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INTELLECTUELE RECHTEN IN HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT 
 

 

Het Wetboek van economisch recht (WER) heeft ook gevolgen meegebracht voor het recht van 

de intellectuele eigendom. De regels die  tevoren waren opgenomen in afzonderlijke wetten, 

werden echter niet zonder meer overgenomen en verdeeld over de verschillende boeken van dit 

nieuwe wetboek. De wetgever heeft de codificatie aangegrepen om enkele bepalingen te moder-

niseren. Deze bijdrage wil de practicus, die niet noodzakelijk gespecialiseerd is in intellectuele 

rechten, wegwijs maken in de nieuwe ‘organisatie’ van het recht van de intellectuele eigendom 

in het WER en tegelijkertijd de belangrijkste wijzigingen toelichten.   

I.  DE INTELLECTUELE RECHTEN OPGENOMEN IN HET WER  

A.  INLEIDING   

1. De invoering van het Wetboek van economisch recht (WER) is zonder meer een ingrijpende 

ontwikkeling wat het recht van de intellectuele eigendom (RIE) betreft. In vier boeken van dit 

wetboek zijn regels inzake intellectuele rechten terug te vinden
1
. Boek XI WER is ongetwijfeld 

het ‘Wetboek intellectuele rechten’ en is exclusief gewijd aan het RIE. Maar ook in de boeken I 

(definities), XV (rechtshandhaving) en XVII (bijzondere rechtsprocedures) zijn regels inzake 

intellectuele rechten terug te vinden.  

Alhoewel dit wel het uitgangspunt was, is het onderbrengen van de regels inzake intellectuele 

rechten in het WER geen loutere codificatie naar bestaand recht geworden. Van de gelegenheid 

werd gebruik gemaakt om een aantal wijzigingen aan te brengen (inhoudelijke, technische en 

terminologische wijzigingen), en nieuwigheden in te voeren
23

. Dit is zeker het geval binnen het 

domein van het auteursrecht waar van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om Europese richt-

                                                           
1
 De invoering van de regels inzake intellectuele rechten in het WER gebeurde via twee wetten: enerzijds 

via de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wet-

boek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, 

XV en XVII van hetzelfde Wetboek (BS 12 juni 2014, 44352 (errata:  BS 27 juni 2014, 48237; BS 16 

februari 2015, 12629)) (hierna: Wet Boek XI), en anderzijds via de wet van 10 april 2014 houdende in-

voeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in art. 77 van de Grondwet, in 

boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een 

bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele 

eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft (BS 12 juni 

2014, 44348 (erratum:  BS 27 juni 2014, 48237)) (hierna: Wet gerechtelijke aspecten Boek XI). 
2
 Zie hierover: M-C. JANSSENS, H. VANHEES en V. VANOVERMEIRE, ‘De intellectuele eigen-

domsrechten verankerd in het Wetboek economisch recht: een eerste analyse’, IRDI 2014, 456. 
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lijnen om te zetten en om de transparantie (doorzichtigheid) van het beheer van het auteursrecht 

en de naburige rechten te verbeteren
4
. 

2. Krachtens art. 49 Wet boek XI bepaalt de Koning de datum van inwerkingtreding van het 

geheel of een deel van elk artikel van deze wet, en van elke bepaling die door deze wet in het 

WER wordt ingevoegd. Art. 10 Wet gerechtelijke aspecten boek XI bepaalt hetzelfde m.b.t. de-

ze laatstgenoemde wet. Ondertussen werden reeds een aantal KB’s uitgevaardigd waardoor bij-

na zo goed als alle bepalingen in werking zijn getreden
5
. Nog een heel beperkte groep bepa-

lingen moet in werking treden op 1 januari 2016
6
, en voor art. 32, §2, lid 1 Wet Boek XI is nog 

geen datum van inwerkingtreden bepaald
7
.  

Opgemerkt moet worden dat wetgeving die niet strijdig is met boek I, XI, XV en XVII WER en 

verwijst naar bepalingen uit opgeheven wetgeving (vermeld in art. 32, §2, lid 1 Wet boek XI), 

wordt geacht te verwijzen naar de overeenkomstige bepalingen in de vermelde boeken
8
. Regle-

mentaire bepalingen genomen in uitvoering van de vermelde opgeheven wetgeving, die niet 

strijdig zijn met boek I, XI, XV en XVII WER, blijven van kracht totdat ze worden opgeheven 

of vervangen door nieuwe uitvoeringsbesluiten
9
. 

3. In onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de belangrijkste gevolgen van de invoering van 

het RIE in het WER. Aandacht wordt vooral besteed aan die topics die van belang zijn voor de 

rechtspracticus die minder gespecialiseerd is in intellectuele rechten
10

. Op de auteursrechtelijke 

bescherming van software, het databankenrecht, het kwekersrecht en de bescherming van topo-

grafieën van halfgeleiders wordt niet ingegaan daar aan deze materies geen fundamentele wijzi-

gingen werden aangebracht.    

4. Voor de rechtspracticus is het er na de in deze bijdrage besproken wetgevende ontwikkeling 

niet makkelijker op geworden. Niet alleen moeten de regels inzake het RIE gezocht worden in 

de vier aangehaalde boeken van het WER. Sommige materies, waaronder het merkenrecht, wer-

den niet in het WER opgenomen
11

. Andere, zoals de regels inzake benamingen van oorsprong, 

                                                           
4
 Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53K3391/001 (hierna: MvT), 5. 

5
 KB van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de Wet boek XI en de Wet gerechtelij-

ke aspecten Boek XI, BS 12 juni 2014, 44470, zoals gewijzigd door KB van 4 september 2014 ter uitvoe-

ring van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien (hierna: KB 4 september 2014 uitvindingsoc-

trooien), BS 11 september 2014, 71708; KB van 4 september 2014 ter uitvoering van de bepalingen be-

treffende de aanvullende beschermingscertificaten, BS 11 september 2014, 71705 en KB van 19 decem-

ber 2014 tot wijziging van het KB van 19 april 2014, BS 29 december 2014, 106455 (hierna: KB 19 april 

2014). Cf. tevens art. 49 Wet boek XI. 
6
 Art. 1quinquies KB 19 april 2014. 

7
 Art. 1 KB 19 april 2014. 

8
 Art. 32, §3 Wet Boek XI.  

9
 Art. 32, §4 Wet Boek XI.  

10
 Om die reden wordt hier niet ingegaan op de wijzigingen aangebracht de wetgeving m.b.t. aanvullende 

beschermingscertificaten (hierna: ABC). Voor een volledig overzicht zie: M-C. JANSSENS, H. VAN-

HEES en V. VANOVERMEIRE, l.c., 452-501, met concordantietabellen. 
11

 Infra, randnr. 8. 
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zijn niet terug te vinden in Boek XI maar in titel 6 ‘Bijzondere regels inzake geregistreerde be-

namingen’ van boek VI (Marktpraktijken en consumentenbescherming)
12

. Zoals verder in deze 

bijdrage zal blijken, moet specifiek bij de bestrijding van namaak niet alleen Boek XI, titels 9 en 

10, geraadpleegd worden, maar ook boek XV (Rechtshandhaving) en boek XVII (Bijzondere 

rechtsprocedures). En daarnaast is er natuurlijk ook het Gerechtelijk Wetboek (Ger. W.), en wat 

merken en modellen betreft, het BVIE. 

B.  ENKELE ALGEMENE BEMERKINGEN BIJ  BOEK XI  EN BOEK I  WER  

5. Boek XI WER bestaat uit verschillende titels. De eerste acht titels hebben elk betrekking op 

een verschillend intellectueel eigendomsrecht: uitvindingsoctrooien (titel 1) (art. XI.1 - art. 

XI.91), aanvullende beschermingscertificaten (titel 2) (art. XI.92 - art. XI.103), kwekersrecht 

(titel 3) (art. XI.104 - art. XI.162), merken en tekeningen of modellen (titel 4) (art. XI.163), au-

teursrecht en naburige rechten (titel 5) (art. XI.164 - art. XI.293), computerprogramma’s (titel 6) 

(art. XI.294 - art. XI.304), databanken (titel 7) (art. XI.305 - art. XI.318) en topografieën van 

halfgeleiderproducten (titel 8) (art. XI.319 - art. XI.332). Titel 9 bevat bepalingen inzake bur-

gerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (art. XI.333 - 

art. XI.336), en titel 10 betreffende aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van in-

tellectuele eigendomsrechten (art. XI.337 - art. XI.343)
13

.  

6. In Boek I, titel 2, hoofdstuk 9 kunnen definities eigen aan boek XI teruggevonden worden, 

waarvan sommige volledig nieuw zijn. Art. I.13 bevat definities die gelden voor het gehele boek 

XI (bijv. de definitie van de Berner Conventie en de TRIPs-Overeenkomst). Daarnaast zijn er 

bepalingen die definities bevatten die enkel gelden voor bepaalde intellectuele rechten. Zo bevat 

art. I.14 definities m.b.t. uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten, art. I.15 

definities m.b.t. kwekersrecht, art. I.16 definities m.b.t. auteursrecht en naburige rechten en art. 

I.17 definities inzake de sui generis bescherming inzake databanken. Onderstreept moet zeker 

worden dat art. I.1, tweede lid uitdrukkelijk stipuleert dat de in het eerste lid van deze bepaling 

gegeven definities van de begrippen ‘onderneming’, ‘producten’, ‘dienst’ en ‘lidstaat’
14

 niet van 

toepassing zijn op boek XI. 

II.  EEN BLIK OP HET MATERIËLE RECHT   

7. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de materieelrechtelijke regels en de wijzigingen aan-

gebracht naar aanleiding van de codificatie.  

                                                           
12

 Art. VI.124 t/m  VI.127. 
13

 Het is logisch dat de wetten waarvan de bepalingen geïntegreerd werden in boek XI, opgehouden heb-

ben te bestaan. 

 
14

 Art. I.1, eerste lid, 1°, 4°, 5° en 8°. 
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A.  MERKEN EN MODELLEN (ART .  XI.163)  

8. Zoals hoger gesteld werden sommige materies niet in het WER opgenomen. Dit is het geval 

voor de materieelrechtelijke bepalingen inzake het merken- en het tekeningen- en modellenrecht 

die – logischerwijs - ondergebracht blijven in het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake 

de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE). Titel 4 ‘Merken en te-

keningen of modellen’ van boek XI bevestigt dit in het enige artikel dat aan deze materie wordt 

besteed, evenwel onder voorbehoud van de bepalingen m.b.t. de vordering tot staking zoals in 

kortgeding bedoeld in boek XVII, titel 1, hoofdstuk 4 (art. XVII.14 e.v.), en van de bepalingen 

m.b.t. de uitoefening van toezicht en de opsporing en vaststelling van de inbreuken en de toe-

passelijke sancties bedoeld in boek XV. 

