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SAMENVATTING 

Achtergrond 

In 2020 gaf het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), via het 

Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, opdracht tot 

het uitvoeren van een onderzoek naar inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten) 

via verkopersaccounts op handelsplatforms van derden. Het onderzoek had tot doel een beter 

inzicht te krijgen in de manieren waarop inbreukmakers op IE-rechten misbruik maken van 

online handelsplatforms voor het in de handel brengen van goederen en diensten die de 

intellectuele-eigendomsrechten schenden en hoe de door inbreukmakers gehanteerde 

bedrijfsmodellen werken, om zo nieuwe kennis op te doen om de uitdagingen van dit 

fenomeen doeltreffender aan te pakken. 

De onderzoeksopdracht werd verleend aan het Centre for Intellectual Property Policy and 

Management (CIPPM) van de universiteit van Bournemouth, die hiertoe een team met 

onderzoekers op het gebied van recht en computerwetenschap opzette (1). Het 

onderzoeksteam werd ondersteund door een groep deskundigen, waaronder 

vertegenwoordigers van rechthebbenden, online handelsplatforms, verzend- en 

betaalbedrijven, wetshandhaving, justitie, particuliere onderzoeksdiensten en digitale 

veiligheid. 

Dit verslag is tot stand gekomen op basis van een onderzoek naar de juridische, technische 

en logistieke aspecten van de levering van op IE-rechten inbreukmakende goederen en 

diensten op online handelsplatforms. Er wordt ingegaan op de bestaande literatuur en 

beleidsinitiatieven, het regelgevend kader en jurisprudentierecht en er wordt een kwalitatieve 

analyse gemaakt van de bestaande bedrijfsmodellen en de beschikbare opties voor 

rechtshandhaving om op de inbreuken te reageren. 

(1) Het onderzoeksteam van de universiteit van Bournemouth werd geleid door professor Maurizio Borghi en
professor Vasilis Katos en bestond verder uit dr. Dimitrios Koukiadis, dr. Cagatay Yucel, de heer Panagiotis
Bellonias, de heer Ioannis Chalkias en de heer Dukki Hong.
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Methode 

Het onderzoek van de bedrijfsmodellen werd opgezet aan de hand van een serie 

gestructureerde interviews met deskundigen op dit terrein en een onafhankelijk onderzoek op 

basis van cyberbeveiligingstechnieken. Er werd een reeks gestructureerde interviews 

afgenomen onder deskundigen die merkeigenaren, rechthebbenden, online marktplaatsen, 

douanediensten, koeriersdiensten, verwerkers van betalingsdiensten, justitie en 

wetshandhaving vertegenwoordigen. Het onafhankelijk onderzoek werd uitgevoerd met 

behulp van bij het onderzoek naar cyberbeveiliging gehanteerde benaderingen en werkwijzen 

op het terrein van digitaal forensisch onderzoek en respons op incidenten. Met een dergelijke 

benadering kunnen de zogenoemde tactieken, technieken en procedures (TTP’s) van de 

inbreukmakers worden vastgesteld. De TTP’s werden vervolgens uitgewerkt in de 

beschrijvingen van de business cases en vormden de basis voor het onderzoek van de 

bedrijfsmodellen (2). 

Context van het onderzoek: inbreuk op IE-rechten in een veranderende 
internetomgeving 

In 2019 werd de waarde van in de EU geïmporteerde namaak en illegaal gekopieerde 

producten (piraterij) geschat op maar liefst 119 miljard EUR, oftewel 5,8 procent van alle 
import in de EU (3) Een belangrijk deel van deze waarde komt voor rekening van 

internettransacties. De enorme marktpenetratie van online handelsplatforms zorgt ervoor dat 

dit gewilde kanalen zijn om dergelijke goederen te verkopen. EUIPO en Europol hebben er al 

in 2019 op gewezen dat het misbruik op deze platforms “een belangrijke inkomstenbron is 

geworden voor criminele groepen die betrokken zijn bij de verkoop van namaak en illegaal 

gekopieerde goederen” (4). 

