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In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 
die erin bestaat de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame 
en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België, heeft de 
Algemene Directie Economische Reglementering deze publicatie uitgegeven met de 
bedoeling een transparante markt te bevorderen door het verspreiden van objectieve 
informatie inzake intellectuele eigendom.
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Voorwoord
In een kenniseconomie zijn de intellectuele eigendomsrechten een van de hoekstenen 
van de economische ontwikkeling. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom heeft dan 
ook een belangrijke taak te vervullen om de uitvinders, ondernemingen, artiesten, 
enz., te helpen bij het beschermen van hun ideeën en innovatieve concepten.

2013 heeft op dit gebied voortgebouwd op de verwezenlijking van 2012, en heeft de 
modernisering van de procedures octrooirecht die vorig jaar werd ingeleid, verdergezet, 
onder meer via de redactie van uitvoeringsbesluiten en de praktische uitvoeringsfase 
van het Benelux Patent Platform project. De opstart van het Benelux Patent Platform 
geeft een duidelijke richting aan voor de toekomst waarbij de kaart wordt getrokken van 
een moderne dienstverlening. Een toegankelijke interface zal worden gecreëerd voor 
het elektronisch beheer van octrooien. Voorts werd op Europees vlak grote vooruitgang 
geboekt op het gebied van octrooien met de goedkeuring van de verordeningen over de 
eenheidsoctrooibescherming en de ondertekening van de Overeenkomst betreffende 
het eengemaakt octrooigerecht.

Ook voor auteursrechten werd er in diverse adviescomités nuttig werk verricht over 
de wettelijke licentie voor reprografie, namaak op internet, evenals over het statuut en 
de controle op beheersvennootschappen. Er werd tevens een nieuw koninklijk besluit 
aangenomen met betrekking tot de vergoeding voor openbare uitleningen.

Deze ontwikkelingen getuigen van de grote veranderingen die zich op nationaal en 
Europees vlak aandienen in een materie waarvan de bijdrage aan het economische en 
culturele leven van onze maatschappij elke dag duidelijker wordt.

Séverine WATERBLEY

Directeur-generaal  
Algemene Directie Economische Reglementering
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1. De Dienst voor de Intellectuele Eigendom
De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (hierna DIE) is onderdeel van de FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. De dienst maakt meer bepaald deel 
uit van de Algemene Directie Economische Reglementering, Afdeling “Immateriële 
Economie”. De DIE oefent hoofdzakelijk twee soorten activiteiten uit:

• de activiteiten “productie, boekhouding en informatie”: onder meer het registreren 
en behandelen van (aanvragen voor) titels van industriële eigendom, en het infor-
meren van het publiek. Een overzicht van deze activiteiten vindt u in het hoofdstuk 
“onze producten en diensten”; en

• de “juridische en internationale” activiteiten: onder meer de redactie van de wetten 
en uitvoeringsbesluiten, en de vertegenwoordiging van België bij de Europese en 
internationale instellingen (de Raad van de Europese Unie, de Wereldorganisatie 
voor de Intellectuele Eigendom, de Europese Octrooiorganisatie, het Bureau voor 
de Harmonisatie van de Interne Markt,…). Een overzicht van deze activiteiten vindt u 
in de hoofdstukken “wetgevende activiteit” en “Europese en internationale zaken”.

In 2013 werd de dienst “Juridische en Internationale Zaken” opgesplitst in twee 
entiteiten met het oog op een grotere doeltreffendheid op organisatorisch vlak: 
voortaan is er een juridische dienst “Industriële Eigendom” en een juridische dienst 
“Auteursrecht en naburige rechten”. Beide diensten werken nauw samen rond alle 
horizontale kwesties (strijd tegen namaak, enz.), zoals nu al het geval is voor de 
Dienst Recht van de Elektronische Economie, die ook is geïntegreerd in de Afdeling 
“Immateriële Economie”.
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1.1. De personeelsleden van de DIE
Tabel. Personeelsleden van de Dienst voor de Industriële Eigendom

(situatie op 31.12.2013)

Aantal medewerkers  
(in voltijdse equivalenten) 

Aantal Verdeling per niveau  
(in voltijdse equivalenten)

Aantal

Dienst juridische en internationale 
zaken

10 Niveau A, 
adviseurs en attachés

18,8

Dienst Productie, Boekhouding en 
Informatie

28,4 Niveau B, 
administratieve experten

4,9

Management en administratieve 
ondersteuning

4,8 Niveau C, 
bestuursassistenten

13,6

Totaal 43,2 Niveau D, 
administratieve medewerkers

5,9

Bron: FOD Economie, DIE.

1.2. De ontvangsten en uitgaven van de DIE
De DIE int de proceduretaksen (indiening, voorrang en onderzoek), de speciale rechten 
en de jaarlijkse instandhoudingstaksen voor de (aanvragen van) octrooien, aanvullende 
beschermingscertificaten en kwekersrechten. Hij int eveneens de vergoedingen 
voor octrooiopzoekingen en -kopieën die werden besteld door zijn klanten. In 2013 
bedroegen de globale ontvangsten 17,6 miljoen euro.

Grafiek 1. Aard der ontvangsten 2013
(in euro)
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Bron: FOD Economie, DIE.
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Grafiek 1.a. Verloop van de ontvangsten
(in duizend euro)
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Bron: FOD Economie, DIE.