B.  OCTROOIEN (TITEL 1)  (ART .  XI.1  -  ART .  XI.91)   

9. Het WER brengt voor het Belgisch octrooirecht voornamelijk een codificatie van het be-

staande recht tot stand. De bepalingen van de Belgische octrooiwet van 28 maart 1984
15

 en van 

de wet van 21 april 2007 inzake de indiening van Europese octrooiaanvragen
16

, die nog vrij  

recent werden gereviseerd door de wet van 10 januari 2011
17

, zijn voor het grootste gedeelte 

overgenomen in het WER. Titel 1 van zijn boek XI regelt zo, onder meer, de definitie van een 

octrooi en de geldigheidsvereisten, de rechten en verplichtingen verbonden aan het octrooi, de 

nietigheid, de bescherming tegen namaak en de regels over de vertegenwoordiging voor de Bel-

gische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) en de indiening van een Europese of inter-

nationale octrooiaanvraag in België. 

10. Ook hier geldt dat niet alle bepalingen werden overgenomen in de titel aangaande het mate-

riële recht. Zo zijn de inbreukvordering – oorspronkelijk art. 53 BOW, nu art. XI.334
18

 – en de 

vordering ten gronde inzake schadevergoeding – oorspronkelijk art. 52 BOW, nu art. XI.335 – 

opgenomen in titel 9 van boek XI die handelt over de burgerrechtelijke aspecten van de be-

scherming van intellectuele eigendomsrechten en bevat boek I specifieke definities m.b.t. het 

                                                           
15

 Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien (BS 9 maart 1985, zoals gewijzigd).  
16

 Wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van 

Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België, 

BS 4 september 2007. 
17

 Wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening 

van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen 

inzake uitvindingsoctrooien, BS 16 februari 2011.  
18

 Ondanks het opschrift, verwijst deze bepaling naar de inbreukvordering voor de “gewone” rechter, in 

tegenstelling tot de stakingsvordering die voor de voorzitter van de rechtbank, zetelend zoals in kort ge-

ding. Zie hierover infra, randnr. 54. 
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octrooirecht. Voor sommige Europese octrooien alsook voor de internationale aanvragen blijft 

de wet van 8 juli 1977
19

, mits wijzigingen
20

, tot nader order
21

 gehandhaafd. 

11. Wijzigingen in het octrooirecht naar aanleiding van de invoering van het WER zijn voor-

namelijk te vinden op het gebied van de werking van de DIE, het taalregime, het taksensysteem, 

dat vereenvoudigd werd en waarbij verschillende bepalingen een “incentive” beogen te zijn 

voor onderzoek en innovatie, en de herstelprocedures die het mogelijk maken de gevolgen van 

de niet-naleving van bepaalde termijnen ongedaan te maken (art. XI.77, XI. 83 WER en 28 Wet 

Boek XI). De wetgever heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om via het WER de in-

voering van het Europees octrooi met eenheidswerking en het ophanden zijnde eengemaakt oc-

trooigerecht voor te bereiden
22

.  

Een aantal uitvoeringsbepalingen
23

 werken de (nieuwe) regels verder uit.  

12. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is de exclusieve bevoegdheid van de 

Brusselse rechtbank van koophandel (en vervolgens het Brusselse hof van beroep) voor de be-

handeling van octrooizaken (art. XI.337). Sinds 1 november 2007 bestond reeds een specialisa-

tie die ervoor zorgde dat deze geschillen, zoals de meeste
24

 overige geschillen betreffende intel-

lectuele rechten, geconcentreerd werden bij de vijf rechtbanken van koophandel gevestigd in de 

zetel van een hof van beroep
25

. Met de komst van het WER werd de bevoegdheid voor de ge-

schillen inzake octrooirecht en ABC’s gecentraliseerd bij slechts één rechtbank. Of deze con-

centratie, anticiperend op de impact van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht, 

                                                           
19

 Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van een aantal internationale akten (BS 30 september 1977, 

zoals gewijzigd). 
20

 Zie art. 25-30 Wet boek XI.  
21

 Art. 32, § 2, lid 1, vijfde streepje, Wet boek XI voorziet in de mogelijkheid om deze wet toch geheel 

op te heffen. 
22

 Zo bv. art. I.14; Verordening nr. 1257/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nau-

were samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, Pb. L 361 van 31 

december 2012, 1; Overeenkomst van 11 januari 2013 betreffende het eengemaakt octrooigerecht onder-

tekend te Brussel op 19 februari 2013. In België werd met deze overeenkomst ingestemd bij wet van 27 

mei 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht ge-

daan te Brussel op 19 februari 2013 (BS 9 september 2014). Over de UPC-overeenkomst, zie bv. E. DE 

GRYSE en V. VANOVERMEIRE, “Toekomstperspectieven voor de rechtshandhaving in het octrooi-

recht. De EU-verordeningen betreffende het octrooi met eenheidswerking en de creatie van het ‘gemeen-

schappelijk octrooigerecht'”, TBH 2013, p. 215-230.  
23

 Zie bv. KB van 31 augustus 2014 betreffende de uitvoering, wat de elektronische handtekening betreft, 

van artikel I.14, 11°, van het Wetboek van economisch recht, BS 11 september 2014; KB 4 september 

2014 uitvindingsoctrooien; MB tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1987 tot vaststelling 

van het model van het formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindingsoctrooi, BS 12 sep-

tember 2014. 
24

 Uitzondering werd gemaakt voor de geschillen inzake Gemeenschapsmerken en –modellen, waarvoor 

ook de Brusselse rechtbank van koophandel (en het hof van beroep) exclusief bevoegd is. 
25

 Art. 633quinquies Ger.W.  
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tot de beoogde doorgedreven specialisatie, efficiëntie en tijdswinst zal leiden, moet nog blij-

ken
26

.  

Art. XI.337 trad op 1 januari 2015 in werking, terwijl het overgrote deel van de overige octrooi-

rechtelijke bepalingen in werking trad op 22 september 2014
27

. Er moet hierbij ook rekening 

gehouden worden met de overgangsbepalingen (art. 35 en 36 Wet boek XI). 

C.  AUTEURSRECHT (TITEL 5)  (ART .  XI.164  –  XI.293)  

1.  Inleiding   

13. Wat het auteursrecht en de naburige rechten betreft, gaat boek XI duidelijk verder dan een 

codificatie ‘naar vaststaand recht’. Een aantal – soms ingrijpende – inhoudelijke wijzigingen 

werden aangebracht en dit om diverse redenen, zoals de noodzaak tot omzetting van de Europe-

se richtlijnen inzake de duurverlenging
28

 en het collectief beheer
29

, het wegwerken van rechts-

onzekerheid (bv. in de sector kabeldoorgifte) en de wens tot een meer efficiënte geschillenbe-

slechting (bv. via de oprichting van een regulator). De rode draad doorheen veel van deze wijzi-

gingen is het streven naar meer transparantie, o.m. over de vergoeding die de auteurs, artiesten 

en producenten ontvangen voor hun artistiek werk. 

14. Een groot knelpunt tijdens de voorbereidende werkzaamheden betroffen de bepalingen rond 

het vermoeden van overdracht van de artikelen XI.182, XI.183 en XI.206. De lezer zal nochtans 

vaststellen dat de aangenomen tekst niet afwijkt van de oude artikelen 18 en 36 AW
30

.  Dat is 

een gevolg van het compromis dat uit de bus is gekomen na maandenlange onderhandelingen 

tussen de vele partijen die betrokken zijn bij de exploitatie van audiovisuele werken
31

. Omdat 

geen akkoord over inhoudelijke aanpassingen aan de vigerende bepalingen kon worden bereikt, 

werd in de nieuwe wet een mechanisme ingebouwd dat garandeert dat het onderwerp in een 

volgende legislatuur verder behandeld zal worden. Het gaat hier om art. 44 van de Wet boek XI 

                                                           
26

 Zie voor enkele kritische bemerkingen op de centralisatie door de Raad voor de Intellectuele eigen-

dom, in  zijn advies dd. 13 september 2013 

(http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Instellingen_en_actoren/Raad_Intell

ectuele_Eigendom/adviezen/Advies_13_september_2013/#.VcpdFnHtmko). 
27

 Zie de artikelen 1 en 1bis KB 19 april 2014. 
28

 Infra, onderdeel 4, randnrs. 32 e.v. 
29

 Richtlijn 2014/26/EU van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en 

naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het on-

line gebruik ervan op de interne markt, Pb. L 84/72 van 20 maart 2014 (hierna: Richtlijn Collectief Be-

heer). 
30

 AW: Auteurswet - Wet van 30 juni 2004 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 27 

juli 1994, Err. BS 5 november 1994 en BS 22 november 1994). 
31

 Zie over deze discussies en de wettelijke achtergrond, K. VAN DER PERRE, “Audiovisuele auteurs 

en het vermoeden van overdracht”, Auteurs&Media 2015, 21 en A. JOACHIMOWICZ, “La présomption 

de cession de droits d’exploitation audiovisuelle”, Auteurs&Media 2015, 17. 
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dat de verplichting voor de minister omvat om tegen 31 december 2015 een evaluatieverslag 

met eventueel wetgevende voorstellen aan het parlement over te maken over de artikelen 

XI.182, XI.183 en XI.206.  

In verband met deze discussie moet nog verwezen worden naar art. XI.282 in de afdeling betref-

fende de Controledienst van de beheersvennootschappen. Deze bepaling schrijft voor dat binnen 

de FOD Economie een overlegcomité wordt opgericht bestaande uit, o.m., vertegenwoordigers 

van de auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, omroeporganisaties en gebruikers van 

audiovisuele werken. Dit comité kan een advies aan de minister voorleggen over de toepassing 

van de kwestieuze bepalingen.  

2.  Het volgrecht (art .  XI.175 t /m XI.178)   

15. De regeling inzake de uitoefening van het volgrecht werd grondig gewijzigd
32

. Van vrijwil-

lig collectief beheer van het volgrecht werd overgestapt naar een verplicht collectief beheer. 