Hoewel de verkoop van inbreukmakende goederen op online marktplaatsen niet nieuw is, zijn 

er enkele opkomende trends die de inspanningen op het gebied van IER-handhaving 

belemmeren. 

(2) Als bijlage bij dit verslag wordt een selectie van 13 casestudy’s gepresenteerd.
(3) OECD/EUIPO (2021) Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, OECD Publishing, Parijs 2021, p. 3 en 58.
(4) EUIPO/Europol (2019) Intellectual Property Crime Threat Assessment 2019, p. 11.
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• Meerdere verkopersaccounts. Criminele organisaties maken systematisch misbruik

van handelsplatforms door onder verschillende namen meerdere accounts te openen

op dezelfde platforms en voor verschillende media.

• Online reclame. Verkopers manipuleren de diensten voor online advertenties door hun

illegale handel in verband te brengen met merken. Ze plaatsen advertenties op legitieme

websites of socialemediaplatforms om bezoekersverkeer om te leiden naar externe

websites of vermeldingen op online marktplaatsen waar goederen worden aangeboden

die inbreuk maken op IE-rechten.

• Aanwezigheid op sociale media. Verkopers kunnen misbruik maken van verschillende

functies van socialemediaplatforms om een groter aantal afnemers te bereiken (5). Ze

kunnen bijvoorbeeld reclame maken voor namaakgoederen via berichten en

boodschappen in een communicatie met openbare, besloten of selecte groepen, of via

live verkoopkanalen, en vervolgens de klanten omleiden naar een illegaal

verkoopkanaal op een extern platform of de voorzieningen voor e-commerce van de

sociale media.

Inbreuken op IE-rechten op online handelsplatforms in kaart brengen 

De inbreukmakende activiteiten op online marktplaatsen hebben hoofdzakelijk betrekking op 

het verkopen van namaak of illegaal gekopieerde goederen. In verscheidene wettelijke 

instrumenten en nationale wetgevingen is een definitie opgenomen van namaak of illegaal 

gekopieerde goederen. Deze definities verschillen aanzienlijk. Voor het doel van dit onderzoek 

verwijst namaak naar een overduidelijke vorm van inbreuk op een handelsmerk, waarbij 

goederen zijn voorzien van een teken dat identiek is aan of anderszins niet te onderscheiden 

is van een geregistreerd handelsmerk. Namaakgoederen lopen uiteen van imitatieproducten 

van lage kwaliteit (‘nepproducten’) tot gekopieerde producten die meer in de buurt komen van 

hoe de merkproducten eruitzien (‘replica’s’). Piraterij heeft betrekking op de verkoop van 

goederen die inbreuk maken op auteurs- of modelrechten. Het is van toepassing op zowel 

fysieke als digitale goederen. 

(5) EUIPO (2021) Monitoring and analysing social media in relation to IP infringement; EUIPO (2021) Social Media
– Discussiepaper. New and existing trends in using social media for IP infringement activities and good practices
to address them, juni 2021.
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Andere vormen van inbreuk op IE-rechten zijn onder meer het gebruik van tekens die 

verwarrend veel lijken op die van de legitieme houder van het handelsmerk of die de reputatie 

van een handelsmerk schade toebrengen. Onder deze minder duidelijke vormen van inbreuk 

vallen zowel eenvoudige als zeer complexe zaken, wat mogelijk onderzoek op ad-hocbasis 

vereist. Bovendien kan inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten ook betrekking hebben op 

de verkoop van producten op de ‘grijze markt’, dat wil zeggen authentieke producten die 

worden geïmporteerd en verkocht zonder de toestemming van de houder van de intellectuele 

IE-rechten. 

Voor het doel van dit onderzoek worden de beschrijvingen gebruikt zoals vermeld in de 

volgende tabel. Deze beschrijvingen kunnen afwijken van de zuiver juridische definities in 

bepaalde rechtsgebieden, maar het idee is dat alle bestreken activiteiten en goederen op de 

een of andere manier de intellectuele-eigendomsrechten schenden. 

