Jaarverslag 2011
Een roerig maar belangrijk jaar. Zo is 2011 te typeren; in het algemeen maar zeker ook voor het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Terwijl we konden vieren dat we veertig jaar bestaan,
werkten we hard aan projecten die de toegang tot intellectueel eigendomsrechten vergemakkelijken voor
onze klanten. Ook investeerden we in nog verdere digitalisering van onze dienstverlening. Zo kunnen
klanten altijd en overal interactief gebruik maken van de diensten die wij aanbieden. Een belangrijke
mijlpaal was verder de instemming van de Raad van Bestuur met het ontwikkelen van een roadmap
voor het realiseren van IT-samenwerking op het gebied van octrooien.
Intussen woedde in de wereld de economische crisis voort; een situatie die ook zijn weerslag had op
het BBIE. Maar ondanks deze turbulente omgevingsfactoren hebben we 2011 met een positief resultaat
afgesloten. We kijken dan ook met trots terug op het afgelopen jaar.
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Veertig jaar BBIE

Succesvol ondernemen
begint met registreren

Veertig jaar BBIE
Een bijzondere studiemiddag voor onze relaties, een groots feest met

Dit toonaangevende instituut deed in opdracht van de Europese

het eigen personeel en een speciaal boek. Het BBIE bestond in 2011

Commissie studie naar het functioneren van het Europese merken

veertig jaar; een robijnen jubileum dat we met iedereen wilden vieren.

systeem. In ons jubileumboek bespreekt zij haar belangrijkste
bevindingen.

Trademarks: All about Perception? was de titel van de bijzondere

HOME

studiemiddag die het BBIE op 3 februari 2011 organiseerde. Tijdens deze

Uiteraard stonden we ook met ons personeel stil bij het jubileum.

feestelijke middag voor externe relaties lichtten sprekers uit verschillende

De beroemde ontwerper Piet Hein Eek had speciaal voor het BBIE

disciplines hun visie op merkwaarde en merkperceptie toe. Ook werd

tafels, banken en een spreekgestoelte ontworpen. Het personeel

In Varietate Concordia? gepresenteerd, ons jubileumboek over het

zaagde, timmerde en assembleerde deze meubels zelf tijdens een

naast elkaar bestaan van nationale en communautaire merken. We zijn

feestelijk samenzijn op 9 september 2011. En zo ontstonden via

trots op de verscheidenheid aan auteurs die een bijdrage aan dit boek

unieke teambuilding, communicatie en samenwerking blijvende

leverden, net als op de bijdrage van het Max Planck Institute.

herinneringen aan ons veertigjarig bestaan.
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Investeren in de toekomst
Voor altijd zullen we ons 2011 herinneren als het jaar van de ernstige

Uit de financiële paragraaf van dit verslag blijkt duidelijk dat de Directie

economische crisis in de Europese Unie. Begrotingen van alle lidstaten

de operationele uitgaven scherp in het oog houdt en tegelijk in de

staan onder druk en regeringen bezuinigen flink. Dat raakt iedereen,

toekomst investeert. Zo verbeteren en waarborgen we de prestaties

ook het bedrijfsleven en bovenal de kwetsbare groep kleine en

van de IT-tools van het BBIE. Ook zetten we binnen ons Bureau veel

middelgrote ondernemingen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele

projecten in gang die tot doel hebben de dienstverlening aan onze

Eigendom (BBIE) kon ook in 2011 een bescheiden tegemoetkoming

klanten te verbeteren en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

leveren aan onze toch al zwaar getroffen klanten door de taksen

Binnen de verscheidenheid aan projecten die we in 2011 startten, is

wederom (al sinds 2005) gelijk te houden. In de geglobaliseerde wereld

met name veel aandacht geweest voor Project Management. Dit werpt

economie is de Benelux geen eilandje dat in zijn eigen behoefte kan

inmiddels zijn vruchten af, mede dankzij de excellente professionele

voorzien.

inzet van onze medewerkers.