Auteurs van werken van grafische of beeldende kunst, ook buitenlandse, kunnen niet meer op 

individuele basis hun volgrecht opeisen bij een doorverkoper, en een doorverkoper kan het 

volgrecht niet meer rechtstreeks betalen aan een individuele auteur
33

. De aangifte van alle aan-

gifteplichtige doorverkopen die in België plaatsvinden, de inning van het verschuldigde volg-

recht en de uitbetaling (verdeling) geschieden via een nieuw opgericht uniek platform
34

. In het 

geval van doorverkopen die plaatsvinden in het kader van een openbare veiling, zijn de actoren 

uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of 

tussenpersoon, de openbare ambtenaar, en de verkoper hoofdelijk verplicht het uniek platform 

binnen een maand na de verkoop in kennis te stellen van die verkoop. Ook zijn ze hoofdelijk 

verplicht de verschuldigde rechten binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving te 

betalen via het uniek platform
35

. Wat doorverkopen betreft die niet plaatsvinden in het kader 

van een openbare veiling, met inbegrip van de aangifteplichtige promotieverkopen uit art. 

XI.175, §2, zijn de actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken 

zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, en de verkoper hoofdelijk verplicht het uniek plat-

form om de drie maanden in kennis te stellen van die verkoop. Tevens zijn ze hoofdelijk ver-

plicht de verschuldigde rechten binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving te 

betalen via het uniek platform
36

. Alle zojuist vermelde kennisgevingen aan het uniek platform 

moeten op elektronische wijze gebeuren
37

. 

                                                           
32

 De regeling inzake het volgrecht ligt vervat in de art. XI.175 t/m XI.178. Zie voor de uitvoeringsbepa-

lingen: KB van 11 juni 2015 houdende vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor het 

beheer van het volgrecht bepaald in de art. XI.177 en XI.178 van het Wetboek van economisch recht, BS 

17 juni 2015, 35043 (hierna: KB 11 juni 2015). 
33

 MvT, 28. 
34

 Art. XI.177, §2. 
35

 Art. XI.178, §1, lid 1. Het uniek platform heeft de vorm van een website: www.resaleright.be. 
36

 Art. XI.178, §1, lid 2 en art. 3, §1 KB 11 juni 2015.  
37

 Art. XI.178, §1, lid 3.  
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16. Het zojuist vermelde uniek platform, dat georganiseerd en beheerd wordt door de beheers-

vennootschappen die het volgrecht beheren (SABAM en SOFAM), zal het geïnde volgrecht uit-

betalen. Indien de auteur of zijn rechthebbende aangesloten is bij een beheersvennootschap die 

het volgrecht beheert, gebeurt de uitbetaling aan die beheersvennootschap die op haar beurt het 

volgrecht zal uitkeren aan de auteur of zijn rechthebbende. Een auteur is evenwel niet verplicht 

zich aan te sluiten bij een beheersvennootschap
38

. Indien dit niet het geval is wordt het uniek 

platform geacht met het beheer van zijn rechten te zijn belast. De auteur kan zijn rechten dan 

doen gelden (opeisen) bij het uniek platform binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de 

datum van de doorverkoop
39

. Auteurs kunnen op de hoogte komen van de verkoop van hun 

werken van grafische of beeldende kunst daar op de website van het uniek platform de doorver-

kopen worden bekend gemaakt waarvan kennis werd gegeven
40

. 

17. Om de inning en verdeling van het volgrecht veilig te stellen kan het uniek platform van de 

actoren uit de professionele kunsthandel, gedurende een periode van drie jaar na de doorver-

koop, alle hiertoe noodzakelijke inlichtingen opvragen
41

. Auteurs kunnen van het uniek plat-

form alle inlichtingen opvragen die noodzakelijk zijn om de inning en verdeling van het volg-

recht veilig te stellen
42

. 

3.  De uitzonderingen en bijhorende vergoedingsregeling   

a. Quasi-codificatie 

18. De bepalingen over de uitzonderingen op de exploitatierechten in art. XI.189 en art. 

XI.190
43

 (oude artikelen 21 en 22 AW) ondergaan slechts een beperkt aantal wijzigingen. Niet-

temin komt aan het WER een heel belangrijke verdienste toe op formeel vlak, die de rechtsze-

kerheid ten goede komt. Voortaan kan namelijk gewerkt worden met één enkele tekst die alle 

toepasselijke bepalingen groepeert. De vele wijzigingen die door achtereenvolgende wetten aan 

de uitzonderingsbepalingen van de basiswet van 30 juni 1994 waren aangebracht, hadden een 

zeer onoverzichtelijke situatie gecreëerd van bepalingen die wel/niet in een bepaalde versie van 

kracht waren
44

. Met art. XI.189 e.v. is nu één unieke tekst over de uitzonderingen voorhanden.  

                                                           
38

 Cf. MvT, 29. 
39

 Art. XI.177, §1, lid 2. Cf. tevens art. XI.178, §2 dat verklaart dat de vordering van de auteur verjaart 

door verloop van vijf jaren te rekenen van de doorverkoop. 
40

 Art. XI.178, §5 en art. 4, §2 KB 11 juni 2015. 
41

 Art. XI.178, §4, lid 1 en MvT, 30. Cf. tevens art. 5, §1 en §3 KB 11 juni 2015. Zie i.v.m. de sanctie op 

het met opzet verhinderen of beletten van de uitoefening van dit recht op informatie, en op valse aangif-

tes: art. XV.110, infra randnr. 24. 
42

 Art. XI.178, §4, lid 2. Cf. tevens art. 5, §2, lid 2 en §3 KB 11 juni 2015. 
43

 Wat in dit onderdeel gezegd wordt, geldt mutatis mutandis voor de uitzonderingen op de naburige 

rechten in art. XI.217 (oud art. 46 AW). 
44

 Zie, met name, de wetten van 31 augustus 1998 (n.a.v. de implementatie van de Richtlijn Databanken), 

22 mei 2005 (n.a.v. de implementatie van de Richtlijn Informatiemaatschappij), 8 juni 2008, 22 decem-

ber 2008 (diverse bepalingen met o.m. de uitsluiting van partituren in de reprografieregeling), 10 decem-
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19. Men kan betreuren dat de geldende uitzonderingen ook niet op inhoudelijk vlak werden ge-

actualiseerd. Reeds vele jaren wordt gepleit voor een modernisering en vooral een betere aan-

passing aan nieuwe technologische evoluties in een online omgeving (bijv. nPRV, Clouds, soci-

al media, …)
45

. We begrijpen anderzijds dat ingrijpende wijzigingen aan de bestaande wetsbe-

palingen moeilijk konden sporen met het oorspronkelijke opzet van een codificatie naar geldend 

recht. Ook mag men niet vergeten dat nationale uitzonderingsbepalingen enigszins gewrongen 

zitten in het keurslijf van het exhaustieve karakter van de lijst aan toegelaten uitzonderingen in 

art. 5 van de Richtlijn Informatiemaatschappij
46

. Dat heeft evenwel andere nationale wetgevers 

er niet van weerhouden om hun systeem van uitzonderingen te moderniseren
47

. We willen in dit 

verband nog aanstippen dat, zelfs al blijven de gebruikte bewoordingen dezelfde, de inhoudelij-

ke interpretatie van heel wat uitzonderingen ondertussen is geëvolueerd door toedoen van de 

rechtspraak van het Hof van Justitie
48

.  

We zoomen hierna nog enkel in op wetsartikelen die vermeldenswaardige wijzigingen onder-

gingen.  

b. Uitvoeringen in familiekring en in het kader van schoolactiviteiten (art. XI.190 & 

XI.217)  

20. In tegenstelling tot oud art. 22.1.3° AW worden deze twee duidelijk onderscheiden toegela-

ten handelingen ondergebracht in afzonderlijke bepalingen: de uitvoering in familiekring in art. 

XI.190, 3° en de uitvoering in het kader van schoolactiviteiten in XI.190, 4°)
49

. Inhoudelijk 

worden ook de bewoordingen van de laatstgenoemde uitzondering aangepast. Er wordt verdui-

delijkt dat het niet noodzakelijk is dat de uitvoering plaatsvindt in de gebouwen van de onder-

wijsinstelling. De uitzondering kan dus ook worden ingeroepen wanneer een werk wordt voor-

                                                           

 
ber 2009 (die de voornoemde regeling vernietigde) en 31 december 2012 (met vervanging van de teksten 

van de reprografie- en thuiskopie-uitzondering). 
45

 Zie bijv. de Public Consultation on the review of the EU copyright rules, 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm.  
46

 Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 

auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Pb. L 167/10 van 22 juni 2001, hierna 

‘Richtlijn Informatiemaatschappij’. 
47

 Zie, bijv., in het VK de wijzigingen aan de uitzonderingsbepalingen van de ‘Copyright, Designs and 

Patents Act 1988’ in 2014  (meer info op ipo.gov.uk) en, in Spanje, de wet van 14 februari 2014, 

n° 121/000081, met wijzingen aan de uitzonderingen voor privékopie, onderwijs en onderzoek en andere 

materies. 
48

 Zie, o.m., HvJ 10 april 2014, zaak C-435/12, ACI Adam/Thuiskopie (uitzonderingen gelden enkel 

voor werken die uit een legale bron worden verkregen); HvJ 27 juni 2013, VG Wort, gevoegde zaken C-

457/11 tot en met C-460/11 (uitprinten op papier valt onder het toepassingsgebied van de reprografieuit-

zondering in art. 5.2.a Richtlijn Informatiemaatschappij); HvJ 3 september 2014, zaak C-201/13, Deck-

myn en Vrijheidsfonds (over de parodie-exceptie) en HvJ 11 september 2014, zaak C- 117/13, Techni-

sche Universität Darmstadt (over de uitzondering van mededeling via bibliotheekterminals). 
49

 Voor de naburige rechten vindt men een identieke wijziging in het art. XI.217 WER.  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
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gelezen in de gebouwen van een bibliotheek
50

 of wanneer een prestatie wordt uitgevoerd in de 

gebouwen van een cultureel centrum, zolang die vormen van gebruik kaderen binnen schoolac-

tiviteiten
51

. Deze aanpassing van de tekst wil een halt toeroepen aan een beperkende interpreta-

tie in het verleden die negatief in de media werd onthaald
52

. 

c. Dwingend karakter van de uitzonderingen (art. XI.193 & XI.219)  