Deze ontvangsten worden naargelang het geval overgemaakt aan de Belgische 
Schatkist, aan de Europese Octrooiorganisatie (EPO) en aan de Wereldorganisatie 
voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).

Grafiek 2. Bestemming der ontvangsten 2013
(in euro)
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Bron: FOD Economie, DIE.
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2. Onze producten en diensten

2.1. Belgische octrooiaanvragen
De grafiek toont een lichte toename van het aantal Belgische octrooiaanvragen in 
2012 en 2013 ten opzichte van 2010 en 2011.

Grafiek 3. Belgische octrooiaanvragen ingediend bij de DIE
(in eenheden)
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Bron: FOD Economie, DIE.

2.2. Verleende Belgische octrooien
In 2012 steeg het aantal Belgische octrooiverleningen ten 

opzichte van 2010 en 2011. In 2013 daalde het aantal 
verleningen weer licht ten opzichte van 2012.

© deaff - Fotolia.com
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Grafiek 4. Verleende Belgische octrooien
(in eenheden)
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Bron: FOD Economie, DIE.

2.3. Europese octrooien gevalideerd in België
Het totale aantal validaties van Europese octrooien is in 2012 (de cijfers van 2013 zijn 
nog niet volledig beschikbaar) gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren.

Van het aantal in België gevalideerde Europese octrooien, blijven de zonder vertaling 
gevalideerde Europese octrooien (die door het EPO in het Duits of Frans werden 
verleend) in de meerderheid.
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Grafiek 5. Gevalideerde Europese octrooien in België met en zonder vertaling
(in eenheden)
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Bron: FOD Economie, DIE.

2.4. Aanvullende beschermingscertificaten
Grafiek 6. Aanvragen van Belgische aanvullende beschermingscertificaten

(in eenheden)

0

10

20

30

40

50

60

70

2009
2010

2011
2012

2013

55 

42 
41 

48 

65 

4 
2 7 

6 8 

BE ABC geneesmiddelen BE ABC fytofarmaceutische producten

Bron: FOD Economie, DIE.
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Grafiek 7. Aanvragen van pediatrische verlenging van Belgisch  
aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddel

(in eenheden)

Bron: FOD Economie, DIE.

2.5. Kwekerscertificaten
Grafiek 8. Aanvragen van Belgische kwekerscertificaten

(in eenheden)

Bron: FOD Economie, DIE.
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2.6. Benelux-merken
De DIE biedt informatie en documentatie over de registratieprocedures voor Benelux- 
merken, tekeningen en modellen en voor Gemeenschapsmerken, -tekeningen- en 
modellen, alsook over de eventuele internationale inschrijving ervan. De aanvragen 
van Benelux-merken, tekeningen en modellen kunnen zowel bij het Benelux-Bureau 
voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) als bij de DIE worden ingediend. Het BBIE is 
echter de officiële instantie voor het verwerken en beheren van die rechten.

Grafiek 9. Oorsprong van de aanvragen van Benelux-merk
(in eenheden)
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Bron: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

2.7. Opzoekingen in octrooidatabanken
De DIE stelt een reeks octrooidatabanken via het internet ter beschikking van het 
publiek: Espacenet, Belgisch Register, Epatras. Ze bevatten bibliografische en 
technische informatie over octrooien. Deze informatie stelt de ondernemingen in staat 
om een inbreuk op de beschermingsrechten van anderen en overbodige investeringen 
in onderzoek en ontwikkeling van al bestaande technologieën te vermijden. Men vindt 
er ook de gegevens van eventuele zakenpartners en van mogelijke licentienemers en 
-verleners.
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Op verzoek voeren de medewerkers van de DIE standaardopzoekingen of opzoekingen 
op maat uit naar uitvindingsoctrooien in het EPOQUE-systeem van het Europees 
octrooibureau.

Grafiek 10. Uitgevoerde octrooiopzoekingen
(in eenheden)

Bron: FOD Economie, DIE.

Het aantal door de medewerkers van de DIE uitgevoerde opzoekingen blijft behoorlijk 
groot, gezien de verschillende acties die de DIE ondernam bij het publiek om de 
octrooi-informatie toegankelijker te maken.

Deze dienstverlening door de DIE blijft een erkende referentie en er wordt intensief 
gebruik van gemaakt. Ook moet worden vermeld dat de behandelde dossiers steeds 
complexer worden.

2.8. Sensibiliseringsacties
Om de kenniseconomie en de innovatie in België te stimuleren, verzorgt de 
DIE de pro motie van het systeem van intellectuele eigendomsrechten. De DIE 
verdeelt informatiebrochures, organiseert en neemt deel aan informatie- en 
sensibiliseringssessies, en is aanwezig op beurzen en tentoonstellingen.
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Zo nam de DIE in 2013 op de stand van de FOD Economie actief deel aan verschillende 
activiteiten waaronder het Salon “Ondernemen” (Brussel, 20 en 21 maart), het Salon 
“Entreprendre en Wallonie” (Namen, 18 juni), het Salon “KMO Kennisbeurs” (Kortrijk, 
8 oktober) en het salon “Ondernemen in Vlaanderen” (Gent, 24 oktober).

