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Voorwoord 

 
Het onderwerp Intellectuele Eigendomsrechten (hierna IER) heeft het afgelopen jaar 
dermate in de (politieke) schijnwerpers gestaan en dat levert meer dan voldoende stof 
tot discussie op. 
In deze verhandeling zal ik een schets te geven van de huidige status quo is op IER-
gebied. Met betrekking tot juridische uitspraken, arresten en andersoortige 
beleidsnotities of richtlijnen zal ik alleen aangeven wat de pro’s en contra’s zijn. De 
Douane is immers intermediair in het geheel van stopzettingen. Het feit dat de grond 
onder onze voeten met enige regelmaat ook redelijk warm wordt, geeft al aan dat de 
bal ook bij de Douane wordt neergelegd. 
Dat het beleid en handhaven van de Douane een extractie is van een deel van het 
internationale beleid en afspraken, maakt de link naar deze opleiding volledig en 
gerechtvaardigd. 
Vanaf het eerste EFS college is bekende IER-problematiek vertaalbaar gebleken naar 
de inhoudelijke discussies en onderwerpen van de colleges. 
Al met al is het een genoegen geweest om de verbreding in inzicht te kunnen 
herleiden tot het specifieke deelgebied van IER. 
 
 
 
Groningen, januari 2010 
 
Peter Sannes 
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Hoofdstuk 1  

 
1 Inleiding 
 
De ontwikkelingen voor de Douane gaan meer en meer naar een niet fiscale taken 
georiënteerde organisatie. Met de afbouw van rechten en restituties middels 
handelsakkoorden zal er een verdere taakverschuiving optreden voor de Douane.  
Dit is begonnen bij de tot standkoming van de volkerenbond na de tweede 
wereldoorlog en heeft na de General Agreements on Trade and Tarifs (GATT) 
afspraken geresulteerd in de World Trade Organisation(WTO). Hierbij waren de 
afspraken in het begin alleen gericht op geconsolideerde rechten, meest begunstigde 
landen en in een later stadium op afbouw van deze rechten en andersoortige 
handelsbeperkingen. 
Via de diverse handelsrondes (Uruguay en Doha) is er invulling gegeven aan 
standaarden voor nomenclatuur, opklimmende samenwerking, tarief preferenties en 
vrijhandelszones associaties. 
 
Met het faciliteren van de handel, het afbouwen van tarieven en 
handelsbelemmerende heffingen zijn er nieuwe economieën en handelsstromen 
ontstaan. Bij deze groeiende handelsstromen en vraag naar nieuwe producten zien we 
inherent een stijging van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (IER). In het 
onderzoek van de Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) heeft men geconcludeerd dat van de huidige wereldhandel zo’n 200 miljard 
US Dollars gerelateerd is aan inbreukmakende producten. Het onderzoek bestaat uit 
fase 11 namaak, piraterij, patent- en modelinbreuk, fase 22 digitale piraterij 
(auteursrecht en naburig recht) en fase 3 overige onderwerpen zoals geografische 
benamingen en indicaties (nog niet gepubliceerd)3 4. 
Volgens de OECD zou dit in 2007 ongeveer 1,95% (2005 1,85%) van deze totale 
wereldhandel beslaan, zijn de scope en magnitude groter dan het bruto nationaal 
product van 150 economieën en beïnvloed bijna alle productsectoren. Dit geeft deels 
de grote van het probleem aan en de afhankelijkheid van deze handel economisch 
gezien. Daarbij zijn de interne binnenlandse markten en priductie niet meegenomen in 
dit onderzoek, hetgeen de omvang nog groter maakt. 
 

In 1994 heeft dit bij de Marakech (Marokko)- ronde geresulteerd in het Agreement on 
Trade-Related aspects of Intellectual Property Right’s5 (TRIPS). Hierbij zijn binnen 
de WTO afspraken gemaakt over de handhaving van IER wereldwijd. Een andere 
belangrijke oorzaak om een invulling te geven aan deze bescherming was het 
toenemende probleem dat de producten die inbreuk maken op een intellectueel 
eigendom niet voldoen aan eisen gesteld in arbeidswetgeving (clandestiene arbeid), 
fiscale wetgeving (inkomensverlies), volksgezondheidswetgeving, en product 
veiligheidswetgeving. 

                                             
1 The Economic impact of Counterfeiting and Piracy – ISBN 978-92-64-04551-4 © OECD 2008 
2 Counterfeit of digital content –ISBN 978-92-64-06450-8 © OECD 2009  
3http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_34173_40876868_1_1_1_1,00.html  
4 http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_34173_43394531_1_1_1_1,00.html 
5 Trips agreement http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm1_e.htm 
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De afspraken hadden echter alleen betrekking op de handhaving van IER m.b.t. de 
invoer van goederen met merken-, modellen- en auteursrechtelijke bescherming. 
 
Synchroon met de ontwikkeling van TRIPS heeft de EU middels de Vo 3295/19946 
een TRIPS plus situatie gecreëerd door bij in- uit- en doorvoer de verordening 
toepasbaar te verklaren. De basis voor dit geheel ligt in artikel 133 EG-Verdrag7. De 
IER die in 2001 bij TRIPS worden genoemd, zijn in de EU verordening benoemd. 
Middels Vo 1383/20038 is hieraan uitbreiding gegeven met een aantal IER te weten 
patenten, kwekersrecht en geografische oorsprongsbenamingen en aanduidingen. 
 
In deze verhandeling zal met name de  EU wetgeving en het daaraan gekoppelde 
beleid van de EU besproken worden.Gezien de ruimere scope van de EU wetgeving 
ten opzichte van TRIPS zien we met name bij een ruimere werking spanningsvelden 
onstaan. Dat de harmonisering van IER wetgeving binnen de EU nog niet volledig is 
gerealiseerd, maakt de handhaving er niet gemakkelijker op. Dit heeft ook zijn 
weerslag nationaal en op de handhaving van de Nederlandse Douane.  
 

                                             
6 Vo (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994, Publicatieblad  L 341 
3295/1994 http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh9gmd9bp2yt#p3 
7 Geconsolideerde versie verdrag EG 29 december 2006 Pb C 321 E/1 
8 Vo (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003, publicatieblad L 196/7 
1383/2003 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1383:NL:HTML 
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Hoofdstuk 2 
 
2. Spelers en kaders wereldwijd  
 
 
2.1. World Trade Organisation (WTO)  

 
De WTO richt zich op een vrije internationale handel. Bij de WTO zijn ± 150 landen 
aangesloten. Hierbij waren de afspraken in het begin alleen gericht op 
geconsolideerde rechten, meest begunstigde landen en in een later stadium op afbouw 
van deze rechten en andersoortige handelsbeperkingen lees “vrije handel”. 
Deze facilitatie van de handel heeft de noodzaak gegeven tot het opstellen van een 
regeling voor Intellectuele Eigendomsrechten. 
Die regeling is neergelegd in TRIPS-Verdrag. In dit verdrag zijn de 150 landen die bij 
de WTO zijn aangesloten overeengekomen om wetgeving met betrekking tot IER te 
implementeren. In het TRIPS-Verdrag zijn minimumstandaarden vastgelegd voor de 
bescherming van intellectuele eigendomsrechten.  
 

2.1.1 TRIPS
9
 

 

2.1.1.1  De hoofddefinities TRIPS 

 

De hoofddefinities in Part I van het TRIPS zijn: 
 
1. Het eerbiedigen van de gesloten GATT en internationale IER overeenkomsten. 
2. Het voorzien in adequate standaarden en principes met betrekking tot de 
beschikbaarheid, scope en gebruik van IER. 

3. Het voorzien in effectieve en juiste middelen voor de handhaving van IER. 
4. Het voorzien in effectieve en snelle procedures voor multilaterale preventie en het 
oplossen van geschillen tussen de leden. 

5. Het voorzien in overgangsregelingen gericht op de zo volledig mogelijke 
deelneming in de resultaten van de onderhandelingen. 

 

De afspraken die tijdens de Doha ronde 2003 zijn gemaakt hebben onder andere 
betrekking op de handelsfacilitaties en de single window gedachte. 

                                             
9
 Trips http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm1_e.htm 
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2.1.1.2  Beschermde rechten 

 
TRIPS is toepasbaar op: 
 
1. Auteursrecht en naburige rechten 
2. Merkenrecht 
3. Geografische aanduidingen 
4. Industriële Ontwerpen 
6. Patenten 
7. Ontwerpen (topografieën) van geïntegreerde schakelingen  
8. Bescherming van geheime informatie  
9. Controle van anti competatieve praktijken in contractlicenties 
 

2.1.1.3. Toepasbaarheid  

 
In artikel 50 TRIPS wordt de juridische reikwijdte van het verdrag weergegeven. Er 
staat dat om te voorkomen dat een inbreuk op een IER zal plaatsvinden en specifiek 
om te voorkomen dat deze goederen binnendringen in de commerciële kanalen die 
binnen nationale jurisdictie vallen van de aangesloten landen, dit inclusief 
geïmporteerde goederen direct na douane inklaring.  
 
Het TRIPS ziet dus alleen toe op maatregelen die bij de invoer toepasbaar zijn. Niet 
bij door- of uitvoer van goederen. 
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2.1.1.4  Ontwikkelingen TRIPS na Doha 

 
De invulling van paragraaf 6 van de Doha declaration10 en de patenten, voor 
medicijnen in relatie met toegang tot goedkope medicijnen voor ontwikkelingslanden, 
heeft nogal wat hoofdbrekens opgeleverd.  
In de Doha declaration van 2001 worden voor intellectuele eigendommen die 
gerelateerd zijn aan medicijnen (punt 17), geografische oorsprongsbenamingen (punt 
18), traditionele kennis en folklore (punt 19) een uitzondering c.q. aanvulling gemaakt 
op de geldende IER-regels. Bij de implementatie van artikel 6 op 30 augustus 2003 
zijn er tevens transitie regels aangenomen, die een overgangregeling moest 
waarborgen. 
Feitelijk was deze overeenkomst een soort doorbraak voor de World Health 
Organisation (WHO), de ontwikkelingslanden en de Non Governmental Organisations 
(NGO’s). Zij streefden een verlaging van de kosten voor medicijnen in de 
ontwikkelingslanden na. De verklaring van Doha gaf een aanzet naar het recht op het 
beschermen van publieke gezondheid van de eigen bevolking en een meer 
gelijkwaardige toegang tot goedkope medicijnen. Onder de noemer compulsory 
licensing werd een uitzondering gemaakt ten opzichte van bestaande en geldige 
patentrechten om zodoende toegang te krijgen tot voldoende en goedkope medicijnen.  
 