21. Art. XI.193 herhaalt de bewoordingen van oud art. 23bis AW en bevestigt dus dat de uit-

zonderingen van de artikelen XI.189, XI.190, XI.191 en XI.192, §§1 en 3 van dwingend recht 

zijn en dus niet kunnen weg gecontracteerd worden. Art. XI.219 doet hetzelfde met betrekking 

tot de uitzonderingen op de naburige rechten. Belangrijk om te noteren is dat het tweede lid van 

oud art. 23bis AW volledig komt te vervallen. Dit lid voorzag dat van uitzonderingen op con-

tractuele basis kon afgeweken worden “wanneer het werken betreft die voor het publiek be-

schikbaar zijn gesteld op grond van overeengekomen bepalingen op zodanige wijze dat leden 

van het publiek daartoe toegang hebben op een door hen individueel gekozen plaats en tijd”. Dit 

tweede lid was aan de auteurswet toegevoegd via de wijzigingswet van 2005 met de bedoeling 

een parallellisme met de uitzonderingen voor databanken te bewerkstelligen
53

. De daaruit ont-

stane verschillende behandeling tussen uitzonderingen al naargelang de (online of offline) wijze 

van gebruik van beschermd materiaal werd in de rechtsleer bekritiseerd
54

. De wetgever heeft 

hieraan klaarblijkelijk gehoor gegeven. De schrapping wordt wel niet verder gemotiveerd en 

tamelijk laconiek aangeduid als “een technische wijziging”
55

 wat te betreuren valt gelet op de 

voor de praktijk belangrijke inhoudelijke impact ervan.   

d. De wettelijke licentie voor secundair gebruik in art. XI.212-XI.214
56

 

22. Art. XI.212 bepaalt dat de uitvoerende kunstenaar en de producent zich niet kunnen verzet-

ten tegen bepaalde mededelingshandelingen wanneer de prestatie van de uitvoerende kunstenaar 

op geoorloofde wijze werd gereproduceerd of door de omroep werd uitgezonden. Het gaat meer 

bepaald om (1°) de openbare uitvoering van de prestatie op voorwaarde dat die prestatie niet 

                                                           
50

 MvT, 32.  
51

 MvT, 41. 
52

 Cf. Toelichting door Minister J. Vande Lanotte, Verslag van 24 maart 2014 namens de Commissie 

voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele 

instellingen, de middenstand en de landbouw, uitgebracht door de heer Bruno Tuybens, Parl.St. Kamer 

2013-14 nr. 53K3391/003 (hierna: Verslag Tuybens), 8. 
53

 Zie meer details in Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 51-1137/013, 44 (toelichting Minister). 
54

 Zie, o.m., S. DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers numérique – Droits 

et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres, Brussel, Larcier, 2007, nr. 652; M. 

BUYDENS, “Droit d’auteur et droits voisins dans la société d’information – La nouvelle directive euro-

péenne du 22 mai 2001”, JT 2005, 167. 
55

 MvT, 33. 
56

 Deze bepalingen treden normalerwijze in werking op 1 januari 2016 (cf. art. 1quinquies, 2° KB 19 

april 2014). Tot op dat ogenblik blijven de art. 41 t/m 43 AW van kracht. 
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voor een voorstelling wordt gebruikt en van het publiek geen toegangsgeld of vergoeding wordt 

gevraagd om die prestatie te kunnen bijwonen en (2°) de uitzending ervan door de omroep.  

In tegenstelling tot het huidige art. 41 AW.W. zijn in 1° de woorden ‘mededeling (van een pres-

tatie) op een openbare plaats’ vervangen door de zinsnede ‘openbare uitvoering (van een presta-

tie)’. Met deze wijziging wil men duidelijk aangeven dat elke vorm van openbare uitvoering van 

prestaties onderworpen is aan de billijke vergoeding, ongeacht of die plaatsvindt op een openba-

re of niet-openbare plaats, waarbij onder een ‘openbare uitvoering van een prestatie’ moet wor-

den begrepen ‘een vorm van mededeling aan het publiek van een prestatie, waarbij het publiek 

aanwezig is op de oorspronkelijke plaats van de mededeling via het toestel, i.t.t. een ‘medede-

ling op afstand’
57

.  

De berekeningswijze voor de vergoeding, die betaald moet worden in ruil voor de beperking 

van de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten (de zogenaamde ‘billijke vergoe-

ding’), wordt vereenvoudigd. De commissie ‘billijke vergoeding’ uit art. 42 AW.W., die de ta-

rieven en de inningsmodaliteiten van de vergoeding diende vast te stellen, wordt opgeheven en 

de vergoeding, die verschillend kan zijn naargelang de betrokken sector, zal voortaan bij ko-

ninklijk besluit worden bepaald
58

. In dit uitvoeringsbesluit kunnen o.a. ook de criteria voor de 

aflijning van het openbaar karakter van een uitvoering worden bepaald
59

. Dit laatste laat volgens 

de wetgever onder meer toe om op een meer flexibele wijze rekening te houden met de evolue-

rende rechtspraak van het Hof van Justitie
60

.  

23. Nieuw is dat de verdeelsleutel van de billijke vergoeding (verdeling onder de uitvoerende 

kunstenaars en de producenten, ieder voor de helft) van dwingend recht wordt
61

, en dat het deel 

waarop de uitvoerende kunstenaars recht hebben onoverdraagbaar wordt
62

. 

e. De vergoeding voor het leenrecht (art. XI.243 – art. XI.245) 

24. Een aanpassing van de vergoedingsregeling ter compensatie van het leenrecht was noodza-

kelijk geworden na het arrest VEWA waarin het Hof van Justitie tot de niet-conformiteit van de 

Belgische bepalingen met art. 6.1 van de Richtlijn Verhuurrecht had besloten
63

. Art. XI.244 

schuift twee nieuwe parameters naar voor die (onder meer) in aanmerking moeten worden ge-

                                                           
57

 MvT, 38-39. 
58

 Art. XI.213, lid 2, 1
e
 zin. 

59
 Art. XI.213, lid 2, 2

e
 zin. 

60
 MvT, 40. 

61
 Art. XI.214, lid 1, 2

e
 zin. 

62
 Art. XI.214, lid 2. 

63
 HvJ 30 juni 2011, zaak C-271/10, VEWA/Belgische Staat. Zie ook HvJ 16 oktober 2003, zaak C-

433/02, Commissie/België, waarin België al eerder was veroordeeld wegens niet-uitvoering van de 

Richtlijn Verhuurrecht (Richtlijn 2006/115/EG van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het 

uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, PB L 376/28 van 27 

december 2006).  



12 
 

nomen bij het bepalen van de vergoeding. Het gaat enerzijds om “het volume van de collectie 

van de uitleeninstelling” en/of, anderzijds “het aantal uitleningen per instelling”.  

25. Deze tweede parameter is niet helemaal in overeenstemming met het VEWA-arrest waarin 

het hof “het aantal bij een uitleeninstelling ingeschreven leners” als criterium naar voor had ge-

schoven
64

. Het afwijkende criterium van “het aantal uitleningen per instelling” wordt evenwel 

verkozen omdat het “verfijnder” is en “een objectiever beeld van het verlies geleden door de 

rechthebbenden” geeft
65

. Dit criterium houdt, aldus de wetgever, ook meer rekening met “het 

door het Hof vooropgestelde kwantitatieve aspect” van de activiteiten van de openbare uitleen-

instellingen in vergelijking tot het criterium van het aantal ingeschreven uitleners
66

. 

26. Nieuw is nog de toevoeging in art. XI.245 (oud art. 64 AW) van een paragraaf (3) die in een 

eerste lid bepaalt dat de verdeelsleutels voor de leenrechtvergoeding van dwingend recht zijn
67

. 

Daarover kunnen met andere woorden geen geldige andersluidende afspraken worden gemaakt. 

Het tweede en derde lid bevestigen vervolgens dat de vergoedingen die toekomen aan alle ver-

goedingsgerechtigden, behoudens deze voor uitgevers en producenten, onoverdraagbaar zijn.  

f. Wijzigingen aan andere vergoedingsstelsels  

1) Horizontale aanpak van dwingend en onoverdraagbaar karakter 

27. De wetgever heeft op een consistente wijze alle verdeelsleutels binnen de verschillende ver-

goedingssystemen tot dwingend recht gemaakt. Een eenvormige tekst daarover werd aldus toe-

gevoegd aan de bepalingen over de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik (art. 

XI.234, lid 4), voor reprografie (art. XI.239, lid 6) en voor de digitale kopie voor onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (art. XI.242, lid 5). Bovendien werd aan alle voormelde artikelen 

de tekst toegevoegd dat de vergoeding die toekomt aan auteurs en uitvoerende kunstenaars on-

overdraagbaar is
68

. Deze bescherming komt niet toe aan producenten – en voor wat de reprogra-

fie- en leenrechtuitzondering betreft uitgevers – wellicht omdat zij een voldoende stevige on-

derhandelingspositie bezitten om hun belangen zelf te vrijwaren. 