De DIE organiseerde daarnaast ook informatie-/sensibiliseringssessies bij 
verschillende organen en universiteiten/hogescholen (zoals Centexbel, InnovIris, 
Universiteit Antwerpen, VUB, de “Innovatieschool” van Gent, l’Ecole Supérieure des 
Affaires de Namur, les Aumôniers du travail van Charlerloi, de Leuvense Hogeschool, 
en Institut Reine Astrid Mons).

Op het vlak van seminaries en ateliers organiseerde de DIE:

• in samenwerking met het Europees Octrooibureau, een seminarie over het thema 
“The essentials of IP for EU officials“;

• in samenwerking met het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt, een 
seminarie over het thema “De nieuwe website van het BHIM“.

De DIE nam ook deel aan 8 “Zitdagen IE” georganiseerd door de Centra voor innovatie 
op verschillende plaatsen in het Vlaamse Gewest (Hasselt (2x), Antwerpen (2x), Gent 
(2x), Leuven, Brugge).

Tot slot organiseerde de DIE op 12 november 2013 een “Nationale zitdag” in 
samenwerking met het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en 
een reeks regionale partners. Op die zitdag werden 55 deelnemers verwelkomd, 
die de gelegenheid kregen om op afspraak een panel van 4 experten te ontmoeten, 
gespecialiseerd in octrooien, merken en modellen, auteursrecht en “regionale steun 
– subsidies”.

2.9. Toekomstige ontwikkelingen
In 2011 hebben de nationale octrooidiensten van de drie Benelux-landen (BE, NL en 
LU) besloten om samen een gemeenschappelijke informaticastructuur te ontwikkelen 
voor de behandeling van octrooiprocedures (zowel voor nationale, Europese en 
internationale octrooiaanvragen, als voor aanvullende beschermingscertificaten).

Deze informaticastructuur trekt volop de kaart van de modernisering: elektronische 
indiening, elektronische betaling, elektronische onlinepublicatie, geavanceerde 
zoekfaciliteiten, … worden allemaal mogelijk. Een specifieke interface voor 
professionele partners (octrooigemachtigden, het Europees Octrooibureau en de 
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom) wordt gecreëerd.
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Deze gemeenschappelijke infrastructuur biedt daarnaast nog verschillende voordelen:

• schaalvoordelen, waardoor de kosten gedrukt kunnen worden, zowel bij de ontwik-
keling zelf als bij het onderhoud van het systeem;

• het Benelux Patent Platform kan de positie van de Benelux-landen versterken bij 
de onderhandelingen over standaarden en interfaces met de IP-organisaties (WIPO, 
EOB).

Het Benelux Patent Platform Project werd officieel opgestart in 2012 en wordt 
gecoördineerd door de Raad van Bestuur van de Benelux-Organisatie voor Intellectuele 
Eigendom. Het project zal in 2015 voltooid zijn. Het Belgische luik van het Benelux 
Patent Platform zal in de loop van het tweede semester van 2014 in productie worden 
gebracht.

© spaxiax - Fotolia.com
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3. Wetgevende activiteit
De juridische diensten “Industriële eigendom” en “Auteursrecht en naburige rechten” 
van de DIE verzekeren de wetgevende activiteit. Deze diensten hebben als opdracht 
de wetgeving te creëren, te interpreteren en aan te passen rekening houdende met de 
Europese, internationale, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Een evenwichtige en uitgebalanceerde wetgeving is belangrijk om rekening 
te houden met verschillende maatschappelijke belangen. Daarom worden de 
wetgevende initiatieven van de DIE meestal ondersteund door werkzaamheden van 
verscheidene adviescomités, zoals de Raad voor de Intellectuele Eigendom (RIE). 
De RIE is samengesteld uit experten in de intellectuele eigendomsrechten, en uit 
vertegenwoordigers van verschillende sectoren (bedrijfswereld, rechthebbenden, 
gemachtigden, vertegenwoordigers van beheersvennootschappen en consumenten). 
De DIE neemt het secretariaat van deze adviesorganen waar.

3.1. Wetboek van economisch recht
De invoeging van een boek XI “ Intellectuele Eigendom” in het Wetboek van economisch 
recht is een logische stap, gezien de essentiële impact van die materie op het leven 
van de economische actoren. Voor het uitwerken van een ontwerp van codificatie van 
de integrale geldende wetgeving in verband met intellectuele eigendom werd het 
merendeel van het juridische personeel van de DIE gemobiliseerd, en dit gedurende 
vele maanden. Hieronder bevindt zich een overzicht van de voornaamste wijzigingen 
die werden aangebracht aan het intellectuele eigendomsrecht.

3.1.1. Omzetting van de richtlijn 2011/77 betreffende de beschermingstermijn van 
het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten

De richtlijn 2011/77 heeft als voornaamste doel om de 
beschermingstermijn voor op fonogrammen vastgelegde 

prestaties te brengen op 70 jaar in plaats van de huidige 
50 jaar. Vereenvoudigd gezegd: de richtlijn verlengt de 

beschermingstermijn van uitvoerende kunstenaars 
(zangers en muzikanten) en producenten in de 
muzieksector van 50 naar 70 jaar. Aangezien in 
de praktijk de uitvoerende kunstenaars vaak hun 
rechten overdragen aan de producent, voorziet 
de richtlijn ook in enkele maatregelen die er 
moeten voor zorgen dat de verlenging mede ten 
gunste komt van de uitvoerende kunstenaars en 
niet alleen de producenten tot profijt zou zijn.

