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SAMENVATTING 
 
 
Achtergrond 
 
De groeiende sector van elektronische handel heeft enorme kansen gegenereerd voor de wereldeconomie 
en gezorgd voor een revolutie in de wijze waarop bedrijven goederen in de handel brengen en verkopen 
en consumenten goederen kopen. Bedrijven maken steeds meer gebruik van de kansen die worden 
geboden door het internet en door elektronische handel, en dat heeft ertoe geleid dat online inbreuken op 
intellectueel eigendom (IE) een soortgelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Personen die online 
inbreuk maken op IE, hebben meer specifiek gebruikgemaakt van de grenzeloze aard van het internet om 
te profiteren van de grenzen aan rechtsgebieden die de bevoegdheden en mandaten verdelen tussen 
wetshandhavingsinstanties en overheden die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van online IE-
inbreuken. Daarnaast stimuleert de constante innovatie in technologie de mobiliteit, waardoor het moeilijk 
is om elektronisch bewijsmateriaal van online IE-inbreuken te traceren, en datzelfde geldt voor de 
inbreukmakers zelf. Diensten die zijn verborgen op het darknet worden steeds aantrekkelijker voor 
criminelen, waaronder criminelen op het gebied van online IE, waardoor het identificeren van verdachten 
en het verzamelen van bewijsmateriaal verder worden bemoeilijkt. 
 
Voor de bestrijding van online IE-inbreuken moet daarom steeds meer worden samengewerkt en moet 
kennis en informatie worden uitgewisseld tussen organisaties, regelgevende instanties en overheden. 
 
In het EUIPO-verslag uit 2018 met de titel Study on Legislative Measures Related to Online IPR 
Infringements(1) werd beoordeeld of en in welke mate de huidige rechtskaders in de lidstaten van de 
EU rechthebbenden of handhavingsautoriteiten wetgevingsmaatregelen bieden die kunnen worden 
toegepast om IER-inbreuken in de online omgeving te voorkomen of bestrijden. In dit onderzoek ligt 
de focus op de wetgevingsmaatregelen die van toepassing zijn op online IE-inbreuken door middel 
van wederzijdse rechtshulp en internationale justitiële samenwerking in civiel-, straf- en 
bestuursrechtelijke zaken. 

 
 
( 1 ) EUIPO (2018), “Study on Legislative Measures Related to Online IPR Infringements” (Onderzoek naar 
wetgevingsmaatregelen met betrekking tot online IER-inbreuken). 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1
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Over het algemeen geldt dat gedrag dat 
inbreuk maakt op IE, een schending vormt 
van civielrechtelijke IE-wetgeving. Als het 
inbreukmakende gedrag echter ernstig 
genoeg is, kan dergelijk gedrag ook een 
schending vormen van strafrechtelijke IE-
wetgeving. Overeenkomstig artikel 61 van 
de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (TRIPS) kunnen namaak van 
handelsmerken en inbreuk op 
auteursrechten die een civielrechtelijke 
schending vormen ook een strafrechtelijk 
feit vormen wanneer een dergelijke inbreuk 
zowel opzettelijk als op commerciële 
schaal plaatsvindt. Andere gevallen van IE-
inbreuken kunnen daar ergens tussenin 
vallen en worden op bestuurlijk niveau 
opgelost, zoals opzettelijke schending van het auteursrecht, namaak van handelsmerken die niet op 
commerciële schaal plaatsvindt, of niet-opzettelijke inbreuk die op commerciële schaal plaatsvindt. 
Inbreuken op auteursrecht en verwante strafbare feiten die online worden gepleegd, kunnen ook onder het 
bredere toepassingsgebied van cybercriminaliteit vallen, zoals gedefinieerd in het cybercrimeverdrag. 
 
In dit verband laat dit onderzoek zien hoe internationale samenwerking door middel van het gebruik van 
efficiëntere procedures en wettelijke maatregelen van cruciaal belang kan zijn voor de succesvolle 
bestrijding van online IE-inbreuken. 
 
