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Co-creatie van een Europese blockchain-infrastructuur in
de strijd tegen vervalsing:
de EU Blockathon Challenge 2018
De Europese Unie barst van de intellectuele rijkdommen, creativiteit, innovatief vermogen en
ondernemerschap, en ontwikkelt zich voortdurend. Sectoren waarin intellectuele eigendomsrechten
een prominente rol spelen, leveren 42% van het BNP van de EU en zorgen direct of indirect voor 38%
van de werkgelegenheid. Inbreuken op intellectuele eigendom, zoals vervalsing en piraterij, vormen
een ernstige belemmering van de groei van de EU. Ze kosten legitieme bedrijven EUR 90 miljard en
ca. 800.000 banen per jaar.
Consumenten twijfelen vaak aan de echtheid van producten. In 2017 is 10% van alle consumenten in
de EU verleid om een vervalst product te kopen. Dit komt neer op ongeveer 43 miljoen burgers,
oftewel alle inwoners van België, Bulgarije, Ierland, Griekenland en Portugal bij elkaar. Bovendien
vroeg 35% van alle Europese consumenten (dus ongeveer 150 miljoen) zich af of een product dat ze
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kochten, echt of namaak was.
In de strijd tegen vervalsing zijn al talloze technologieën, procedures en tools ontwikkeld om de
echtheid van producten te verifiëren en de leveringsketen te controleren. Voorbeelden zijn track-andtrace systemen, radio-frequency identification, douanecontroles en gespecialiseerde databases, zoals
de Handhavingsdatabase van de EUIPO. Jammer genoeg zijn deze systemen verspreid en werken
ze vaak in silo's, waar criminele netwerken slim gebruik van maken.
Via de European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, in partnerschap met de
Europese Commissie, lanceert de EUIPO vandaag een wereldwijde competitie. De eerste EU
Blockathon ooit wordt gehouden van 22 t/m 25 juni 2018 in Brussel.
In deze Blockathon komen de beste programmeurs en creatieve geesten bij elkaar om de
mogelijkheden van blockchain te benutten en in co-creatie een integrale oplossing uit te werken om
vervalsing te bestrijden.
Teams van programmeurs, blockchain experts en belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te
doen aan de challenge, te strijden om een prijs van maar liefst EUR 100.000 en de wereld veiliger en
aangenamer te maken. Ze kunnen dat doen door handhavingsautoriteiten de tools te leveren om
vervalsingen en criminele activiteiten snel op te sporen, door legitieme bedrijven te helpen hun
bedrijfsmiddelen te beschermen en door consumenten tools te geven om een doordachte keuze te
kunnen maken voor authentieke producten.
"De EUIPO onderzoekt de mogelijkheden van blockchain om systemen met elkaar te verbinden en de
veiligheid en onveranderlijkheid van gedeelde data te waarborgen", aldus directeur António
Campinos, "Zodat ons legitieme ecosysteem meer vertrouwen geniet bij onze burgers, handhavers en
bedrijven. Wij geloven dat we een sterke alliantie kunnen vormen om de authenticiteit van goederen
te waarborgen, consumenten te beschermen en criminele en illegale activiteiten te bestrijden."
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Noot voor de redactie
De Europese Commissie werkt aan de afstemming van wetten met betrekking tot industriële
eigendomsrechten in EU-landen om makkelijker zaken te kunnen doen en aan efficiënte EU-brede
systemen voor de bescherming van die rechten. Ze strijdt tegen piraterij en vervalsing en zet zich
ervoor in om bedrijven en met name het mkb te helpen beter toegang te krijgen tot en beter gebruik te
maken van intellectuele eigendomsrechten.
De European Union Intellectual Property Office (EUIPO) is een decentraal agentschap van de EU
dat gevestigd is in het Spaanse Alicante. Dit bureau beheert de inschrijving het handelsmerk van de
Europese Unie (EUTM) en het ingeschreven Gemeenschapsmodel (RCD) die beide intellectuele
eigendomsbescherming geven in alle 28 EU-lidstaten, en werkt samen met de landelijke en regionale
IE-kantoren van de EU. Sinds 2012 is ook de European Observatory on Infringements of Intellectual
Property Rights toevertrouwd aan de EUIPO.
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De organisatie van dit Blockathon-evenement wordt ondersteund door Deloitte in
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