                                                           
64

 HvJ 30 juni 2011, zaak C-271/10, VEWA/Belgische Staat, punt 39. 
65

 MvT, 47. 
66

 MvT, 47; zie ook Advies Raad van State 53.831/1, dd. 18 november 2013, Parl.St. Kamer, 2013-14, 

nr. 53K3391/001, 283-303, 289-290. 
67

 Voor werken van letterkunde, databanken, fotografische werken en partituren is de verdeelsleutel 70 % 

voor de auteurs en 30 % voor de uitgevers (art. XI.245 § 1); voor geluidswerken en audiovisuele werken 

is de verdeelsleutel één derde gelijk te verdelen tussen auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten 

(art. XI.245 § 2). 
68

 Kopiëren voor eigen gebruik (art. XI.234, leden 5 en 6); reprografie (art. XI.239, lid 7); digitale kopie 

voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (art. XI.242, lid 6). 
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2) De vergoeding ter compensatie van de uitzondering van privékopie (art. XI.229 t/m 

XI.234)  

a) De draagwijdte van de uitzondering van privékopie in art. XI.190, 9° 

 

28. Het is nuttig in herinnering te brengen dat de tekst van deze uitzondering, zoals die in 2005 

is herschreven met een uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle ‘werken’
69

, pas op 1 de-

cember 2013 in werking is getreden
70

. Een tweede voor de praktijk belangrijke opmerking be-

treft de gevolgen van het arrest ACI Adam
71

 waarin het Hof van Justitie besliste dat een nationa-

le wettelijke regeling, die geen onderscheid maakt tussen de situatie waarin de bron van een 

voor privégebruik vervaardigde reproductie geoorloofd is, en de situatie waarin deze bron onge-

oorloofd is, indruist tegen het Unierecht. De Belgische regeling in artikel XI.190, 9° maakt dit 

onderscheid niet uitdrukkelijk, maar rechtbanken zullen die bepaling voortaan overeenkomstig 

de richtlijnen vanuit Luxemburg moeten toepassen.  

b) De inningsparameters van de vergoedingsregeling 

 

29. De Belgische wetgever diende zich ervan te vergewissen dat de Belgische regeling (oud art. 

55 e.v. AW) in conformiteit was met de rechtspraak van het Hof van Justitie, en in het bijzonder 

het arrest Padawan
72

. In dit arrest werd geoordeeld dat een systeem, zoals het Belgische, waar-

bij een forfaitaire vergoeding voor apparaten en dragers geïnd wordt bij fabrikanten en impor-

teurs (en niet bij de kopiërende particulier zelf) op zich in overeenstemming is met het Unie-

recht op voorwaarde dat de vergoeding niet wordt geheven buiten de grenzen van het privége-

bruik door een natuurlijk persoon. De Belgische wetgever diende dus te verzekeren dat verwer-

vers van apparaten en dragers, die deze middelen louter voor het kopiëren voor beroepsdoelein-

den aanwenden, niet bij de vergoedingsplichtigen zouden gerekend worden
73

. Een wijziging aan 

de wettekst werd na onderzoek niet noodzakelijk geacht. De MvT verwijst naar de (reeds be-

staande) ruime bevoegdheid die ingevolge art. XI.233 aan de Koning toekomt en waarbij de 

nodige concrete modaliteiten voor een systeem van terugbetaling en/of vrijstelling van de ver-

goeding bij uitvoeringsbesluit kunnen worden uitgewerkt op een wijze die tegemoet kan komen 

aan het arrest. 

We menen dat deze oplossing in de Belgische wetgeving eveneens kan sporen met het arrest 

Austro-Mechanica dat het Hof van Justitie in 2013 – na de redactie van het voorontwerp van 

wet – uitsprak. Het Hof maakt daarin geen principieel bezwaar tegen een nationaal stelsel waar-

bij de vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik zonder onderscheid wordt opgelegd op 

                                                           
69

 “De reproductie op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager, van werken, die in 

familiekring geschiedt, en alleen daarvoor bestemd is”.  
70

 KB van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik (BS 

24 oktober 2013). 
71

 HvJ 10 april 2014, zaak C-435/12, ACI Adam/Thuiskopie. Zie ook HvJ 5 maart 2015, zaak C-463/12, 

Copydan Bandkopi. 
72

 HvJ 21 oktober 2010, zaak C-467/08, Padawan/ Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 
73

 MvT, 45. 
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alle dragers die geschikt zijn voor reproductie, wanneer die regeling tegelijk in een systeem van 

terugbetaling voorziet
74

. Mits naleving van bepaalde voorwaarden, kan een nationaal vergoe-

dingsstelsel werken met een weerlegbaar vermoeden van privégebruik, aldus het Hof
75

. Voor 

België kan opnieuw verwezen worden naar het systeem van terugbetaling/vrijstelling in art. 

XI.233, lid 2. Bij KB zouden eventueel bijkomende groepen, zoals bv. de huidige begunstigden 

van de terugbetaling, kunnen worden vrijgesteld van de betaling
76

. Daarbij moeten wel de ge-

volgen van het arrest ACI Adam worden onderzocht en moet in het bijzonder worden nagegaan 

of de parameters die voor de berekening van de vergoeding worden gebruikt, wel degelijk re-

producties vanuit illegale bron uitsluiten
77

.  

c) Besteding van 30% van de vergoedingsopbrengsten voor culturele doeleinden  

 

30. Art. XI.234, §2 neemt de tekst van oud art. 58, §2 AW over die voorziet dat “De Gemeen-

schappen en de Federale Staat kunnen besluiten om dertig procent van de opbrengst van de ver-

goeding (…) te gebruiken ter aanmoediging van de schepping van werken (…)”. De memorie 

van toelichting werpt terecht op dat men bij de uitwerking van deze sinds 1994 bestaande bepa-

ling zal moeten rekening houden met het hiervoor vermelde arrest Austro-Mechanica
78

. In deze 

zaak werden vragen gesteld over de rechtmatigheid van het Oostenrijkse vergoedingsstelsel dat 

voorziet dat de helft van de opbrengsten niet rechtstreeks aan de rechthebbenden van die com-

pensatie wordt uitgekeerd, maar aan sociale en culturele instellingen. Het Hof meent niet dat art. 

5.2.b Richtlijn Informatiemaatschappij zich principieel tegen een dergelijke regeling verzet 

“voor zover deze sociale en culturele instellingen zich daadwerkelijk inzetten voor deze recht-

hebbenden en de werkwijze van deze instellingen niet discriminerend is”
79

. De Gemeenschap-

pen en de Federale Staat zullen deze voorwaarde voor ogen moeten houden bij het nemen van 

een beslissing in uitvoering van art. XI.234, §2. Een loutere vermelding dat de gelden voor soci-

ale of culturele doeleinden moeten worden gebruikt – waaraan tot nog toe werd gedacht – zal 

o.i. niet volstaan. 

3) De vergoeding ter compensatie van de uitzondering van reprografie (art. XI.235 t/m 

XI.239) 

31. Deze artikelen hernemen quasi integraal
80

 de bepalingen uit de vroegere artikelen 59 tot 61 

AW, zoals die door de wet van 31 december 2012 waren aangepast
81

. De nodige uitvoeringsbe-

sluiten zijn evenwel nooit tot stand gekomen zodat, in afwachting van de inwerkingtreding, de 

                                                           
74

 HvJ 11 juli 2013, zaak C-521/11, Amazon/Austro-Mechanica. 
75

 Ibid., punten 30-37 en punt 45. 
76

 Verslag Tuybens, 17 en 29 (nr. 32). 
77

 HvJ 10 april 2014, zaak C-435/12, ACI Adam/Thuiskopie.  
78

 HvJ 11 juli 2013, zaak C-521/11, Amazon/Austro-Mechanica. 
79

 Ibid., punt 55 en derde verklaring voor recht. 
80

 Wel werd de term “kopieën” vervangen wordt door de term “reproducties”, o.m., omdat die beter het 

beoogde toepassingsgebied dekt (MvT, 46). 
81

 Wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie, BS 31 de-

cember 2012. 
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oude vergoedingsregeling uit 1997 van kracht blijft
82

. Art. XI.239 machtigt nu de Koning om bij 

KB, vastgesteld na overleg in de ministerraad, de vergoedingen en de inningsmodaliteiten te 

bepalen alsook, per categorieën van technisch soortgelijke apparaten, welke apparaten kennelijk 

gebruikt worden voor het reproduceren op papier of soortgelijke drager van werken. De nieuwe 

reprografieregeling treedt in werking op 1 januari 2016
83

. 

4.  Verlenging van de beschermingsduur van de naburige rechten van ui t-

voerende kunstenaars en producenten van fonogrammen  

32. Artikelen XI.208 (uitvoerende kunstenaars) en XI.209-XI.210 (producenten van fonogram-

men) brengen de vroegere artikelen 38 en 39 AW in overeenstemming met de Richtlijn Duur-

verlenging
84

. In essentie komt de wijziging er op neer dat de beschermingstermijn voor de pres-

taties van enkele begunstigden van de naburige rechten voortaan 70 jaar zal bedragen in plaats 

van de huidige 50 jaar, te rekenen vanaf de prestatie. Het gaat om, enerzijds, de uitvoerende 

kunstenaars van wie de prestatie is vastgelegd op een fonogram en, anderzijds, de producenten 

van fonogrammen. Voor de andere begunstigden van naburige rechten blijft de vroegere be-

schermingsduur van 50 jaar gelden. Dat betekent dat nu voor het eerst een onderscheiden be-

handeling ontstaat tussen de vroeger onverdeelde categorie van uitvoerende kunstenaars: muzi-

kanten verkrijgen 70 jaar; dansers, acteurs en andere uitvoerders behouden 50 jaar.  

33. De verlenging van de beschermingsduur gaat gepaard met enkele bijzondere modaliteiten
85

. 

Zo heeft de uitvoerend kunstenaar die een contract tot overdracht van rechten met de producent 

heeft afgesloten, het recht om dit contract te beëindigen indien de producent een bepaald fono-

gram na 50 jaar niet meer exploiteert. Via deze zogenaamde ‘use it or lose it’-bepaling in art. 

XI.210, §1 kunnen de rechten terugkeren naar de kunstenaar
86

. Met betrekking tot contracten die 

doorlopen, werden garanties voor een vergoeding ten gunste van de uitvoerend kunstenaar inge-

bouwd. M.b.t., enerzijds, contracten die in een eenmalige vergoeding voorzien - dit is de gang-

bare praktijk voor sessie- en achtergrondmuzikanten - komt aan de betrokkenen vanaf het 51
e
 

jaar een jaarlijks aanvullende vergoeding toe. Die wordt betaald door een (nog aan te duiden) 

beheersvennootschap met de 20 % die producenten jaarlijks moeten opzij leggen (art. XI.210 §§ 

2-3). M.b.t, anderzijds, contracten op basis van een vergoeding op periodieke (royalty) basis 

wordt vanaf het 51
e
 jaar een ‘schone lei’ gemaakt waarbij niet langer voorschotten of kortingen 

                                                           
82

 KB 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren 

voor privégebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastge-

legd, BS 7 november 1997. 
83

 Zie art. 1quinquies KB 19 april 2014. 
84

 Richtlijn 2011/77/EG van 27 september 2011 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht 

en van bepaalde naburige rechten, Pb L 265/1 van 11 oktober 2011 (hierna: Richtlijn duurverlenging). 
85

 Voor meer details, zie L. GULINCK, “De Europese Richtlijn tot verlenging van de beschermingsduur 

van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten in de muzieksector en haar omzet-

ting in boek XI”, Auteurs&Media 2015, 51. 
86

 Van dit recht op beëindiging kan de uitvoerende kunstenaar geen afstand doen, aldus §1, lid 3. 
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op de verschuldigde royalty’s, die in de bestaande contracten waren bedongen, mogen worden 

ingehouden (art. XI.210 § 5). 