INBREUKMAKENDE GOEDEREN: VOORBEELDEN 

Fysiek Digitaal 

Namaak 
• Nepproducten (imitaties van lage

kwaliteit)
• Replica’s (kopieën die er hetzelfde

uitzien)

• CAD-bestanden (Computer
Aided-Design) voor 3D-afdrukken

Piraterij 

• Kopieën van auteursrechtelijk
beschermde inhoud op fysieke
dragers (cd, dvd)

• Replica’s van modelvoorwerpen
• Apparaten die de TPM omzeilen
• Smartcards voor tv-decodering
• Volledig geladen decodeerkastjes

en -schijven 

• Softwarekopieën
• Activeringscodes voor software,

videospellen of databases
• Gehackte accounts voor

streamingdiensten
• CAD-bestanden (Computer

Aided-Design) 

Verwarring 
• Merknaam, logo of verpakking die

lijken op het origineel op 
gelijksoortige goederen 

• Merknaam en/of logo die lijken op
het origineel op gelijksoortige
digitale goederen, bijv. software,
videospellen of apps

Exploitatie van het 

merk 
• Gebruik van beroemde merken op

goederen die niet met dat merk te
maken hebben

• Gebruik van beroemde merken in
virtuele werelden of op niet-
vervangbare tokens

Grijze markt 
• Parallelimport
• Overproducties
• Afgekeurde producten

• n.v.t.

Welk online platform de inbreukmaker op intellectuele-eigendomsrechten kiest, is in hoge 

mate afhankelijk van het soort goederen of diensten die te koop worden aangeboden, de 

doelgroep en of de inbreukmaker een ‘sporadische’ of ‘systematische’ verkoper is. Naast 

‘algemene’ groothandels- en veilingmarktplaatsen zijn er ‘gespecialiseerde’ marktplaatsen, 

bijvoorbeeld voor handgemaakte goederen, onafhankelijke winkels, digitale goederen (bijv. 
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videospellen en softwarelicenties) en niet-vervangbare tokens (non-fungible tokens, NFT). 

Een steeds belangrijkere rol wordt gespeeld door de ‘sociale handel’, te weten C2C- en B2C-

verkoop via sociale media. Belangrijke socialemediaplatforms hebben hun eigen e-commerce 

ontwikkeld. Een groeiende trend is het gebruik van live-streaming op sociale media om het 

product in de handel te brengen en aan kopers te demonstreren. 

Systematische verkopers van namaak kunnen ook gebruikmaken van illegale marktplaatsen 

op het ‘darknet’, waar transacties anoniem plaatsvinden met gebruik van cryptovaluta. 

In de tabel hieronder wordt een indicatie gegeven van de marktplaatsen van bestemming 

voor elke categorie inbreukmakende goederen, op grond van de kans dat een gegeven 

product op een bepaald soort marktplaats wordt ontdekt. 

Inbreukmakende goederen 

Soort marktplaats I. Namaak
II. 

Piraterij 
III. 

Verwarring 
IV. 

Exploitatie 
V. Grijze

markt

Groothandel 

Veiling/tweedehands 

Handvaardigheid / 
kunst 

Sociale media 

Arbeid / diensten 

Digitale goederen 

Darknet 

Een op de toeleveringsketen gerichte onderzoeks- en handhavingsaanpak 

Het proces dat ten grondslag ligt aan inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten via 

verkopersaccounts op handelsplatforms van derden bestaat uit een toeleveringsketen van 

zeven stappen, vanaf de productie tot de levering van het inbreukmakende goed. Het is een 

continu proces via een stroom aan informatie, fysieke artikelen en geld, waarbij een aantal 

tussenpersonen betrokken zijn. Vanuit het oogpunt van handhaving neemt de zichtbaarheid 

van de illegale activiteit naar verwachting af naarmate we teruggaan in de toeleveringsketen 

(van rechts naar links) en toe naarmate we dichter bij de klant komen (verzenden, helemaal 

rechts). 

