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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, …, 
te helpen bij het beschermen van hun ideeën en innovatieve concepten. 

2011 is op dit gebied een bijzonder vruchtbaar jaar geweest, waarbij de basis werd 
gelegd voor een modernisering van de procedures voor de bescherming van oc-
trooien en kwekersrechten, onder meer via een nieuwe wetgeving en via de op-
start van het Benelux Patent Platform. Ook voor auteursrechten werd er in diverse 
adviescomités nuttig werk verricht over de wettelijke licentie omtrent reprografie, 
thuiskopie en leenrecht, evenals over het statuut en de controle op beheersven-
nootschappen. De bestrijding van namaak en piraterij blijft eveneens een belang-
rijk aandachtspunt. 

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 elektronische beheer 
van octrooien. 

Emmanuel PIETERS
Directeur-generaal a.i.
Algemene Directie Organisatie en Regulering van de Markt
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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 Regulering en Organisatie van de Markt, Afdeling “Immateriële 
Economie”. De DIE bezit dan ook geen eigen rechtspersoonlijkheid. 

De DIE bestaat uit twee onderdelen: 

•	 de dienst “productie, boekhouding en informatie”. Deze dienst staat onder meer 
in voor het registreren en behandelen van (aanvragen voor) titels van industriële 
eigendom, en voor het informeren van het publiek. Een overzicht van de activiteiten 
van deze dienst vindt U in het hoofdstuk “onze producten en diensten”; en

•	 de dienst “juridische en internationale zaken”: deze dienst staat onder meer in 
voor de redactie van de wetten en uitvoeringsbesluiten, en vertegenwoordigt 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 de 
activiteiten van deze dienst vindt U in de hoofdstukken “wetgevende activiteit” en 
“Europese en internationale zaken”. 
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1.1. De medewerkers van de DIE 
Het aantal medewerkers van de DIE staat vermeld in de onderstaande tabel (situatie 
op 31.12.2011).

Aantal medewerkers  
(in voltijdse equivalenten ) 

Aantal Verdeling per niveau  
(in voltijdse equivalenten)

Aantal

Dienst Juridische en Internatio-
nale Zaken

9 Niveau A,  
adviseurs en attachés

17,4

Dienst Productie, Boekhouding en 
Informatie

31,1 Niveau B, 
administratieve experts

5,7

Management en administratieve 
ondersteuning

6,6 Niveau C, 
bestuursassistenten

15,6

Totaal 46,7 Niveau D, 
administratieve medewerkers

8

1.2. De ontvangsten en uitgaven van de DIE
De DIE int de proceduretaksen (indiening, voorrang en onderzoek), de speciale rech-
ten en de jaarlijkse instandhoudingstaksen voor de (aanvragen van) octrooien, aanvul-
lende beschermingscertificaten en kwekersrechten. Hij int eveneens de vergoedingen 
voor octrooiopzoekingen en -kopieën die werden besteld door zijn klanten. In 2011 
bedroegen de globale ontvangsten 17,8 miljoen euro.

Grafiek 1. Aard der ontvangsten
(in euro en in % van het totaal)
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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
(in euro en in % van het totaal)
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2. Onze producten en diensten 

2.1. Belgische octrooiaanvragen 
Grafiek 3 toont de lichte afname van het aantal Belgische octrooiaanvragen in 2010 
en 2011 ten opzichte van 2009. De zwakke economische conjunctuur en het wegvallen 
van de mogelijkheid om een aanvraag voor een Belgisch octrooi van 6 jaar in te dienen 
kunnen een verklaring zijn voor dit verloop. Het systeem van een 6-jarig Belgisch oc-
trooi werd sinds 8 januari 2009 afgeschaft.

Grafiek 3. Belgische octrooiaanvragen ingediend bij de DIE
(in eenheden)
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2.2. Verleende Belgische octrooien
In 2009 is het aantal Belgische octrooiverleningen ver-

minderd ten opzichte van 2008. In 2010 en 2011 staat 
het aantal verleningen terug op peil. 

© deaff - Fotolia.com
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Grafiek 4. Verleende Belgische octrooien
(in eenheden)
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2.3. Europese octrooien gevalideerd in België 
Het totale aantal validaties van Europese octrooien is in 2011 gestegen ten opzichte 
van 2009 en 2010. Van het aantal in België gevalideerde Europese octrooien, blijven 
de zonder vertaling gevali deerde Europese octrooien (die door het EPO in het Duits of 
Frans werden verleend) in de meerderheid.

