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1. Overzicht van nieuwe wetgeving
§ Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van
namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten,
B.S. 18 juli 2007
§ Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke
aspecten van de bescherming van intellectuele
eigendomsrechten, B.S. 10 mei 2007 (err. 15 mei 2007)
§ Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van
gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele
eigendomsrechten, B.S. 10 mei 2007 (err. 14 mei
2007)
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2. Internationaal wetgevend kader

TRIPS (Deel 3) : handhaving van intellectuele rechten
§ Algemene verplichtingen (artikel 41)
§ Fundamentele aspecten van burgerlijke en administratieve
procedures en maatregelen (artikel 42 e.v.)
§ Voorlopige maatregelen (artikel 50)
§ Bijzondere vereisten voor grensmaatregelen (artikel 51 e.v.)
§ Strafrechtelijke procedures (artikel 61).
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2. Internationaal wetgevend kader

Implementatie van TRIPS door Europa
§ Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij (1998)
§ Grensmaatregelen : Anti-piraterij Verordening 1383/2003 (in
werking sedert 1 juli 2004)
§ Burgerrechtelijk:
» Voorstel van richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele
eigendomsrechten (30 januari 2003)
» Handhavingsrichtlijn van 29 april 2004 (uiterste datum omzetting 29
april 2006)
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2. Internationaal wetgevend kader

Implementatie van TRIPS door Europa
§ Strafrechtelijk:
» Voorstel van richtlijn (12 juli 2005)
» Gewijzigd voorstel van 26 april 2006 (huidige tekst)
» Geamendeerd na eerste lezing in het EP (25 april 2007) : definities
moeten nauwkeuriger, uitsluiting van octrooien en ABC’s, enkel
strafrechtelijke maatregelen bij opzettelijke inbreuken met
commercieel oogmerk
» Terug naar Raad en vervolgens naar EP voor tweede lezing
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
1. Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van
namaak en piraterij van intellectuele
eigendomsrechten, B.S. 18 juli 2007
2. Inwerkingtreding : 1 oktober 2007
3. Structuur:
§
§
§
§

Ongeoorloofde handel van goederen die inbreuk maken op een
intellectueel eigendomsrecht in de zin van Vo 1383/2003
Modernisering van strafwetgeving
Opsporing en vaststelling van inbreuken
Coördinatie en opvolging van het optreden tegen namaak en
piraterij
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Ongeoorloofde handel van goederen die inbreuk maken
op een intellectueel eigendomsrecht in de zin van Vo
1383/2003
§ Bepalingen ter uitvoering van Vo 1383/2003
Vb. Autoriteit om verzoek tot optreden te behandelen is de
door de Koning aangewezen ambtenaar van de FOD
Financiën en niet langer Centrale Dienst D&A
Vb. Mogelijkheid van instemming met vernietiging
Vb. Vrijgave van de goederen is mogelijk na zekerheidstelling
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Ongeoorloofde handel van goederen die inbreuk maken
op een intellectueel eigendomsrecht in de zin van Vo
1383/2003
§ Invoering van een douanemisdrijf om de handelingen waarop Vo
1383/2003 van toepassing is (invoer, uitvoer, etc.) te sanctioneren :
apart misdrijf naast IE-inbreuk
§ misdrijf wordt vervolgd volgens de procedure voorgeschreven door
de algemene wet inzake D&A
§ sancties (artikels 5-7):
» Gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar en geldboete van 500 tot
500.000 € (Verdubbeling in geval van herhaling)
» Vernietiging van verbeurdverklaarde goederen
» Bekendmaking/aanplakking van het vonnis
» Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ niet alleen inbreuken op auteurswet (art. 79 e.v.), softwarewet (art.
10 en 11), databankenwet (art. 13 e.v.) en merknamaak (art. 8 e.v.
Wet van 1 april 1879) worden in de toekomst strafrechtelijk
gesanctioneerd : ook voor inbreuken op octrooien/ABC’s (i.t.t.
Voorstel Europese richtlijn), tekeningen/modellen en kwekersrechten
§ geen klachtmisdrijf meer
§ geen geharmoniseerde wetgeving : strafbepaling in verschillende
teksten;
§ waarom niet van toepassing op benamingen van oorsprong,
topografiën van halfgeleiderproducten en handelsnaamrechten?
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ bestanddelen van het misdrijf:
- materieel element:
» burgerrechtelijke inbreuk (dus niet alleen pure namaak): bedoeling
dat schending van IE recht in strafrecht geen andere invulling krijgt
dan in het burgerlijk recht
» in het economisch verkeer, i.e. in het kader van een commerciële
activiteit waarvan de doelstelling is een economisch voordeel te
realiseren (artikel 8 §1 laatste lid)
» dus niet voor privé doeleinden ; vereist eerder sensibilsering
» opsomming in artikel 8, §2 wat niet als een inbreuk wordt beschouwd;
ook een inbreuk op artikel 2.20, lid 1, d) BVIE is niet strafrechtelijk
gesanctioneerd
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ bestanddelen van het misdrijf:
- moreel element:
» Met kwaadwillig of bedrieglijk opzet: bijzonder bedrieglijk opzet is
vereist niet algemeen opzet
» Bedrieglijkheid: “de wil om zichzelf of iemand anders een
onrechtmatig, zelfs niet financieel en onrechtstreeks voordeel te
bezorgen” (M.v.T., p. 36) ; winstoogmerk is voldoende, ook al wordt
er geen winst of zelfs verlies gemaakt
» Kwaadwilligheid: de wil om al dan niet materiële belangen van de
rechthebbenden te schaden (M.v.T., p. 36)
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ sancties
» Artikel 8, §1, lid 1: gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar en/of
geldboete van 100 tot 100.000 € (mogelijkheid van toepassing
bepalingen georganiseerde misdaad);