Wij streven er vóór alles naar zwaardere financiële lasten voor hen te
voorkomen. Het doet me dan ook deugd dat we het boekjaar 2011 met
een positief financieel resultaat kunnen afsluiten zonder verhoging
van onze tarieven.
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Investeren in de toekomst
Op octrooigebied was 2011 een druk jaar: de Raad van Bestuur stemde

Tevreden zijn we met de versterking van onze betrekkingen met de

in met de roadmap voor realisatie van IT-samenwerking bij beheer van

WIPO (World Intellectual Property Organization) en het OHIM (Office

octrooien in onze lidstaten. Er is een aanbesteding uitgeschreven die

for Harmonization in the Internal Market). We werken samen aan

geheel voldoet aan de Europese regels voor overheidsopdrachten.

diverse projecten om de toegang tot intellectuele eigendomsrechten
te vereenvoudigen. En niet te vergeten de invoering binnenkort van

De Raad merkt deze nieuwe activiteit aan als aanvullende taak in de

het Engels als derde werktaal bij het BBIE om onze klanten beter van

zin van artikel 1.3, sub c) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele

dienst te zijn.

Eigendom. Ook heeft de Raad de lidstaten aanbevolen hun nationale
wetgeving over octrooien zoveel mogelijk te harmoniseren.
Zo bevordert de Raad de uitvoering van de IT-roadmap en houdt hij
de ontwikkelings-, implementatie- en operationele kosten van het
gemeenschappelijk informatiesysteem beperkt.
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Investeren in de toekomst
Een teleurstelling in 2011 daarentegen was het herhaalde uitstel door

maar toch vooral een voortdurende, snelle ontwikkeling doorgemaakt,

de Europese Commissie van haar wijzigingsvoorstellen voor de

met als bekroning het nieuwe Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele

verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Terwijl onze eigen met

Eigendom (BVIE). Door dit nieuwe verdrag goed te keuren hebben

wetswijzigingen belaste Benelux-organen uitstekend werk hebben

de lidstaten hun uitdrukkelijke wil kenbaar gemaakt hun samen

verricht. Een van de belangrijkste resultaten is een wijzigingsprotocol

werking op het gebied van de intellectuele eigendom voort te zetten

bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het

en zelfs te intensiveren.

Benelux-Gerechtshof. Deze zal kennis kunnen nemen van beroepen
tegen beslissingen van ons Bureau zodra parlementaire goedkeuring

Al mijn collega’s hebben bijgedragen aan dit resultaat. Zij waarborgen

in onze lidstaten verkregen is.

voor een groot deel de toekomst van het Bureau. Daar ben ik hen
bijzonder dankbaar voor!

In 2011 hadden we een belangrijke verjaardag te vieren: die van
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veertig jaar Benelux-samenwerking op merkengebied! In die veertig

Edmond Simon,

jaar heeft deze samenwerking zeker hoogte- en dieptepunten gekend,

Directeur-Generaal
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Resultaten op hoofdtaken
Het herstel van het aantal merkdepots in 2010 zette zich voort in 2011,

Het verbeteren van onze dienstverlening stond ook in 2011 centraal.

zij het minder duidelijk (+ 1,8%). Het aantal van ruim 22.600 depots

Zo hebben we de procedure voor reproductie van beeldmerken

is wel nog lager dan het volume van 2008. Een verontrustende

vereenvoudigd: het is niet langer nodig deze op papier in te dienen.

ontwikkeling zien we bij het aantal depots dat vanwege betalings

Een belangrijk feit in 2011 is de lancering van een nieuw portaal.

achterstanden ongeldig wordt verklaard. Wat vernieuwingen van

Daarmee is niet alleen de website sterk gemoderniseerd, maar ook

merken betreft was er juist sprake van een sterke daling ten opzichte

de basis gecreëerd voor alle online diensten die het Bureau geleidelijk

van 2010 (-12%). Het aantal ingediende opposities is stabiel gebleven,

gaat ontwikkelen. Het portaal is in ieder geval nu al gebruiksvriendelijker

net als het aantal depots voor tekeningen en modellen. Met een groei

met een unieke login voor de online diensten en een digitaal formulier

van ruim 18% bevestigt het i-DEPOT dat het voorziet in een reële

voor rechtstreekse communicatie met het Bureau.

behoefte van bedrijven en ontwerpers.
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Resultaten op hoofdtaken
Ook de juridische activiteiten zijn in 2011 in een hoog tempo

Tot slot hebben we veel energie gestoken in de voorlichting aan

voortgezet. Het percentage voorlopige weigeringen ten opzichte van

(huidige en potentiële) klanten. We namen ondermeer een nieuw

het jaarverslag 2010 (cijfers over 2009) is fors gedaald (8,6% tegen

systeem voor relatiebeheer in gebruik om de contacten en samen

10,9%). Juridische Zaken stelde in 2011 610 argumentatiebrieven op

werking met partners te optimaliseren. En in het najaar startte een

rond voorlopige weigeringen en ze nam 220 oppositiebeslissingen.