In artikel 31 van TRIPS is aangegeven hoe “Ander gebruik zonder toestemming van 
de houder van het recht” met compulsory licences zou mogen plaatsvinden. 
 
In de Doha general declaration11 wordt het belang aangegeven van de implementatie 
en interpretatie van TRIPS op een wijze die geen afbreuk doet aan de 
volksgezondheid. Bij de Doha declaration voor TRIPS en volksgezondheid12 is 
uiteindelijk uitgesproken dat alle landen het recht hebben om hun volksgezondheid te 
beschermen13. Paragraaf 1 geeft aan dat er een groot probleem is met betrekking tot 
volksgezondheid voor de Least Developed Countries (LDC’s) en de epidemieën van 
Aids, Tuberculose en Malaria. Men benoemt deze speerpunten, geeft het belang van 
IER aan, maar benoemt ook het prijs probleem van deze medicijnen voor de 
ontwikkelingslanden. De Doha general declaration amendeert niet de rechten en 
verplichtingen die in TRIPS zijn neergelegd maar geeft richtlijnen hoe om te gaan met 
deze materie. Er zijn nu nog 21 discussiepunten die al wel gedefinieerd zijn, maar nog 
niet geaccordeerd of openbaar gemaakt. Aangezien hierover geen uniformiteit is 
binnen de WTO, is deze uitzondering c.q. aanvulling eind 2009 nog steeds niet 
geaccepteerd. 
 

                                             
10 Doha declaration WT/MIN(01)/DEC/1 20 November 2001 
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm 
11 WTO general Ministerial Declaration of the Doha Conference Article 17 
12 WTO Ministerial Declaration on TRIPS and Public Health (The Doha Declaration), adopted on 14 
November 2001 
13Dr Gro Harlem-Brundtland, former Director-General of the WHO, quoted in Consumer Project on Technology, 5 
March 2003. www.cptech.org/ip/wto/p6/cptech03052003.html 
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2.1.1.5 Europese Unie (EU) communicatie over paragraaf 6 van de Doha declaratie
14
 

 
De EU refereert aan het toestaan van productie met een restrictie voor 
inbreukmakende geneesmiddelen onder de compulsory licences. De restrictie gemaakt 
voor producten bestemd voor de binnenlandse markt. Slechts voor een niet belangrijk 
deel is export toegestaan15. 
In een eerdere publicatie geeft de EU al aan dat er een duidelijke omschrijving moet 
komen onder welke voorwaarden toegestaan kan worden om gebruik te maken van de 
compulsory licencies16. Men is van mening dat dit het beste kan door aan artikel 31 
een paragraaf toe te voegen. Dit zou dan bewaakt moeten worden door een 
moratorium, die bij disputen moet beslissen. Verder blijft de tegenstrijdigheid tussen 
het recht op goedkope medicijnen en het bewerkstelligen van een legaal klimaat voor 
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. De EU ziet daarbij meer in een 
gelimiteerde lijst met vastgestelde ziekten die onder de overeenkomst vallen17. 
 
Het geheel blijft een belangenverstrengeling die er uiteindelijk op gericht is om een 
gemeenschappelijk belang te dienen. Dit blijft een spanningsveld veroorzaken tussen 
de farmaceutische industrie aan de ene kant en de NGO’s, de LDC en de publieke 
opinie aan de andere kant. Ook research en development van de industrie blijft dan 
gewaarborgd voor toekomstige ontwikkelingen. 
 

 
 
2.2 World Customs Organisation (WCO) 

 
De WCO heeft een adviserende functie op het gebied van douanerecht. De WCO 
bevordert op wereldwijde schaal een vergaande harmonisatie van (douane)procedures. 
Daarbij wordt de laatste jaren ook steeds meer ingezet op geharmoniseerde 
controlesystematieken.  
In het revised Kyoto-verdrag is er voor toetreding een inleidingsdocument gemaakt 
waarbij er horizontale (basis begrippen) en extra (specifieke) bijlagen zijn 
opgenomen. Dit maakt het voor een aantal landen gemakkelijker om toe te treden.  
De SAFE framework of standards geeft de ontwikkeling voor de Douane aan voor de 
komende jaren op het moment dat er 166 leden bij de WCO waren aangesloten. 
 

                                             
14 Communication of EC on paragraph 6 of Doha 18062002 
15
 punt 3 publicatie EU en Article 31(k) TRIPS) 

16 Communication EC to the TRIPs Council of 4 March 2002 (IP/C/W/339). 
17 Proposal for a Council Regulation to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines, 30 
October 2002. In Council Directive 2001/83/EC. Amendment 196 to the European Medicines Directive, adopted 
23 October 2002 
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2.2.1 Framework of Standards (SAFE) 

 
In SAFE18 wordt met name ingegaan op het belang van de internationale als de 
essentiële motor voor economische welvaart. Daarbij wordt de relatie met terrorisme 
en georganiseerde misdaad eveneens gelegd in samenhang met het belang van veilige 
handelsstromen. Deze toekomst is meer en meer gericht op een papierloze en 
faciliterende Douane. 
 
Ten eerste wil men harmonisatie van elektronische uitwisseling van lading informatie 
bewerkstelligen, ten tweede  wil men een op risico management gebaseerde aanpak 
van security threads, ten derde wil men een risk targeting methode voor inspecties in 
het land van verzending en ten vierde definieert SAFE voordelen voor het 
bedrijfsleven die Douanediensten dienen te faciliteren. Voor een groot aantal leden 
zou het te ver voeren om de opstap te maken naar het SAFE document. Speciaal 
daarvoor heeft de WCO het Colombus-programma opgestart. Deze capacity building 
dient er voor om een nul meting te doen en vanuit daar een ontwikkel programma op 
te zetten voor de betrokken landen om aansluiting te krijgen bij de SAFE standards. 
Het onderdeel E-customs van de WCO biedt hiervoor ondersteuning. 
 

2.2.2 Intellectuele eigendomsrechten 

 
Naast SAFE heeft de WCO een modelwetgeving ontworpen voor de implementatie 
van TRIPS, die in toenemende mate wereldwijd wordt overgenomen. 
Binnen de WCO is er een werkgroep actief bezig met de invulling van IER 
vraagstukken. Tot 2007 was dit de IPR-stategic group19. 
Een belangrijk wapenfeit van deze groep is het ontwikkelen van het WCO Handboek 
voor IER geweest. Hierin staan de standaard eisen die nodig zijn voor een goede 
implementatie en handhaving van IER. 
Verder is een manual for risk indicators voor IER ontwikkeld die een praktische 
handleiding moet geven voor operationele handhavers/douaniers voor de signalering 
en determinatie van mogelijke inbreuk op IER. 
De Nederlandse Douane heeft een pro actieve rol gespeeld bij het totstandkomen van 
deze handleidingen en indicatoren. 
In 2007 is de naam veranderd in de Secure Workinggroup en in het laatste kwartaal 
van 2009 is deze veranderd in Counterfeit and Piracy Group (CAP). 
 

                                             
18 Op de site van de WCO te vinden onder de rubriek Customs in the 21stCentury 
http://www.wcoomd.org/home.htm 
19 Intellectual Property Rights-strategic Group  
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2.3 World Intellectual Property Organisation (WIPO)  

 
De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (World Intellectual Property 
Organization (WIPO) richt zich op de regulering en standaardisering van de 
intellectuele eigendomsrechten. Dit doet zij op basis van internationale verdragen. De 
aangesloten landen sluiten deze verdragen af en brengen die bij de organisatie onder. 
Het gaat hier om verdragen en andere internationale afspraken op vrijwel alle 
gebieden van het intellectuele eigendomsrecht. Voorbeelden hiervan zijn het 
Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (1883), de 
Berner Conventie (1886), de Conventie van Rome (1961) en de Conventie van 
Geneve (1971). 
In het TRIPS verdrag wordt verwezen naar deze internationale verdragen die de basis 
vormen voor het TRIPS en alle andere afspraken op IER. 
 
 
2.4 World Health Organisation (WHO) 

 
De wereld gezondheidsorganisatie is verantwoordelijk voor de regulering, 
standaardisering en bewaking van gezondheidsaspecten en geneesmiddelen. Daarbij is 
men ook gefocust op inbreukmakende geneesmiddelen. De definitie die de WHO 
hanteert voor geneesmiddelen omschreven als “fake” is ruimer dan de IER 
omschrijving. De WHO spreekt al van namaak medicijnen zodra er ook maar iets 
gewijzigd is aan de samenstelling qua bijmengen of verdunnen. Dit behoeft niet één 
op één overeen te komen met de begripsbepalingen die gelden volgens IER wet- en 
regelgeving. Dit wijzingen van samenstelling is in Nederland echter wel strafbaar 
volgens artikel 330 Sr. 
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Hoofdstuk 3 
 

3 Spelers en kaders Europa 
 
3.1 Europese Unie 

 
Om in eerste instantie een indruk te geven van de ontwikkeling van de EU op een 
gelijkende wijze als voor de WTO en WCO is het praktisch om een tijdtabel toe te 
voegen die de opbouw van de EU.  
Dat daarbij een onderscheid gemaakt dient te worden tussen wat nu de EU en de EG 
is, is van essentieel belang. Aan de wieg van het geheel ligt de volkenbond en de 
studiegroepen die uiteindelijk geleid hebben tot de WCO. 
In de navolgende jaren heeft de EU zich ontwikkeld tot een Unie met 27 lidstaten 
 
1920 Volkenbond 
1947 Studiegroepen deels uitgemond in WCO 
1951 EGKS (6) Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië 
1957 EEG Euratom 
1967 Fusieverdrag (in elkaar schuiven van EGKS, EEG en Commissie) 
1968 Douane Unie (artikel 23 verdrag) 
1973 Verenigd Koninkrijk, Denemarken en  Ierland (9) 
1981 Griekenland (10) 
1985 Witboek  
1986 Spanje en Portugal (12) 
1987 Europese acte (+EMU+ Douane UnieTurkije) 
1992 Verdrag Maastricht (pijler structuur meer zeggenschap) 
1995 Finland, Oostenrijk en Zweden (15) 
1996 Verdrag Amsterdam  
2002 Euro 
2003 Nice (gekwalificeerde meerderheid, meer rechten van de burger(handvest)) 
2004 Voormalige Oostblok-landen en Malta (25) 
2007 Lissabon + handvest grondrechten (gekwalificeerde meerderheid en 

burgerrechten apart, vaste voorzitter 2,5 jaar, minister van Buza EU) 
2008 Bulgarije en Roemenië (27) 
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Sinds het verdrag van Maastricht is er een andere inrichting van de interne structuur 
gekomen binnen de EU. Deze is nu meer gerelateerd aan de drie pijlers waarop de EU 
gebaseerd is. De derde pijler en bevindt zich grotendeels nog onder de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In het verdrag van Amsterdam zijn onder andere meer zeggenschap en 
beslissingsveranderingen gedefinieerd en het verdrag van Nice heeft de 
gekwalificeerde meerderheid en meer rechten van de burger(handvest) opgeleverd. 
 
