deze kwestie, een ad hoc werkgroep opgericht die zich hierover zal buigen. Leden van de beide secties 
kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van de ad hoc werkgroep. Een eerste vergadering van de 
ad hoc werkgroep vond plaats op 27 november 2020. 

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

Op zijn plenaire vergadering nam de Raad kennis van de beslissing van de Grote Kamer van Beroep van 
het Europees Octrooibureau in de zaak G 3/19, over de vragen die de voorzitter van het Europees 
Octrooibureau had voorgelegd met betrekking tot de octrooieerbaarheid van planten en dieren. In haar 
beslissing besluit de Grote Kamer dat planten en dieren uitsluitend verkregen door middel van wezenlijk-
biologische werkwijzen van octrooieerbaarheid zijn uitgesloten onder het Europees Octrooiverdrag. 
Daarmee wordt de praktijk binnen het EOB nu verder in lijn gebracht met de interpretatie die de 
instellingen van de EU op dit punt aan Richtlijn 98/44/EG (de biotech-richtlijn) hebben gegeven. 

Met ingang van 1 juni 2019 had België reeds gevolg gegeven aan de ontwikkelingen op Europees niveau 
en de Belgische octrooiwetgeving in die zin verduidelijkt. 

 

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

In 2020 vergaderde de sectie "Industriële Eigendom" één keer, op 4 juni 2020. De belangrijkste 
elementen die door de sectie “Industriële Eigendom” werden behandeld, waren de volgende: 

- Voorontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit met diverse wijzigingsbepalingen 
betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten; 

- Maatregelen inzake intellectuele eigendom binnen het kader van de COVID-19-pandemie; 

- Onderzoeksvrijstelling inzake uitvindingsoctrooien. 

 

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 van economisch recht. Het koninklijk besluit van 12 juli 2019 houdende 
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. 
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De aan de Raad vooraf voorgelegde wijzigingen zijn de volgende: 

- Kleinschalige verbeteringen en rechtzettingen; 
- Harmonisering van de procedures inzake intrekking, herroeping en afstand; 
- Harmonisering en wijziging van de bepalingen betreffende de aanvraagformulieren voor 

uitvindingsoctrooien en voor ABC’s; 
- 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. Wijzigingen met betrekking tot het gebruik van talen in de octrooiprocedures voor de Dienst voor de 
Intellectuele Eigendom 

De Raad besprak een voorstel van voorontwerp van wet met een aantal wijzigingen voor het gebruik 
van talen in de octrooiprocedures voor de Dienst. Het voorstel behelst de volgende elementen: 

- De wijziging van het tijdstip van de controle van Belgische octrooiaanvragen op de naleving van 
de regels inzake taalgebruik. Deze controle zou niet langer plaatsvinden in het kader van de 
toekenning van de indieningsdatum (artikel XI.17 van het Wetboek van economisch recht), maar 
na de toekenning van de indieningsdatum (artikel XI.21 van hetzelfde Wetboek). Op die manier 
wordt beoogd om de naleving van de regels inzake taalgebruik in die fase niet langer te 
sanctioneren met het gevolg dat de aanvraag geacht wordt niet te zijn ingediend. 
 

- Een verduidelijking van de proceduretaal en de taal voor de correspondentie met de Dienst in 
het geval een octrooiaanvraag door meerdere aanvragers wordt ingediend. In het voorstel dat 
wordt voorgelegd door de Dienst, wordt deze taal bepaald aan de hand van de octrooiaanvrager 
die in de aanvraag het eerst wordt vernoemd. 
 

- De invoering van een mogelijkheid om bepaalde onderdelen van de Belgische octrooiaanvraag 
in het Engels op te stellen. Met het voorstel zou de taalkeuze voor het opstellen van de 
beschrijving, de tekeningen en het uittreksel niet langer beperkt zijn tot de taal voorgeschreven 
door de huidige regels inzake taalgebruik, die steeds een van de nationale talen betreft. Die 
onderdelen zouden eventueel in het Engels kunnen opgesteld worden. Ook de conclusies 
mogen in het Engels opgesteld zijn, maar slechts op de datum van indiening van de aanvraag. 
Nadien moet hiervan een vertaling worden ingediend in de nationale taal voorgeschreven door 
de regels inzake taalgebruik. 
 