succesvolle campagne over het i-DEPOT.
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Bijzondere projecten
De overgangsperiode voor het merkenstelsel in de BES-eilanden

een aanbesteding. De Raad van Bestuur heeft de begeleiding van dit

(Caribisch Nederland) liep op 10 oktober 2011 af. De balans opmakend

project aan het Bureau toevertrouwd. Ook hebben we ons kandidaat

van de extra taak die het Koninkrijk der Nederlanden ons had

gesteld voor de vestiging van het gemeenschappelijk IT-platform dat

toevertrouwd, is het eindresultaat positief. Ruim 5.000 bevestigende

voor de octrooisystemen van de drie landen opgezet wordt.

depots, de procedure voor indiening is geautomatiseerd, er is een
online register en een speciale site. En de samenwerking met het

In 2011 is ook bijzondere aandacht uitgegaan naar IT-aspecten binnen

ministerie en de lokaal betrokken sectoren is vruchtbaar.

het Bureau. We hebben meerdere grote IT-projecten afgerond –
CaribIE, TM View, portaal – en nieuwe projecten gestart – ondermeer

Eén van de projecten waarin we veel tijd en energie steken is het

de applicatie elektronisch betalen en de herinrichting van het IT

Benelux Patent Platform. In dit project voor IT-samenwerking tussen

beveiligingssysteem. Ook hebben we een volledige audit van de

de Benelux-landen op octrooigebied boekten we in 2011 beslissende

IT-afdeling laten uitvoeren. De resultaten hiervan zijn waardevol;

vooruitgang. Aansluitend op de roadmap voor dit project gaven de

ze kunnen de forse investeringen optimaliseren die het Bureau de

Benelux-landen groen licht voor de start van concrete werkzaamheden

komende jaren op dit vlak wil realiseren.

in de vorm van het opstellen van een bestek en het uitschrijven van
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Internationale samenwerking
Het BBIE heeft in 2011 de laatste hand gelegd aan de Nederlandse

projecten die vanaf eind 2012 in het kader van het Cooperation Fund

vertaling van de lijsten van de Goods & Services Manager, een

uitgevoerd moeten worden, te willen implementeren. En we nemen

classificatie-instrument van het WIPO. Alle gebruikers in de Benelux

deel aan het door het communautair bureau gelanceerde convergentie

hebben per 1 januari 2012 toegang tot dit instrument via ons systeem

programma dat de harmonisatie van de praktijken van de verschillende

voor elektronische depots (BOF). De samenwerking met het WIPO

bureaus in Europa bevordert.

verliep uitstekend. Het BBIE maakt deel uit van de pilotgroep voor
het project IRPI dat gericht is op de automatisering van de procedure

Tot slot hebben we in 2011 meerdere internationale seminars

voor aanvragen van internationale merken bij het WIPO.

georganiseerd in ons eigen pand in Den Haag. Zo hielden we een
seminar over het tekeningen- en modellensysteem in China in het

In het Cooperation Fund van het OHIM neemt het BBIE deel aan drie

kader van het project IRP2. Deze bijeenkomst werd georganiseerd

projecten. Twee daarvan, Architectuur en TM-XML, zijn in 2011 afgerond.

samen met het OHIM en de Europese Unie. Ook vermeldenswaardig

Het derde project, Image Search, voltooien we volgens plan in 2012.

is het symposium over de internationale bescherming van tekeningen

Verder heeft het BBIE het OHIM laten weten niet minder dan negen

en modellen (het systeem van Den Haag) dat we samen met de WIPO,
ECTA en BMM organiseerden.
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Ontwikkeling op wetgevingsgebied
Rond wetgeving heeft het BBIE een druk jaar achter de rug. In juli

Verder hebben we in 2011 gewerkt aan verschillende wijzigingen in

2010 ondertekende het Comité van Ministers het laatste wijzigings

het Uitvoeringsreglement van het BVIE. Hieronder vallen de toevoeging

protocol van het BVIE. De nationale parlementen moeten dit wijzigings

van het Engels als derde werktaal bij het BBIE en de invoering van

protocol nog altijd goedkeuren. In de tussentijd is het Bureau in 2011

aanvullende taksen voor ‘papieren’ diensten. Beide wijzigingen

conform het mandaat van de Raad van Bestuur al gestart met het

hebben we conform de geldende voorschriften officieel gepubliceerd;

opstellen van twee nieuwe protocollen. Het eerste is het protocol

de inwerkingtreding wordt niet voor 2013 verwacht.

voor de overdracht aan het Benelux-Gerechtshof van de bevoegdheid
tot kennisneming van beroepen tegen beslissingen van het Bureau.