© Igor Ryndevich - Fotolia.com



19

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

Een voorontwerp tot omzetting van deze richtlijn werd besproken binnen de RIE op 
22 april 2013. Onder meer op basis van deze opmerkingen werd het ontwerp verder 
uitgewerkt, en werd het vervolgens opgenomen in boek XI van het Wetboek van 
economisch recht.

3.1.2. Nieuwe regeling voor het volgrecht

In het Wetboek van economisch recht wordt tevens de regeling gewijzigd die in 
België toepasselijk is op het volgrecht. Het volgrecht is een vergoeding die grafische 
en plastische kunstenaars en fotografen genieten wanneer een van hun originele 
kunstwerken wordt verkocht met behulp van een vakman uit de kunsthandel.

Om het beheer van het volgrecht door de rechthebbenden te optimaliseren en te 
vereenvoudigen, voorziet de regeling van het volgrecht in de volgende elementen:

• het verplichte collectieve beheer van het volgrecht;

• een uniek platform voor alle doorverkopen die plaatsvinden in België. De auteurs 
die genieten van het volgrecht ontvangen hun vergoeding hiervoor dan exclusief via 
dit unieke platform;

• de notificatie van de doorverkopen en de betaling van het volgrecht moeten voort-
aan via het unieke platform gebeuren en de aangiften moeten vanaf 1 januari 2015 
in principe langs elektronische weg worden verricht;

• een mogelijkheid voor het unieke platform om bij de vakmannen uit de kunsthandel 
alle nodige informatie in te winnen voor de inning en verdeling van het volgrecht;

• een verplichting voor de beheersvennootschappen om op de website van het unieke 
platform de doorverkopen te publiceren waarvan zij een aangifte ontvingen.

3.1.3. Audiovisuele sector (overdracht rechten & kabel)

Bij het uitwerken van het Wetboek van economisch recht werden er wijzigingen 
vooropgesteld voor de audiovisuele sector, meer bepaald over het vermoeden van 
overdracht van de rechten van de auteurs en de uitvoerende kunstenaars aan de 
producent en over de kabeldoorgifte. Een oplossing die tegemoet zou komen aan 
de bezorgdheden van alle actoren van de sector bleek echter niet voor de hand te 
liggen. De audiovisuele sector heeft sinds de zomer van 2013 overleg gepleegd om te 
proberen tot een akkoord te komen over deze kwesties.

Uiteindelijk werd er beslist om over het vermoeden van overdracht van de rechten van 
de auteurs en de uitvoerende kunstenaars aan de producent (huidig art. 18, 19 en 36 
van de auteurswet) inhoudelijk niets te wijzigen in het wetsontwerp en het te houden 
op een codificatie van de bestaande auteurswet.



20

Over de kabeldoorgifte wordt er in het Wetboek van economisch recht voorzien in de 
oprichting van een uniek platform voor de inning van de rechten voor kabeldoorgifte. 
Zolang het unieke platform niet opgericht is, kan deze vergoeding rechtstreeks bij de 
kabelmaatschappijen gevorderd worden door de vennootschappen voor het beheer 
van de rechten.

Het Wetboek van economisch recht voorziet eveneens in maatregelen om de 
transparantie in de sector van de kabeldoorgifte te vergroten, zoals bv. de oprichting 
van een register over het bestaan van overeenkomsten die de doorgifte via de kabel 
toestaan.

Tot slot heeft het overleg dat de audiovisuele sector in de tweede helft van 2013 heeft 
gevoerd, aangetoond dat het nuttig was dit overleg te institutionaliseren. Hiertoe 
werd het in de auteurswet al bestaande overlegcomité uitgebreid tot de audiovisuele 
sector. In eerste instantie moet dit overlegcomité zich terug over de discussies van 
2013 buigen. Daarnaast kan het overlegcomité snel inspelen op de meest recente 
ontwikkelingen in het audiovisuele landschap.

3.1.4. Aanpassing van de regels over het collectief beheer

In het Wetboek van economisch recht werden verschillende maatregelen voorgesteld 
om het collectief beheer te verbeteren. Deze maatregelen vloeien voort uit de 
praktijkervaring, en houden rekening met de principes uit de Europese richtlijn over 
het collectief beheer.

De aanpassingen betreffen onder meer:

• voorzien in een uniek platform voor de openbare uitvoering van muziek;

• vereenvoudiging van de wijze van vaststellen van de tarieven voor de billijke vergoe-
ding;

• verplichting voor de beheersvennootschappen om hun kostenpercentage bekend te 
maken op hun website;

• maximum kostenpercentage van 15  %, dat bij overschrijding moet gemotiveerd 
worden;

• verplichting voor de beheersvennootschappen om een klachtenprocedure in te voe-
ren;

• voorzien in een aantal verplichtingen voor gebruikers in hun relatie met de beheers-
vennootschappen;
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• instellen van een regulator voor het auteursrecht en de naburige rechten. Deze 
regulator heeft voornamelijk als bevoegdheid uitspraak te doen over het billijke en 
niet-discriminatoire karakter van de innings-, tariferings-, en verdelingsregels van 
de beheersvennootschappen. Ook kan hij een bemiddelingsrol spelen bij geschillen 
over auteursrecht en naburige rechten, en kan hij adviezen verlenen over de econo-
mische waarde van het auteursrecht.