» Artikel 12: bijzondere verbeurdverklaring van inbreukmakende
goederen ; ook voor goederen die gediend hebben of bestemd waren
om het misdrijf te plegen
» Artikel 13, §1: toewijzing aan de houder van het IE-recht, op diens
verzoek, van monsters en van de werktuigen die voornamelijk
hebben gediend om het misdrijf te plegen (doel : kennis krijgen van
gebruikte technieken)
» Artikel 13, §2: vernietiging van inbreukmakende goederen die het
voorwerp hebben uitgemaakt van een bijzonder verbeurdverklaring,
op kosten van de veroordeelde, zelfs indien deze niet diens
eigendom zijn
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ sancties
» Artikel 13, §3, lid 1: mogelijkheid voor P.K. tot vernietiging van de
inbreukmakende goederen in het belang van de openbare veiligheid
of indien de opslag een gevaar kan betekenen of problematisch kan
zijn door de aard of de hoeveelheid ervan, op voorwaarde dat
goederen niet worden teruggevorderd binnen de twee maanden na
het beslag
» Artikel 13, §3, lid 2 : mogelijkheid tot aanstelling van eigenaar van
beslagen goederen of houder IE-recht tot gerechtelijke bewaarder
» Artikel 13, §3, lid 3 : mogelijkheid voor P.K. tot vernietiging van de
inbreukmakende goederen in het geval van een minnelijke schikking
en de goederen werden afgestaan aan de schatkist
» Artikel 15, lid 1: aanplakking/bekendmaking van vonnis
» Artikel 15, lid 1: mogelijkheid tot sluiting en verbod op uitoefening van
handelsactiviteiten door veroordeelde
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ nieuw: oplichting i.v.m. IE-rechten (artikel 10)
» Benadering van personen om inschrijving in niet-officiële registers of
publicaties uit te voeren door hen te laten geloven dat dergelijke
inschrijving nodig is opdat de rechten gevolgen zouden hebben
» Bestraffing van verkopen van titels zonder enige juridische waarde,
waarbij misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen, de
onwetendheid of de goedgelovigheid van de betrokkenen
» Kwaadwillig of bedrieglijk opzet is vereist
» Sanctie: gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een
geldboete van 200 tot 10.000 €