Het raadgevend orgaan van de directeur-generaal van het BBIE,

Het tweede is het protocol voor de invoering van een administratieve

de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom, is in 2011 drie keer

nietigheidsprocedure voor merken en de aanpassing van de

bijeengekomen. Met name voor het project voor het openbaar

oppositieprocedure.

i-DEPOT was het overleg van de Beneluxraad bijzonder nuttig en
vruchtbaar.
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Nationale merken en gemeenschapsmerk
Het rapport van het Max Planck Institute is gepubliceerd in het eerste

De kwestie van het evenwicht tussen nationale merken en het

kwartaal van 2011. Hierop aansluitend, is de Europese Commissie

Gemeenschapsmerk is ook in een andere context aan de orde

gestart met de herziening van de wetgevingsteksten. De commissie

gekomen. In maart 2011 heeft het Gerechtshof in Den Haag het Hof

heeft het voornemen uitgesproken wijzigingsvoorstellen te doen

van Justitie van de EU vier prejudiciële vragen voorgelegd in de Zaak

voor de verordening betreffende het Gemeenschapsmerk en voor

Onel. Deze zaak gaat over de kwestie van het territoriaal gebruik van

de richtlijn. Tot de belangrijke wijzigingen die in dit verband worden

het Gemeenschapsmerk. De pleidooien in deze zaak hebben in april

verwacht behoort de herverdeling van 50% van de vernieuwingstaksen

2012 plaatsgevonden; de conclusies van de Advocaat Generaal

voor het Gemeenschapsmerk onder de nationale bureaus.

worden begin juli 2012 verwacht. Een beslissing is te verwachten in
de loop van 2013. De laatste schriftelijk of mondeling meegedeelde
standpunten lijken overigens te wijzen richting bevestiging van de
beslissing die het BBIE in februari 2010 genomen heeft.
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Het BBIE in 2012
Het Bureau plukt in 2012 de vruchten van in 2011 gestart uitbreidings

Belangrijk voor 2012 is natuurlijk het project Benelux Patent Platform.

werk. Zo moet elektronisch betalen voor onze diensten voor de zomer

Hiervoor sluit de openbare aanbestedingsprocedure in augustus 2012.

toegankelijk zijn, te beginnen met merkdepots en het i-DEPOT. Medio

Dan kiest het Bureau de leverancier die de systemen moet integreren.

2012 ronden we de eerste fase voor het langverwachte elektronisch

Op dat moment is ook duidelijk of het platform ondergebracht wordt

register van tekeningen en modellen af (het Benelux-Modellenblad is

bij het BBIE. Dan kan het eigenlijke IT-werk beginnen, volgens een strak

overigens al online toegankelijk als pdf). Na de zomer is de applicatie

tijdschema: de bedoeling is het IT-systeem in het voorjaar van 2013 in

voor het vernieuwen of verlengen van elektronische i-DEPOT’s

een eerste Benelux-land (in casu België) in bedrijf te nemen.

beschikbaar. IRPI, het systeem voor elektronisch indienen en volgen
van aanvragen voor internationale merken, zou volgens het WIPO aan
het einde van het jaar operationeel moeten zijn. En intern kunnen we
dankzij voltooiing van de financiële module de laatste hand leggen
aan het geautomatiseerd systeem voor oppositiebeheer.
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Het BBIE in 2012
Het succes van de i-DEPOT campagne leidde tot het plan in de

Ook de agenda voor 2012 is dus weer overvol – geheel in lijn met

tweede helft van 2012 een promotiecampagne te starten voor

de ambitieuze doelstellingen die onze organisatie voortdurend voor

merken. We zullen een enquête houden naar de naamsbekendheid

zichzelf vaststelt om haar dienstverlening te verbeteren en haar

van het BBIE om te polsen of die de afgelopen vijf jaar verbeterd

reputatie van topbureau in stand te houden!

is. En als de parlementaire kalender van de lidstaten het toestaat,
beginnen we met het werk voor de inwerkingtreding van het
wijzigingsprotocol van de BVIE. Naast aanpassingen in het
Uitvoeringsreglement zijn hiervoor diverse veranderingen in
de werkprocessen nodig.
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Onze producten

Cijfers Merken
Benelux-depots
2011

Benelux-depots

		

		