De grootste horde is het verdrag van Lissabon geweest dat eind 2009 geratificeerd is. 
Hierin zijn een aantal heikele punten vastgelegd op het gebied van het handvest van 
de grondrechten (gekwalificeerde meerderheid en burgerrechten apart), een vaste 
voorzitter 2,5 jaar en een minister van Buza EU. Ook het terugbrengen van 3 naar 
twee pijlers staat dan op de agenda. 
In presentaties van de EU20 staat letterlijk “Abolition of the 3rd Pillar” en daarbij 
geeft men aan dat er gestreefd gaat worden naar intergratie van politie en juridische 
zaken in criminele aangelegenheden, “reinforcement” van Europol en Eurojust en het 
instellen van een EU-prosecutor. Een direct genoemde andere policy is instellen een 
bredere legale basis van nieuwe wetgeving voor intellectueel eigendom. Dit is 
gerelateerd naar DG Internal Market en Services, maar zal ongetwijfeld zijn 
uitwerking en invloed hebben op de Douane handhaving en procedures.  
 

 

                                             
20 http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm 
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3.2 Wetgeving en bescherming Intellectuele eigendomsrechten EG. 

 

3.2.1 IER wetgeving Douane 
 

De ontwikkeling van de IER-wetgeving binnen de EG loopt parallel met de 
ontwikkeling van de bescherming van deze rechten wereldwijd. 
 
De eerste verordening die enige bescherming bood voor IER is de Vo 3842/86. De 
basisbescherming bestond uit het verbieden van het in het vrije verkeer brengen van  
goederen waarvan volgens de procedure van de desbetreffende verordening is 
vastgesteld dat het om namaakproducten gaat.  
Naar aanleiding van de Marakech ronde in 1994 en TRIPS is de Vo 3842/86 
vervangen door Vo 3295/9421. In de overwegingen wordt aangegeven dat:  de 
Gemeenschap rekening houdt met de bepalingen van het akkoord waarover in het 
kader van de GATT is onderhandeld en die de handelsaspecten van de intellectuele-
eigendomsrechten, met inbegrip van de handel in nagemaakte goederen, betreffen en 
met name de aan de grens te nemen maatregelen. . Hierdoor is er een uitbreiding van 
de begrippen door te spreken van namaak en piraterij waarbij dit ingevuld is voor het 
merkenrecht, tekeningen en modellenrecht, auteursrecht en naburig recht. 
 
In de Vo 3295/94 wordt echter een TRIPS plus situatie gecreëerd doordat het optreden 
van de douaneautoriteiten teneinde het in het vrije verkeer brengen of de plaatsing 
onder een schorsingsregeling van nagemaakte of van door piraterij verkregen 
goederen te verbieden eveneens dient plaats te vinden in het geval van goederen die 
uit de Gemeenschap worden uitgevoerd of wederuitgevoerd22 23.  
Mede na de Doha 2001 en 2003 ronde van de GATT/WTO zijn de patenten, 
geografische aanduidingen en ontwerpen (topografieën) van geïntegreerde 
schakelingen toegevoegd aan het TRIPS verdrag. Bij de vernieuwing van de 
wetgeving in 2004 middels Vo 1383/200324 zijn patenten, geografische 
oorsprongsbenamingen en aanduidingen en kwekersrecht toegevoegd. 
 
Voor de uitwisseling van gegevens tussen lidstaten onderling wordt verwezen naar de 
Vo 515/97 voor wederzijdse bijstand. Deze is middels Vo 766/2008 aangepast 
Daarnaast is Napels II is een gezonde basis voor onderlinge bijstands of iniformatie 
verzoeken25.  
Begripsbepalingen met betrekking tot het merkenrechterlijke zijn vastgelegd in de Vo 
40/9426 Merkenrichtlijn of Trademark Directive (207/200927(nieuw)). 
Basis van dit geheel aan maatregelen ligt in de artikelen 131-134 EG-Verdrag28 

                                             
21 Vo 3295/1994 http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh9gmd9bp2yt#p3 
22 Vo 2913/92  art 37, 84, 166, 182 en 183 cq MCC 450/2008 
23 Vo(EG) nr. 450/2008 van het Europese parlement en de raad. Publicatieblad Nr. L 145/1 

24 Vo1383/2003 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1383:NL:HTML 
25 Zie verhandeling PM EFS Martijn Koenen over Vo 515/97 en Napels II 
26 Vo (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993. Publicatieblad nr. L 011 van 14/01/1994 blz. 0001 - 
0036 
27 Verordenig (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 Publicatieblad nr.L 78/1 
28 Geconsolideerde versie EG-Verdrag 29 december 2006 Pb C321 E/1 
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3.2.2 Civiele richtlijn IER 

  
Sinds 29 april 2006 is de civiele richtlijn IE onder Vo 2004/4829 werkzaam in 
Nederland. Reden om tot deze richtlijn te komen is het toenemende inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten en het veroorzaken van velerlei problemen voor 
houders van een IER, consumenten, administraties en de samenleving in het geheel30. 
De richtlijn heeft alleen civielrechtelijke zaken geregeld met betrekking tot onkosten 
of proceskosten vergoeding voor IER, die verhaald kunnen worden op gedaagden of 
(inbreukmakende) partijen. Tot die tijd was het niet het gebruik om de proceskosten 
vergoed te krijgen middels een verwijzing in het vonnis. Daarnaast waren de 
vastgestelde vergoedingen zeer gering. 
Met ingangsdatum van deze verordening zien we een stijgende tendens van het 
vergoeden van de werkelijk gemaakte proceskosten. Voor overige zaken geldt in 
Nederland het zogenaamde liquidatietarief. 
In artikel 14 van de richtlijn 2004/48 wordt gesteld dat de lidstaten zorgdragen dat in 
procedures inzake intellectuele eigendomsrechten als algemene regel de redelijke en 
evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft 
gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich 
daartegen verzet. Middels een bepaling in artikel 1019h Rechtsvordering (Rv) is deze 
regel nationaal geïmplementeerd. Dit is in afwijking van het in Nederland gehanteerde 
liquidatietarief31. De kostenvergoedingen hebben echter een dermate grote 
ontwikkeling doorgemaakt dat in Nederland per 1 augustus 2008 de indicatietarieven 
voor IER-zaken is ingevoerd door het ministerie van Justitie. Dit om de kosten 
enigszins te limiteren en te nuanceren. 
Onderstaande tabellen geven de ontwikkeling in aantal en soort zaken, hoogte van de 
vergoedingen, toegekende bedragen en toepassing van de indicatie tarieven na 1 
augustus 2008. 
 
Figuur: Toekenning proceskostenvergoedingen IE per recht sinds 1 juni 2006. 
 
 

                                             
29 Richtlijn 2004/48 Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 PB L 157 
30 Presentatie Harrie Temmink (DG D/2 Industrial Property (Internal Market & Services)  
  jaarvergadering SNB REACT  27 april 2006 
31  http://rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+civiel+recht/ 
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Figuur: Ontwikkeling hoogte proceskosten sinds 1 juni 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3  Strafrechtelijke richtlijn IER 

 
Een strafrechtelijke richtlijn voor IER is nog niet van de grond gekomen. De aanzet is 
in 2005 en 2006 gegeven middels een voorstel32 van het Europese Parlement en de 
Raad en met een kamernotitie33 in Nederland van 29 juni 2007. Er wordt een relatie 
gelegd tussen serieuze inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en benoemen daar 
van als (criminiele) overtredingen en daardoor onderhevig aan strafrechtelijke 
sancties34. Bij de commissie baseert men zich op artikel 95 van het verdrag en 
refereerde aan een soortgelijke strafrechtelijke richtlijn die voor milieu was 
uitgevaardigd. Aangezien een deel van de milieu handhaving onder de 1e pijler is 
komen te vallen is hier een verschil met IER35 en strafrechtelijke handhaving.. 
Aangezien de bevoegdheid voor deze justitiële zaken nu nog onder de 3e pijler vallen 
is vanuit Nederland geen akkoord gegeven tot een mogelijke implementatie van een 
Europese strafrecht verordening. Inhoudelijk zou het qua strafmaat niet veel 
uitgemaakt hebben of wij de Nederlandse huidige situatie of het Europese voorstel 
situatie hadden gekregen.  
De strafrechtelijke richtlijn zou daarmee wel een goede balans vormen voor alle 
belangen die hier spelen. De EU neemt de strijd tegen inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten serieus en dit een gezamenlijk belang is van de EU, lidstaten en 
civiele samenleving (private sector)36. 

                                             
32 COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD) 
33 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 22 112, nr. 549 
34 Statement 2005/295/EC OL 2005 of 13/04/2005 L 94 page 37 
35 ECJ C 176/03 13/092005 
36 http//europa.eu.int/comm/internal/piracy/index.htm 
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In een eerdere scriptie37 is de sanctionering al aangestipt en de vraag gesteld of de 
doorvoering van sanctioneren op milieugebied verder gevolgen zou hebben voor de 
andere derde pijler zaken. Dit is nog niet gebeurd. Zoals al reeds opgemerkt in 
paragraaf 3.1 zal het verdrag van Lissabon een andere pijlerstructuur gaan brengen en 
wordt dit ook actief al uitgedragen door de EU38. 
 

 

3.3 Beleid en aanpak IER 

 
Binnen de EU zijn IER een speerpunt en zijn tijdens het Franse, Tsjechische en 
Zweedse voorzitterschap wederom aangekaart.  
De G8 heeft in haar verklaring van Heiligendam in 2008 aangegeven dat IER een 
belangrijk onderwerp is. Eind 2008 is er op het Europese High Level seminar voor 
DG’s in Parijs een impuls gegeven aan de IER handhaving middels een 
gemeenschappelijk statement namens alle 27 lidstaten. De meest recente publicatie 
van de EU is van 11 september 200939 waarin wordt verwezen naar de Richtlijn 
2004/4840 die al eerder in deze verhandeling is genoemd. Onder punt 3.3.4 worden de 
publicaties nader uiteen gezet. Deze nieuwe Commissie voorstellen hebben geleid tot 
een mededeling inzake versterkte handhaving intellectuele eigendommen door de 
staatssecretaris van Buitenlandse zaken Timmermans41 42. Hierin worden de 
voorstellen uit de publicatie COM (2009) 467 van de Commissie en een eerdere 
publicatie Pb EU C 253 uiteengezet met het positieve Nederlandse standpunt in deze. 
 