§
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ nieuw: misdrijf van belemmering (artikel 11)
» i.e. het verhinderen of belemmeren van het vervullen van de opdracht
van de personen voor het opsporen en vaststellen van inbreuken
» Sanctie: geldboete van 100 tot 2.000€
» Moeilijk evenwicht met zwijgrecht (artikel 6 EVRM)
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ varia:
» Artikel 14, § 1: vrijwaringsclausule in het geval het IE recht wordt
vernietigd/vervalt : geen strafrechtelijke veroordeling voor
handelingen die nadien worden gesteld
» Artikel 14, §2, lid 1 : mogelijkheid tot opschorting vonnis
- principe : strafrecht behandelt incidentele geschillen van burgerlijk
recht (artikel 15 W. Sv.)
- beklaagde kan ongeldigheid, nietigheid of verval van IE recht
inroepen als verweer
- opschorting van vonnis/verjaring van strafvordering indien het
opgeworpen verweer tot de exclusieve bevoegdheid van een andere
rechtbank behoort
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ waarschuwingsprocedure (artikel 16 ; cf. artikel 101 WHPC):
» Minister van Economie of aangeduide ambtenaar kan waarschuwing
sturen om inbreuk te beëindigen (inbreuk te zwaar of schade voor
derde die schadevergoeding eist, verzending van PV aan PK)
» Enkel van toepassing bij vaststelling van een inbreuk op artikel 8, 9 of
10
» Doel : geen bestraffing maar wel einde stellen aan wetsovertredingen
door de overtreders te informeren
» Inbreuk wordt beëindigd : zaak wordt geklasseerd
» Geen gevolg : verzending PV aan PK of toepassing van regeling in
der minne
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Modernisering van strafwetgeving
§ administratieve minnelijke schikking (artikel 17 + KB):
» De door de Ministers van Economie en Financiën aangeduide
ambtenaren kunnen na een PV inzake een inbreuk op artikel 8, 9 of
10 een voorstel tot minnelijke schikking doen
» Voorwaarden:
- de overtreder moet de goederen hebben afgestaan
- de benadeelde heeft afgezien van het indienen van een klacht
(opm. benadeelde wordt verwittigd van het voorstel)
» Maximumbedrag : de bij de artikelen 8, 9 en 10 bepaalde geldboeten,
verhoogd met de opdeciemen en met eventuele kosten voor
bewaring en vernietiging
» Betaling doet strafvordering vervallen tenzij; 1) klacht werd ingediend
bij de PK, de OR verzocht werd een onderzoek in te stellen of 3) een
zaak aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Opsporing en vaststelling van inbreuken
§ Artikel 18, lid 1: toekenning van opsporings- en
vaststellingsbevoegdheden aan verschillende administraties en
mogelijkheid om gezamenlijk operaties op te zetten
§ Artikel 18, lid 2: toekenning van bijzondere bewijskracht aan de
door de ambtenaren opgemaakte PV’s (bewijskracht tot het tegendeel
bewezen is op voorwaarde dat het persoonlijke vaststellingen betreft
van de verbaliserende ambtenaar en dat de bewijskracht enkel
betrekking heeft op de materiële elementen en niet op andere
bestanddelen)
§ Artikel 19: opsomming van de rechten en plichten van de
controleambtenaren (bvb. ten allen tijde zonder machtiging
bedrijfsruimten en voertuigen onderzoek, met machtiging van
politierechtbank bewoonde lokalen onderzoeken,
onderzoek/inbeslagname van documenten/computergegevens, etc.)
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Coördinatie en opvolging van het optreden tegen namaak
en piraterij
§ Artikel 22: moet worden vastgelegd bij KB (mogelijkheid van
interministeriële commissie die o.m. informatie- en
sensibiliseringscampagnes zou kunnen organiseren)
§ Artikel 23: bijzondere aandacht aan bijstand en samenwerking
tussen de bevoegde instanties en openbare diensten
§ Artikel 24: uitwisseling van informatie tussen de bevoegde instanties
en openbare diensten (aard van de inlichtingen en de modaliteiten
van de uitwisseling zullen bij KB worden vastgelegd), maar niet aan
privé personen (artikel 25)
§ Artikel 27: Centralisatie van gerechtelijke beslissing bij DIE
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3. Wet van 15 mei 2007 (strafrecht)
Besluit
§ meer efficiënte beteugeling : inbreuken op bijna alle IE rechten zijn
thans strafrechtelijk sanctioneerbaar + strenge straffen met
afschrikwekkend karakter
§ geen gecoördineerd juridisch kader
§ gelijkschakeling burgerlijke en strafrechtelijke inbreuk
» Quid beoordeling van inbreuk door niet gespecialiseerde
ambtenaren?
» Verhouding beoordeling door gespecialiseerde burgerlijke rechters
en niet gespecialiseerde strafrechters?