5.  Kabeldoorgif te  

34. Aan de bepalingen inzake de doorgifte via de kabel werden een aantal wijzigingen aange-

bracht, waarvan een groot aantal ook zijn ingegeven door het hoger reeds aangestipte streven 

naar transparantie. Een nieuw art. XI.225 bepaalt dat zelfs
87

 wanneer een auteur of een uitvoe-

rend kunstenaar zijn recht tot kabeldoorgifte heeft overgedragen aan een producent van een au-

diovisueel werk, hij een recht op een vergoeding voor deze doorgifte bewaart, dat niet voor af-

stand vatbaar en onoverdraagbaar is. Dit recht op vergoeding is wel het voorwerp van verplicht 

collectief beheer
88

. De vermoedens van overdracht ten behoeve van de producent van audiovi-

suele werken, voorzien in de art. XI.182 en XI.206, zijn op dit recht op vergoeding niet van toe-

passing
89

. 

35. Nieuw is de oprichting van een uniek loket voor de inning van de rechten voor kabeldoor-

gifte dat moet toelaten om de onderhandelingen tussen de rechthebbenden en de kabelmaat-

schappijen collectief te voeren en een collectieve overeenkomst te sluiten. De Koning moet nog 

wel de modaliteiten en de datum van inwerkingtreding ervan bepalen
90

.  

36. De beoogde transparantie wordt nagestreefd door enerzijds de opstelling door de Dienst Re-

gulering van een register voor kabelrechten (een register van de overeenkomsten die de doorgif-

te via de kabel toestaan)
91

 en anderzijds de verplichting voor elke kabelmaatschappij om de be-

dragen van auteursrechten en naburige rechten, waarvan zij schuldenaar zijn ten gevolge van de 

kabeldoorgifte
92

, mee te delen aan de Dienst Regulering
93

.  

37. Indien geen overeenkomst betreffende de toestemming voor doorgifte via de kabel kan 

worden gesloten kunnen de partijen in onderling akkoord in de toekomst ook opteren om een 

beroep te doen op de Dienst Regulering die kan optreden als bemiddelaar
94

. 

                                                           
87

 Voor het woord ‘zelfs’: zie MvT, 42. 
88

 Art. XI.225, §1 t/m 3. Op de vermelde onoverdraagbaarheid bestaat een uitzondering voor buitenland-

se auteurs en uitvoerende kunstenaars die in toepassing van art. XI.289 gerechtigd zijn om in België een 

recht op vergoeding voor de doorgifte via de kabel te vragen (MvT, 42).  
89

 MvT, 42. 
90

 Art. XI.225, §4 en MvT, 42-43. 
91

 Art. XI.226. 
92

 De MvT spreekt over de ‘geïnde bedragen’ (MvT, 44). 
93

 Art. XI.227. Voorzien is dat zowel art. XI.226 als XI.227 op 1 januari 2016 zullen in werking treden 

(art. 1quinquies, 2° KB 19 april 2014). 
94

 Art. XI.228, §1, dat wat dit aspect betreft normalerwijze in werking zal treden op 1 januari 2016 (art. 

1quinquies, 2° KB 19 april 2014). 
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6.  Vennootschappen voor het  beheer van de rechten (art .  XI.246 t /m 

XI.273)  

38. De regeling inzake beheersvennootschappen vormt ondertussen reeds een uitermate om-

vangrijk onderdeel van de auteursrechtelijke regels. Deze regeling werd naar aanleiding van de 

invoering van het WER gewijzigd en verder uitgebreid, o.a. ten einde de nagestreefde transpa-

rantie te verhogen. Een aantal belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn:   

- indien beheersvennootschappen verhogingen toepassen wanneer gebruikers niet tijdig 

of onvolledig aangiftes doen, dan moeten zij die verhogingen, die objectief en niet-

discriminatoir moeten zijn, opnemen in hun tariferings- of inningsregels
95

; 

- de bijgewerkte en gecoördineerde versie van de regels van tarifering en inning moet 

door beheersvennootschappen worden bekendgemaakt op een duidelijk leesbare plaats 

op hun internetpagina en met een duidelijke verwijzing in het hoofdmenu van de inter-

netpagina, een verplichting die ook geldt voor de aan de rechthebbenden aangerekende 

vergoeding voor hun diensten van beheer die afzonderlijk en uitgesplitst moeten worden 

aangegeven
96

; 

- de directe en indirecte kosten die tijdens een bepaald boekjaar verbonden zijn aan de 

diensten van beheer die beheersvennootschappen voor rekening van de rechthebbenden 

leveren moeten als regel minder dan vijftien procent bedragen van het gemiddelde van 

de tijdens de laatste drie boekjaren geïnde rechten. De Koning kan dit percentage zowel 

naar boven als naar beneden aanpassen en een onderscheid maken op basis van objec-

tieve en niet discriminatoire criteria
97

; 

- de Koning kan maatregelen nemen met het oog op de administratieve vereenvoudiging 

voor alle inningen door de beheersvennootschappen, zoals het oprichten van een uniek 

platform of het instellen van een unieke factuur
98

;  

- in principe vanaf 1 januari 2016 moeten de beheersvennootschappen die de auteursrech-

ten en de naburige rechten op de openbare uitvoering van fonogrammen en films behe-

ren, in een uniek platform voor de inning van die rechten voorzien (unieke aangifte en 

unieke factuur), op voorwaarde dat de fonogrammen en films niet voor een voorstelling 

worden gebruikt en aan het publiek geen toegangsgeld of vergoeding wordt gevraagd 

om de uitvoering ervan te kunnen bijwonen
99

. Bijvoorbeeld voor een café of restaurant 

waar muziek wordt gespeeld, zal vanaf 1 januari 2016 een uniek platform moeten be-

schikbaar zijn, waarbij dit café of restaurant slechts één factuur mag ontvangen
100

;  

                                                           
95

 Art. XI.252, §1, lid 1, 2
e
 zin en MvT, 48. 

96
 Art. XI.252, §1, lid 2 en MvT, 49. 

97
 Art. XI.252, §3 en MvT, 49-50. 

98
 Art. XI.253, §2, lid 1 t/m 3. 

99
 Art. XI.253, §2, lid 4, dat de mogelijkheid biedt de daar vermelde datum van 1 januari 2015 te verla-

ten. Zie voor de datum van 1 januari 2016: art. 1quinquies, 2° KB 19 april 2014. Zie ook: MvT, 50-51.  
100

 MvT, 51. 
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- de Koning bezit de mogelijkheid om ingeval van laattijdige, onvolledige of incorrecte 

aangifte door de gebruiker van een werk of prestatie, de verhogingen van de toepasse-

lijke rechten te bepalen
101

; 

- een klachtenprocedure wordt ingevoerd bij de beheersvennootschappen, die niet alleen 

open staat voor rechthebbenden en leden van de beheersvennootschappen, maar ook 

voor de gebruikers. Allen kunnen zij rechtstreeks een klacht indienen bij een beheers-

vennootschap tegen individuele handelingen van beheer van auteursrechten en naburige 

rechten
102

; 

- beheersvennootschappen en de gebruikers van beschermde werken en prestaties moeten 

te goeder trouw onderhandelen over het toekennen van licenties, de inning en de tarife-

ring van de rechten (de licentievoorwaarden ) en over het verstrekken van alle nuttige 

informatie over de respectieve diensten van de beheersvennootschappen en de gebrui-

kers (uitwisseling van informatie)
103

;  

- gebruikers moeten binnen de kortst mogelijke tijd, binnen de grenzen van de redelijk-

heid, aan de beheersvennootschappen informatie bezorgen over het gebruik van de be-

schermde werken en prestaties, die noodzakelijk zijn voor de tarifering, de inning en de 

verdeling van de rechten
104

; 

- in de licentieovereenkomsten gesloten door de beheersvennootschappen en de gebrui-

kers van beschermde werken en prestaties, worden objectieve en niet-discriminerende 

criteria voorzien, voornamelijk wat betreft de overeengekomen tarieven
105

. 

39. Aangestipt kan worden dat de regeling inzake beheersvennootschappen binnen korte tijd 

opnieuw gewijzigd zal worden daar uiterlijk op 10 april 2016 de richtlijn collectief beheer om-

gezet moet zijn
106

. 

7.  Transparantie  

40. Zoals reeds meermaals aangestipt is de verbetering van transparantie een grote doelstelling 

wat de aan het auteursrecht aangebrachte wijzigingen betreft: verbetering van transparantie van 

de uitoefening en van de waarde van het auteursrecht en van de naburige rechten
107

. In het kader 

hiervan is voorzien in de oprichting, binnen de FOD Economie, van een ‘Dienst Regulering van 
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 Art. XI.253, §3. 
102

 Art. XI.258. 
103

 Art. XI.272, §1. 
104

 Art. XI.272, §2 en MvT, 54. 
105

 Art. XI.273. 
106

 De omzettingsdatum vermeldt deze richtlijn in haar art. 43, §1, lid 1. 
107

 MvT, 54. 
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het auteursrecht en de naburige rechten’, de zogenaamde ‘Regulator’
108

, die normalerwijze op 1 

januari 2016 van start moet gaan
109

.  

Deze Regulator heeft drie taken: controle, adviesverlening en bemiddeling. Krachtens de con-

trole taak heeft de Regulator de exclusieve bevoegdheid er op toe te zien dat de innings-, tarife-

rings- en verdelingsregels bepaald door de beheersvennootschappen “billijk” en “niet-

discriminatoir” zijn
110

. Krachtens zijn adviesopdracht kan de Regulator op eigen initiatief of op 

verzoek van de minister of van andere diensten van de FOD Economie met redenen omklede 

adviezen verlenen, onderzoek verrichten en studies uitvoeren over de waarde van het auteurs-

recht en de naburige rechten
111

. De bemiddelingsopdracht brengt mee dat de Regulator kan be-

middelen bij geschillen over de toepassing van de bepalingen betreffende het auteursrecht en de 

naburige rechten, op voorwaarde dat de partijen daarmee instemmen. Hij kan daartoe, onder 

meer, de partijen horen, adviseren of een aanbeveling formuleren in het geval geen minnelijke 

regeling werd bereikt. Hij kan tevens, op eigen initiatief of op verzoek van de minister, adviezen 

verstrekken in het kader van zijn taken als bemiddelaar
112

.  