Elektronisch ingediend								

2010

Benelux-depots

		

22.612
20.893

		

		

22.204

		Elektronisch ingediend								 19.909
2009

Benelux-depots

		

Elektronisch ingediend							

2008

Benelux-depots

21.486

					
18.920

23.454

					

Elektronisch ingediend								 19.810
2007

Benelux-depots

		

Elektronisch ingediend								

2011

Collectieve merken							90

2010

Collectieve merken

							

2009

Collectieve merken

						

2008

Collectieve merken			

2007

Collectieve merken

						

24.659

20.644

107
101

69

55
ONZE PRODUCTEN

> Cijfers Merken
> Cijfers Modellen
> Cijfers i-DEPOT
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Onze producten

Cijfers Merken
Verdeling van de Benelux-depots per land van depot			
		

Nationale Dienst

Nationale Dienst

		

België

Luxemburg

BBIE

Totaal

2011

124

6

22.482

22.612

2010

191

23

21.990

22.204

2009

204

30

21.252

21.486

2008

314

36

23.104

23.454

2007

319

26

24.314

24.659

ONZE PRODUCTEN

> Cijfers Merken
> Cijfers Modellen
> Cijfers i-DEPOT
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Onze producten

Cijfers Merken
Benelux-depots naar land van herkomst
		

2011		

2010		

2009

2008

2007

Benelux
Nederland

15.037

66,5%

14.546

65,6%

14.341

66,8%

15.777

67,4%

17.077

69,3%

5.287

23,4%

5.444

24,6%

5.262

24,5%

5.384

23,0%

5.321

21,6%

810

3,6%

857

3,9%

533

2,5%

679

2,9%

566

2,3%

305

1,4%

208

0,9%

292

1,4%

328

1,4%

414

1,7%

71

0,3%

32

0,1%

25

0,1%

36

0,2%

58

0,2%

EU-overige

643

2,8%

652

2,9%

629

2,9%

759

3,2%

710

2,9%

Overige

459

2,0%

465

1,9%

404

1,9%

491

2,0%

513

2,0%

België
Luxemburg
V.S.
Japan

ONZE PRODUCTEN

> Cijfers Merken
> Cijfers Modellen
> Cijfers i-DEPOT
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Onze producten

Cijfers Merken
Aantal gepubliceerde merken

Via het BBIE aangevraagde Internationale inschrijvingen

		

Individueel

Collectief

Totaal

		

2011

18.836

77

18.913

2011

1.940

187

186

1.948

2010

18.131

90

18.221

2010

1.950

213

211

1.964

2009

18.130

75

18.205

2009

1.942

274

273

1.949

2008

19.817

48

19.865

2008

1.056

433

1.214

2.708

2007

20.107

45

20.152

2007

508

581

1.438

2.531

Verzoeken tot vernieuwing

Protocol

Arrangement Arr. + Prot.

Totaal

Internationale inschrijvingen, geldig in de Benelux

		

Individueel

Collectief

Totaal

2011

12.860

59

12.919

2011					4.445

2010

14.583

60

14.643

2010					 4.666

2009

14.130

68

14.198

2009						5.264

2008

13.244

56

13.300

2008 					

2007

13.248

54

13.302

2007							 6.141

5.629
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Onze producten

Cijfers Merken
Weigeringen op absolute gronden – Statistieken 2010¹
		

Aantal

%

20.397

100,00%

7.663

37,57%

12.734

62,43%

Totaal

1.746

8,56%

Volledig

1.705

8,36%

41

0,20%

Door merkhouder ingediend

965

12,59%

Door gemachtigde ingediend

781

6,13%

Na voorlopige weigering alsnog ingeschreven depots4

164

0,80%

Op verzoek ingetrokken depots/doorgehaalde spoedinschrijvingen

295

1,45%

Verder buiten behandeling gelaten depots

16

0,08%

Bezwaartermijn loopt nog (regel 1.15 UR)

12

0,06%

Benelux-depots
Totaal2
Door merkhouder ingediend
Door gemachtigde ingediend
Voorlopige weigeringen

Gedeeltelijk

ONZE PRODUCTEN

> Cijfers Merken
> Cijfers Modellen
> Cijfers i-DEPOT

HOME

VEERTIG JAAR BBIE

VOORWOORD

HIGHLIGHTS

TOEKOMSTBLIK

ONZE ORGANISATIE

FINANCIEEL

Onze producten

Cijfers Merken
Weigeringen op absolute gronden – Statistieken 2010¹ (vervolg)
1	De statistieken over 2011 zijn nog niet beschikbaar gelet
op de voor deze procedure voorgeschreven termijnen.