De afgelopen jaren  zijn bij de niet fiscale taken gezondheid en productveiligheid een 
issue geworden. Speelgoed en batterijen met cadmium, licht ontvlambare kleding, 
geneesmiddelen met andere of niet werkzame stoffen, sigaretten met te grote 
hoeveelheden teer of nicotine, zonnebrandcrèmes zonder factor, brillen zonder UV 
bescherming, shampoo met agressieve ingredienten, parfums met bijtende substanties 
en consumenten electronica dat gebreken vertoond. Daarnaast is er een tendens te zien 
dat de georganiseerde misdaad en terroristische organisaties op deze manier hun 
geldstromen creëren. 
 
 

                                             
37 Zie ook scriptie Irene Uitermark EFS PM 2008/2009 Sanctioneren en de ADW, hoofdstuk 3  over sanctioneren 
en de pijlers van de EU en Lissabon. De verwachte uitbreiding naar ander strafrecht is heeft nog niet 
plaatsgevonden. 
38 http//europa.ec/lisbon_treaty/index_en.htm 
39 COM(2009) 467 
40 Vervangen door Verordenig (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 Publicatieblad nr.L 78/1 
41 Kamerstuk 22 112 /nr 953 Stas BuZa 
COM(2008) 465 van 16.7.2008 en resolutie van de Raad van 25.9.2008, PB C 253 van 4.10.2008, blz. 1 
42 httsp://www.ez.nl/dsrexource?objectid=160337&type=PDF 
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3.3.1 Blueprints 

 
De EU Customs Blueprints43 zijn ontwikkeld vanuit de Doha Development agenda 
(DDA) en WTO commitments. De eerste versie van de Blueprints dateerde uit 1998. 
In 2006 is er een aanvang gemaakt om de eerste versie te updaten en uit te breiden van 
13 naar 22 onderwerpen met daarin “Customs enforcement on Intellectual Propery 
Rights”. In deze Blueprints wordt feitelijk een weergave gegeven van de minimale 
eisen die gesteld worden aan de opzet en structuur van een effectief systeem voor de 
handhaving van IER. Deze Blueprints kunnen door derde landen of toekomstige 
lidstaten als handleiding gebruikt worden voor het inventariseren en opzetten van de 
handhaving. Binnen de WCO wordt een dergelijke methode ook wel een diagnostic 
framework genoemd. 
 

3.3.2 Action Plan 

 
Voor een gezamelijke aanpak op het gebied van IER is door DG Taxud het Action 
Plan format ontwikkeld. Hierin staan de gezamenlijke doelen die de lidstaten 
gezamenlijk hebben afgesproken in de Customs Code Committee-section for General 
Customs Rules-Counterfeit. 
Het actionplan over 2005-2008 bleek een goed kader om binnen de lidstaten tot 
gemeenschappelijke doelen te komen. Hierdoor zijn de gestelde actiepunten van het 
vorige actieplan onverkort overgenomen. Het nieuwe EU-douaneactieplan tegen 
goederen die inbreuk maken op IER voor de jaren 2009-201244 verwijst dan ook naar 
het actieplan 2005-2008, als een succesvol antwoord op de handel in 
namaakgoederen. Intern is binnen de EU een inventarisatie gemaakt van alle 
activiteiten die er geweest zijn in de jaren 2005-2008. 
De recente publicaties van de Commissie op het gebied van IER geven aan dat de 
evaluatie een aantal katalysatoren heeft gegeven, die versnellend hebben gewerkt. 
Of het nu gaat over identificatie van doellanden4546, publiek private samenwerking4748, 
risico management, informatie management, actie plan EU-China, EU observatorium 
IER of de EU IER-database voor alle lidstaten gaat, er is een gemeenschappelijk doel 
ontstaan. 
Het actieplan 2009-2012 is onder meer gericht op het aanpassen en verbeteren van de 
Vo 1383/200349. Daarbij gaat de aandacht uit naar de internethandel die gerelateerd is 
aan (post/koeriers)pakketten, de reizigersbagage en de kosten voor het opslaan en 
vernietigen van inbreukmakende goederen.. 

                                             
43 De Customs Blueprints zijn te vinden op de site van de EU. 
44 Resolutie van de Raad van 16 maart 2009 over het EU-Douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele 
eigendomsrechten (IER) voor de jaren 2009-2012. Publicatieblad van de Europese Unie: 2009/C 71/01. 25 maart 
2009, Brussel. 
45 http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/ipr_epc_countries_en.htm 
46 COM(2004) 749 van 8.11.2004; PB C 129 van 26.5.2005, blz. 3 
47 Persbericht IP/08/652 
48 COM(2008) 465 van 16.7.2008 en resolutie van de Raad van 25.9.2008, PB C 253 van 4.10.2008, blz. 1. 
49 CCC Counterfeit and Piracy workinggroup on legislation 
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3.3.3 Action Plan China 

 
Het actieplan met China is er op gericht de samenwerking met China te bevorderen. 
Waar bij het vorige actieplan 2005-2008 nog een prioritering van de meest 
inbreukmakende landen en “targeting” van deze landen voorop stond, is er nu 
gekozen voor een bilaterale aanpak middels een gezamenlijk actieplan50. Dit past 
beter in het beleid van SAFE verhaal van de WCO, de Authorised Economic Operator 
(AEO) en de Green Lanes van de EU, die nagestreeft worden. Daarbij zijn doelen 
gesteld als benchmarken voor best practices, uitwisseling van experts en informatie op 
operationeel niveau en het kunnen bevragen van elkaars risicomanagement bij zaken. 
 
 

3.3.4 Publicaties Europese Commissie 
 
De publicaties van de Europese Commissie zijn te verdelen in statistische, 
beleidsmatige51 en inhoudelijke publicaties. De statistische publicaties52 worden 
verzorg door DG Taxud. 
 Hiebij valt een trend te ontdekken dat er steeds meer inbreukmakende producten op 
de markt komen die een gevaar vormen voor de volksgezondheid en veiligheid van de 
consument. Ten opzichte van 2007 is er een verdubbeling van het aantal in beslag 
genomen producten van 79 miljopen in 2007 tot tot 178 miljoen in 2008, waarvan 11 
% (ca. 20 miljoen in beslag genomen producten) een gevaar voor de gezondheid en de 
vormen53 54. De verdeling per lidstaat is in onderstaande figuur weergegeven. 

                                             
50 http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/ipr_epc_countries_en.htm 
51 Publicatie commissie strategie 16072008 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1157&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en 
52 Report on EU Customs enforcement of intellectual property rights; results at the European border – 
2008; http://ec.europa.eu/taxation_customs/. 
53 IP/09/1106 van 9.7.2009. 
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Van het totaal van 178 miljoen is meer dan 35% zijnde 65.336.872 stuks in Nederland 
stopgezet door de Douane55.  
Verschil met andere lidstaten is dat in Nederland de goederen worden stopgezet om 
daarna middels een civiele procedure een vervolg te geven. In diverse andere lidstaten 
neemt de Douane de goederen in beslag, al dan niet strafrechtelijk. In Nederland 
wordt een strafrechtelijke opvolging als ultimum remedium gezien en niet als 
standaard procedure. 
 
Dat deze inbreuk grote problemen veroorzaken voor Small and Medium Enterprises 
(SME’s)56 57 is al jaren bekend. Deze aanpak moet leiden naar een structurele 
beleidsmatige aanpak van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 
 
In bulletpoints zijn er de volgende initiatieven: 
 
• Opzetten van een EU-observatorium voor IER voor een publiek- en 
privaatrechtelijke analyse van de omvang van namaak en piraterij. 

• Bevorderen van best practices en deze onderling uitwisselen58 
• Succesvolle strategieën van de private sector verspreiden 
• Oplossingen identificeren, rapporteren voorstellen 
• Bevorderen van administratieve samenwerking59 
• Het instellen van nationale coördinatie 
• Publiek en private samenwerking bevorderen  
• Vereenvoudigen van procedures 
• Beperken van kosten voor bestrijding van inbreuk 
 
Binnen DG Taxud is de Customs Code Committee60 voor Counterfeit and Piracy 
verantwoordelijk voor IER. 
Daarnaast wordt samengewerkt met de andere verantwoordelijke DG’s  Trade, Sanco, 
Agri and Market.  

                                                                                                                              
54 http://www.ip-talk.eu/?p=607 ‘Medi-Fake’ action results (februari 2009) – meer dan 34 miljoen illegale 
geneesmiddelen in beslag genomen. 
55 http://www.minfin.nl/onderwerpen/Invoer_en_douane/Douane/Namaakvangsten 
56 Technopolis, ‘Effects of counterfeiting on EU SMEs‘. 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/doc/Counterfeiting_Main%20Report_Final.pdf 
57 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/IER_report.htm. 
58 http://www.icsms.org/icsms/App/index.jsp 
59 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5378/5970. 
60 TAXUD/1711/2008 final – EN final. Established by Article 184(1) of the Modernised Customs Code 
(Articles 247a and 248a of the Community Customs Code), 
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3.3.5 Situatie handhaving in Europa 

 
Binnen de Vo 1383/2003 zijn er twee mogelijkheden tot Douane optreden en 
stopzetting van mogelijk inbreukmakende goederen. 
De eerste op basis van ex-officio of ambtshalve verzoek waarbij tijdens een al dan 
niet willekeurige controle inbreukmakende producten worden aangetroffen. Daarnaast 
is er de mogelijkheid om middels een verzoek tot Douane optreden te doen.  
De houder van een IER verstrekt daarbij gedetailleerde informatie over zijn IER-
rechten, producten, mogelijke details over inbreukmakende producten, producenten, 
handelaren en transporteurs van deze inbreukmakende waren. 
Een volledige uiteenzetting van de situatie in de EU zou in deze verhandeling 
onmogelijk zijn.  
Één van de standaard procedures van de Vo 1383/2003 zijn de vereenvoudigde 
afdoeningen middels een overeenkomst of de veronderstelde toestemming volgens 
artikel 11 lid 1 Vo. Bij de laatste procedure wordt de toestemming verondersteld 
indien de aangever, houder of eigenaar zich niet tegen de vernietiging van de 
goederen verzet of deze heeft betwist binnen de gestelde termijnen van de Vo 
1383/200361. 
 