41. Naast deze nieuwe Regulator blijft de Controledienst voor de beheersvennootschappen be-

staan
113

. Waar de controle uitgevoerd door de Controledienst een prudentiële controle van de 

interne, boekhoudkundige en administratieve organisatie is, beperkt tot een bijzondere economi-

sche sector, te weten de sector van het collectief beheer van auteursrechten en naburige rech-

ten
114

, is de Regulator bevoegd inzake de controle van de wettelijkheid van de regels van inning, 

tarifering en verdeling van de rechten
115

. 

III.  Rechtshandhaving   

42. Titels 9 en 10 van boek XI omvatten de ‘burgerrechtelijke’ en de ‘procesrechtelijke aspec-

ten’ van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten die door boek XI worden gere-

geld. Voor  de opsporing en vaststelling van inbreuken, de bestuurlijke en strafrechtelijke hand-

having, moet boek XV “Rechtshandhaving” worden geconsulteerd. Ten slotte voorziet boek 

XVII nog in “bijzondere rechtsprocedures eigen aan boek XI”, met name twee stakingsvorde-

ringen. Inhoudelijk heeft dit echter nauwelijks gevolgen voor de voordien bestaande procedure-

le regels. 
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 Art. XI.274. 
109

 Cf. art. 1quinquies, 2° KB 19 april 2014. Zie i.v.m. de organisatie, werking, samenstelling en de pro-

cedure van de Regulator: art. XI.278. 
110

 Zie voor deze controletaak: art. XI.275. 
111

 Zie voor deze adviesopdracht: art. XI.276. 
112

 Zie voor deze bemiddelingsopdracht: art. XI.277. 
113

 Art. XI.279 t/m XI.283. 
114

 MvT, 59. 
115

 MvT, 59. 
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A.  RECHTSHANDHAVING OP BURGERR ECHTELIJ K GEBIED  

1.  Bevoegdheid  

a. Algemeen: verdeling tussen de rechtbanken van eerste aanleg en koophandel 

43. Zoals tevoren zijn enkel de rechtbanken van eerste aanleg en koophandel die gevestigd zijn 

in de zetel van een hof van beroep
116

 bevoegd om geschillen betreffende intellectuele rechten te 

behandelen. De rechtbanken van koophandel zijn exclusief bevoegd voor de geschillen inzake 

merken, kwekersrechten, benamingen van oorsprong en topografieën van halfgeleiderproducten 

(art. 574 jo 633quinquies Ger.W.). De rechtbanken van eerste aanleg en koophandel delen de 

bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen over het auteursrecht (m.i.v. software), de na-

burige rechten en het recht van de producenten van databanken. Zij zijn ook bevoegd voor de 

vorderingen met betrekking tot de rechtsbescherming van technische maatregelen en van de in-

formatie betreffende het beheer van rechten bedoeld in de artikelen XI.291, XI.292, XI.316 en 

XI.317 WER (art. 575 jo. 633quinquies Ger.W.).  

44. Bij deze verdeling moet ook rekening gehouden met de gevolgen van de “wet natuurlijke 

rechter”
117

 voor de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. Tot 1 september 2014 nam 

de rechtbank van koophandel kennis van de geschillen tussen handelaars of kon zij hiervan ken-

nis nemen als de verweerder handelaar was (art. 575 Ger.W.); de rechtbank van eerste aanleg 

was/is bevoegd in geval de partijen of de verweerder niet-handelaar waren/was. Overeenkom-

stig oud art. 575 § 3 Ger.W. nam de vrederechter kennis van de geschillen van minder dan 

€ 1860,00. Het beroep tegen deze vonnissen werd gebracht voor de rechtbank van koophandel, 

in geval van een geschil tussen handelaars, zoniet nam de rechtbank van eerste aanleg hiervan 

kennis (oud art. 575, § 3 jo. 590 Ger.W). 

Het gewijzigde art. 575 Ger.W. bepaalt dat de rechtbank van koophandel kennis neemt van de 

vorderingen inzake auteursrecht, naburige rechten en het recht van de producenten van databan-

ken “tussen ondernemingen, als bedoeld in art. 573, eerste lid, 1° Ger.W”, wat betekent dat zij 

bevoegd is voor deze geschillen gevoerd “tussen alle personen die op duurzame wijze een eco-

nomisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader 
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 Art. 633quinquies Ger.W. Indien een rechtbank verdeeld is in afdelingen, wordt, in de regel, de afde-

ling bedoeld die gevestigd is in de zetel van een hof van beroep, voor zover deze over de nodige vol-

strekte bevoegdheid beschikt (art. 636 Ger.W.) Zo bv. is de rechtbank van koophandel Gent, afdeling 

Gent en niet afdeling Dendermonde bevoegd voor een vordering inzake auteursrecht, hoewel deze laatste 

deel uitmaakt van de rechtbank van koophandel Gent. 
117

 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 

betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met het oog op de toeken-

ning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies, BS 22 mei 2014 (hierna: wet natuur-

lijke rechter). 
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van de verwezenlijking van dat doel”. (Cf. art. I.1, eerste lid, 1° WER)
 118

. Ook de vordering die 

gericht is tegen een onderneming, dus in geval van een eiser niet-onderneming, kan voor deze 

rechtbank worden gebracht. . Hiervoor is dus in een gedeelde bevoegdheid voor rechtbank van 

koophandel en rechtbank van eerste aanleg voorzien. O.i. heeft deze wijziging tot gevolg dat 

een groot deel van het contentieux betreffende auteursrecht en naburige rechten naar de recht-

bank van koophandel kan verschuiven. Het begrip “onderneming” is immers ruimer dan het be-

grip handelaar. Er wordt thans slechts vereist dat een economisch doel wordt nagestreefd en dat 

het geschil betrekking heeft op een handeling die verricht is in het kader van de verwezenlijking 

van dat doel
119

. Het nastreven van een economisch doel veronderstelt geen winstoogmerk. Het is 

evenmin gelijk te stellen met de klassieke ‘daad van koophandel’
120

. Waar het vroeger nodig 

was om daden van koophandel te stellen als beroepsactiviteit om als handelaar te worden ge-

kwalificeerd en als zodanig voor de rechtbank van koophandel te kunnen worden gedaagd, is 

ook dit vereiste verdwenen. Deze ruimere omschrijving heeft tot gevolg dat een groter aantal 

personen onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel valt. Zo kan een auteur (niet-

handelaar) die zijn werk/prestatie exploiteert en daarmee op duurzame wijze een economisch 

doel nastreeft o.i. als een “onderneming” in de zin van art. 575 Ger.W. worden beschouwd.  

De rechtbank van eerste aanleg verdwijnt hiermee niet definitief van het toneel voor deze ge-

schillen, zelfs al heeft de “wet natuurlijke rechter” de vroegere verwijzing naar haar bevoegd-

heid geschrapt uit art. 575 Ger.W. Dit volgt uit art. 568 Ger.W. (volheid van bevoegdheid
121

) en 

haar uitdrukkelijke vermelding in art. 633quinquies Ger.W. Zelfs Ook de vrederechter kan men 

nog aanspreken in de materie van het auteursrecht, naburige rechten en databanken vermits hij 

de bevoegdheid over de vorderingen tot € 2.500,00 behoudt
122

, hoewel ook de verwijzing naar 

de vrederechter werd geschrapt uit oud art. 575, § 3. Niettemin dient de vordering tussen onder-

nemingen als bedoeld in art. 573, eerste lid, 1° Ger.W. en kan de vordering gericht tegen een 

onderneming kan zo’n vordering ook rechtstreeks tot de rechtbank van koophandel worden ge-

richt vermits deze, sinds 1 september 2014, ook bevoegd is voor geschillen van minder dan 
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 Opdat de rechtbank van koophandel bevoegd zou zijn, vereist art. 573, 1° Ger.W., volgens de arron-

dissementsrechtbank Antwerpen, naast de vaststelling dat beide partijen ondernemingen zijn die een 

economisch doel nastreven, ook dat tussen de partijen, “een onderlinge commerciële relatie bestaat” (Ar-

rondrb. Antwerpen, 13 januari 2015, nr. 14/93/E, P&B 2015, 119). 
119

 Een economisch doel houdt in het aanbieden van goederen en diensten op een markt, waarbij de aan-

bieder een rendement wil krijgen en waarbij de afnemers van de goederen of diensten een tegensprestatie 

betalen die minstens de kosten dekt (J. VANANROYE, “Boek I WER en Wet natuurlijke rechter. Van 

handelsrecht naar ondernemingsrecht”, in B. KEIRSBILCK en E. TERRYN (eds.), Het wetboek econo-

misch recht: van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 19, 22).   
120

 I.VEROUGSTRAETE en J.-Ph. LEBEAU, “Transferts de compétences: le tribunal de commerce de-

vient le juge naturel de l'entreprise”, TBH 2014, (543), nr. 6, 7. 
121
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€ 2.500,00: de Wet natuurlijke rechter onderwerpt de  geschillen tussen ondernemingen of ge-

richt tegen een onderneming, zonder beperking ratio summae, aan de algemene bevoegdheid 

van de rechtbank van koophandel (art. 573 Ger.W.). 

b. Centralisatie van bepaalde geschillen voor de rechtbanken van Brussel   

45. Zoals hoger vermeld
123

, is sedert 1 januari 2015 enkel de rechtbank van koophandel te Brus-

sel bevoegd voor geschillen inzake octrooien en ABC’s. Deze rechtbank was tevoren al exclu-

sief bevoegd voor het gemeenschapsmerk en –model. De stakingsvordering inzake de controle 

van de beheersvennootschappen
124

 wordt, volgens art. XVII.21, ook geconcentreerd in de 

hoofdstad
125

. 

c. Nieuwe bevoegdheid voor het hof van beroep te Brussel  

46. Nieuw is de bevoegdheid voor het hof van beroep te Brussel inzake de transparantie van het 

auteursrecht en de naburige rechten. Deze bevoegdheid betreft, enerzijds, het beroep van de Re-

gulator, en, anderzijds, het beroep tegen de beslissingen van de Regulator. Art. XI.340 geeft de 

Regulator de mogelijkheid om dit hof, zetelend zoals in kort geding, te vatten wanneer hij meent 

dat de innings-, tariferings- en verdelingsregels van de beheersvennootschappen niet billijk of 

discriminatoir zijn
126

. Art. XI.341 voorziet in de exclusieve bevoegdheid voor dit hof, eveneens 

zetelend zoals in kort geding, voor de beroepen tegen beslissingen genomen door de Regulator 

inzake het billijk en niet-discriminatoir karakter van deze regels. Op grond van art. XI.275 kan 

de Regulator immers, in het kader van zijn controle-opdracht en na een verzoek daartoe, beslis-

sen dat de innings-, tariferings- en verdelingsregels van een bepaalde beheersvennootschap bil-

lijk en niet-discriminatoir zijn, of beslissen om al dan niet een waarschuwing te richten aan de 

geviseerde beheersvennootschap. Het niet nemen van een beslissing binnen een bepaalde ter-

mijn, wordt eveneens gezien als een beslissing vatbaar voor beroep op grond van art. XI.341 

WER.  