Definitieve weigeringen
Totaal5

1.259

Waarvan doorhaling spoedinschrijvingen

6,17%

99

Volledig

1.235

6,05%

24

0,12%

864

11,27%

Door gemachtigde ingediend

395

3,10%

Wel bezwaar gemaakt

219

Gedeeltelijk
Door merkhouder ingediend3
3

Geen bezwaar gemaakt

1.040

Beroep ingesteld (artikel 2.12 BVIE)6
In België

0

In Nederland

0

In Luxemburg

1

ONZE PRODUCTEN

2	De niet-ontvankelijke depots worden niet meegeteld in
het totaal aantal depots. Het percentage weigeringen
valt hierdoor dus iets hoger uit dan volgens de oude
rekenwijze het geval zou zijn geweest.		
3	Deze percentages weigeringen worden berekend
ten opzichte van het aantal door merkhouders /
gemachtigden verrichte depots.		
4	Het betreft hier veelal voorlopige weigeringen die na
reactie van de merkhouder / gemachtigde, bijvoorbeeld
wanneer het depot wordt beperkt of inburgering wordt
aangetoond, alsnog zijn herzien.		
5	Het percentage definitieve weigeringen is de afgelopen
jaren fors gestegen. Dit kan onder meer worden
verklaard door wijzigingen in de inschrijvingsprocedure
waardoor het minder voorkomt dat depots verder buiten
behandeling worden gelaten.		
6	In tegenstelling tot alle andere cijfers in deze tabel,
waar de aantallen berekend zijn aan de hand van
de depotdatum in het betreffende jaar, is het aantal
beroepen berekend aan de hand van de datum van
indiening van het beroep.		
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Cijfers Merken
Verloop weigeringen op absolute gronden t.o.v. aantal depots
12,00%

11,02%

10,55%
10,00%

10,00%

9,41%

9,27%

8,98%

9,68%

9,21%
8,00%

8,02%

10,42%
10,89%
8,56%

8,22%

9,11%
8,14%

7,85%

7,18%
6,17%

6,00%

Voorlopige weigeringen
Definitieve weigeringen

4,47%

4,00%

2,34%
2,00%

2,17%

2,00%

2,59%

2,29%

3,24%
2,18%

2,55%
1,94%

0,00%
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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Cijfers Merken
Aantal Opposities
Ontvankelijk
Niet-ontvankelijk
Totaal

1.086

96%

41

4%

Beëindigd in 2011 (ontvankelijke opposities)

1.009

93%

77

7%

Oppositie gebaseerd op (ontvankelijke opposities)**
560

52%

Nog in behandeling (ontvankelijke opposities)
van 2011

Beneluxrecht
Internationaal recht

1.127

Totaal

Oppositie gericht tegen (ontvankelijke opposities)

526

48%

Nederlands

840

77%

Frans

246

23%

Engels*

437

40%

Benelux merk

417

38%

Gemeenschapsmerk

665

61%

Internationaal merk

246

23%

Taal van voorkeur (ontvankelijke opposities)

* Engels kan vrijwillig worden aangeduid voor de uitwisseling van de argumenten,
naast de officiële proceduretaal Frans of Nederlands.
** Meerdere verschillende types ingeroepen rechten mogelijk per oppositie.
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Cijfers Modellen
Benelux-depots

Aantal gepubliceerde modellen

2011					

995

2011								 868

2010						 1.178

2010							 888

2009		

2009

987

2008				

844

2007			

				

2008			
1.036

780
776

2007			

Verdeling van de Benelux-depots per land van depot

894

Verzoeken tot vernieuwing

		

Nationale Dienst

Nationale Dienst

		

België

Luxemburg

BBIE

2011								

2011

81

2

912

2010							

2010

124

7

1.046

2009

79

0

908

2008									

2008

100

0

743

2007								

2007

159

1

867

1.030
1.057

2009								

1.098
1.304
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Cijfers i-DEPOT
Online i-DEPOT (gelanceerd eind 2007)
2011

2010

2009

2008

België

1.804

1.668

1.396

850

Nederland

2.805

2.040

1.834

1.270

115

140

74

41

82

59

37

19

4.806

3.907

3.341

2.180

Luxemburg
Overige
Totaal
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Cijfers i-DEPOT
i-DEPOT enveloppen