3.1.5. Uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten

Inzake octrooien werden slechts enkele wijzigingen aangebracht, gelet op het feit dat 
de wet van 28 maart 1984 al ingrijpend werd geactualiseerd door de wet van 10 januari 
2011. Het taksenstelsel werd versoepeld, met het oog op een toekomstige reorganisatie 
van de tariefstructuur van de taksen. Enkele toevoegingen zijn overigens verbonden 
met de huidige hervorming van het Europese octrooisysteem, en zijn bedoeld om een 
interface te verzekeren tussen de verordeningen over de eenheidsoctrooibescherming 
en de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, enerzijds, en 
het nationale recht, anderzijds. Bovendien werd de procesvoering over octrooien 
en aanvullende beschermingscertificaten gecentraliseerd bij de rechtbank van 
Koophandel te Brussel, om aldus de specialisatiegraad van de magistraten op dit 
gebied nog te verhogen.

Ook werden enkele bepalingen over aanvullende beschermingscertificaten (ABC) 
voor geneesmiddelen gewijzigd, om de uitvoerende maatregelen over pediatrische 
verlenging in te voeren. In het kader van de permanente doelstelling van administratieve 
vereenvoudiging, werd deze gelegenheid ook aangegrepen om de teksten over ABC’s 
te rationaliseren.

3.2. Uitvoeringsmaatregelen voor de nieuwe octrooiwet
Op 10 januari 2011 werd de Belgische octrooiwet van 1984 
ingrijpend hervormd. De herziening van de octrooiwet was 
noodzakelijk om rekening te houden met de nieuwe 
internationale standaarden voorzien onder meer 
in het WIPO-Verdrag over Octrooirecht (PLT). 
De nieuwe octrooiwet maakt het bovendien 
mogelijk om het verloop van de procedures 
voor de DIE te moderniseren, onder meer 
door procedures voor elektronisch indienen 
en beheer van octrooien te introduceren.

© suphakit73 - Fotolia.com
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Deze herziene octrooiwet is nog niet van kracht. Ze moet immers nog gevolgd worden 
door een aanpassing van de relevante uitvoeringsbesluiten. De DIE heeft voor de 
redactie van de uitvoeringsbesluiten een beroep gedaan op een ad-hoc werkgroep 
van de RIE. Enkele van de belangrijkste maatregelen die door dit besluit worden 
geregeld, zijn de bepalingen over de procedure tot herstel van rechten, de bepalingen 
over het gebruik van volmachten in de procedures voor de DIE, of nog, de bepalingen 
die de voorwaarden regelen voor het toekennen van een indieningsdatum aan een 
octrooiaanvraag.

Deze ontwikkelingen op nationaal vlak vloeien voort uit een beweging van modernisering 
van de Belgische wetgeving, die enkele jaren geleden is gelanceerd. De wet van 6 
maart 2007 droeg bij tot een versterking van de kwaliteit van het Belgische octrooi, 
door in een juridische basis te voorzien op basis waarvan een schriftelijke opinie kan 
worden verstrekt over de octrooieerbaarheid van de uitvinding waarvoor een Belgische 
octrooiaanvraag werd ingediend. De toegang tot Belgische octrooibescherming werd 
overigens vergemakkelijkt door het terugbrengen van de onderzoekstaks tot 300 euro 
(i.p.v. 887 euro). Ook werd het “ klein octrooi “ van 6 jaar sinds 2008 afgeschaft. Doordat 
het verleend werd zonder nieuwheidsverslag, vertoonde het zowel voor de houder als 
voor derden serieuze leemten op het vlak van rechtszekerheid en transparantie.

3.3. Werkzaamheden van het overlegcomité over 
collectief beheer van het auteursrecht

In 2009 werd de auteurswet vrij ingrijpend gewijzigd op het vlak van het 
collectieve beheer. Sommige wijzigingen moesten echter nog verder uitgevoerd 
worden via koninklijk besluit. Daarom werd in 2011 het overlegcomité over 
beheersvennootschappen voor auteursrechten en naburige rechten opgericht. In 
dat overlegcomité zetelen vertegenwoordigers van beheersvennootschappen, van 
debiteuren- en consumentenorganisaties, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en 
van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

De consultatie van het overlegcomité werd opgestart in 2011, en liep verder in 2012 
en 2013. Op basis van deze uitgebreide consultatie werd het uitvoeringsbesluit verder 
uitgewerkt. Het koninklijk besluit wordt wellicht in 2014 uitgevaardigd. Het koninklijk 
besluit bepaalt de volgende aspecten :

• minimumregels om te verzekeren dat beheersvennootschappen beschikken over 
een aangepaste beleidsstructuur, administratieve en boekhoudkundige organisatie 
en interne controle;
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• harmonisatie van de boekhoudkundige praktijken bij beheersvennootschappen;

• minimuminformatie in de stukken aan de rechthebbenden (bv. afrekeningen);

• minimuminformatie in de stukken aan de gebruikers (bv. op facturen).