§ gevaar van langdurige strafrechtelijke procedures door het
opwerpen van een nietigheidsargumentatie
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3. Wet van 9 mei 2007 (burgerr.)
1. Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke
aspecten van de bescherming van intellectuele
eigendomsrechten, B.S. 10 mei 2007 (err. 15 mei
2007)
2. Inwerkingtreding : onmiddellijk (10 mei 2007)
3. Structuur: wijzigingen aan diverse IE-wetten
(Octrooiwet, Kwekerswet, Auteurswet, etc.) o.w.v.
omzetting Handhavingsrichtlijn (geen aanpassing van
merken- en tekeningen- en modellenrecht: BVIE)
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3. Wet van 9 mei 2007 (burgerr.)
Voornaamste wijzigingen:
§

Burgerrechtelijk inbreuk is namaak

§

Schadevergoeding:
» Herinnering van het principe van burgerrechtelijke aansprakelijkheid
en bevestiging van het recht op integrale schadevergoeding: de
benadeelde heeft recht op vergoeding van elke schade die hij door
de namaak lijdt (maar ook niet meer ; dus geen punitive damages,
met uitzondering van de burgerlijke verbeurdverklaring)
» Opvallend : geen gekwalificeerd foutbegrip zoals in de RL (“wist of
redelijkerwijze had moeten weten”); wel toepassing gunstiger
foutbegrip volgens Cass. (materiële schending van wettelijke of
reglementaire bepaling houdt op zich een fout in, op voorwaarde dat
deze vrijwillig en bewust werd begaan)
» Artikel 52, §4 BOW, 36, §1 KW, 13,§1 WHP, 86bis,§1 AW, 12quater,
§1 DBW en 21bis, §1, WHPC
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3. Wet van 9 mei 2007 (burgerr.)
Voornaamste wijzigingen:
§

Bijkomende herstelmaatregelen:Coördinatie van diverse bepalingen
die reeds in bepaalde IE-wetten zijn opgenomen (is geen implementatie
van RL)
» Afgifte van inbreukmakende goederen:
- bij wijze van schadevergoeding (niet cumuleerbaar)
- ook materialen en werktuigen die voornamelijk hebben gediend
voor de inbreuk
- ook materialen en werktuigen die voornamelijk hebben gediend
voor de inbreuk
- gelijkaardige bepaling in BVIE (artikel 2.21.3 en 3.18.3)
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3. Wet van 9 mei 2007 (burgerr.)
Voornaamste wijzigingen:
§

Bijkomende herstelmaatregelen:
» Winstafdracht:
- in geval van kwade trouw
- slechts een mogelijkheid voor de rechter
- gehele of gedeeltelijke winst
- bij wijze van schadevergoeding (niet cumuleerbaar)
- BVIE (artikel 2.21.4 en 3.17.4 : naast of in plaats van
schadevergoeding)
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3. Wet van 9 mei 2007 (burgerr.)
Voornaamste wijzigingen:
§

Bijkomende herstelmaatregelen:
» Burgerlijke verbeurdverklaring:
- in geval van kwade trouw
- slechts een mogelijkheid voor de rechter
- inbreukmakende goederen en ook materialen en gereedschappen
(“in passende gevallen”) of monetaire tegenwaarde
- opslorpend t.a.v. schadevergoeding : geen schadevergoeding als
de waarde van hetgeen in eigendom aan de eiser wordt toegekend
de geleden schade overschrijdt
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3. Wet van 9 mei 2007 (burgerr.)
Voornaamste wijzigingen:
§