3.3.6 Organisation Harmonisation Internal Market (OHIM) 

 
Binnen de EU heeft OHIM de verantwoordelijkheid voor de Europese  
merkenregistratie. Delink met WIPO en Vo 1383/2003 is gelegd in een uitspraak van 
de Eurpese Hof van Justitie (EHJ) inzake het aanmerken van een WIPO EU registratie 
als Community Trademark62 
 

3.3.7 European Patent Office (EPO) 

 
Binnen de EU de EPO de verantwoordelijkheid voor patenten registraties. 
Op dit moment is er nog geen volledige harmonisatie van patentwetgeving binnen de 
EU waardoor er nog steeds nationale registratie nodig is om bescherming binnen de 
afzonderlijke lidstaten te genieten. Dit is voor de handhaving van IER een lastige 
situatie. Vaak is een patent niet in elke lidstaat geregistreerd of nog geldig, waardoor 
na handhaving op IER door de Douane uitwijkgedrag onstaat van de ene lidstaat, waar 
het patent wel beschermd is, naar de andere lidstaat, waar het patent niet beschermd 
is. 
 

                                             
61 Zie figuur EU-004 bijlage II 
62 C-302/08 2 July 2009 
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Hoofdstuk 4 

 
4 Spelers en kaders in Nederland 
 
In de EU maar ook mondiaal wordt safety (van personen) en security (van goederen) 
steeds belangrijker63. Nederland is een belangrijke partij in de handhaving met 
betrekking tot IER van mondiale goederenstromen. Ook de Nederlandse Douane 
erkent dit, zij heeft immers een belangrijke rol in het beschermen van de samenleving. 
Ongeveer 25% van alle goederen voor de EU worden via Nederland de EU 
binnengebracht. Dit geeft het belang van een goede en afgewogen handhaving aan. 
  
 
4.1 Verantwoordelijke departementen (Stakeholders) en handhaving NL  

 

4.1.2 Ministerie van Economische Zaken (EZ) 

 
De Minister van EZ is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering, de 
uitgangspunten en de normen voor de rechtshandhaving met betrekking tot de IER-
wet- en regelgeving voor zover zij onder dat ministerie valt. 
 
Dit zijn:  
• Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) inzake merken en 
tekeningen of  modellen)) 

• Rijksoctrooiwet 1995 
• Aanvullend beschermingscertificaat als bedoeld in Vo.(EEG) nr.1768/92 of  
Vo.(EEG) nr.1610/96 

 
Met het ministerie van EZ is een kaderovereenkomst64 afgesloten met het ministerie 
van Financiën voor de uitwerking van het beleidskader waaronder de Douane opereert 
inzake EZ taken. In bijlage 3 wordt de specifieke IER-wetgeving en het kader 
benoemd waarop de Douane een taak heeft.  
 

4.1.3  Ministerie van Justitie 

 
De minister van Justitie is verantwoordelijk voor: 
• Auteurswet 1912 en Wet op de Naburige Rechten 
• Artikel 337 Wetboek van Strafrecht 
 
Met het ministerie van Justitie is geen kaderovereenkomst overeengekomen.Naast de 
bestaande wetgeving is er sinds 2006 de aanwijzing65 en richtlijn66 IE (A+R IE) 

                                             
63 Zie ook verhandeling Jacques Bonewit EFS PM 2007-2008 Security First 
64 http://www.douane.nl/bibliotheek/handboeken/handboek_douane/hd_110-00-18.html 
65 http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/fraude/@151390/aanwijzing/ 
66 http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/fraude/@151431/richtlijn_voor_0/ 
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waarbij voor reizigers, cargo, post en koerierszendingen en goederen in het vrije 
verkeer het kader voor optreden wordt neergezet. 
 

4.1.4  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

 
 
De minister van LNV verantwoordelijk voor: 
• Zaai- en plantgoedwet en VO 2100/94 voor communautair kwekersrecht 
• Benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen betreffende landbouw 
en levensmiddelen Vo 510/2006 

• Benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen betreffende wijn Vo 
1493/1999(gewijzigd bij Vo 527/2003) 

• Geografische benamingen betreffende gedistilleerde dranken Vo 1576/89 
(gewijzigd bij Vo 3280/92) en ingetrokken bij Vo 110/2008. 

 
Met het ministerie van LNV is tevens een kaderovereenkomst67 afgesloten en middels 
bijlage 8 wordt de specifieke IER-wetgeving en het kader benoemd waarop de 
Douane een taak heeft.  
 

4.1.5 Ministerie van Financiën 
 
De minister van Finaciën is verantwoordelijk voor de handhaving van de diverse 
beleidskaders waaronder de Douane opereert inzake EZ, Justitie en LNV taken 
Daartoe vervult de douane de regiefunctie voor o.a. IER ten opzichte van 
handhavingspartners zoals het ministerie van Economische Zaken(EZ), Justitie, 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV). Dat geldt zowel voor de informatie uitwisseling (intelligence) als voor  de 
uitvoering van de controles op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Economie en 
Milieu (hierna VGEM). Een belangrijk gegeven daarbij is de leercirkel en de evaluatie 
van bijvoorbeeld handhavingplannen en -convenanten.  

                                             
67 http://www.douane.nl/bibliotheek/handboeken/handboek_douane/hd_110-00-09-10.html 
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4.2 Missie van de Douane en IER 

 
Een organisatie als de Douane heeft onder andere als missie om een bijdrage te 
leveren aan de kwaliteit van de samenleving (weren van goederen die een gevaar 
vormen voor de openbare veiligheid, volksgezondheid en het (leef) milieu 
VGEM=Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu) 
Namaak en piraterij vormen een bedreiging voor het algemeen belang en de openbare 
orde omdat zij arbeidswetgeving (clandestiene arbeid), fiscalewetgeving 
(inkomensverlies voor de Nederlandse staat), volksgezondheidswetgeving, en 
productveiligheidswetgeving overtreden. Inbreukmakende producten worden niet 
gecontroleerd op minimale kwaliteitseisen en kunnen een gevaar voor de gezondheid 
en/of veiligheid opleveren. 
 
 
4.3 Bevoegdheden Douane en de Algemene Douanewet(ADW) 

 
Op grond van de Algemene Douanewet houdt de Douane toezicht op 
grensoverschrijdend goederenverkeer. Daardoor kan zij ook voor andere 
ministeries wetten controleren, waar het niet-fiscale zaken betreft.  
De intellectuele eigendomsrechten (IER) waarop de EU-verordeningen 
1383/2003 en 1891/2004 rechtstreeks toepasbaar zijn, vallen onder 
de beleidsmatige verantwoordelijkheid van drie ministeries: EZ, LNV en 
Justitie. 
 
 

4.4 Afdeling IER Douane 

 
De afdeling IER Douane is centraal coördinatiepunt en treed onder andere op als 
expertise centrum en als intermediair tussen de Douane, houders van een IER en/of hun 
vertegenwoordigers bij constateringen van mogelijke inbreuk op een IER. 
 
De afdeling IER Douane is daarnaast verantwoordelijk voor het bewaken van de 
procedures en termijnen bij het verzoek tot Douaneoptreden. Met name de vrijwaring 
van aansprakelijkheid van de Douane(artikel 6 Vo 1383/2003) is een omslagpunt in 
de procedure. Zodra de houder van een IER bevestigd dat er sprake is van inbreuk en 
de aansprakelijkheid overneemt, kan hij een verzoek doen voor 
informatieverstrekking (artikel 9 Vo 1383/2003)68. Hierbij krijgt de houder van een 
IER de naam en adresgegevens van de afzender, aangever en geadresseerde van de 
vermoedelijk inbreukmakende zending. Soms worden hier vraagtekens bij gezet door 
onze nationale politiek in verband met mogelijke privacy69. De actie die daarop volgt 
kan, de in par 3.3.5 genoemde, onderlinge schikking of veronderstelde toestemming 
zijn. Bij geen overeenstemming zal uiteindelijk civielrechtelijk de zaak door de 
rechter beslecht moeten worden. Deze is uiteindelijk degene die de daadwerkelijke 
inbreuk vaststelt. 

                                             
68 zie par 5.1.2 C223-98 Adidas vs Zweden 
69  2070804650 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Justitie 
over de doorgifte van NAW-gegevens door de douane aan private organisaties. (Ingezonden 13-11-2007) 



 

 26 

 
 
4.5 Voorschrift VGEM IER Douane 

 
Het Voorschrift70 geeft een duidelijk inhoudelijk overzicht waar de Douane voor staat 
bij het handhaven van IER. Bij de taakverdeling staat met name wie binnen de 
Douane een taak heeft en op welk gebied. Het voorschrift is een interne instructie 
voor Douane ambtenaren en geeft aan hoe zij moeten handelen in voorkomende 
situaties.  
 
 
4.6 Nationale wetgeving 
 
De onderstaande flowchart geeft aan op welke gebied IER wetgeving voor de Douane 
is aangewezen middels de Vo 1383/2003. Hierbij is een verwijzing naar het 
Voorschrift VGEM IER gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
70 http://www.douane.nl/bibliotheek/handboeken/vgem/hvgem_30-05-00.html 

Vo 1383/2003 
Hfst 6 Vs 

TVo 1891/2004 
Hfst 6 Vs 

Auteurswet 1912 
Hfst 5.3 Vs 

BVIE 
Hfst 5.1 Vs 

Rijksoctrooiwet 1995 
Hfst 5.5 Vs 

Wetboek van Sr 
Art 337 

Hfst 3.3 Vs 

Wet Naburige rechten 
Hfst 5.3 Vs 

Zaai- en plantgoedwet 
Hfst 5.7 en 5.8 Vs 

A+R IE 
Hfst 9 Vs 
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4.7 Aanwijzing en Richtlijn IE Ministerie van  Justitie 

 
In par 4.1.3 staan de bevoegdheden van het ministerie van Justitie genoemd. 
Vanuit de strafrechtelijke bevoegdheid van dit het ministerie zijn in samenwerking 
met de Douane en de FIOD-ECD de Aanwijzing en Richtlijn Intellectueel Eigendom 
(A+R IE) 71 72 vastgesteld. De aanwijzing en richtlijn is gericht op reizigers en kleine 
zendingen via post, koeriers en cargo diensten. Zodra de aantallen boven een bepaalde 
grenshoeveelheid uitgaan dan wordt de procedure uit de Vo 1383/2003 toegepast. 
De A+R IE volgde daarmee de Aanwijzing Intellectueel Eigendomfraude op73. 
 

4.7.1  Reizigers 

 
De A+R IE is met name in het leven geroepen om een praktische en beheersbare 
situatie te creëren voor reizigersverkeer dat via lucht- of zeehavens vanuit derde 
landen het Nederlands grondgebied betreedt. Hierbij wordt gerefereerd aan artikel 337 
lid 2 Strafrecht (Sr) waar de zogenaamde strafuitsluitingsgrond staat vermeld. Er 
bestaat dan de mogelijkheid om enkele stuks die voor eigen gebruik (zijnde niet 
commercieel) bestemd zijn te vrijwaren van inbeslagname. De aantallen die vallen 
onder de strafuitsluitingsgrond staan in onderstaande tabel genoemd.  
 