Laag 

Hoog 
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Over de hele toeleveringsketen gebruiken inbreukmakers een aantal technieken om te 

ontsnappen aan handhavingsmaatregelen, zoals technieken om detectie, verwijdering, 

inbeslagneming of verbeurdverklaring van goederen te ontlopen. Deze vormen de basis voor 

de maatregelen die de actoren op het gebied van handhaving in elke fase van de keten 

kunnen nemen. Deze maatregelen omvatten onderzoek en wetshandhaving, alsook 

zelfregulerende handhavingsmaatregelen. 

De tabel hieronder geeft een samenvatting van de belangrijkste handhavingsmaatregelen 

die in elke fase van de toeleveringsketen ter beschikking staan van wetshandhavers, online 

platforms en houders van IE-rechten. 

HANDHAVINGSMAATREGELEN 

• Volgen van materialen: vaststellen van hotspots waar de

materialen worden geproduceerd of vandaan komen en een

database met locaties bijhouden.

• Douanecontrole: gebruikmaken van historische gegevens van

landen van herkomst en/of bekende hotspots en informatie over

douane-inklaringsformulieren.

• Blokkeren van de bankrekeningen van de producenten.

• Volgen van trends en seizoensgebonden gebeurtenissen die van

invloed zijn op de productie van goederen (bijv. aan het begin van

sportevenementen, het uitbrengen van populaire producten).

• Verbeurdverklaring/inbeslagneming van goederen: de

voorraad van de inbreukmakers op intellectuele-eigendomsrechten

doorzoeken en de inbreukmakende artikelen in beslag nemen.

Grondstoff
enlevering Productie Opslag en 

voorraad
Online te 

koop 
aanbieden

Op de markt 
brengen Verkopen Verzenden

2. 
Productie

3. Opslag
en

voorraad

1. 
Grondstoff
enlevering
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• Opsporing van de verkopers van de illegale artikelen die

onbewust door het handelsplatform worden gehost.

• Activering van procedures voor melden-en-verwijderen:

verwijderen van vermeldingen en verkopersaccounts.

• Rode vlaggen volgen: waarschuwingsindicatoren voor een

marktplaats, zoals aanbiedingen die: ‘te mooi zijn om waar te zijn’

en/of in korte tijd een opgeblazen hoeveelheid positieve feedback

krijgen.

• Communicatie bewaken: online communicatie op

socialemediaplatforms, communicatie tussen collega’s en

advertentie-applicaties volgen.

• Verwijderen van reclame: verwijderen van zoektermen voor

advertenties, verwijderen van resultaten uit de lijst in

zoekmachines, verwijderen van een product of verkopersaccount.

• Contact leggen met banken/financiële autoriteiten om de

entiteiten achter financiële transacties op te sporen en te

identificeren en bankrekeningen te blokkeren.

• Contact leggen met betaaldienstverstrekkers om transacties te

blokkeren als wordt vastgesteld dat een verkoper illegaal verkoopt.

• ‘Follow-the-money’-onderzoeken: een volledig profiel van de

verkopers opstellen aan de hand van een analyse van de

financiële transacties die worden onderzocht.

• Testaankopen: het kopen van producten die inbreuk maken op

IE-rechten om het vereiste bewijs te verzamelen voor een zaak

tegen een illegale verkoper.

• Contact leggen met koeriersdiensten/postbedrijven om de

distributie van namaakproducten te voorkomen en/of de adressen

van de distributeurs vast te stellen.

• Contact leggen met de douane om procedures voor

inbeslagneming en verbeurdverklaring van inbreukmakende

goederen in gang te zetten en gegevens op te vragen nadat de

goederen zijn vernietigd.

4. Online te
koop

aanbieden

5. Op de
markt

brengen

6. Verkoop

7. 
Verzenden
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• Inbeslagneming van goederen bij de douane of postbedrijven.

• Bewaking van routes om de herkomst van het product, de

distributeurs en de verkopers te ontdekken en de manier waarop

de producten worden doorgegeven aan de kopers.

• Volgen van verdachten die via regelmatige routes ongebruikelijke

hoeveelheden of onverwachte bestellingen ontvangen.