Methodologie 
 
Dit onderzoek heeft tot doel wettelijke maatregelen te identificeren die verband houden met internationale 
justitiële samenwerking in geschillen inzake online IE-inbreuken en inzicht te krijgen in de mogelijke 
voordelen van en tekortkomingen bij de uitvoering en toepassing van dergelijke maatregelen. Dit 
onderzoek heeft betrekking op zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke (en, indien relevant, 
bestuursrechtelijke) samenwerkingsmaatregelen. De primaire focus ligt op inbreuken op auteursrecht en 
handelsmerken, al komen in het onderzoek ook de online inbreuken op andere IE-rechten aan bod (zoals 
handelsgeheimen, octrooien, industriële ontwerpen en geografische aanduidingen). 
 
Het onderzoek is bedoeld om te worden gebruikt als praktisch hulpmiddel. Daarom komen bestaande 
samenwerkingsmaatregelen op internationaal niveau zowel binnen als buiten de EU aan bod op de 
volgende vier hoofdgebieden: 
 

 

Civielrechtelijke IE-
inbreuken 

IE-inbreuken 

Civielrechtelijke IE-
inbreuken 

Strafbaar feit i.v.m. IE 

Cybercriminaliteit 
(incl. cybercrimeverdrag, 

artikel 10) 

Andere strafbare 
feiten 

(bv. voorwaardelijke 
toegang, 

productveiligheid) 
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De gegevens werden verzameld met behulp van verschillende hulpmiddelen: een literatuuronderzoek, 
interviews en gesprekken met focusgroepen, en zaakanalyses. Aan het begin van het project heeft het 
EUIPO contact opgenomen met een groep van dertien deskundigen die deel uitmaken van de EUIPO-
groep van juridische deskundigen om deel te nemen aan een ad-hocdeskundigengroep die het onderzoek 
zou ondersteunen. Ze zijn gekozen op grond van hun kennis van en ervaring met geschillen inzake (online) 
IE-inbreuken en internationale justitiële samenwerking in geselecteerde EU-lidstaten en derde landen. De 
ad-hocdeskundigengroep werd uitgenodigd om de methodologie van het project te beoordelen en hierover 
opmerkingen in te dienen en om het onderzoek te ondersteunen, onder meer door deel te nemen aan 
besprekingen binnen de deskundigengroep, online interviews en, indien mogelijk, voorbeelden van 
geschillen te verstrekken. Naast de ad-hocdeskundigengroep werd door het UNICRI ook afzonderlijk 
contact opgenomen met andere deskundigen om deel te nemen aan de interviews en om voorbeelden van 
geschillen te verstrekken. Er werden in totaal tien voorbeelden van geschillen verzameld en geanalyseerd. 
 
Tot slot zijn er twee proefgeschillen ontwikkeld waarbij meerdere rechtsgebieden betrokken waren (het 
eerste over nagemaakte geneesmiddelen die online in de handel werden gebracht en het tweede hield 
verband met piraterij op het gebied van internetprotocoltelevisie (IPTV)) om de complexiteiten aan te tonen 
voor internationale samenwerking in geschillen inzake online IE-inbreuken en de analyse te sturen van de 
wettelijke hulpmiddelen en maatregelen (civiel-, straf- en bestuursrechtelijk) die beschikbaar zijn om online 
IE-inbreuken te bestrijden. De twee proefgeschillen zijn ontwikkeld op basis van actuele veelvoorkomende 
illegale praktijken, maar hebben geen betrekking op bestaande geschillen. 
 
 
 
Belangrijkste bevindingen 
 
Volgens de deskundigen waarmee is gesproken, zijn twee van de meest efficiënte vormen van 
internationale samenwerking: 1) informele samenwerking tussen onderzoekers en aanklagers uit 
verschillende landen en 2) vrijwillige samenwerking door internettussenpersonen (bv. serviceproviders) in 
derde landen die ervoor kiezen rechtstreeks samen te werken met een onderzoeker of aanklager in een 
ander land. 
 