 
Indien de hoeveelheden boven deze strafuitsluitingsgrond uitgaan worden ze niet 
meer geacht te zijn voor eigen gebruik74. Daarna volgt er een transactie voorstel die 
kan variëren van afstand doen van de goederen tot een geldbedrag van € 2400,-. 
Boven de maximum transactie bedragen volgt dagvaarding.  

                                             
71 http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/fraude/@151390/aanwijzing/ 
72 http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht/fraude/@151431/richtlijn_voor_0/ 
73
 aanwijzing  intellectueel eigendomsfraude gepubliceerd (Stcrt. 2002, nr. 46) voorheen  de Richtlijn 

aandachtspunten handhaving Auteursrecht van 1 september 1993 . 
74 de definitie eigen gebruik is gerelateerd naar nationale wetgeving zoals onder andere de auteurswet en  
octrooiwet. 
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4.7.2  Kleine zendigen post, koeriers en cargo. 

 
In het geval van post, koeriers en cargozendingen is er zogenaamde “Zero Tolerance”. 
Dit houdt in dat er bij deze zendingen geen strafuitsluitingsgrond is en alle 
inbreukmakende goederen strafrechtelijk in beslag worden genomen. 
Met name door de ontwikkelingen op het internet en het internationale 
goederenverkeer, is optreden voor kleine aantallen een kostbare aangelegenheid. Dus 
ondanks het feit dat het strafrecht als ultimum remedium gehanteerd dient te worden, 
heeft de wetgever hier toch de helpende hand toegestoken.  
 
In de onderstaande tabel valt te zien dat zodra de hoeveelheden boven de norm van 
kolom 1 uitkomen de Vo 1383/2003 in werking treed en de zaken civielrechtelijk 
volgens de verordening dienen te worden afgedaan.  
 

 
 
 
 
4.8  Procedures A+R IE en Vo 1383/2003 

 
In Nederland is hierdoor de zogenaamde IER-procedure een andere dan in de overige 
lidstaten. Vooral het zelfstandig in beslagnemen van goederen op basis van een 
aanwijzing en richtlijn van Justitie is uniek te noemen in Europa.  
Onder par 3.3.5 zijn de opties van het indienen van een artikel 5 verzoek tot Douane 
optreden al aangegeven. In bijlage III is flowchart van IER-constateringen 
weergegeven.  
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Hoofdstuk 5  
 
5 De uitvoering 
 
Wet- en regelgeving inzake IER kunnen er nog zo mooi uitzien of goed in elkaar 
zitten, het blijft intellectueel eigendom. Er onstaan altijd onvoorziene situaties waarbij 
partijen niet tot elkaar komen en een rechter tot een eindoordeel moet komen. Het 
blijft een golvende beweging die steeds de grenzen opzoekt van het haalbare.  
De uitspraken van het Europese Hof van Justitie (EHJ) geven een inzicht in de 
spanningsvelden van de merkenrichtlijn in samenhang met de namaakverordeningen 
3295/1994 en 1383/2003. Daarnaast zal een overzicht worden gegeven van nationale 
rechtspraak die invloed hebben gehad op zowel de Douane als civielrechtelijke 
partijen. 
 
 
5.1  Het Europese Hof van Justitie (EHJ) 
 

5.1.1 C 355-96 Silhouette vs Hartlauer  
 
Een producent van exclusieve brillen (Silhouette) verzette zich tegen de verkoop van 
originele Silhouette producten in Oostenrijk. Deze waren door Silhouette verkocht 
buiten de EU en werden door Hartlauer weer in de EU verkocht. De Vo 3295/1994 is 
niet  van toepassing als het om originele producten gaat, die via parallelhandel worden 
geïmporteerd. Daarnaast is geen verzet mogelijk op grond van art 7 Richtlijn 89/10475 
76 77 inzake de uitputtingsregeling omdat ze met toestemming buiten de EU waren 
gebracht en al voor de EU-markt geproduceerd waren.  
 

5.1.2  C 223-98 Adidas vs Zweden 

 
De Zweedse Douane had geweigerd om de adresgegevens te verstrekken aan Adidas 
van de afzender, aangever en geadresseerde van een bepaalde zending78. 
Zweden beriep zich op de nationale geheimhoudingsplicht. Het EHJ was van oordeel 
dat een doeltreffende toepassing van de Vo 3295/1994 is rechtstreeks afhankelijk van 
de informatie die aan de houder van het IER wordt verstrekt. Anders gezegd zou een 
civielrechtelijke handhaving voor Adidas onmogelijk zijn. 
 
 
 
 
 

                                             
75 Richtlijn 89/104 van de Raad van 21 december 1988, art. 5 en 7, lid 1 
76 art. 5 en 7 art. 9 en 13  merkenrichtlijn Vo. 40/94 en art. 2.20 jo. 2.23, lid 3 Benelux-Verdrag 
77 Vo EG 207/2009 van de raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk Pb L 78/1 
78 Artikel 6, lid 1, tweede alinea, van Vo (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 
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5.1.3  C 383-98 Polo Lauren vs Dwidua 

 
De producent van de goederen verzette zich tegen de stopzetting van poloshirts (merk 
Polo Lauren) door de Oostenrijkse Douane van deze doorvoer zending. Het EHJ stelt 
dat de Gemeenschap overeenkomstig artikel 113 van het EG verdrag79 80  bevoegd 
was om een gemeenschappelijke regeling ter controle van namaakproducten in te 
voeren. Artikel 1 Vo 3295/1994 is van toepassing bij doorvoer (wederuitvoer) naar 
een derde land (Polen, toen niet EU). Dat de houder van een IER buiten de EU 
gevestigd is maakt geen verschil. 
 

5.1.4  C 23-99 EC vs Frankrijk81 

 
De Franse Douane had auto onderdelen, in Spanje geproduceerd en bestemd voor een 
andere lidstaat, stopgezet volgens Vo 3295/1994. Het EHJ was van mening dat de 
Franse Republiek de krachtens artikel 30 EG-Verdrag82 op haar rustende 
verplichtingen niet nagekomen. Het gaat daarbij met name om de verplichting tot het 
verlenen van vrij verkeer van communautaire goederen zoals het EG-verdrag stelt. 
Ook al zou er voor kopieën van auto onderdelen in Frankrijk bescherming zijn, dan is 
in dit geval het product evenwel niet in de handel gebracht op het Franse grondgebied. 
Het wordt enkel doorgevoerd, maar in een andere lidstaat, waar het geen bescherming 
geniet en dus rechtmatig kan worden verkocht. Tevens vallen communautaire 
goederen niet binnen de scope van Vo 3295/1994 
 

5.1.5  C 405-03 Class vs SmithKline83 

 
De Nederlandse Douane had een zending tandpasta stopgezet volgens Vo 3295/2003. 
Het ging hierbij om orginele niet communautaire goederen, die als parallelhandel 
kunnen worden aangemerkt. Het EHJ was van oordeel dat het brengen onder een 
regeling extern douanevervoer of regeling douane-entrepot van oorspronkelijke 
merkgoederen niet betekend dat ze daarmee in de handel zijn gebracht. Er is daarom 
geen sprake van als „gebruik van het merk in het economisch verkeer”84, welk 
gebruik de merkhouder krachtens deze bepalingen zou kunnen verbieden. De in 
artikel 7, lid 1, van de richtlijn 89/104 en artikel 13, lid 1, van de Vo 40/94 
neergelegde regel van uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder heeft 
enkel tot doel, die houder een territoriale exclusiviteit toe te kennen voor de eerste 
verhandeling van zijn producten in de Gemeenschap. Daarnaast is de Vo 3295/1994 
niet van toepassing op parallelhandel. 
 

                                             
79 Oud artikel 113 EG-verdrag, nieuw artikel 133 EG-verdrag geconsolideerde versie 29 december 2006 Pb C 321 
E/1 
80 Zie overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie is gehecht, in advies 1/94 van 15 november 
1994 (Jurispr. blz. I-5267, punt 55) waar de relatie tussen TRIPS en 113 EG-verdrag is gemaakt 
81 Zie tevens C 115-02 Frankrijk vs Rioglass 
82 Oud artikel 30 EG-verdrag, nieuw artikel 28 EG-verdrag geconsolideerde versie 29 december 2006 Pb C 321 
E/1 
83 Zie tevens C 414-99 Zino Davidoff vs A&G imports en /Levi Strauss, C 416 
84 in artikel 5, lid 1, aanhef, juncto artikel 5, lid 3, sub b en c, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, aanhef, juncto    
artikel 9, lid 2, sub b en c, van Vo 40/94 
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5.1.6  C 281-05 Montex vs Diesel 

 
De Duitse Douane heeft voor Montex (Ierland) bestemde niet communautaire 
goederen, zijnde damesbroeken met de benaming DIESEL, tegengehouden. Montex 
vervaardigt jeansbroeken door de afzonderlijke onderdelen inclusief de 
onderscheidende tekens onder douaneverzegeling naar Polen uit te voeren, de 
onderdelen op het Poolse grondgebied aan elkaar te laten naaien (passieve veredeling) 
en de vervaardigde broeken naar Ierland terug te brengen. Diesel beschikt op het 
grondgebied van deze laatste lidstaat over geen enkele bescherming voor het teken. 
 
Het EHJ was van oordeel dat de merkhouder zich niet kan verzetten85  tegen de 
doorvoer in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling 
douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen, die nog niet door deze houder 
of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht86.  
De plaatsing van goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling 
douane-entrepot vormt geen in het verkeer brengen van deze goederen in de 
Gemeenschap. Daarnaast is niet aan te nemen dat de goederen voor de Duitse markt 
bestemd waren en mogelijk daar inbreuk zouden maken 
 

5.1.7  C132-07 GSK vs Andacon  

 
In  2004 heeft de Belgische Douane een grote partij producten van Glaxo Smith Kline 
in haven van Antwerpen in België onderschept, die was ingevoerd van buiten de EU. 
Bij onderzoek bleek dat het om originele producten ging en parallelinvoer volgens de 
Belgische douaneautoriteiten niet onder Vo1383/2003 viel. De Douane weigerde de 
merkhouder verdere bijzonderheden te verstrekken volgens artikel 9 Vo 1383/2003. 
De informatie wordt zo gebruikt voor andere doeleinden dan die welke zijn bedoeld in 
Vo 1383/2003, en in het bijzonder in een procedure ter bestrijding van parallelinvoer. 
Volgens het EHJ is artikel 12 van Vo 1383/2003 niet van toepassing op de 
douaneambtenaren, aangezien in de eerste alinea daarvan, die het gebruik van de 
ontvangen informatie beperkt tot de in de verordening omschreven doeleinden, alleen 
de „houder van het recht” wordt genoemd. Daaruit moet dus worden afgeleid dat de 
situatie van het douanepersoneel niet wordt geregeld door deze bepaling als lex 
specialis, maar door artikel 15 van het communautair douanewetboek, als lex 
generalis op dit gebied. Vo 1383/2003 verzet zich eer niet tegen dat 
douaneambtenaren bij de uitvoering daarvan verkregen informatie doorgeven buiten 
de in artikel 9, lid 2, en artikel 9, lid 3, eerste alinea, van de verordening voorziene 
kanalen om, in het kader van een getuigenverhoor of overlegging van bewijsstukken 
die door een nationale rechter worden gelast. 