Rechterlijk bevel (omzetting artikel 11 RL)
» Stakingsbevel (ook t.a.v. tussenpersonen)
» Corrigerende maatregelen op verzoek van de eiser
- terugroeping uit het handelsverkeer
- definitieve verwijdering uit het handelsverkeer
- vernietiging
» In principe op kosten van de inbreukmaker
» Rechter moet rekening houden met de evenredigheid tussen de ernst
van de inbreuk en de corrigerende maatregelen, en met de belangen
van derden
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3. Wet van 9 mei 2007 (burgerr.)
Voornaamste wijzigingen:
§

Recht op informatie (omzetting artikel 8 RL)
» Indien een inbreuk wordt vastgesteld, kan de inbreukmaker worden
bevolen al hetgeen bekend is omtrent de herkomst en
distributiekanalen mee te delen, voor zover deze maatregel
gerechtvaardigd en redelijk is
» Ook mogelijk t.a.v. persoon die inbreukmakende goederen op
commerciële schaal in zijn bezit heeft

§

Openbaarmaking van rechterlijke beslissingen (omzetting artikel
15 RL)
» Doel : inbreuk te doen staken en bijdragen tot herstel van schade
» Aanplakking of bekendmaking (identieke formulering als artikel 99
WHPC)
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3. Wet van 9 mei 2007 (burgerr.)
Voornaamste wijzigingen:
§

Artikel 9 e.v.: vermoeden van auteurschap of houderschap van
rechten (omzetting artikel 5 RL)
» Ook houders van naburige rechten kunnen zich beroepen op
vermoeden
» Wijziging van AW (artikel 39 en 44 AW)
» Artikel 6 AW werd gewijzigd om coherente tekst te hebben
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
1. Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van
gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele
eigendomsrechten, B.S. 10 mei 2007 (err. 14 mei
2007)
2. Inwerkingtreding : 1 november 2007
3. Structuur : Omzetting van Handhavingsrichtlijn (art. 7
en 9) via een wijzing van het Ger.W.
4. Krachtlijnen:
§
§
§

Centralisatie van geschillen inzake IE
Hervorming procedure beslag inzake namaak
Wijzing van artikel 96 WHPC inzake de stakingsvordering
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
1. Centralisatie van geschillen
§

Doel: meer coherentie brengen in de verdeling van de
bevoegdheden, efficiëntere rechtsbedeling en de bevordering van
de specialisatie van magistraten

§

Zie overzichtstabel (Doc 51/2943/001)

§

Geschillen inzake octrooien, ABC’s, kwekersrecht, topografieën
van halfgeleiderproducten, Beneluxmerken, Beneluxtekeningen
of -modellen, benamingen van oorsprong en geografische
aanduidingen worden exclusief toevertrouwd aan de rechtbank
van koophandel gevestigd in de zetel van een hof van beroep

§

Geschillen inzake gemeenschapsmerken en
gemeenschapstekeningen of -modellen blijven toevertrouwd aan
de rechtbank van koophandel te Brussel
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
1. Centralisatie van geschillen
§

De bevoegdheid in geschillen inzake auteursrechten, naburige
rechten, het recht van de producenten van databanken en de
rechtsbescherming van technische voorzieningen is afhankelijk
van het bedrag van de vordering en de hoedanigheid van de
partijen:
» vorderingen onder de 1.860 € blijven behoren tot de exclusieve
bevoegdheid van:
- de vrederechters (vermijden van verhoging rechtsplegingskosten
die niet in verhouding is met de omvang van het geschil);
- weliswaar centralisatie van hoger beroep bij de rechtbanken
gevestigd in de zetels van de hoven van beroep (rechtbank van
koophandel indien de partijen handelaars zijn ; rechtbank van eerste
aanleg in de andere gevallen)
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
1. Centralisatie van geschillen
» vorderingen boven de 1.860 € behoren tot de exclusieve
bevoegdheid van:
- de rechtbank van koophandel, gevestigd in de zetel van een hof van
beroep, als de beide partijen handelaars zijn;
- naar keuze van de eiser de rechtbank van koophandel of de
rechtbank van eerste aanleg gevestigd in de zetel van een hof van
beroep, als de eiser geen handelaar is en de verweerder wel;
- de rechtbank van eerste aanleg gevestigd in de zetel van een hof
van beroep als de verweerder geen handelaar is, welke ook de
hoedanigheid van de eiser is
» Uitsluitende bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg of koophandel die bevoegd is voor een
auteursrechtelijke stakingsvordering in geval van samenhang met
een stakingsvordering onder artikel 95 WHPC! (bv. artikel 5, §2)
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
1. Centralisatie van geschillen
§