- Het voorzien van een machtiging aan de Koning om een plafond in te stellen op het aantal 
Belgische octrooiaanvragen waarvoor het verslag van nieuwheidsonderzoek en de schriftelijke 
opinie, opgesteld door het Europees Octrooibureau, wordt gesubsidieerd. Het 
subsidiëringssysteem beoogt het Belgisch octrooistelsel toegankelijker te maken, in het 
bijzonder voor de kmo’s. De toegenomen flexibiliteit betreffende taalgebruik in de Belgische 
octrooiprocedures zou echter grote buitenlandse ondernemingen kunnen aantrekken die het 
gesubsidieerde verslag en de opinie zouden hergebruiken in buitenlandse octrooiprocedures. 
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Een eventuele grens op de subsidiëring moet bijgevolg mogelijk misbruik voorkomen om zo de 
toegankelijkheid van het systeem te blijven garanderen. 

Na de bespreking in de Raad wordt het voorstel, rekening houdend met de opmerkingen die tijdens de 
vergadering werden geformuleerd, voorgelegd aan de Minister van Economie. 

 

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

De Raad nam kennis van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de wet van 8 juli 
2018 ‘houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde’. De 
uitvoeringsmaatregelen voor de wet van 8 juli 2018 bestaan hoofzakelijk uit twee ontwerpen van 
koninklijk besluit. Enerzijds consolideert het eerste ontwerp alle uitvoeringsmaatregelen betreffende de 
vertegenwoordiging inzake octrooien voor de Dienst en bevat het uitvoeringsmaatregelen voor de wet 
van 8 juli 2018. Anderzijds legt het tweede ontwerp het tuchtreglement vast van toepassing op de 
octrooigemachtigden. Beide ontwerpen werden ter advies voorgelegd aan de 
Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State. Zij werden, waar nodig, aan deze adviezen 
aangepast en zijn ter ondertekening aan de Minister van Economie en aan de Koning voorgelegd. 

Voorts lichtte de Dienst toe dat de wet van 8 juli 2018 en haar uitvoeringsmaatregelen gefaseerd in 
werking treden. De eerste fase treedt in werking op 1 december 2020, terwijl de tweede fase eind 2021 
wordt verwacht. Bij de eerste fase treedt het volledige pakket in werking, behalve de volgende aspecten 
die gepland staan voor de tweede fase: 

- de nieuwe regels voor de toegang tot het beroep van octrooigemachtigde voor vrije 
dienstverrichters; 

- de verzekeringsverplichting, de bescherming van de beroepstitel, het beroepsgeheim en het 
spreekrecht voor de leden van het Instituut. 

 

4. Verlenging van termijnen in de procedures voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom 

De Raad besprak een voorstel van voorontwerp van wet dat een machtiging aan de Koning voorziet om 
de termijnen in de procedures inzake octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en 
kwekersrechten voor de Dienst te verlengen in geval van een crisis betreffende de openbare veiligheid 
of de volksgezondheid. Maatregelen die worden genomen ter bestrijding van zulke crisis kunnen de 
gebruikers van de Belgische systemen voor de bescherming van de intellectuele eigendom immers 
verhinderen om de geldende termijnen in de procedures van de Dienst na te leven. Wanneer bepaalde 
termijnen niet worden nageleefd, kan dit tot een verlies van rechten op de aanvraag van het intellectueel 
eigendomsrecht leiden dan wel op de intellectuele eigendomstitel. 

Een eventuele verlenging van de termijnen in geval van een crisis, kan de omstandigheden voor de 
gebruikers van de Belgische intellectuele eigendomssystemen verzachten. Concreet zou de Koning 
kunnen bepalen welke termijnen worden verlengd en zou Hij daarbij een aantal modaliteiten kunnen 
vastleggen. 