                                             
85 artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 
86 ECJ Class vs Smith Kline Beecham, C 405/03, Jurispr. blz. I 8735, punt 50 
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5.2  Nationaal recht 
 

5.2.1 Stichting Namaakbestrijding (SNB-REACT) vs China Shipping87  

 
De Nederlandse Douane heeft in de periode mei 2005 tot april diverse containers met 
niet communautaire goederen stopgezet. SNB-REACT vertegenwoordigde het 
merendeel van de houders van een IER waarop inbreuk werd gemaakt.  
Het geschil spits zich toe op het mogen gebruiken van de artikel 11 procedure voor 
vereenvoudigde afhandeling middels de veronderstelde toestemming en het niet 
vergoeden van kosten van demurrage die door China Shipping zijn gemaakt. 
Toepassing van de veronderstelde toestemming artikel 11 Vo 1383/2003 gaat niet om 
de vraag of er al dan niet implementatie heeft plaatsgevonden, maar om de vraag of de 
Nederlandse wetgeving de vereenvoudigde procedure als bedoeld in dat artikel kent. 
Artikel 13bis lid 1 Benelux Merkenwet (BMW) , artikel 14bis lid 1 Benelux 
Tekenignen en Modellenwet (BTMW)88 en artikel 28 lid 1 Auteurswet (AW) kennen 
een dergelijke procedure tot vernietiging, zodat in het kader van dit kort geding het 
bepaalde in artikel 11 Vo toepassing kan vinden. Daarnaast zijn verordeningen 
rechtstreeks toepasbaar. 
Bij demuragekosten gaat het om kosten die door de geadresseerde van de 
namaakgoederen althans de opdrachtgever van China Shipping (uiteindelijk) betaald 
dienen te worden. De Vo 1383/2003 biedt ook overigens in de artikelen 11 juncto 6 
naar het voorlopig oordeel van de voorzieningen rechter niet zonder meer de ruimte 
aan de vervoerder van containers waarin zich inbreukmakende goederen bevinden om 
‘demurrage’ kosten te vorderen van de houder van een IER. 
 

5.2.2 Sisvel vs Socecal89  

 

In 2008 is door de Nederlandse Douane een partij van 6000 MP4-spelers met MP3- 
functionaliteit stopgezet. De niet communautaire goederen bevonden zich in douane 
entrepot90 en in transito naar een derde land. Sosecal nog de producent beschikt niet 
over een licentie van SISVEL om een dergelijke functionaleit, waarop patentrecht 
rust, te gebruiken in hun producten. 
De rechter verwijst in eerste instantie naar een uitspraak van de Hoge Raad91 waarbij 
is vastgesteld dat volgens artikel 6 lid 2 Vo. 3295/94 de vervaardigingsfictie van 
toepassing is. In een uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage92 is vervolgens 
uitgemaakt het hetzelfde geldt voor de Vo 1383/2003, mede gelet op de considerans 8 
in samenhang met art. 10 Vo 1383/2003.93 94. 

                                             
87 LJN: AY6661, Rechtbank Rotterdam , 264805/KG ZA 06-591 
88 vervangen door Benelux Verdrag voor Intellectueel Eigendom BVIE 
89 Rechtbank Den Haag zaaknummer / rolnummer: 311378 / KG ZA 08-617 
90 Schorsingsregeling bedoeld in art. 84 (1)(a) van Vo (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot 
vaststelling van het communautair douanewetboek, PB EEG L 302/1 
91
 HR 19 maart 2004, LJN AO 0903 (Philips/Princo) r.o. 3.5.3.2 

92
 Rb 's-Gravenhage 13 juli 2005, rolnr. 02-2947 (Philips/Princo c.s., niet gepubliceerd, prod. 4 Sisvel) 

93 Vzr. Rb 's-Gravenhage 24 maart 2006, b9 1823 (BenQ Europe/Sisvel en de Staat) 
94 Een tweetal beslissingen van de Italiaanse rechtbank te Bari in oktober 2005 en januari 2006 
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Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
goederen zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt 
vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een 
intellectuele-eigendomsrecht. Deze vervaardigingsfictie geeft weer dat beoordeeld 
moet worden of de goederen volgens Nederlands octooirecht mogelijk inbreuk zouden 
maken op een IER, uitgaande van de fictie dat in Nederland vervaardigd zouden zijn. 
De goederen mogen dan meer geplaatst worden onder een schorsingsregeling of 
wederuitvoer. 
 

5.2.3 Sisvel vs Sandisk  

 
Op verzoek van Sisvel heeft de afdeling IER van de Douane op 1 december 2004 een 
beschikking tot Douaneoptreden afgegeven95. Deze beslissing houdt in dat de Douane 
aan Sisvel toezegt dat douaneautoriteiten zullen optreden wanneer er een vermoeden 
is dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Sisvel. 
Nu er zendingen niet communautaire goederen worden stopgezet van Sandisk, 
bestrijdt deze ook de geldigheid en rechtmatigheid van de afgegeven beschikking. 
Sandisk is van mening dat zij ook partij zijn in de beschikking en wil een stem in dit 
kapittel omdat deze haar belangen schaadt. Sandiskheeft tegen deze beschikking 
bezwaar aangetekend. 
De eisseres heeft naar het oordeel van de rechtbank niet een zodanig bijzonder 
individueel belang, dat daarmee de weg van bezwaar en beroep tegen die beslissing 
wordt geopend. Sandisk verkeert niet in een andere positie dan andere ondernemers 
die MP3-technologie bevattende apparatuur in Nederland willen invoeren en is 
daarom geen belanghebbende in zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)  
 

                                             
95 Beschikking artikel 5  tot Douaneoptreden en artikel 8 van Vo 1383/2003 
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5.2.4 Conclusies rechtspraak Nationaal 

 

Veronderstelde toestemming en rechtstreeks toepasbaar 

• Volgens art 249 verdrag-EG zijn verordeningen rechtstreeks toepasbaar. 
Ingeval vereenvoudigde afdoening volgens artikel 11 de VO 1383/2003 kan een 
lidstaat hier invulling aan geven. Volgens Rb Rotterdam is dit niet 
noodzakelijkerwijs om dit nationaal te implementeren. 
In de AW,  BMW en BTMW waren voor de inwerkingtreding van de Vo 
1383/2003 al voorzieningen/mogelijkheden opgenomen om zaken nationaal 
vereenvoudigd af te doen. De artikel 11 procedure is mede op aandringen van 
Nederland in de Vo 1383/2003 opgenomen. De gebruikelijke rechtsgang was er al 
één om eerst middels een schikking tot overeenstemming te komen. 
 

Demurrage kosten 

• De discussie over demurrage kosten kan teruggeleid worden naar de generieke 
internationale zee transportregels van de Den Haag regels96, de Hamburg regels97 
en lucht transportregels van de Warschau en Montreal regels98, waarbij de 
aansprakelijkheid bij de “principal”wordt neergelegd in plaats van de shipper or 
carrier. In de Rotterdam regels99 wordt de scope uitgebreid tot elke operator 
gedefinieerd als maritieme performende partij. Men spreekt dan over de 
aanprakelijkheid bij “ïnterference” door publieke autoriteit of in beslagname. 
Hiebij wordt vaak gerefereerd naar mogelijke inbreuk op een IER100. 
In de FENEX condities101 is een aansprakelijkheid opgenomen van de principal 
naar de forwarder in het geval van onstaan van kosten door of bij het vervoer van 
de goederen. Hier zouden ook kosten van border detention of douane optreden 
kunnen vallen.  

 
Belanghebbende inzake AWB 

• Indien er aan een civiele partij zijnde de houder van een IER en/of haar 
vertegenwoordiger een artikel 5 beschikking tot Douane optreden wordt 
afgegeven, dan is dit een intentie verklaring tussen deze ene civiele partij en de 
Douane. Aangezien hieraan nog geen rechtsgevolgen zijn verbonden kan een 
derder civiele partij die zich geschaad meent, pas als betrokkene of 
belanghebbende worden gezien zodra een eerste stopzetting van haar goederen 
volgens Vo 1383/2003 wordt gerealiseerd. 

                                             
96 The Hague and The Hague Visby rules article 4 sub par 1 sub g: the carrier could claim demurrage cost from his 
principal 
97 The Hamburg rules article 12 a: th shipper is not liable for loss sustained by the carrier or actual carrier … 
98 The Warsaw and Montreal rules article 18 par 3 sub d: the carriers is not liable if destruction, loss or damage is 
result from an act of a public authority 
99 The Rotterdam rules chapter 5 and article 17 paragraph 3 sub d, adopted by UN General     
1001383/2003 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1383:NL:HTML  
101 zie FENEX condities: The principal shall pay to the ….. 
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Vervaardigingsfictie 

• Voor octrooirecht blijft tot op heden de fictie van artikel 6 lid 2 3295/1994 en 
considerance 8 Vo 1383/2003 van toepassing. In recente uitspraken blijft de 
rechtbank in Nederland vasthouden aan deze fictie. Hierdoor worden in Nederland 
goederen die in transit zijn als inbreukmakend aangemerkt voor de octrooiwet op 
basis van deze vervaardigingsfictie. De ECJ uitspraak Montex vs Diesel inzake 
het merkenrecht doet hier volgens de rechtbank geen afbreuk aan. 

• De commotie rond geneesmiddelen heeft ook een discussie over de fictie 
opgeleverd. Deze leidt de aandacht af van het goed functioneren en de stopzetting  
van meer dan 50 miljoen producten op basis van octrooirecht in 2008 door de 
Nederlandse Douane. De fictie is daarbij veelvulig toegepast. 
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5.2.4 Geneesmiddelen en IER
102
 

 
De afgelopen anderhalf jaar zijn door de Nederlandse Douane diverse zendingen met 
geneesmiddelen stopgezet middels Vo 1383/2003103 104. Dit mede naar aanleiding van 
de EU-actie “Medifake”105 106, die het doel had om inbreukmakende geneesmiddelen 
te toppen. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de vervaardigings fictie107.  
Dit heeft nationaal en internationaal108 nogal wat stof doen opwaaien. Inhoudelijk 
heeft de Douane correct gehandeld, maar het heeft de discussie over de Doha 
declaration109 met betrekking tot generieke medicijnen in alle hevigheid doen 
oplaaien.  
 