Invoering van een vordering tot staking bij de voorzitter van de
rechtbank van koophandel voor inbreuken op IE-rechten andere
dan het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van
producenten van databanken (artikel 9):
» Autonome IE-stakingsvordering, los van WHPC-stakingsvordering
» Voorbehouden voor personen die inbreukvordering kunnen instellen
» IE-stakingsvordering die ook de staking tot voorwerp heeft van een
handeling bedoeld in artikel 95 WHPC wordt uitsluitend voor de IEstakingsrechter gebracht
» Bijkomende maatregelen kunnen door de IE-stakingsrechter worden
opgelegd
» IE-stakingsrechter kan uitspraak doen (erga omnes) over de
nietigheid/verval van IE-recht en de schrapping ervan bevelen : erga omnes, maar niet uitvoerbaar bij voorraad
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
1. Centralisatie van geschillen
§

Wijziging van artikel 584 Ger.W. door aanvulling van de lijst van
maatregelen waarover de kortgedingrechter (Vz. Kh. Of Vz. Rb.)
beschikt in geval van een inbreuk op een IE-recht op commerciële
schaal (omzetting artikel 9.2 RL):
» Mogelijkheid tot bewarend beslag op (on)roerende goederen van de
vermeende inbreukmaker met inbegrip van blokkeren van
bankrekeningen en andere tegoeden
» Voorwaarden:
- omstandigheden moeten schadevergoeding in gevaar brengen
- ogenschijnlijke geldigheid van het ingeroepen IE-recht
- de inbreuk op het ingeroepen IE-recht kan redelijkerwijze niet
worden betwist
- de feiten en stukken moeten het beslag redelijkerwijze
verantwoorden na afweging van de belangen (waaronder het
algemeen belang)
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
1. Centralisatie van geschillen
» Maatregelen in kort geding kunnen verbonden zijn aan een passende
zekerheid of een gelijkwaardige garantie (artikel 1369ter, lid 2
Ger.W.) : omzetting van artikel 9.5 tot 9.7 RL
» Verplichting tot instellen binnen een bepaalde termijn van een
procedure die leidt tot een beslissing ten gronde!
- binnen de door de voorzitter bepaalde termijn
- of, bij gebreke hieraan, binnen een termijn van ten hoogste 20
werkdagen of 31 dagen
- naar gelang van welke van beide termijnen de langste is vanaf de
betekening van de beschikking (artikel 1369ter, lid 1 Ger.W.)
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
2. Hervorming van het beslag inzake namaak (artikel 2231)
§

Doel: modernisering van procedure en uitbreiding van
toepassingsgebied (omzetting van artikel 7 RL); betere
bescherming van de beslagene

§

Voortaan bevoegdheid van de voorzitters van de rechtbanken van
koophandel en eerste aanleg : nieuw hoofdstuk in het vierde deel
van het Ger.W.

§

M.v.T, p. 56 : “Het hoofddoel van het beslag inzake namaak is
inderdaad niet de handeling van beslaglegging maar het bewaren
van de materiële bewijzen van namaak. De maatregelen tot
beslag zijn facultatief en complementair bij de beschrijving in die
zin dat ze hierzonder niet kunnen worden toegestaan.”
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
2. Hervorming van het beslag inzake namaak (artikel 2231)
§

Beschrijvende maatregelen (artikel 1369bis/1, §1 Ger.W.):
» Uitbreiding van toepassingsgebied tot alle IE-rechten
» BIN staat open voor personen die een vordering inzake namaak
kunnen instellen (M.v.T. : ook voor houder van een buitenlands IErecht)
» “Overal” : mogelijkheid tot een BIN in heel België op basis van één
beschikking (o.b.v. van de regels inzake samenhang van artikel 30
Ger.W.)
» Voorwaarden beschrijvend beslag (artikel 1369bis/1, §3 Ger.W.):
- Ogenschijnlijke geldigheid van ingeroepen IE-recht;
- Aanwijzingen van (dreigende) inbreuk
» Gerechtsdeurwaarder kan eventueel optreden als deskundige
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3. Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
2. Hervorming van het beslag inzake namaak (artikel 2231)
§