3.4. Wettelijke bepalingen over thuiskopie en reprografie
Op 31 december 2012 kwam er een wetgevende wijziging die België toeliet opnieuw 
een stap voorwaarts te zetten in de omzetting naar Belgisch recht van de Europese 
richtlijn 2001/29. Ze gaf namelijk uitvoering aan de bepalingen van materieel recht 
over het kopiëren voor eigen gebruik en de reprografie van de wet van 22 mei 2005, die 
deze Europese richtlijn in Belgisch recht omzet.

Om de wijzigingen aangebracht door deze wet in werking te doen treden, werd een 
koninklijk besluit “betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen 
gebruik” aangenomen op 18 oktober 2013. Hierbij wordt het “koninklijk besluit van 28 
maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik 
voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en 
van audiovisuele werken” volledig opgeheven. Het nieuwe besluit trad in werking op 
1 december 2013.

De wijzigingen beogen:

• enerzijds, een uitbreiding van het toepassingsgebied van de uitzondering voor pri-
vékopie naar literaire en fotografische werken, wat inhoudt dat twee nieuwe cate-
gorieën van begunstigden de vergoeding voor privékopie zullen innen, namelijk de 
auteurs en de uitgevers van literaire en fotografische werken;

• anderzijds, het hanteren van het criterium van “kennelijk gebruik” voor 
doeleinden van privékopie van de apparaten en dragers onder-
worpen aan de vergoeding, alsook het al dan niet toepas-
sen van de technische beschermingsmaatregelen.

Dit koninklijk besluit bepaalt aldus tariefwijzigingen 
voor de vergoeding voor kopiëren voor 
eigen gebruik, past sommige schijven van 
opslagcapaciteit van de apparaten en dragers 
aan, en breidt het toepassingsgebied van de 
vergoeding uit naar de tablets.

© Alex Tihonov - Fotolia.com
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Auvibel en de organisaties die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen worden ten 
slotte belast met de opdracht om jaarlijks de Belgische markt te analyseren. Die 
analyse zal een snellere aanpassing mogelijk maken van de tarieven en schijven van 
opslagcapaciteit, overeenkomstig de technologische en economische ontwikkelingen 
van de markt.

3.5. Uitvoeringsmaatregelen over de vergoeding  
voor reprografie

De auteurs en uitgevers hebben recht op een vergoeding als compensatie voor een 
wettelijk voorziene uitzondering die de reproductie van korte fragmenten van hun 
werken toelaat. De tarieven van die vergoeding worden bepaald bij koninklijk besluit. 
Eind 2010 - begin 2011 startte de DIE zijn werkzaamheden over een nieuw koninklijk 
besluit reprografie. Dit ontwerp strekt ertoe het wetgevende kader dat momenteel 
van kracht is te actualiseren en de Europese richtlijn 2001/29 betreffende de 
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in 
de informatiemaatschappij volledig in Belgisch recht om te zetten.

In de loop van 2013 heeft de DIE het overleg voortgezet binnen de Adviescommissie 
van de betrokken milieus voor de vergoeding voor reprografie.

De doelstelling van de DIE is het overleg voort te zetten om in de loop van 2014 te 
komen tot het aannemen van de uitvoeringsmaatregelen over de vergoeding voor 
reprografie.

3.6. Leenrecht
Op 13 december 2012 werd een nieuw koninklijk besluit over de vergoeding voor 
openbare uitlening goedgekeurd.

Het vervangt het koninklijk besluit van 25 april 2004, dat de kern vormde van een 
gerechtelijke saga, die op 30 juni 2011 uitliep op een arrest van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie. Het Hof oordeelde dat de berekeningswijze van de vergoeding 
voor openbare uitlening, bepaald in dit besluit, niet conform de Europese wetgeving 
was (richtlijn 92/100 die richtlijn 2006/115 werd). Bijgevolg werden raadplegings- 
en informatiesessies georganiseerd met de betrokken milieus, met het oog op 
het opstellen van dit nieuwe koninklijk besluit van 13 december 2012, dat met 
terugwerkende kracht op 1 januari 2004 van kracht wordt.
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De vergoeding voor openbare uitlening wordt voortaan opgesplitst: enerzijds een 
forfaitaire vergoeding, gebaseerd op de collecties van de uitleeninstellingen, en 
anderzijds een proportionele vergoeding gebaseerd op het aantal uitleningen door 
de uitleeninstellingen. Zo wordt tegemoet gekomen aan het arrest van het Hof van 
Justitie, en wordt beter rekening gehouden met de uitleenactiviteit van die instellingen.

Nog andere maatregelen werden ingevoerd, om de bedragen van de vergoeding 
opnieuw te valoriseren, een centralisatie van de aangiftes en betalingen aan te 
moedigen, een betere transparantie van het verdelingsproces te verzekeren, een 
optimale toepassing van het koninklijk besluit te verzekeren dank zij een regelmatige 
evaluatie en tot slot, om de uitleeninstellingen te begeleiden om zo de negatieve 
gevolgen van de retroactieve toepassing van het koninklijk besluit op 1 januari 2004 te 
minimaliseren.