Grafiek 5. Gevalideerde Europese octrooien in België met en zonder vertaling
(in eenheden)
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2.4. Aanvullende beschermingscertificaten en 
kwekerscertificaten

Grafiek 6. Aanvragen van Belgische aanvullende beschermingscertificaten
(in eenheden)
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Grafiek 7. Aanvragen van pedriatische verlenging van Belgisch aanvullend beschermingscerti-
ficaat voor geneesmiddel

(in eenheden)
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Grafiek 8. Aanvragen van Belgische kwekercertificaten
(in eenheden)
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2.5. Benelux-merken 
Grafiek 9. Oorsprong van de aanvragen van Benelux-merk
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2.6. Opzoekingen in octrooidata-
banken

De DIE stelt een reeks octrooidatabanken via het internet 
ter beschikking van het publiek. 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 technologie te vermijden. Verder vinden zij er ook de coördinaten van even-
tuele zakenpartners en van mogelijke licentienemers en -verleners. Op verzoek voe-
ren de medewerkers van de DIE standaardopzoekingen of opzoekingen op maat naar 
uitvindingsoctrooien uit in het EPOQUE-systeem van het Europees octrooibureau. 

Grafiek 10. Uitgevoerde octrooiopzoekingen
(in eenheden)
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2.7. Sensibiliseringsacties
Om de kenniseconomie en de innovatie in België te stimuleren, verzorgt de DIE de 
pro motie van het systeem van intellectuele eigendomsrechten. Hiertoe verdeelt de 
DIE informatiebrochures maar neemt daarnaast ook deel aan beurzen en tentoon-
stellingen en informatiesessies. De DIE coördineert eveneens de activiteiten van het 
PATLIB-netwerk in België. 
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In 2011 heeft de DIE op de stand van de FOD Economie actief deelgenomen aan ver-
schillende activiteiten waaronder het “Salon Entreprendre” (Brussel, 30 en 31 maart), 
“Salon Méthamporphose” (Luik, 27 en 28 oktober), “Salon Ondernemen in Vlaanderen” 
(Gent, 27 oktober), “Salon Meet in Liège” (Luik, 29 november) en “Salon Brainmass” 
(7 en 8 december). De DIE organiseert daarnaast ook informatiesessies bij verschil-
lende organen en universiteiten/hogescholen (zoals VOKA, Essencia, Koninklijke 
Ingenieursvereniging, Brussels Agentschap Ondernemen, VUB, Universiteit 
Antwerpen, Ecole supérieure des Affaires de Namur, Limburgse Hogeschool en 
Aumonieurs du travail de Charlerloi).  

In het kader van een federaal studieproject dat ertoe strekt om de opportuniteit te 
onderzoeken van de realisatie van een uitgebreide kennisbank over de octrooimarkten 
in België, organiseerde de DIE in samenwerking met de Federale Programmatorische 
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de Université Catholique de Louvain, op 24 
mei 2011 een internationaal seminarie gewijd aan de markten voor de verhandeling 
van octrooien en knowhow.

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

Deze informaticastructuur trekt volop de kaart van digitalisering: elektronische indie-
ning, elektronische betaling, elektronische onlinepublicatie, geavanceerde zoekfacili-
teiten,…, worden allemaal mogelijk. Een specifieke interface voor bussinesspartners 
(octrooigemachtigden, het Europees Octrooibureau en de Wereldorganisatie voor de 
Intellectuele Eigendom) wordt gecreëerd. 

Deze gemeenschappelijke structuur biedt daarnaast nog verschillende voordelen: 

•	 het ontwikkelen van een gemeenschappelijke structuur biedt uiteraard heel wat 
schaalvoordelen, en laat toe de kosten te drukken, zowel bij de ontwikkeling zelf als 
bij het onderhoud van het systeem;

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

Het Project Benelux Patent Platform wordt officieel opgestart in 2012 en gecoördineerd 
door de Raad van Bestuur van de Benelux Organisatie voor Intellectuele Eigendom. 
Het project zal in 2014 voltooid zijn. 
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3. Wetgevende activiteit
De wetgevende activiteit van de DIE wordt verzekerd door haar dienst “Juridische en 
Internationale Zaken”. Deze dienst heeft als objectief de wetgeving te creëren, te in-
terpreteren en aan te passen rekening houdende met de Europese, internationale, 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Een evenwichtige en gebalanceerde wetgeving is belangrijk om rekening te houden 
met verschillende maatschappelijke belangen. Daarom worden de wetgevende ini-
tiatieven van de DIE meestal ondersteund door werkzaamheden van verscheidene 
adviescomités, zoals de Raad voor de Intellectuele Eigendom (RIE). De RIE is samen-
gesteld uit experten in intellectuele eigendomsrechten, en uit vertegenwoordigers 
van verschillende sectoren (bedrijfswereld, rechthebbenden, gemachtigden, verte-
genwoordigers van beheersvennootschappen en consumenten). Het secretariaat van 
deze adviesorganen wordt waargenomen door de DIE.