Aanverwante beslagmaatregelen (artikel 1369bis/1, §4 Ger.W.):
» kan worden toegestaan nadat reeds beschrijvend beslag is
toegestaan en uitgevoerd
» mogelijkheid voor rechter om de persoon die beoogd wordt door de
beslagmaatregelen in raadkamer te horen in aanwezigheid van de
verzoeker (verzoeker kan afzien van beslag indien oproeping niet
gewenst is)
» Strengere voorwaarden (artikel 1369bis/1, §5):
- Ogenschijnlijke geldigheid van ingeroepen IE-recht;
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3.Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
2. Hervorming van het beslag inzake namaak (artikel 2231)
» Strengere voorwaarden (artikel 1369bis/1, §5) :
- Inbreuk kan niet redelijkerwijze worden betwist (bvb. op basis van
een deskundig verslag of buitenlands vonnis) ; eenvoudige
vermoedens van namaak volstaan niet ; ernstige en samenhangende
aanwijzingen zijn vereist en de juridische kwalificatie van de namaak
mag niet worden betwist
- Maatregelen moeten redelijkerwijze gerechtvaardigd zijn met
afweging van de aanwezige belangen (waaronder het algemeen
belang)
» De noodzakelijkheid van de toegestane beslagmaatregelen moet
uitdrukkelijk worden gemotiveerd
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3.Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
2. Hervorming van het beslag inzake namaak (artikel 2231)
» M.v.T. (p. 63) : “De toepassing van deze voorwaarden en de nodige
voorzichtigheid van de magistraten, rekening houdend met de
mogelijke gevolgen van deze maatregelen en het technisch karakter
van de materie, zou de toepassing van deze bepaling moeten
beperken tot de overduidelijke gevallen waarbij ze meteen een
uitzonderlijk karakter toegemeten krijgt”.

§

Derdenverzet is mogelijk (geen bepalingen aangaande termijnen),
evenals dagvaarding in wijziging/intrekking wegens veranderde
omstandigheden

§

Varia:
» Geen keuze van woonplaats meer in gemeenten waar beslag moet
plaatsvinden; enkel keuze van woonplaats in België voor de eiser
zonder woon- of verblijfplaats in België (artikel 1369bis/2)
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3.Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
2. Hervorming van het beslag inzake namaak (artikel 2231)
§

Varia:
» Afschrift van registraties is vereist (artikel 1369bis/2)
» Mogelijkheid voor rechter om betaling van een passende borgstelling
of een gelijkwaardige adequate waarborg te vragen alvorens
expeditie wordt afgeleverd (artikel 1369bis/3)
» Aanwezigheid van de partijen bij een BIN (artikel 1369bis/4): enkel in
het geval van een bijzondere machtiging die op bijzondere wijze
wordt gemotiveerd ; kan ook aan voorwaarden zijn onderworpen
» Deskundige waakt over de vrijwaring van de wettige belangen van de
vermeende inbreukmaker (artikel 1369bis/6) ; deskundige mag zich
niet uitspreken over de namaak ; eenzijdig karakter van het BIN belet
niet dat de expertise tegensprekelijk is (aantal bepalingen van
expertise zijn weliswaar niet van toepassing (artikel 1369bis/10)
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3.Wet van 10 mei 2007 (ger. recht)
2. Hervorming van het beslag inzake namaak (artikel 2231)
§

Varia:
» Deskundig verslag is vertrouwelijk en mag slechts worden
onthuld/gebruikt in het kader van een procedure (kort geding/ten
gronde + binnen- en buitenland!) (artikel 1369bis/7)
» De voorzitter die de beschikking heeft uitgesproken neemt kennis van
alle incidenten naar aanleiding van het BIN (artikel 1369bis/8)
» Verplichting om binnen een bepaalde termijn – niet automatisch één
maand – ten gronde te dagvaarden voor een bevoegde rechtsmacht
(kan ook in het buitenland zijn), zoniet heeft de beslagbeschikking
van rechtswege geen gevolgen meer(artikel 1369bis/9)
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