In het onderzoek wordt beoordeeld hoe de huidige hulpmiddelen en netwerken, zoals het 24/7 Cybercrime 
Network van de G7 en het Europees netwerk van procureurs-generaal op het gebied van intellectuele 
eigendom (European Intellectual Property Prosecutors Network – EIPPN), kunnen worden gebruikt om 
informele en vrijwillige samenwerking te faciliteren en online IE-inbreuken te bestrijden. 

rechtsgebied en 
aanvullende 

samenwerkings-
maatregelen 

een einde maken 
aan inbreuken

verzamelen en 
uitwisselen van 
informatie en 

bewijs

uitvoeren van 
besluiten
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Wanneer er geen informele of vrijwillige samenwerking beschikbaar is, is de volgende meest efficiënte 
stap om zo veel mogelijk te doen met (of binnen) één rechtsgebied. Wanneer een geschil inzake online 
IE-inbreuken (civiel- of strafrechtelijk) niet in één rechtsgebied kan worden uitgevoerd, is formele 
internationale justitiële samenwerking noodzakelijk. 
 

 
 
Vlotte internationale justitiële samenwerking in civielrechtelijke geschillen inzake online IE-inbreuken en 
wederzijdse rechtshulp in strafrechtelijke geschillen inzake online IE-inbreuken zijn van het grootste 
belang. 
 
Internationale samenwerking in civielrechtelijke geschillen richt zich op veelvoorkomende 
grensoverschrijdende problemen, waaronder het bepalen van het (internationale) rechtsgebied en de 
regels betreffende de erkenning en handhaving van buitenlandse vonnissen (voor civielrechtelijke en 
commerciële geschillen), evenals problemen met internationale rechtshulp, waaronder de betekening van 
documenten in en het verkrijgen van bewijs vanuit andere landen. Dergelijke samenwerking beslaat ook 
andere onderwerpen, zoals vorderinggerelateerde samenwerking (bv. de Europese executoriale titel voor 
onbetwiste vorderingen; het Europees betalingsbevel; de Europese procedure voor geringe vorderingen), 
alternatieve geschillenbeslechting (bv. bemiddeling in civielrechtelijke of commerciële geschillen) of 
grensoverschrijdende bevriezing van bankrekeningen. 
 
Een aantal maatregelen ter bestrijding van online IE-inbreuken vormen het onderwerp van een verzoek tot 
justitiële samenwerking: 
• betekening van documenten; 
• blokkeringsmaatregelen; 
• civielrechtelijk beslag op domeinnamen; 
• civielrechtelijke inbeslagneming van inbreukmakende voorwerpen of instrumentaliteiten; 
• inbeslagneming van illegale opbrengsten. 
 
Met betrekking tot wederzijdse rechtshulp vragen landen vaak om bijstand bij de betekening van 
gerechtelijke documenten, bij de overlevering van personen naar wie onderzoek loopt en bij de 
verzameling van bewijsmateriaal voor gebruik in het onderzoeken en vervolgen van strafrechtelijke zaken. 

Vrijwillige 
samenwerking

• De sector, overheidsinstanties en/of derde partijen (zoals ngo’s) hebben praktijken ontwikkeld voor vrijwillige 
samenwerking, die vervolgens zijn onderschreven door de betreffende sector bij de aanpak van bepaalde IE-
inbreuken op internet. Met behulp van dergelijke praktijken kunnen nationale autoriteiten snel en eenvoudig 
bepaalde soorten informatie verzamelen of verzoeken om beschermende maatregelen bij nationale of 
internationale marktdeelnemers (met name serviceproviders of hun tegenhangers in andere landen).

Eén 
rechtsgebied

• De nationale autoriteit tracht het noodzakelijke bewijs te verzamelen en de bewijsvoering rond te krijgen op basis 
van de informatie die beschikbaar is binnen haar rechtsgebied zonder gebruik te maken van samenwerking met 
derden of met andere landen.