De ministeries van EZ en Financiën zijn in Brussel met de Europese 
Commissie in overleg getreden hoe met deze spanning om te gaan. De Europese 
Commissie heeft naar aanleidining van onder andere deze zaken een richtsnoer110 
opgesteld over de meest efficiënte toepassing van de procedures uit Vo 1383/2003 en 
deze heeft opgesteld in een dialoog met de farmaceutische industrie waarbij deze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen te nemen111 112 113. 
 
Binnen het internationale Anti Counterfeit Trade Agreement (ACTA)114 spreekt de 
Europese Unie daarnaast ook over de vraag in hoeverre de bescherming en 
handhaving van intellectuele eigendomsrechten de doorvoer van medicijnen 
belemmeren . Deze normen gaan mogelijk verder dan de normen uit het TRIPS-
verdrag van 1994. Aangezien de onderhandelingen geheim zijn is er niet veel over het 
inhoudelijke van ACTA bekend . Acta is deels uiteengezet op de site van DG Trade. 
Daar staan ook de landen, scope en de huuidige status van ACTA vermeld.  
 
 

                                             
102 In Europese richtlijn 83/2001 staan de wettelijke bepalingen uit het Communautaire 
Douanewetboek (CDW) betreffende geneesmiddelen. Met de Nederlandse Geneesmiddelenwet 
worden diverse Europese richtlijnen geïmplementeerd. 
103 Kamerstuk 26303 nr 57 document 134644 inzake geneesmiddelen en WOB verzoek 
104 WOB verzoek HAI op http://www.haiweb.org/19062009/WOB%20verzoek,%antwoord.pdf 
105Customs: Millions of illegal medicines stopped by "MEDI-FAKE" action. IP/08/1980. 16 december 2008, 
Brussel. 
106 MEDIFAKE: Report on the first Priority Control Area action under the community risk management 
framework, as provided for in Regulation (EC) no. 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 
April 2005 amending Council Regulation (EEC) no 2913/92 establishing the Community Customs Code. 
107 Zie par 5.2.2 en 5.2.4 van deze verhandeling 
108 WTO General Council  AOB(3rd February 2009), Intervention by Brazil and India 
109 zie par 2.1.1.4, 2.1.1.5 van deze verhandeling 
110 DocumentTaxud/C3/2114/2009-EN 
111 Brief aan de Tweede kamer inzake toezeggingen gedaan tijdens het vragenuur 23 juni jl. inzake het 
tegenhouden van medicijnen door de Douane, kenmerk OI/I/9150931 
112 Vragen van de leden Irrgang en Bashir aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en Financien en de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking over medicijnen die in Afrika worden tegengehouden, Kamervragen 
met antwoord 2008-2009, nr. 2412 (ingezonden maart 2009 en antwoord 16 april 2009). 
113 Vragenuur op 23 juni 2009 over onderscheppen medicijnen voor ontwikkelingslanden: vragen van lid Vendrik 
aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Handelingen 2008-2009, nr. 98, Tweede Kamer pag. 7730-7733. 
114 ACTA http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/ 



 

 37 

Hoofdstuk 6  

 
6 Conclusie 

 
Een eindconclusie te schrijven in een verhandeling, waarin in alle hoofdstukken al een 
overzicht is gegeven van de pro’s en contra’s is feitelijk ondoenlijk zonder te veel in 
herhaling te vallen. 
Wat vooral opvalt op het IER-vakgebied is de diversiteit en complexiteit van deze 
brede materie. Het hebben van economische en dus commerciële belangen bij 
intellectueel eigendom leveren met grote regelmaat de nodige frictie op.  
Het beschermen van intellectuele eigendommen stond in voorgaande eeuwen niet zo 
hoog in het vaandel van onze natie. Vooral vrijheid van handel was een belangrijk 
item, aantasten van rechten werd als een noodzakelijk kwaad gezien. Met het 
opkomen van nieuwe markten en vrije handel vanuit WTO onderhandelingen is er een 
andere IER-wereld ontstaan. Zoals al verwoord in de inleiding is het een kwestie van 
vraag en aanbod en prijs en aanbod. Er zal altijd gezocht worden naar een 
mogelijkheid om met zo min mogelijke inspanning zoveel mogelijk geld te verdienen.  
Een samenloop met andere wetgeving voor gezondheid (gevaarlijke stoffen en 
productveiligheid), accijns(tabak en alcohol) en geneesmiddelen (vervuiling of 
onjuiste samenstelling) maakt het belang alleen maar groter. 
Dat een link te maken is naar criminele geldstromen is middels onderzoeken al 
aangetoond. Een aanvaarding en acceptatie van dit gegeven zou onze kenniseconomie 
volledig ontwrichten. 
 
De EU neemt de strijd tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten serieus en is 
van mening dat dit een gezamenlijk belang is van de EU, lidstaten en civiele 
samenleving (private sector). De recente publicaties van de Commissie op het gebied 
van IER geven een steeds grotere betrokkenheid aan. 
Het actieplan 2009-2012 is onder meer gericht op het aanpassen en verbeteren van de 
Vo 1383/2003. Daarbij gaat de aandacht uit naar de internethandel die gerelateerd is 
aan (post/koeriers)pakketten, de reizigersbagage en de kosten voor het opslaan en 
vernietigen van inbreukmakende goederen.. 
 
In deze verhandeling komen een aantal van de dagelijkse problemen naar voren. 
Een zeer belangrijke is de verhouding tussen internationale afspraken wereldwijd en 
de EU-wetgeving. Spanningsvelden die in het verlengde van TRIPS en Doha 
declaration liggen moeten internationaal opgelost worden. De Douane is middels de 
Vo 1383/2003 rechtmatig gebruikt om op te treden, maar is niet de aangewezen partij 
om tot een oplossing te komen. Er zal uiterst omzichtig met de belangen van diverse 
partijen om moeten worden gegaan om dit verhaal tot een goed einde te brengen. 
 
De betrokkenheid van meerdere DG’s zoals Trade, Sanco, Agri, Market en Taxud 
maakt een oplossing er niet eenvoudiger op. Elk DG heeft naast gemeenschappelijke 
doelen van de EU toch haar eigen belangen. Dat deze niet altijd parallel lopen is uit 
ervaring bekend. Daarbij is het probleem van harmonisatie van wetgeving binnen de 
EU een voorbeeld van een gebied waarbij men gezamenlijk tot een oplossing moet 
komen. 



 

 38 

Zonder harmonisatie is het onmogelijk om als EU een eenduidig beleid te voeren en te 
handhaven. Een verschil in patentwetgeving per lidstaat zoals in paragraaf 3.3.6 
waardoor er in de ene lidstaat wel gehandhaafd kan worden maar in de andere niet, is 
funest voor de handhaving. Of het dan gaat om patenten op CD of DVD techniek, 
MP3 techniek of geneesmiddelen is dan niet meer relevant. 
 
Harmonisatie wordt daarnaast nog beperkt door de pijler structuur van de EU. Of dit 
na de ratificatie van het Lissabon-verdrag opgelost kan worden moet nog blijken. 
Binnen de EU is er verschil in jurisdictie bij de Douane diensten. In bijlage II 
opgenomen overzichten115 is het verschil aangegeven in welke lidstaten Douane 
strafrechtelijke bevoegdheden heeft, wat de onderliggende strafmaat is, of de Douane 
ook bevoegdheden op de binnenlandse markt heeft om op te treden en of men ook de 
vereenvoudigde afdoening uit artikel 11 Vo 1383/2003 toepast. 
Dat dit een eenduidige handhaving, registratie en effectmeting moeilijker maken is 
bekend uit de praktijk. Nu het EU-observatorium voor IER is opgestart voor de 
analyse van de omvang van namaak en piraterij zullen deels de tegenstrijdige 
belangen naar voren komen, alsmede de beperktheid van al dan niet vastgelegde 
gegevens. Ook de verstrekking van strafrechtelijke gegevens zijn aan andere normen 
gebonden, dan de informatie die vanuit de Vo 1383/2003 worden verstrekt. 
 
Daarnaast is bij een internationale handelsstroom en Nederland als doorvoer land de 
nu gebruikte vervaardigingsfictie een middel om ook goederen in transit te 
onderscheppen. Met betrekking tot de fictie wordt binnen de rechtspraak de discussie 
over transit met de nodige frictie gevoerd. Of dit wenselijk blijft binnen de huidige 
kaders nationaal en internationaal zal de toekomst moeten uitwijzen. 
 
De Douane zal in dit spanningsveld tussen FICTIE en FRICTIE intermediair blijven. 
Daarom zal het vakgebied IER de komende jaren een boeiende en levendige wereld 
blijven, waarbij er letterlijk een schone taak is voor de Douane.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
115 Dank is verschuldigd aan de Tsjechische Douane collega’s Petr Jirak en Pavel Kajnar die al een deel van deze 
inventarisatie hadden gedaan. 
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Bijlage I 
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Bijlage II 

 
Figuur EU-001 de Douane heeft strafrechtelijke bevoegheden en kan breder 

optreden dan alleen voor de VO 1383/2003 

Rood = Ja Blauw = Nee  

 

 

 

 

Figuur EU-002  De gemiddelde strafmaat in de EU voor IE-zaken. 

Rood = > 2 jaar detentie Blauw = < 2 jaar detentie 

*Van de groen gekleurde landen zijn geen antwoorden ontvangen 

 

*Van de groen gekleurde landen zijn geen antwoorden ontvangen 
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Figuur EU-003 de  Douane heeft competentie voor Communautair goed en kan 

ook op de binnenlandse markt acteren. 

Rood = wel competentie Blauw = geen competentie 

 

 

 

 

Figuur EU-004  Vereenvoudigde administratieve afdoening, zonder tussenkomst 

van de rechter artikel 11 Vo 1383/2003. 

Rood = wel toegepast  Blauw = niet toegepast 

 

*Van de groen gekleurde landen zijn geen antwoorden ontvangen 
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Bijlage III 

 

 

PASSAGIERS
CARGO POST/

COURIERS

Aanwijzing

Richtlijn IE

EU Vo

1383/2003

Kleine hoeveelheden

Art 4
3 werkdagen

Art 5
10 werkdagen