Verdeling van i-DEPOT enveloppen per land

2011

verkocht

714

		

retour

2010

verkocht

		

retour

2009

verkocht

		

retour

2008

verkocht

		

retour

2007

verkocht 				

		

retour

613
781

2011

2010

2009

2008

2007

België

315

369

415

436

646

Nederland

255

245

279

347

599

Luxemburg

36

37

42

13

35

7

21

15

4

8

613

672

751

800

1.288

Overige

672
827

Totaal

751
958
800
1.883

1.288
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Onze organisatie

Medewerkers
Ons kantoor is gevestigd in Den Haag. De organisatie telt

Nationale diensten
Nationale dienst België
Federale Overheidsdienst Economie
K.M.O., Middenstand en Energie
Bestuur Regulering en Organisatie van Markten
Dienst voor de Intellectuele Eigendom
North Gate III – Koning Albert II Laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 277 52 97
F + 32 2 277 52 77
www.economie.fgov.be

93 medewerkers. Wij werken nauw samen met de nationale
diensten in Brussel en Luxemburg.
Aantal medewerkers
		

31-12-2011

31-12-2010

NL

69

68

B		

20

20

L		

3

3

Fr		

1

1

93

92

Totaal
Nationale dienst Luxemburg
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
Office de la Propriété intellectuelle
Boulevard Royal 19-21
2449 Luxemburg

Man

Vrouw

Fulltime

Parttime

43

50

61

32

T + 35 2 24 78 41 87
F + 35 2 22 26 60
E dpi@eco.etat.lu
www.eco.public.lu
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Balans
Activa

Passiva

PER 31 DECEMBER 2011 In duizenden euro’s

		

2011		

2010

Vaste activa

PER 31 DECEMBER 2011 In duizenden euro’s

		

2011		

2010

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

7.408

8.046

Bestemde reserve

8.980

8.980

Financiële vaste activa

11.342

11.204

Algemene reserve

11.067

11.049

18.750

19.250

20.047

20.029

Vorderingen

3.155

1.478

482

532

Liquide middelen

4.192

5.600

Kortlopende schulden

7.347

7.078

Personeelskosten gerelateerd

1.101

1.047

Overige kortlopende schulden

4.467

4.720

5.568

5.767

26.097

26.328

Vlottende activa

26.097

Voorzieningen

26.328
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Toelichting op de balans
Het BBIE heeft in 2011 een positief exploitatieresultaat geboekt van

•	Vorderingen zijn er op de WIPO op grond van het Arrangement van

€ 18.004. Dat lijkt slechts een bescheiden positief resultaat, maar het

Madrid, het OHIM op grond van de samenwerkingsovereenkomst en

is de negende opeenvolgende keer dat het Bureau een jaar positief

de belastingdienst voor BTW. De lopende rente van obligaties en

afsluit. Bijzonder daarbij is dat de laatste tariefstijging dateert uit 2005.

overlopende activa verantwoorden we ook onder de vorderingen.
•	Over de liquide middelen kan het Bureau vrijelijk beschikken.

•	De materiële vaste activa bestaan uit het pand, inventaris, vervoer

•	De voorzieningen bestaan uit een reorganisatievoorziening, een

middelen en investeringen in IT. Deze zijn gewaardeerd op basis van

voorziening voor jubilea en een voorziening voor groot onderhoud.

de aanschafwaarde, onder aftrek van jaarlijkse lineaire afschrijvingen.

•	
De kortlopende schulden gerelateerd aan personeelskosten bestaan

•	De financiële vaste activa bestaan voor ongeveer 30% uit zakelijke
waarden (trackers op wereldwijde indices) en 70% uit obligaties.
Deze zijn gewaardeerd op aanschafwaarde of lagere beurswaarde.
•	De overige posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

voornamelijk uit reserveringen voor vakantiegeld en vakantiedagen,
en nog uit te betalen loonheffing en premies.
•	
De overige kortlopende schulden bestaan uit crediteuren, overlopende
passiva en reserveringen voor nog te ontvangen facturen.
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Exploitatierekening 2011
Budget 2011

2011

2010

Omzet depots

5.672

5.743

5.614

Omzet vernieuwingen

3.826

3.832

4.223

Overige

3.672

4.222

3.725

13.170

13.797

13.562

Salariskosten

8.000

8.190

7.679

Sociale lasten

630

603

579

1.835

1.758

2.079

680

497

562

11.145

11.048

10.899

Afschrijvingen

1.029

1.023

1.091

Overige bedrijfskosten

2.126

2.159

1.979

Af: totaal kosten

14.300

14.230

13.969

Bedrijfsresultaat

-1.130

-433

-407

430

333

403

0

118

137

430

451

540

In duizenden euro’s

Opbrengsten

Totaal opbrengsten
Bedrijfslasten

Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Personeelskosten

Financiële baten en lasten
Rentebaten en dividend
Koersverschillen, beleggingsresultaten

Exploitatieresultaat

-700

18
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Toelichting op de exploitatierekening
Het BBIE heeft met € 18.004 voor het negende achtereenvolgende

Omzet

jaar een positief exploitatieresultaat geboekt (2010: € 132.744 ).