Maatregelen, beleid en strategieën voor doeltreffende handhaving 

Het aanpakken van inbreuken op IE-rechten op handelsplatforms van derden vereist een 

aantal maatregelen, beleidsbepalingen en tactieken. Deze omvatten 

handhavingsmaatregelen en vrijwillige maatregelen die worden genomen als onderdeel van 

de samenwerking tussen alle betrokken belanghebbenden. In de EU vormt het in 2011 

ondertekende en in 2016 herziene MvO het algemene raamwerk voor deze vrijwillige 

maatregelen (6). Goede werkwijzen krachtens het MvO omvatten proactieve maatregelen 

die zijn gericht op het voorkomen van inbreukmakende activiteiten voordat ze plaatsvinden en 

reactieve maatregelen die zijn gericht op het onderdrukken of beperken van het effect van 

die activiteiten zodra ze plaatsvinden. 

• Vrijwillige proactieve en preventieve maatregelen. De rechtsgrondslag voor deze

maatregelen wordt gevormd door de contractuele verbintenissen die voortvloeien uit de

aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van online marktplaatsen, waarin de

verkoop van goederen die inbreuk maken op de rechten van derden is verboden. Deze

maatregelen zijn gezamenlijk met de houders van IE-rechten ontwikkeld en omvatten

het volgende.

(i) Beleid voor recidivisten: de accounts van gebruikers die herhaaldelijk de

Algemene Voorwaarden schenden, kunnen worden geschorst of uitgeschakeld.

(ii) Identiteitscontrole: om de effectiviteit van het beleid tegen herhaalde inbreuken

te waarborgen, moeten gebruikers van platforms als voorwaarde voor het openen

(6) Europese Commissie (2016) Memorandum van overeenstemming over de internetverkoop van
namaakgoederen, https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-
understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
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van een account een geldig legitimatiebewijs overleggen, zoals een 

identiteitsbewijs of een bewijs van adres. Op handelsplatforms kan ook een 

bedrijfsvergunning worden gevraagd en kan het gebruik van bepaalde 

trefwoorden in de naam van het profiel worden beperkt. 

(iii) Traceerbaarheid van producten: belangrijke handelsplatforms hebben

systemen voor de traceerbaarheid ingevoerd, waarin elk artikel wordt voorzien van

een unieke code om de authenticiteit te controleren voordat het artikel bij de klant

terechtkomt.

(iv) Overige technologische voorzorgsmaatregelen: op handelsplatforms en in

sociale media wordt technologie voor het filteren van zoektermen, het toezien op

de inhoud en het herkennen van afbeeldingen toegepast om inbreukmakende

vermeldingen op te sporen voordat de verkoop wordt afgerond.

• Melden-en-verwijderen: meldings- en verwijderingsprocedures vormen de

belangrijkste vrijwillige reactieve maatregelen voor het stroomlijnen van het online

beschikbare proces van melden en verwijderen van inbreukmakende inhoud.

Overeenkomstig de in het kader van de MvO ontwikkelde goede werkwijzen omvatten

doeltreffende meldings- en verwijderingsprocedures het volgende:

(i) informatiepakketten voor houders van rechten, met uitvoerige instructies over

de informatie die moet worden verstrekt om de melding te activeren.

(ii) tools voor het beheren van meerdere meldingen of groepsgewijze verzoeken,

die de houders van rechten in staat stellen in een enkel verzoek tot verwijdering

meerdere inbreukmakende vermeldingen op te nemen.

(iii) programma’s voor ‘betrouwbare flaggers’ met verkorte voorrangskanalen voor

meldingen en snellere verwijdering voor ‘vertrouwde’ houders van rechten met

gespecialiseerde deskundigheid en speciale technologie voor het opsporen en

identificeren van inbreukmakende inhoud.

(iv) zoek- en rapportagetools om de procedure voor het zoeken naar mogelijk

inbreukmakende content op het platform te vergemakkelijken door middel van

herkenning van afbeeldingen en andere technologieën.
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(v) informatie voor gebruikers over de reden van de verwijdering en de mogelijke

consequenties van herhaalde inbreuken, alsook gemakkelijk toegankelijke

informatie over het recht op beroep of een tegenkennisgevingsprocedure tegen

de kennisgeving van de houder van de IE-rechten.