In 2013 werden infosessies georganiseerd in samenwerking met de betrokken milieus, 
om de maatregelen van dit koninklijk besluit te preciseren alsook de redenen ervan, 
ook werden de praktische en concrete gevolgen ervan toegelicht.

© anyaberkut - Fotolia.com
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4. Europese en internationale zaken
De DIE vertegenwoordigt België tijdens Europese en internationale vergaderingen met 
betrekking tot intellectuele eigendom. Het intellectuele eigendomsrecht is immers 
in grote mate beïnvloed door het Europese en internationale recht. De Belgische 
positie wordt voorbereid door de DIE, in overleg met het kabinet van de minister van 
Economie, de Permanente Vertegenwoordiging en de geïnteresseerde milieus.

4.1. Europees octrooipakket
Na decennialange besprekingen zijn de meeste EU-lidstaten het eens geraakt 
over het creëren van een Europees octrooi met eenheidswerking in het kader van 
een nauwere samenwerking. De verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 werden 
einde 2012 aangenomen, maar zullen pas van toepassing worden wanneer de 
Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht in werking treedt. Deze 
Overeenkomst werd op 19 februari 2013 ondertekend en vormt het tweede luik van 
het “octrooipakket”. Het eengemaakte stelsel van geschillenregeling voor octrooien 
maakt het mogelijk geschillen op gecentraliseerde wijze te beslechten, zowel voor de 
procedures over geldigheid van het octrooi als voor de inbreukprocedures (namaak). De 
beslissingen van het eengemaakte octrooigerecht zijn rechtstreeks van toepassing op 
het grondgebied van de contracterende lidstaten. Op termijn maken deze beslissingen 
een samenhangende rechtspraak mogelijk, met een grotere rechtszekerheid voor de 
gebruikers van het octrooisysteem.

Er is uiteraard een nauwe interactie tussen de werkzaamheden over het 
eenheidsoctrooi en die over het eengemaakte octrooigerecht. Het eenheidsoctrooi kan 
pas realiteit worden wanneer het systeem van geschillenregeling in al zijn onderdelen 

operationeel is.

De DIE neemt actief deel aan de lopende werkzaamheden 
binnen het beperkt Comité van de Raad van bestuur van 

de Europese Octrooiorganisatie, om de modaliteiten 
van de aanvraagprocedure van een eenheidsoctrooi 

vast te stellen en het bedrag van de jaartaksen 
en de verdeelsleutel van de inkomsten uit die 

taksen te bepalen. De DIE neemt ook deel aan 
de werkzaamheden van het voorbereidende 
comité, welke de verschillende juridische en 
organisatorische aspecten van de oprichting 
van het nieuwe eengemaakte octrooigerecht 
betreffen.

© Gajus - Fotolia.com



27

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking 
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

4.2. Hervorming van het Europees merkensysteem
In 1989 werden de nationale wetgevingen en de Benelux-wetgeving over de merken 
gedeeltelijk geharmoniseerd op EU-niveau. De nationale en Benelux-merken 
die beheerd worden door de nationale bureaus en door de Benelux-Organisatie 
voor de Intellectuele Eigendom, bestaan sinds 1994 naast het systeem van het 
gemeenschapsmerk, dat beheerd wordt door het Bureau voor Harmonisatie 
van de interne markt (BHIM). Op 3 april 2013 stelde de Europese Commissie voor 
om het merkensysteem in Europa te herzien, aan de hand van drie voorstellen die 
respectievelijk de herziening beogen van verordening 207/2009 betreffende het 
gemeenschapsmerk, de hervorming van richtlijn 2008/95 betreffende de aanpassing 
van het merkenrecht der lidstaten, en de wijziging van verordening 2869/95 inzake 
de aan het BHIM te betalen taksen. Deze drie instrumenten vormen een “pakket” 
van maatregelen bestemd om het merkensysteem in Europa te verbeteren naar de 
gebruikers toe, en meer bepaald ten gunste van de kmo’s.

Het hoofddoel bestaat erin, het Europese merkensysteem te moderniseren en te 
verbeteren. Dit moet gebeuren door enerzijds de systemen van merkenregistratie 
toegankelijker en efficiënter te maken voor ondernemingen (via minder complexe 
en minder dure systemen die ook sneller en voorspelbaarder zijn en juridisch meer 
zekerheid bieden) en anderzijds een grotere complementariteit te verzekeren tussen 
de communautaire en nationale systemen, en het samenwerkingsniveau tussen het 
BHIM en de nationale bureaus te verhogen. De Commissie stelt diverse maatregelen 
voor, meer bepaald de wijziging van de structuur van de aan het BHIM te betalen 
taksen (invoering van een “monoclass”-systeem) en de vermindering van het bedrag 
ervan, alsook de invoering van een wettelijke basis voor de samenwerking tussen het 
BHIM en de nationale bureaus, om zo de overeenstemming van de praktijken en de 
financiering van die samenwerking te bevorderen via de herverdeling van een deel 
van de BHIM-inkomsten, en tot slot de harmonisatie van de nationale en Europese 
wetgevingen, zowel op niveau van het materieel recht als op procedureel vlak.