•	De omzet steeg tot € 13.797.000 tegenover € 13.562.000 in 2010.

Het herstel van de internationale activiteiten en kostenbesparingen

De omzet CaribIE (uitvoering Wet merken BES) en de doorbelasting

hebben een verlies voorkomen. De omzet van de diensten wordt

van de kosten ter voorbereiding van het Benelux Patent Platform

gerealiseerd bij publicatie of indien geen publicatie plaatsvindt bij

zijn daarvan de oorzaak.
•	De depotopbrengst nam licht toe tot € 5.743.000 mede door het

ontvangst van de betaling.

inlopen op het onderhanden werk.
•	De omzet vernieuwingen daalde sterk van € 4.223.000 tot
€ 3.832.000. Minder te vernieuwen merken, maar ook een lager
vernieuwingspercentage lagen daaraan ten grondslag.
•	Het aantal opposities steeg tot 1.086 (2010: 1.038). De omzet steeg
licht van € 666.000 tot € 672.000.
•	De omzet voor i-DEPOTs is in 2011 gestegen tot € 205.000, waar
de omzetteller in 2010 op € 187.000 bleef steken. Zowel het aantal
individuele i-DEPOTs als het aantal i-DEPOTs via een creditaccount
stegen goed door.
> Balans
> Toelichting op de balans
> Exploitatierekening 2011
> Toelichting op de exploitatierekening
> Controleverklaring

HOME

VEERTIG JAAR BBIE

VOORWOORD

HIGHLIGHTS

TOEKOMSTBLIK

ONZE PRODUCTEN

ONZE ORGANISATIE

FINANCIEEL

Financieel

Toelichting op de exploitatierekening
Kosten

Financiële baten en lasten

•	De personeelskosten lagen met € 11.048.000 iets hoger dan de

Het BBIE heeft in 2011 een financieel resultaat gerealiseerd van

€ 10.899.000 van 2010. De kosten van het eigen personeel zijn

€ 451.000 (2010: € 540.000). Naast de in de balans vermelde waarde

gedaald, maar door extra inhuur van IT capaciteit (o.a. voor

van de beleggingsportefeuille is sprake van een ongerealiseerde

project CaribIE) vielen de kosten iets hoger uit.

winst (beurswaarde minus aanschafwaarde) van € 622.000

• De afschrijvingskosten daalden tot € 1.023.000 (2010: € 1.091.000).

(2010: € 795.000).

•	De overige kosten stegen in het verslagjaar tot € 2.159.000 als
gevolg van voorbereidingskosten van het Benelux Patent Platform.
Zonder het BPP zouden de kosten 2% onder de € 1.979.000 van
2010 zijn uitgekomen.
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Controleverklaring
De in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening, bestaande uit de

De verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist

verkorte balans per 31 december 2011 en de verkorte exploitatie

op basis van de door de organisatie gekozen en beschreven grond

rekening over 2011 met bijbehorende toelichtingen, is ontleend aan de

slagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.

gecontroleerde jaarrekening van Benelux-Bureau voor de Intellectuele

Het kennisnemen van de verkorte jaarrekening kan derhalve niet in

Eigendom te Den Haag over 2011. Wij hebben een goedkeurend

de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaar

oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van

rekening van Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

27 april 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze verkorte versie
daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van
27 april 2012.
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Controleverklaring
Verantwoordelijkheid van de directie

Oordeel

De directie van de organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen

Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel

van een verkorte versie van de gecontroleerde jaarrekening in overeen

belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening

stemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting van

van Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor het jaar

de gecontroleerde jaarrekening.

geëindigd op 31 december 2011 in overeenstemming met de
grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de

Den Haag, 15 juni 2012

verkorte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder Standaard

Origineel ondertekend door drs. A.E. Gerritsma RA

810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende verkorte financiële
overzichten”.
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