47. De inwerkingtreding van deze nieuwe bepalingen is voorzien op 1 januari 2016
127

.  

2.  Vordering zoals in kort  geding voor de voorzit ter va n de rechtbank  

48. We herinneren eraan dat de partijen die een vordering tot vaststelling en stopzetting van een 

inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kunnen instellen (“vorderingsgerechtigden”)
128

 dit 
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 Supra, randnr. 12. 
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 Hoewel art. 633quinquies, §4, derde lid Ger.W. nog de bevoegdheid van de vijf rechtbanken geves-
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 Supra, randnr. 18. 
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 Art. 1 quinquies, 3° KB 19 april 2014. 
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 De titularis van de vordering inzake namaak blijft ongewijzigd na de invoering van het WER. Voor 

meer details hierover: M-C. JANSSENS, “Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele 
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op twee manieren kunnen doen: dit kan via een gewone procedure ten gronde voor de rechter
129

 

of via een zgn. stakingsvordering, waarbij de voorzitter van de bevoegde rechtbank via een pro-

cedure zoals in kort geding een beslissing ten gronde neemt over de namaak en de staking. Die 

laatste kan echter geen schadevergoeding toekennen. Daarvoor dient de procedure op grond van 

art. XI.335 te worden gevoerd.   

a. Stakingsvordering  (art. XVII.14-XVII.20)  

49. Om een inbreuk op een intellectueel recht ten gronde te doen vaststellen en stopzetten, is de 

stakingsvordering thans in de praktijk de meest gevolgde weg, omwille van het verloop van de 

procedure “zoals in kort geding” (art. XVII.18). Daar waar deze vordering oorspronkelijk 

slechts openstond voor inbreuken op het auteursrecht en de naburige rechten alsook voor in-

breuken op het recht van producenten van databanken (art. 87 AW en 12sexies Databanken-

wet
130

), en vervolgens in 2007 werd opengebroken voor houders van andere intellectuele rech-

ten - via de stakingsvordering op grond van de WMPC - voorziet het WER nu in één bepaling 

die de grondslag vormt voor de stakingsvordering bij inbreuken op een intellectueel eigendoms-

recht: art. XVII.14. Deze bepaling betreft ook de inbreuken op Benelux-merken,-tekeningen en 

modellen
131

.  

50. De voorzitter van de bevoegde rechtbank, die een inbreuk vaststelt en de staking beveelt, 

heeft ook de mogelijkheid om een bevel tot staking uit te vaardigen tegenover tussenpersonen 

wier diensten door derden worden gebruikt om een inbreuk op om het even welk intellectueel 

eigendomsrecht te plegen (art. XVII.14, § 4). Hij kan tevens bijkomende maatregelen opleggen, 

zoals bepaald voor de vordering “inzake namaak” ten gronde op grond van art. XI.334 of, wat 

betreft inbreuken op merken en modellen, op grond van de BVIE (art. XVII.16).  

51. De vorderingsgerechtigden zijn degenen die, zoals tevoren, volgens de regels eigen aan elk 

intellectueel eigendomsrecht de vordering inzake namaak kunnen instellen (art. XVII.19). De 

algemene regels uit Hoofdstuk 2 van boek XVII (‘Titularissen van de vordering tot staking’) 

zijn dus niet op de vorderingen inzake intellectuele rechten van toepassing.  

b. De specifieke stakingsvordering inzake de controle van de beheersvennootschap-

pen (art. XVII.21) 

52. De vroeger in art. 77quinquies AW voorziene vordering tot staking inzake de controle van 

de beheersvennootschappen (door de Controledienst), wordt hernomen in art. XVII.21, dat nog 

                                                           

 
rechten instellen?”, in F. BRISON (ed.), Sanctions et procédures en droits intellectuels. Sancties en pro-
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slechts de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of koophandel te Brussel bevoegd ver-

klaart om hiervan kennis te nemen.  

c. Vordering tot het nemen van passende maatregelen of tot aanpassing van de tech-

nische voorzieningen (art. XI.336) 

53. Zoals reeds vroeger voorzien in art. 87bis AW en 12septies Databankenwet, kunnen de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of koophandel, volgens hun resp. bevoegdheid, 

bevelen dat passende maatregelen worden genomen of dat de technische voorzieningen worden 

aangepast zodat begunstigden van uitzonderingen die rechtmatige toegang hebben tot het werk 

of de databank van de uitzonderingen kunnen genieten.   

3.  De ‘gewone’ vordering ten gronde (art .  XI.334)  – vordering inzake 

schadevergoeding (art .  XI.335)  

54. Naast de stakingsvordering bestaat de vordering om volgens de gewone procedure ten gron-

de de inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht te doen vaststellen en stopzetten. Deze vorde-

ring, die in de wetten van 9 mei 2007 “de vordering inzake namaak”
132

 werd genoemd, is om-

schreven in art. XI.334, dat een samenvatting is van de gelijkaardige bepalingen verspreid over 

de verschillende IE-wetten. De partij die de vordering inzake namaak kan instellen (“vorde-

ringsgerechtigde”), kan ook bijkomende maatregelen bekomen op grond van art. XI.334, §2, 

zoals terugroeping uit het handelsverkeer en vernietiging, en op grond van art. XI.334, §3, zoals 

informatie over de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende goederen en dien-

sten. 

55. De houder van een ingeschreven Benelux-merk/model zal zijn vordering tot stopzetting van 

de inbreuk ten gronde en tot schadevergoeding, alsook de nevenvorderingen evenwel blijven 

steunen op art. 2.20 e.v. of art. 3.16 e.v. BVIE. 

56. De vordering tot schadevergoeding (art. XI.335) wordt in de praktijk meestal gebruikt om, 

na de vaststelling van de inbreuk door de stakingsrechter, door de rechter ten gronde een scha-

devergoeding te doen bepalen, en, in geval van kwade trouw, desgevallend winstafdracht en/of 

verbeurdverklaring te vorderen. Art. XI.335 neemt de bepalingen betreffende de vordering tot 

schadevergoeding over, die in de verschillende IE-wetten eerder al op eenzelfde leest werden 

geschoeid en voegt deze mogelijkheid, zoals art. XI.334 dat ook doet, expliciet toe voor inbreu-

ken op ABC’s. 

B.  STRAFRECHTELIJKE R ECHTSHANDHAVING  

57. In geval van met kwaadwillig of bedrieglijk opzet gepleegde inbreuken op intellectuele 

rechten, voorziet boek XV WER in strafsancties. De artikelen XV.103 t.e.m.t/m XV.113 voor-
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 Deze term heeft zijn belang behouden, vermits hij, onder meer, in art. XI.334, §2 en §3, en XVII.19, 

§1 en §2, tweede lid bepaalt wie deze vorderingen kan instellen. 
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zien in de straffen voor inbreuken op boek XI. Er wordt daarbij een onderverdeling gemaakt 

tussen strafsancties in het kader van de strijd tegen namaak en piraterij (art. XV.103 t.e.m art. 

XV.111) en strafsancties in het kader van het collectief beheer van rechten (art. XV. 112 en 

XV.113).   

58. Van belang hier is erop te wijzen dat het niveau van bestraffing door Wet boek XI werd 

aangepast: namaking wordt bestraft met een sanctie van niveau 6, zijnde een geldboete van 

€ 500,00 tot € 100.000,00 en/of een gevangenisstraf van één tot vijf jaar. Deze aanpassing was 

enerzijds noodzakelijk om rekening te houden met de niveaus van sancties die uniform worden 

gedefinieerd in art. XV.70
133

, anderzijds wenste de wetgever meer efficiëntie in de namaakbe-

strijding. Om bijvoorbeeld adequaat te kunnen optreden tegen criminele bendes die hun activi-

teiten toespitsen op namaak, moesten de strafsancties voldoende hoog worden bepaald, zodat de 

inbreuken als wanbedrijven of misdaden begaan door een “criminele organisatie” in de zin van 

art. 324bis Sw. (dat een strafmaat van minstens drie jaar gevangenisstraf vereist) kunnen gekwa-

lificeerd worden
134

. 

59. Verder wordt een nieuwe strafbepaling ingevoerd voor de gebruikers van werken die met 

opzet aan de beheersvennootschappen niet de inlichtingen over het gebruik van de werken ver-

strekken, die noodzakelijk zijn voor de tarifering (art. XV.110). Ook voor inbreuken met be-

trekking tot het volgrecht voorziet art. XV.110 een strafsanctie: actoren uit de professionele 

kunsthandel die met opzet de uitoefening van het recht op informatie door beheersvennoot-

schappen verhinderen of beletten, door bijvoorbeeld niet mee te delen welke werken werden 

doorverkocht zodat de inning en verdeling van het volgrecht niet veilig kan worden gesteld, 

kunnen een sanctie van niveau 3 oplopen
135

.  

60. Er dient benadrukt dat sommige aspecten van de bestraffing in het algemene gedeelte van 

boek XV zijn geregeld. Zo worden de strafbare poging en de deelneming niet vermeld in de af-

deling die specifiek is gewijd aan de inbreuken op boek XI. Hiervoor dient men terug te grijpen 

naar het algemene art. XV.69: “[de] bepalingen van boek I van het Strafwetboek zijn van toe-

passing op de inbreuken bedoeld in dit Wetboek, onder voorbehoud van toepassing van de hier-

na vermelde bijzondere bepalingen.”
136
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 Deze bepaling voorziet dat de inbreuken op de bepalingen van het WER worden bestraft met een 
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61. De bijkomende straffen zoals verbeurdverklaring, vernietiging van goederen, toewijzing, 

sluiting en beslag op ontvangsten blijven gehandhaafd. Zij worden geregeld in de artikelen 

XV.130 t/m XV.130/4; XV.131 tot XV.131/2 WER.  