3.1. 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 zoals onder meer voorzien in het WIPO Verdrag inzake 
Octrooirecht (PLT). De nieuwe octrooiwet maakt het bovendien mogelijk om het ver-
loop van de procedures voor de DIE te moderniseren, onder meer door procedures 
voor elektronisch indienen en beheer van octrooien te introduceren.

Voor de redactie van deze wetswijziging werd er een ad-hocwerkgroep opgericht bij 
de RIE, sectie industriële eigendom. Via deze ad-hocwerkgroep kon de DIE steunen op 
de uitgebreide praktische expertise van de leden van de Raad. Onder meer octrooige-
machtigden, advocaten en academici hebben op deze manier een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de nieuwe octrooiwet. 

Deze herziene octrooiwet is nog niet van kracht. Ze moet immers nog gevolgd worden 
door een aanpassing van de relevante uitvoeringsbesluiten. Net als voor de redactie 
van de wetswijziging, zal de DIE zich hier laten bijstaan door een ad-hocwerkgroep van 
de RIE. Deze consultaties zullen plaatsvinden in de eerste helft van 2012. 

3.2. Nieuwe kwekerswet 
Het kwekersrecht is een intellectueeleigendomsrecht dat wordt toegekend aan een 
kweker van nieuwe plantenrassen. Dit recht wordt momenteel nog geregeld door een 
wet van 20 maart 1975. Op 10 januari 2011 werd er een nieuwe wet gestemd die bij zijn 
inwerkingtreding de wet van 1975 zal opheffen. Deze nieuwe wet brengt de Belgische 
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wetgeving in overeenstemming met de UPOV-Conventie (Union pour la Protection des 
Obtentions Végétales) in haar versie van 1991. Bovendien moderniseert de nieuwe wet 
eveneens de bescherming van de kwekersrechten en biedt ze een bescherming die 
gelijk is aan de bescherming voor communautaire kwekersrechten. 

Voor de redactie van deze wet heeft de DIE het advies ingewonnen van de belangheb-
bende milieus, en heeft meer bepaald beroep gedaan op de expertise van de Raad 
voor het Kwekersrecht. 

De nieuwe kwekerswet is nog niet van kracht. De in werking treding van de wet is im-
mers afhankelijk van de aanname van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten bij deze 
wet. 

3.3. Installatie van het overlegcomité inzake collectief 
beheer van het auteursrecht

In 2009 werd de Auteurswet vrij ingrijpend gewijzigd op het vlak van het collectief be-
heer. Sommige wijzigingen moeten echter nog verder uitgevoerd worden. Daarom 
werd in 2011 het overlegcomité inzake beheersvennootschappen voor auteursrechten 
en naburige rechten opgericht. Dit overlegcomité wenst de betrokken actoren bij de 
uitwerking van verschillende uitvoeringsmaatregelen inzake het collectief beheer te 
betrekken. In dat opzicht zal het overlegcomité zich kunnen uitspreken over de vol-
gende aspecten:

•	 Minimumregels om te verzekeren dat beheervennootschappen beschikken over 
een aangepaste beleidsstructuur, administratieve en boekhoudkundige organisatie 
en interne controle;

•	 Harmonisatie van de boekhoudkundige praktijken bij beheersvennoot-
schappen;

•	 Minimuminformatie in de stukken aan de rechthebben-
den (bv. afrekeningen);

•	 Minimuminformatie in de stukken aan de ge-
bruikers (bv. op facturen).

Het overlegcomité is samengesteld uit ver-
tegenwoordigers van alle beheersvennoot-
schappen die in België actief zijn, van de-
biteuren -en consumentenorganisaties, 
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en 
van de Commissie voor Boekhoudkundige 
Normen. De werkzaamheden gingen effec-
tief van start in december 2011. 