• Automatische opsporingsmaatregelen. Zowel bij proactieve als reactieve

maatregelen spelen opsporingssystemen op basis van kunstmatige intelligentie en

machineleren een steeds grotere rol.

Naast de in samenwerking met de online marktplaatsen ontwikkelde vrijwillige maatregelen, 

nemen houders van rechten en handhavingsinstanties maatregelen op het gebied van 

onderzoek en handhaving die een breder bereik hebben en de volledige toeleveringsketen 

omspannen. 

• ‘Follow-the-money’-onderzoek. Een ‘follow-the-money’-aanpak bestaat erin de

financiële transacties van illegale activiteiten te bewaken en er gegevens uit te halen,

met het doel om bewijs te verzamelen en/of de activiteit te verstoren. Deze aanpak

vereist dat de verschillende betrokken belanghebbenden, met name de betaaldiensten,

met elkaar samenwerken en is reeds toegepast in gerechtelijke procedures tegen

inbreukmakers op IE-rechten.

• Douane- en grenscontroles. De douaneautoriteiten in de Unie hanteren

gestroomlijnde procedures en verkorte tijdschema’s om verdachte inbreukmakende

goederen in kleine pakketten te vernietigen en verstrekken op verzoek gegevens aan

de houders van de rechten.

• Handhaving op het ‘darknet’. Gezien de anonimiteit van online leveranciers en

mogelijke gelieerde bedrijven levert de handhaving op het ‘darknet’ specifieke

uitdagingen op. Wereldwijde samenwerking tussen wetshandhavingsautoriteiten heeft

geleid tot de sluiting van marktplaatsen op het darknet.

Vervolging van leveranciers 

Er kunnen juridische stappen tegen leveranciers worden genomen voor het invoeren, te koop 

aanbieden en distribueren van goederen die inbreuk maken op IE-rechten. De procedures 
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kunnen worden ingesteld door houders van IE-rechten of door exploitanten van online 

marktplaatsen, of door beiden gezamenlijk. Hoewel de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor 

inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten op Europees niveau grotendeels geharmoniseerd 

is, valt de strafrechtelijke aansprakelijkheid, in ieder geval wat betreft inbreuk, nog steeds 

onder de bevoegdheid van de nationale wetgeving. In de meeste lidstaten van de EU worden 

alleen strafrechtelijke sancties voor inbreuken op handelsmerken of auteursrechten en 

aanverwante rechten opgelegd wanneer de inbreukmaker handelt met mens rea of opzet en 

op commerciële basis. Deze criteria worden echter niet op uniforme wijze in de lidstaten 

uitgelegd. 

De EU-27 kent weinig voorbeelden van gerechtelijke procedures tegen individuele verkopers. 

Uit het beschikbare jurisprudentierecht valt op te maken dat op basis van objectieve factoren 

kan worden vastgesteld of er sprake is van opzet, zoals het gebrek aan uitdrukkelijke 

toestemming van de houder van het handelsmerk of veronderstelde kennis van het feit dat 

het namaakproducten betreft. Het criterium op commerciële schaal is minder duidelijk en 

hangt sterk af van het transactievolume. Bewijs van activiteiten zoals het ontvangen en 

verzenden van bestellingen is van cruciaal belang voor het vaststellen van het volume dat in 

nationale rechtsgebieden is vereist om strafrechtelijke sancties te kunnen opleggen. 

Rechterlijk bevel tegen tussenpersonen 

In combinatie met rechtsgedingen tegen leveranciers kunnen de houders van IE-rechten ook 

verhaal halen bij de exploitanten van online marktplaatsen en andere tussenpersonen in de 

toeleveringsketen. Hierbij gaat het met name om magazijnen, advertentieplatforms, 

betaaldiensten en verzendbedrijven. De beschikbare rechtsmiddelen bestaan uit een 
rechterlijk bevel, dat ook door de gerechtelijke autoriteiten kan worden opgelegd als de 

tussenpersoon niet voor de inbreuk aansprakelijk is of van aansprakelijkheid is gevrijwaard. 

