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ADVIES van de BENELUXRAAD VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Online toegang tot dossiers BBIE
De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxraad) heeft kennis genomen van het
verzoek van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
(BBIE) om een advies uit te brengen over de wenselijkheid dossiers online toegankelijk te
maken voor gebruikers (werkdocument van 18 november 2014).
De Beneluxraad heeft deze kwestie tijdens zijn vergadering op 1 december 2014 in Den Haag
besproken. Voor de details van de discussie kan worden verwezen naar het verslag van deze
vergadering.

In vervolg op dit verzoekbrengt de Beneluxraad het volgende advies uit:

1. Over het beginsel in het algemeen
De Beneluxraad meent dat digitale toegankelijkheid van stukken in beginsel wenselijk is. De
werkwijze bij het BHIM (aan ingelogde gebruikers wordt de mogelijkheid geboden alle
correspondentie en stukken in het online register te raadplegen) wordt in het algemeen goed
ontvangen.

2. Over de behoefte aan vertrouwelijkheid
De Beneluxraad is van mening dat:
- beslissingen van het BBIE en aktes die ten grondslag liggen aan registergegevens
altijd openbaar moeten zijn;
- door partijen ingediende stukken en argumenten moeten in beginsel openbaar zijn,
tenzij de indiener ervan de wens heeft uitgesproken vertrouwelijkheid te handhaven.
Deze wens hoeft niet gemotiveerd te worden en moet niet door het BBIE beoordeeld
worden.
Volgens de Beneluxraad is het in geval van geschil niet wenselijk dat het BBIE tot taak krijgt
de vertrouwelijkheid inhoudelijk te toetsen of de belangen van partijen in het geding ten
aanzien van die vertrouwelijkheid af te wegen; deze taak komt in voorkomend geval aan de
rechter toe.
Door de Beneluxraad wordt hieraan toegevoegd dat het nuttig zou zijn de kennisgeving van
vertrouwelijkheid te automatiseren (mogelijkheid voor gebruikers om op een knop te drukken
om aan te geven dat een bepaald stuk als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt) en dat
hiervoor een goed functionerend systeem wordt opgezet met voldoende garanties voor de
technische betrouwbaarheid daarvan.
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3. Over de beperking van de inzage
De Beneluxraad is geen voorstander van de invoering van een taks voor inzage in dossiers,
maar vindt het nuttig een drempel op te werpen tegen al te enthousiast inkijken van grote
aantallen dossiers (eventueel met behulp van zoekrobots). De Beneluxraad laat het aan het
BBIE over om hiervoor een technisch geschikte oplossing te vinden (bijvoorbeeld gratis
toegang tot een bepaald aantal inzagen of onbeperkte gratis inzage, maar downloaden en
afdrukken tegen betaling).

4. Over de overgangsregeling
De Beneluxraad meent dat alle stukken die nu ook al openbaar zijn zonder bezwaar
elektronisch openbaar kunnen worden gemaakt – uiteraard onder voorbehoud van de
mogelijkheid om het papieren archief alsnog te digitaliseren. De Beneluxraad is echter van
mening dat de nieuwe regels over de openbaarheid van stukken niet met terugwerkende kracht
mogen worden toegepast: stukken die voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels zijn
ingediend kunnen niet ambtshalve openbaar worden gemaakt, maar enkel met toestemming
van betrokken partijen.
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