Na de bespreking in de Raad wordt het voorstel, rekening houdend met de opmerkingen die tijdens de 
vergadering werden geformuleerd, voorgelegd aan de Minister van Economie. 
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5. Onderzoekexceptie 

In de aanloop naar de vergadering van de Raad van 4 juni 2020, bezorgden een aantal Vlaamse 
universiteiten aan de Voorzitter van de Raad en aan de Directeur van de Dienst een vraag tot 
verduidelijking met betrekking tot een aantal wettelijke bepalingen van 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’, voor wat betreft de 
reikwijdte van de beperkingen op de rechten van de octrooihouder in artikel XI.34 van het Wetboek 
van economisch recht. De vraag tot verduidelijking betreft in het bijzonder de interpretatie van de 
onderzoeksvrijstelling en de “Bolar”-vrijstelling, in het licht van de wijzigingen die de wet van 19 
december 2017 aanbrengt. Het LIEU-Netwerk sloot zich bij deze vraag aan. 

De Raad ging tijdens de vergadering over tot een bespreking van de kwestie. Tijdens een toekomstige 
vergadering van de Raad, zal de Dienst dit punt opnieuw op de agenda plaatsen voor bespreking. De 
betrokken bepalingen van de wet van 19 december 2017 zijn nog niet in werking getreden. Slechts 
wanneer de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht ten aanzien van België in 
werking treedt, zullen de desbetreffende bepalingen van toepassing zijn. 

 

II. 2.2. Varia 

1. Ontwikkelingen in het kader van de Wereldgezondheidsorganisatie 

De Raad heeft nota genomen van de door de Dienst verstrekte informatie wat betreft de initiatieven 
genomen binnen de WHO of in de marge van die organisatie, in verband met de toegang tot vaccins en 
intellectuele eigendom. Het betreft voornamelijk de resolutie “Covid-19 response”10, die met een ruime 
meerderheid via consensus werd aangenomen door de Algemene Vergadering, met de steun van de 
Europese Unie en de verklaring “Solidarity Call to Action”11, ondertekend door enkele lidstaten, 
waaronder België. Deze initiatieven pleiten voor octrooipooling en dwanglicenties, en roepen de 
houders van rechten op hun rechten niet te doen gelden. Over de interactie tussen intellectuele 
eigendom en volksgezondheidsbeleid zal in de toekomst meer diepgaand overleg worden gepleegd 
binnen de Raad, rekening houdend met de aspecten van innovatiebevordering en wetenschappelijk 
onderzoek (regionale bevoegdheden). 

 

2. Gids betreffende contractuele bedingen inzake intellectuele eigendom 

De Raad werd ervan op de hoogte gebracht dat het ontwerp van de gids in beide talen is gefinaliseerd, 
en ter beschikking is gesteld op de website van de FOD Economie voor de verschillende doelgroepen 
(ondernemingen en bedrijfsfederaties, universiteiten, onderzoekscentra, tussenpersonen die advies of 
ondersteuning bieden inzake intellectuele eigendom). 

 
10 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf 

11 https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action 
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De gids behandelt een waaier aan situaties (precontractuele fase, overdracht van rechten, licenties, 
werken in opdracht, arbeidsovereenkomsten, enz.), om geïnteresseerden zo volledig en nauwkeurig 
mogelijk te informeren over de mogelijkheden die de partijen hebben om de intellectuele 
eigendomsrechten, die tijdens de uitvoering van het contract ontstaan of worden uitgevoerd, te 
definiëren of te delen. 

 

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

In 2020 vergaderde de sectie “Auteursrechten en Naburige Rechten” zevenmaal. De vergaderingen 
vonden plaats op 15 januari, 12 februari, 26 mei (deskundigen, via videoconferentie), 4 juni 2020 (via 
videoconferentie), 19 juni (via videoconferentie), 17 september (via videoconferentie) en 29 oktober 
2020 (via videoconferentie). Omwille van de maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus 
werd de sectie “Auteursrecht en Naburige Rechten” ook schriftelijk geconsulteerd. Deze schriftelijke 
consultaties liepen van 6 maart tot en met 13 april en van 3 april tot en met 3 mei. 