© sarapulsar38 - Fotolia.com
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3.4. Reprografie
De wet voorziet in een aantal uitzonderingen op het 

auteursrecht. Een van deze uitzonderingen betreft re-
prografie: de auteur kan zich niet verzetten tegen een 

reproductie wanneer die uitsluitend bestemd is voor privé-
gebruik of verricht wordt ter illustratie bij onderwijs of voor we-

tenschappelijk onderzoek. Ter compensatie ontvangen de auteurs en de 
uitgevers van de gereproduceerde werken een vergoeding voor reprografie.

Dit vergoedingssysteem wordt geregeld in een koninklijk besluit van 30 oktober 1997. 
Ingevolge dit besluit worden de tarieven van de forfaitaire vergoeding bepaald vol-
gens de reproductiecapaciteit van het apparaat (vb. kopieertoestellen), namelijk een 
berekening van de vergoeding op grond van het aantal kopieën per minuut die met 
het apparaat kunnen worden gemaakt. Omwille van de technologische voortuitgang 
– stijging van de reproductiecapaciteit van de apparaten en daling van de verkoop-
prijs – moet de huidige tariferingsstructuur aangepast worden. 

Om deze reden werd in november 2010 een overleg opgestart tussen de FOD Economie, 
de ICT-industrie en Reprobel (de beheersvennootschap die alle beheersvennoot-
schappen van auteurs en uitgevers vertegenwoordigt), om een akkoord te bereiken 
over nieuwe berekeningsgrondslagen van de vergoedingstarieven voor reprografie, en 
bijgevolg het KB van 30 oktober 1997 te wijzigen. 

Alle betrokkenen erkennen de noodzaak om snel het KB van 30 oktober 1997 te her-
zien.

3.5. Leenrecht 
Het Hof van Justitie van de EU heeft op 30 juni 2011 geantwoord op een prejudiciële 
vraag die de Raad van State had gesteld over een geschil tussen de beheersvennoot-
schap VEWA en de federale overheid met betrekking tot de berekening van de vergoe-
ding voor openbare uitlening van auteursrechtelijk beschermde werken of prestaties 
bij uitleeninstellingen (vb. bibliotheken). 

Het Hof van Justitie oordeelde dat de Belgische wetgeving die de vergoeding voor 
openbare uitlening berekent aan de hand van een jaarlijks forfaitair bedrag per uitle-
ner ingeschreven bij de openbare uitleeninstellingen, niet in overeenstemming is met 
de Europese richtlijnen. Met andere woorden, het feit dat de Belgische wet geen re-
kening houdt met andere criteria zoals het aantal objecten dat ter beschikking wordt 
gesteld in die instellingen, wordt door het Hof op de korrel genomen. Dit arrest heeft 
dan ook een grote impact op de Belgische wetgeving, evenals op een aantal hangende 
geschillen. 
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Om de gevolgen van dit arrest op te vangen, onderhandelt de federale overheid dan 
ook sinds augustus 2011 met de gemeenschappen, de rechthebbenden en de uitleen-
instellingen. Het doel van deze onderhandelingen is op korte termijn de wetgeving aan 
te passen en het huidige systeem van vergoedingen te herzien.

3.6. Kopiëren voor eigen gebruik 
Het Hof van Justitie van de EU heeft zich op 21 oktober 2010 uitgesproken over het 
begrip “billijke compensatie”. Deze compensatie is verschuldigd aan de rechthebbers 
omwille van de privéreproductie van beschermde werken en prestaties. Het Hof van 
Justitie oordeelde dat de billijke compensatie een evenwichtige vergoeding moet zijn, 
waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de verschillende betrokkenen 
(de rechthouders enerzijds, en degenen die een billijke compensatie moeten betalen). 
Zo moet een verband blijven bestaan tussen het aantal kopieën dat voor privégebruik 
wordt gemaakt en de hoogte van de vergoeding. 

De DIE heeft de adviescommissie inzake de vergoeding voor het kopiëren voor eigen 
gebruik geconsulteerd over de impact van dit arrest. Binnen de adviescommissie be-
staat er echter nog geen consensus over de interpretatie van het arrest en de gevol-
gen ervan voor de Belgische wetgeving. De adviescommissie zal dan ook haar werk-
zaamheden verderzetten en haar analyse verder uitdiepen, onder meer op basis van 
recente Europese rechtspraak. 

Ook op Europees niveau wordt er in 2012 een initiatief verwacht. De Europese 
Commissie heeft immers een bemiddelaar aangesteld om de discussies met de be-
trokken middens terug op gang te trekken. 