Deze voorstellen werden meermaals uitvoerig besproken in de werkgroep “Intellectuele 
Eigendom” van de Raad van de EU, waaraan de DIE actief heeft meegewerkt. Het al 
gerealiseerde werk betrof vooral een eerste integrale lezing van de voorstellen voor 
richtlijn 2008/95 en verordening 207/2009.

4.3. Collectief beheer van auteursrechten  
en naburige rechten

Collectieve beheersvennootschappen zijn vennootschappen die, voor rekening 
van verschillende rechthebbenden, auteursrechten en naburige rechten innen en 
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verdelen. Gelet op hun opdracht van algemeen belang, en op het feit dat zij activa 
beheren voor andermans rekening, zijn zij in verschillende landen onderworpen aan 
een vergunning en/of aan regels over hun functioneren. Er is tot op heden echter nog 
geen Europees regelgevend kader dat minimumvoorwaarden voor het functioneren 
van beheersvennootschappen vastlegt.

Op 11 juli 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel van richtlijn hiervoor 
ingediend.

De richtlijn bestaat voornamelijk uit twee delen.

• Het eerste deel bevat regels waaraan alle beheersvennootschappen voor auteurs-
rechten en naburige rechten in Europa moeten voldoen. Het gaat daarbij voorname-
lijk om regels die er moeten voor zorgen dat de rechten beter, efficiënter en trans-
paranter beheerd worden en dat rechthebbenden op geïnformeerde wijze kunnen 
deelnemen aan het beheer van hun rechten.

• Het tweede deel bevat regels in verband met het verlenen door beheersvennoot-
schappen van multiterritoriale licenties voor rechten in muziekwerken voor online-
gebruik. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarbij een Belgische 
beheersvennootschap een licentie zou geven aan een onlinemuziekplatform om in 
heel Europa muziek te kunnen aanbieden voor downloads, of muziekstreams.

In 2012 werden de besprekingen over dit voorstel opgestart binnen de Europese 
Raadswerkgroep. Deze besprekingen werden zeer intens verdergezet in 2013. 
Een triloog werd vervolgens opgestart tussen het Voorzitterschap van de Raad, de 
Europese Commissie en het Europese Parlement. Deze intense besprekingen 
hebben er toe geleid dat er eind 2013 tussen de 3 Europese instellingen een 
overeenstemming was over de inhoud van de richtlijn. Uiteindelijk werd de richtlijn, 
die nauw aansluit bij de Belgische wetgeving inzake het statuut van en de controle op 
de beheersvennootschappen1, goedgekeurd op 26 februari 20142.

4.4. Verdrag van Marrakesh
Op 28 juni 2013 werd het Verdrag van Marrakesh ter bevordering van de toegang tot 
gepubliceerde werken voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins 
een leeshandicap hebben, goedgekeurd door 186 landen die lid zijn van de WIPO, de 
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

1 Artikelen 65 en volgende van de Auteurswet, die ingrijpend gewijzigd werden door de wet van 10 december 2009. 
Deze artikelen zijn opgenomen in de artikelen XI.246 en volgende van het Wetboek van Economisch Recht.

2 Richtlijn van 26 februari 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van au-
teursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor 
onlinegebruik ondertekend.
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De DIE heeft gedurende een aantal jaren deelgenomen aan diverse vergaderingen 
binnen de WIPO en aan de Diplomatieke Conferentie die uiteindelijk leidde tot de 
goedkeuring van de definitieve tekst van het Verdrag van Marrakesh.

Dit verdrag strekt ertoe een rechtskader voor de verdragsluitende partijen te 
creëren om via juridische mechanismen van beperkingen van en uitzonderingen op 
de rechten van de houders van auteursrechten, de reproductie, de distributie en de 
terbeschikkingstelling van gepubliceerde werken mogelijk te maken in een vorm die 
toegankelijk is voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins een 
leeshandicap hebben.

Het Verdrag van Marrakesh is ook vernieuwend in die zin dat het bovendien voorziet in 
een mechanisme van grensoverschrijdende verspreiding en uitwisseling van werken in 
een vorm toegankelijk voor personen met een leeshandicap onder de “geautoriseerde 
entiteiten”, te weten de entiteiten die diensten verstrekken aan blinden, visueel 
gehandicapten en personen die moeilijkheden ondervinden bij het lezen van gedrukte 
teksten.

De Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
voorziet in haar artikel 22 §1, 11° al in een uitzondering op het exclusieve recht van de 
auteurs ten behoeve van personen met een handicap.

In het raam van de ondertekening van het Verdrag van Marrakesh door de Belgische 
Staat, zal de DIE onderzoeken in hoeverre het nationaal recht moet worden aangepast 
om in overeenstemming te zijn met dat verdrag.
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ABC Aanvullend beschermingscertificaat

BBIE Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

DIE Dienst voor de Intellectuele Eigendom

EOB Europees Octrooibureau

EPI European Patent Institute

EPO Europese Octrooiorganisatie

EU Europese Unie

FOD Federale Overheidsdienst

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market

PATLIB Patent Libraries

PCT Patent Cooperation Treaty

RIE Raad voor de Intellectuele Eigendom

UPOV International Union for the Protection of new Varieties of Plants

VEWA Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs

WIPO World Intellectual Property Organisation

WTO World Trade Organisation
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