Rechterlijke bevelen tegen tussenpersonen kunnen tot doel hebben dat niet alleen bestaande 

inbreuken worden beëindigd, maar ook verdere inbreuken worden voorkomen. Hiervoor is de 

tenuitvoerlegging van enkele proactieve taken op het gebied van bewaking vereist. Uit hoofde 

van de EU-wetgeving wordt het toepassingsgebied van dergelijke bewakende taken beperkt 

door de bepalingen van de richtlijn inzake elektronische handel (7) en kan het worden afgeleid 

(7) Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt
(“richtlijn inzake elektronische handel”), artikel 15, lid 1).
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uit de benadering op basis van ‘dubbele identiteit’ zoals voorgesteld door advocaat-

generaal Jääskinen in de zaak ‘L’Oréal tegen eBay’: "dat het in de betrokken zaken om 

dezelfde inbreukmakende derde moet gaan en om hetzelfde merk waarop inbreuk is gemaakt” 

(8). 

De kwestie van jurisdictie 

Vanwege het transnationale karakter van inbreuken op IE-rechten via verkopersaccounts op 

marktplaatsen van derden, is de kwestie van jurisdictie een essentieel aspect voor 

doeltreffende handhaving. In het algemeen zijn eisers verplicht een zaak aanhangig te maken 

bij de rechtbank van de plaats waar de verwerende partij is gevestigd, maar het is ook 

mogelijk om een geding te starten op de plaats waar de schade is opgetreden, waar de 

gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, plaatsvond of waar de inbreuk werd gepleegd. 

Met betrekking tot de toewijzing van jurisdictie in civiele procedures is een belangrijke factor 

die in overweging moet worden genomen of de inbreukmakers zich richtten op de EU (in het 

geval van IE-rechten voor de gehele Unie) of op een specifieke lidstaat. Als dit is 

vastgesteld, kan de houder van het IE-recht een procedure aanhangig maken bij de 

rechtbanken van de jurisdictie waar de inbreuk op was gericht. 

IE-RECHTEN 
RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VASTSTELLEN VAN 
DE JURISDICTIE IN INTERNATIONALE (PAN-EUROPESE) 
IE-GESCHILLEN 

Uniemerken Uniemerk-verordening nr. 2017/1001 (9), artikel 125 

Gemeenschapsmodellen Gemeenschapsmodel-verordening nr. 6/2002 (10), artikel 82 

Nationale intellectuele-

eigendomsrechten 

(nationale 

Brussel I Verordening (herschikking) (11) 

(8) Conclusie van AG Jääskinen (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal SA-eBay, EU:C:2010:757, § 182).
(9) Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk,
PB L 154 van 16.6.2017, blz. 1.
(10) Verordening (EU) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, zoals
gewijzigd, PB L 386 van 29.12.2006, blz. 14).
(11) Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking), 
PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1.
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handelsmerken, 

auteursrechten en 

verwante rechten, 

octrooien enz.) 

De erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen tussen lidstaten van de Unie 

is op uniforme wijze geregeld in de Brussel I Verordening (herschikking). De tenuitvoerlegging 

van vonnissen in andere rechtsgebieden dan EU-lidstaten kan uiterst ingewikkeld zijn 

vanwege de verschillen in nationale wetten. 

De jurisdictie in strafrechtelijke zaken is in het algemeen gebaseerd op het 

territorialiteitsbeginsel. Op dit moment bestaan er in de Europese wetgeving geen bindende 

instrumenten om geschillen inzake de jurisdictie in strafrechtelijke zaken op te lossen. Het 

Verdrag inzake cybercriminaliteit van de Raad van Europa uit 2001 (12) is echter een belangrijk 

instrument van internationaal recht aan de hand waarvan de toewijzing in strafrechtelijke 

procedures tegen online inbreukmakers op auteursrechten kan worden vastgesteld (13). 

(12) Verdrag inzake cybercriminaliteit, serie Europese Verdragen, nr. 185.
(13) EUIPO (2021) International judicial cooperation in intellectual property cases, maart 2021, blz. 33.
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