De voornaamste onderwerpen die in 2020 werden behandeld door de sectie auteursrecht 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 en de goedkeuring van een advies hieromtrent; 

In het kader van de besprekingen van de omzetting van richtlijn 2019/790/EU werden 
eveneens volgende onderwerpen besproken: 

o Invoering van een nieuwe uitzondering betreffende de openbare veiligheid en ter 
waarborging van gerechtelijke, parlementaire en administratieve procedures 
(implementatie van artikel 5, 3, e) van richtlĳn 2001/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde 
aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappĳ); 

o Een afzonderlijke bepaling over de driestappentoets in het WER.  

- 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; 

- Bespreking van het wetsontwerp inzake “handhaving auteursrecht op internet”, en goedkeuring 
van een advies hieromtrent. 

 

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: 
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1) Vier nieuwe verplichte uitzonderingen: het gaat met name om twee 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; 
3) Verbetering van de positie van rechthebbenden; 
4) Maatregelen om auteurs en uitvoerend kunstenaars een passende en billijke vergoeding te 

waarborgen. 
 
De richtlijn moet worden omgezet tegen 7 juni 2021.  De werkzaamheden ter omzetting van de richtlijn 
werden in 2019 reeds aangevat en werden voortgezet in 2020, via de raadpleging van de Raad voor de 
Intellectuele Eigendom: 

- 15 januari 2020: bespreking van de artikelen 18 -23 van de richtlijn;  
- 12 februari 2020: tweede bespreking van de artikelen 1-16 van de richtlijn;   
- Een schriftelijke consultatie van 6 maart tot 13 april over de omzetting van artikel 17 van de 

richtlijn;  
- Een schriftelijke consultatie van 3 april tot 3 mei 2020 over de omzetting van de artikelen 18 

tot 23 van de richtlijn;  
- 26 mei 2020 (subsectie deskundigen) (via videoconferentie): bespreking van de 

driestappentoets en van de omzetting van artikel 6 van de richtlijn;  
- 4 juni 2020 (via videoconferentie): bespreking en goedkeuring van het advies met betrekking 

tot de artikelen 1-17 van de richtlijn;  
- 19 juni 2020 (via videoconferentie): bespreking en goedkeuring van het advies met betrekking 

tot de artikelen 18 – 23 van de richtlijn.  
 
Tijdens de vergaderingen van 4 juni en 19 juni 2020 werd het advies van de Raad betreffende de 
omzetting van de richtlijn aangenomen. Het advies is raadpleegbaar op de website van de FOD 
Economie.12 
 
 
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 indien een 
omroep radioprogramma’s of tv-programma’s gelijktijdig met de uitzending of voor een 

 
12 https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/instellingen-en-actoren/raad-voor-de-
intellectuele/adviezen/advies-van-19-juni-2020-van-de.  
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bepaalde periode na de uitzending online aanbiedt aan het publiek, de auteursrechtelijk 
relevante handeling geacht wordt te zijn gesteld in het land waar de omroeporganisatie haar 
hoofdzetel heeft; 

 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 besprekingen binnen de 
Raad werden in 2019 aangevat en in 2020 voortgezet en afgerond. De omzetting werd eveneens 
besproken binnen het Audiovisueel Overlegcomité. De besprekingen binnen de Raad hebben aanleiding 
gegeven tot een advies omtrent de omzetting van deze richtlijn. Dit advies werd aangenomen op 29 
oktober 2020. Het advies is raadpleegbaar op de website van de FOD Economie.13 
 
 
 
II.3.3. Bespreking van het wetsontwerp inzake namaak op internet 
 
In 2020 werden de werkzaamheden binnen de Raad omtrent het wetsontwerp “namaak op internet” 
voortgezet. Dit wetsontwerp werd besproken tijdens de vergadering van 4 juni 2020. Op deze datum 
werd eveneens het advies met betrekking tot dit wetsontwerp goedgekeurd. Ook dit advies is 
raadpleegbaar op de website van de FOD Economie.14   
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13 https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/instellingen-en-actoren/raad-voor-de-
intellectuele/adviezen/advies-van-29-oktober-2020-van.  

14 https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/instellingen-en-actoren/raad-voor-de-
intellectuele/adviezen/advies-van-4-juni-2020-van-de.  