Internationale 
justitiële 

samenwerking

• Bij het overgrote merendeel van de geschillen inzake online IE-inbreuken zijn meerdere rechtsgebieden betrokken 
en is internationale justitiële samenwerking dus noodzakelijk.
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Er wordt gebruikgemaakt van de volgende soorten formele verzoeken om wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken: 
 
• betekening van gerechtelijke documenten; 
• verkrijgen van een kopie van gerechtelijke gegevens/strafbladen; 
• verkrijgen van verklaringen van verdachten, getuigen of deskundigen; 
• verkrijgen en in beslag nemen van elektronisch bewijsmateriaal; 
• verzoeken om het onderscheppen van telecommunicatie; 
• verkrijgen van informatie van een financiële instelling; 
• verkrijgen van telefoongegevens; 
• verzoeken om doorzoeking en inbeslagneming; 
• verzoeken om grensoverschrijdende observatie; 
• verzoeken om een gecontroleerde aflevering; 
• verzoeken om een gezamenlijk onderzoeksteam (JIT); 
• verzoeken om een parallel onderzoek; 
• verzoeken om een geheime operatie; 
• in beslag nemen van criminele goederen; 
• in beslag nemen van de opbrengsten van een strafbaar feit; 
• overlevering van gevangenen; 
• overdracht van procedures. 

 
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er over het algemeen een grote verscheidenheid van en een 
groot aantal hulpmiddelen beschikbaar zijn in de EU en op internationaal niveau om internationale 

samenwerking mogelijk te maken, 
waaronder juridische 
instrumenten, maar ook informele 
netwerken, portalen en 
platformen. 
 
Sommige hulpmiddelen bestaan 
al vele jaren (zoals de twee 
Verdragen van Den Haag van 
1965 en 1970 of het verdrag 
inzake de wederzijdse rechtshulp 
van 2000), terwijl andere relatief 
nieuw zijn (zoals 

Verordening (EU) 2018/1805 
inzake de wederzijdse erkenning 
van bevriezingsbevelen en 
confiscatiebevelen). Sommige 
hulpmiddelen zijn beperkt tot een 
zeer specifiek IE-gebied (zoals 

het geneesmiddelencriminaliteitsverdrag, het WHO-Protocol tot uitbanning van illegale handel in 
tabaksproducten of het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad) of zijn nog niet 
zo bekend of worden niet vaak gebruikt (zoals de Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van 
inlichtingen over buitenlands recht (ETS nr. 62)). De doeltreffende toepassing daarvan in geschillen inzake 
online IE-inbreuken is derhalve nog in ontwikkeling. 
 
Een aantal bestaande wettelijke maatregelen heeft specifiek tot doel het vaststellen, versterken en 
harmoniseren van de bescherming en handhaving van IE. In de relevante bepalingen komt over het 
algemeen echter niet specifiek aan bod hoe online IE-inbreuken kunnen worden voorkomen of bestreden. 
Dergelijke wettelijke maatregelen voorzien meestal slechts in minimumvereisten, waardoor er ruimte blijft 
voor de afzonderlijke landen om specifieke nationale maatregelen vast te stellen. Bovendien richten 

Bestuurs-
rechtelijke 
geschillen

2 EU-
hulpmidde

len

Civielrecht
elijke 

geschillen
8 EU-

hulpmidde
len

2 internationale 
civielrechtelijke 
hulpmiddelen

Strafrecht
elijke 

geschillen
14 EU-

hulpmidde
len

14 
internationale 

strafrechtelijke 
hulpmiddelen
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bestaande wettelijke maatregelen zich soms op een specifiek gebied van de illegaliteit (zoals het 
geneesmiddelencriminaliteitsverdrag), terwijl andere zich richten op meer algemene online 
schendingen (zoals het cybercrimeverdrag). Daarnaast zijn veel procedures voor wederzijdse rechtshulp 
ontwikkeld in de tijd vóór het internet, toen het aantal verzoeken slechts een fractie was van het huidige 
aantal verzoeken en ze niet te maken hadden met de vluchtige aard van elektronisch bewijsmateriaal. 
 
