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Intellectueel
eigendomsrecht (IER)
In dit informatieblad geven wij antwoord op vragen over intellectueel eigendomsrecht (IER)
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Inleiding
Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten),
zoals namaak en piraterij, hebben een internationale omvang.
Bij controles kan de Douane goederen aantreffen die
vermoedelijk inbreuk maken op IE-rechten. In Verordening
608/2013 staat hoe de Douane dan optreedt.
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Dit informatieblad geeft in het kort weer waar het bij IE-rechten
over gaat.

1	Hoe bestrijdt de Douane
inbreuken op IE-rechten?
Denkt u dat uw IE-recht wordt geschonden in Nederland of in een
andere lidstaat van de EU, of vermoedt u dat dit gaat gebeuren?
Dan kunt u ons vragen om hier tegen op te treden. Gaan we in
op uw verzoek, en treffen we goederen aan die vermoedelijk
inbreuk maken op IE-rechten? Dan houden we de goederen tegen.
U krijgt dan bericht van ons en kunt nagaan of er sprake is van
inbreuk, en daar tegen optreden.
We kunnen ook een inbreuk op IE-rechten vaststellen zonder
dat vooraf een verzoek is gedaan. Ook dan informeren we de
rechthebbende, zodat die stappen kan ondernemen om zijn
rechten te beschermen.

2	Voor welke IE-rechten
treedt de Douane op?
Verordening 608/2013 is van toepassing op de volgende IE-rechten:
• merkenrecht
• tekeningen- en modellenrecht
• auteursrecht
• naburige rechten
• octrooirecht
• aanvullend beschermingscertificaat
• kwekersrecht
• benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen
• geografische benamingen
• handelsnaam
• gebruiksmodel
• topografie van halfgeleiderproducten
Verordening 608/2013 is niet van toepassing op:
• intellectuele eigendomsrechten die niet in de verordening
worden genoemd
• goederen die niet van oorsprong of herkomst zijn uit derde
landen (communautaire goederen)
• goederen die onder andere voorwaarden zijn gemaakt dan die
met de rechthebbende zijn overeengekomen
• parallelhandel en overproductie
• reizigersbagage zonder handelskarakter
• goederen die in het vrije verkeer zijn gebracht met gebruik van
de douaneregeling bijzondere bestemming

3	Hoe dient u een ‘verzoek
optreden door Douane’ in?
U kunt ons vragen op te treden als u vermoedt dat er inbreuk
wordt gepleegd op uw IE-recht. In Nederland doet u dit door
het formulier ‘Verzoek tot optreden’ in te vullen. Verstuur het
formulier naar team IER. Onder aan dit informatieblad vindt u
een link naar het formulier en de adresgegevens van team IER.
Team IER beslist of we uw verzoek in behandeling nemen. Uw verzoek
kan een nationaal verzoek zijn, of een verzoek voor de hele EU.
Een verzoek geldt maximaal 1 jaar, maar kan verlengd worden.
Binnen 30 werkdagen ontvangt u onze beslissing op uw verzoek.

Wat is ‘ambtshalve douaneoptreden’?
We kunnen ook een vermoedelijke inbreuk op IE-rechten vast
stellen, zonder dat vooraf een verzoek is gedaan. Dat doen we dan
‘ambtshalve’. We proberen de rechthebbende dan te achterhalen.
Die kan ons alsnog vragen om op te treden. We stellen ook de
aangever of houder van de goederen op de hoogte. Met deze
kennisgeving start de opschorting van de vrijgave of vasthouding
van de goederen. Vraagt u ons niet om op te treden? Dan geven we
de goederen vrij.
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Binnen 4 werkdagen verzoek indienen

Binnen 4 werkdagen na de kennisgeving moet de rechthebbende
ons vragen om op te treden. Zo’n verzoek doet u bij het team IER.
Zij beslissen binnen 2 werkdagen of we optreden en de goederen
vasthouden.
Geen ambtshalve optreden Douane voor bederfelijke goederen

Voor bederfelijke goederen bestaat geen ambtshalve procedure.
Bij deze goederen treden we alleen op als vooraf een verzoek is
gedaan.