3.7. Namaak
Op 20 oktober 2011 werd het koninklijk besluit bij de wet 
van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van na-
maak en piraterij van intellectuele eigendom aan-
genomen. Dit besluit regelt voornamelijk prakti-
sche modaliteiten over de minnelijke schikking, 
evenals voor de vernietiging van (vermeende) 
namaakgoederen. Dit besluit werd aangeno-
men na consultatie met vertegenwoordi-
gers van de FOD Justitie, de FOD Financiën 
(douane) en het parket. 

De betrokken administraties komen nog 
steeds samen in het kader van de ad-hoc-

© studiovespa - Fotolia.com



22

groep “namaak” van het ICCF (Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie 
van de Fraudebestrijding in de Economische Sectoren), waar het beleid over namaak-
bestrijding wordt gecoördineerd. Tijdens de ad-hocvergadering van oktober 2011 heb-
ben de vertegenwoordigers van de verschillende administraties gevraagd de moge-
lijkheid te onderzoeken om deze coördinatie te institutionaliseren via een interminis-
teriële Commissie voor de bestrijding van namaak en piraterij, zoals voorzien in de 
wet van 15 mei 2007. Dergelijke Commissie zou meer slagkracht en zichtbaarheid 
hebben. 

3.8. Namaak op het internet 
De ruime problematiek van de naleving van de auteursrechten op het internet is een 
complex gegeven. Enerzijds moeten de rechten, de belangen en investeringen van de 
verschillende rechthebbenden in dit materiaal worden beschermd. Anderzijds hebben 
technologische ontwikkelingen het gedrag van jongere generaties volledig veranderd 
en is het delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal een veel voorkomend fe-
nomeen geworden.

Er zijn thans drie wetsvoorstellen hangende in het Belgische parlement die een ant-
woord proberen te formuleren op deze problematiek. De RIE werd in juli 2011 gevat 
voor een advies over deze wetsvoorstellen en over de problematiek van namaak op 
internet in het algemeen. De RIE kan zo onder meer, op basis van een onderzoek naar 
de wetgeving in andere landen en op basis van bestaande internationale en Europese 
regels ter zake, een advies ter attentie van de minister formuleren. De RIE wordt bij-
gestaan door vertegenwoordigers van internet service providers. Een advies over deze 
uitgestrekte materie wordt verwacht in de loop van 2012. 

Het is de bedoeling om in overleg met alle betrokken milieus een evenwichtige 
en doordachte oplossing te vinden voor de problematiek van namaak 

op internet, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen 
van rechthebbenden en met andere aspecten zoals de vrij-

heid van meningsuiting en het recht op privacy.
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4. Europese en 
internationale zaken

De DIE, dienst “Juridische en Internationale 
Zaken” vertegenwoordigt België tijdens Europese 
en internationale vergaderingen met betrekking tot 
intellectuele eigendom. Het intellectuele eigendoms-
recht 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
Het huidige Europese octrooisysteem vertoont twee lacunes waardoor de Europese 
octrooien meer dan drie keer zo veel kosten als Amerikaanse of Japanse octrooien: 
Er is geen eengemaakt EU-octrooi, en er is geen eengemaakt geschillenbeslechtings-
systeem. Een uitvinder die zijn uitvinding in de volledige EU wenst te beschermen 
moet immers jaartaksen betalen in de verschillende lidstaten, en is in de verschil-
lende lidstaten blootgesteld aan juridische procedures. De DIE heeft van dit dossier 
een prioriteit gemaakt tijdens het Belgische voorzitterschap, en heeft ook in 2011 een 
actief ondersteunende rol gespeeld.

Het gaat meer concreet om de volgende twee projecten: 

•	 Een ontwerp van verordening met betrekking tot een Europees octrooi met een-
heidseffect. Dit ontwerp van verordening is gebaseerd op de procedure van nauwere 
samenwerking, omdat twee lidstaten (Spanje en Italië) niet akkoord kunnen gaan 
met de voorgestelde taalregeling. De verordening zal dan ook niet van toepassing 
zijn op deze twee staten;

•	 Een ontwerp van verdrag tussen de EU-lidstaten met betrekking tot de oprichting 
van een eengemaakt octrooigerecht. 