Een van de zorgen die vaak werden geuit door deskundigen, had betrekking op vertragingen in de 
uitvoering of de weigering van verzoeken om wederzijdse rechtshulp om inconsistente redenen. 
Soms is dit het gevolg van een gebrek aan precisie in de verzoeken of het ontbreken van een duidelijk 
verband tussen de feiten die zijn opgesomd in het verzoek en de gevraagde bijstand, en soms is dit het 
gevolg van een slechte kwaliteit van de vertaling. Eén deskundige gaf ook aan dat in sommige gevallen 
sprake kan zijn van culturele verschillen. Volgens de geraadpleegde deskundigen kunnen beperkte 
personele middelen bij de bevoegde juridische instanties ook van invloed zijn op de internationale 
samenwerking. In sommige landen hebben aanklagers de bevoegdheid om de te vervolgen zaken te 
selecteren om middelen te besparen en deskundigen uit enkele landen merkten op dat ze mogelijk geen 
zaken selecteren waarvoor formele internationale samenwerking vereist is, aangezien deze langer kunnen 
duren en complexer kunnen zijn. Ontoereikende technische middelen (bv. videoconferentieapparatuur) 
en taalbarrières werden ook genoemd. 
 
Op internationaal niveau wordt er al gewerkt aan de verbetering van het proces van formele wederzijdse 
rechtshulp om vertragingen te voorkomen bij het verkrijgen van elektronische informatie die van cruciaal 
belang is voor het onderzoeken van online IE-inbreuken. Zo stelden de Verenigde Staten van Amerika 
bijvoorbeeld in maart 2018 de Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) vast, waarmee 
bilaterale overeenkomsten worden toegestaan tussen de VS en vertrouwde buitenlandse partners 
waardoor handhavingsinstanties die beschikken over de juiste gerechtelijke toestemming rechtstreeks 
naar technologiebedrijven kunnen gaan die zijn gevestigd in een ander land om toegang te krijgen tot 
elektronische gegevens, in plaats van gebruik te moeten maken van het meer tijdrovende proces van 
wederzijdse rechtshulp. Hoewel de Raad van de Europese Unie in september 2019 een mandaat heeft 
vastgesteld waarmee de Europese Commissie de bevoegdheid kreeg om te onderhandelen over een 
overeenkomst in het kader van de CLOUD Act met de VS, is er op het moment van uitvoering van dit 
onderzoek nog geen bilaterale overeenstemming tussen de VS en de EU op grond van de CLOUD Act 
bereikt. 
 
Binnen de EU hebben recent ontwikkelde instrumenten in grote mate bijgedragen aan de 
vereenvoudiging en versnelling van het proces voor de ontvangst van informatie en 
bewijsmateriaal in reactie op formele verzoeken om wederzijdse rechtshulp in strafzaken (zoals het 
Europees onderzoeksbevel en het Europees aanhoudingsbevel). 
Voor wat internationale samenwerking in civielrechtelijke geschillen inzake IE betreft, beschikt de EU over 
juridische hulpmiddelen voor het verkrijgen van bewijsmateriaal (bv. Verordening (EG) nr. 1206/2001), 
voor de betekening van documenten en gerechtelijke stukken (bv. Verordening (EG) nr. 1393/2007) en de 
erkenning van buitenlandse beslissingen (bv. de Verordening Brussel I) die op brede en efficiënte wijze 
worden toegepast. Er wordt echter in beperkte mate gebruikgemaakt van andere beschikbare EU-
hulpmiddelen, zoals Verordening (EU) nr. 655/2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het 
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van 
schuldvorderingen in dit verband te vergemakkelijken. 
 
Tot slot wordt het bestaan van meerdere speciale netwerken van praktijkbeoefenaars in brede zin 
erkend als uitermate belangrijk voor de bevordering van internationale formele en informele samenwerking, 
omdat deze direct contact, het delen van deskundigheid en de snelle uitwisseling van informatie mogelijk 
maken. De netwerken zijn echter over het algemeen regionaal, waarbij er verschillen bestaan tussen de 
regio’s, en beslaan niet noodzakelijkerwijs alle gebieden (civiel-, straf- en bestuursrechtelijk), noch houden 
ze noodzakelijkerwijs rekening met de specifieke aspecten van het internet.  
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