Er bestaat reeds een politiek akkoord tussen de lidstaten over de belangrijkste ele-
menten, evenals over de technische uitwerking van dit dossier. Het is nog wachten op 
een beslissing over de vestigingsplaats van de centrale afdeling om deze dossiers te 
kunnen afsluiten. 
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4.2. Verweesde werken
De problematiek van de verweesde werken (dit zijn werken waarvan men de auteur 
niet kan identificeren of, zelfs hij geïdentificeerd is, niet kan opsporen), zet een flinke 
rem op de oprichting van digitale bibliotheken. Bij een ter beschikkingstelling aan het 
publiek van auteursrechtelijk beschermde werken in een online digitale bibliotheek, 
is er in principe steeds een voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Nu deze 
goedkeuring van de auteursrechthebbenden bij de verweesde werken niet verkregen 
kan worden, lopen de instellingen het risico op een schending van het auteursrecht 
wanneer zij die werken online ter beschikking stellen van het publiek zonder deze 
voorafgaande goedkeuring.

Het voorstel voor richtlijn inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde 
werken, dat op 24 mei 2011 door de Europese Commissie werd aangenomen, beoogt 
deze problematiek op te lossen om de rechtszekerheid te verbeteren en de grens-
overschrijdende online-toegankelijkheid tot deze verweesde werken te vergemakke-
lijken.

Binnen de Raad voor de Intellectuele Eigendom, sectie Auteursrecht en Naburige 
Rechten, werd overleg gepleegd met de betrokken sectoren en de academische mi-
lieus omtrent het voorstel van richtlijn om de bekommernissen van alle partijen te 
kennen. In 2012 zal een advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom aan de 
bevoegde minister voorgelegd worden.

4.3. ACTA
Het antinamaakverdrag (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, of “ACTA”) is een inter-
nationale overeenkomst die als doel heeft de internationale standaarden voor het be-
schermen van intellectuele eigendomsrechten en de strijd tegen namaak en piraterij 
te verbeteren. Het gaat om het eerste multinationale verdrag over namaakbestrijding, 
met bepalingen betreffende civielrechtelijke, strafrechtelijke en douanemaatregelen, 
evenals bepalingen betreffende namaakbestrijding op internet. 

De formele onderhandelingen over ACTA gingen van start in juni 2008. De onderhan-
delingen werden, na 11 onderhandelingsronden, afgesloten met de parafering van het 
ontwerpverdrag in november 2010 onder Belgisch voorzitterschap van de Raad van de 
EU. Het verdrag werd in Tokyo tijdens een officiële ceremonie ondertekend op 1 ok-
tober 2011. Het verdrag moet nu nog geratificeerd worden door de onderhandelende 
staten, waaronder de Europese Unie en haar lidstaten. 
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4.4. Verordening namaak OHIM
In het kader van de strijd tegen namaak en piraterij werd er in 2009 een expertisecen-
trum opgericht bij de Europese Commissie: het Europees waarnemingscentrum voor 
namaak en piraterij. De wijzigende impact van de inbreuken op intellectuele eigen-
domsrechten toont aan dat een verbreding van het mandaat en van de activiteiten van 
dit waarnemingscentrum nodig is.

Op basis van een impactstudie heeft de Europese Commissie op 24 mei 2011 een voor-
stel voor verordening ingediend die taken van het waarnemingscentrum toevertrouwt 
aan een organisatie die een beter aangepaste structuur en middelen heeft om deze 
opdracht optimaal te vervullen, met name het Harmonisatiebureau voor de Interne 
Markt (Alicante, Spanje). Het voorstel tot verordening werd besproken tijdens verschil-
lende Raadswerkgroepen georganiseerd door het Poolse voorzitterschap van de Raad 
in 2011, en in trilogen met het Europees Parlement. De verordening zal normaal ge-
zien formeel worden aangenomen in 2012. 
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Lijst van afkortingen
ABC  Aanvullend beschermingscertificaat

ACTA  Anti-Counterfeiting Trade Agreement

EPI  European Patent Institute

EU  Europese Unie

BBIE  Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom 

EOB  Europees Octrooibureau

EPO  Europese Octrooiorganisatie

OHIM  Office for Harmonization in the Internal Market

WTO  World Trade Organisation

WIPO  World Intellectual Property Organisation

DIE  Dienst voor de Intellectuele Eigendom

PATLIB  Patent Libraries

PCT  Patent Cooperation Treaty

FOD  Federale Overheidsdienst

RIE  Raad voor de Intellectuele Eigendom

UPOV  International Union for the Protection of new Varieties of Plants

VEWA  Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs
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Dienst voor de Intellectuele Eigendom
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