4	Hoe gaat de procedure
optreden Douane in zijn werk?
Als wij de goederen nog niet vrijgeven of de goederen vasthouden,
informeren we degene die ons vroeg om op te treden. Dit is de
‘houder van het besluit’. We informeren ook de aangever of de
houder van de goederen.
Reactie ‘houder van het besluit’ binnen 10 werkdagen

De ‘houder van het besluit’ moet binnen 10 werkdagen reageren
op onze kennisgeving. Hij moet aangeven dat:
• er sprake is van een inbreuk op een IE-recht, én
• dat hij instemt met vernietiging van de goederen
Krijgen we geen reactie binnen 10 werkdagen, of is niet aan
beide voorwaarden voldaan? Dan geven we de goederen vrij.
Reactie aangever of houder van de goederen binnen 10 werkdagen

De aangever of de houder van de goederen kan binnen
10 werkdagen reageren op onze kennisgeving. Deze reacties
zijn mogelijk:
• instemmen met vernietiging van de goederen
De aangever of houder van de goederen en de houder van het
besluit maken hierover samen afspraken, en zorgen voor de
vernietiging.
• bezwaar maken tegen vernietiging van de goederen
De houder van het besluit moet een civielrechtelijke procedure
starten voor de rechter. Dat moet nog binnen de periode van
10 werkdagen. De Douane kan deze termijn met maximaal
10 werkdagen verlengen.
Krijgen we geen reactie binnen 10 werkdagen? Dan gaan we
ervan uit dat de aangever of houder van de goederen instemt met
vernietiging van de goederen.
Let op!
Het starten van een civielrechtelijke procedure is een verplichting. Meer informatie
vindt u in het onderdeel ‘Welke verplichtingen heeft de houder van het besluit?’.
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Minimumhoeveelheden/drempelhoeveelheden

Werkwijze

Wordt inbreuk gemaakt op uw IE-rechten, maar treedt u niet op
als het om kleinere hoeveelheden gaat? Dan melden we alleen als
het om grotere hoeveelheden gaat. Daarvoor registreren we een
minimumhoeveelheid waarbij u optreedt. We registreren géén
minimumhoeveelheid als het gaat om de ‘kleine zendingen
procedure’. Belanghebbende kan namelijk altijd optreden tegen
kleine hoeveelheden inbreukmakende goederen in post- en
koerierzendingen

We informeren de aangever binnen 1 werkdag als we goederen
vasthouden, en willen vernietigen. De aangever kan dan binnen 10
werkdagen reageren. Als we geen reactie krijgen gaan we ervan uit
dat de aangever het eens is met de vernietiging van de goederen.

Duur en omvang registraties

De opgegeven drempelhoeveelheden gelden zolang het besluit
voor douaneoptreden duurt. De ‘houder van het besluit’ kan deze
hoeveelheid aanpassen als het besluit wordt verlengd.
Treedt belanghebbende niet op tegen hoeveelheden boven de
drempel? Dan werken we niet langer mee aan de bescherming van
de IE-rechten van belanghebbende.

Aangever oneens met vernietiging

Is de aangever het niet eens met de vernietiging van de goederen?
Dan informeren we de rechthebbende binnen 2 werkdagen. Die
moet daarna de vernietiging civielrechtelijk afdwingen. Hij moet
daarvoor binnen 10 werkdagen een procedure beginnen. Met de
procedure moet worden vastgesteld of er een inbreuk op een
intellectueel eigendomsrecht is gepleegd.
Rechthebbende moet de Douane binnen 10 werkdagen informeren
dat de procedure is gestart. Deze termijn kan niet worden verlengd.
Als wij niet op tijd worden geïnformeerd, geven wij de goederen vrij.
Informatieverstrekking

5	Hoe werkt inspectie en monsteronderzoek van de goederen?
Wilt u de goederen inspecteren, of een monster van de goederen?
Vraag hierom bij Team IER. U krijgt alleen monsters als het om
namaak of piraterij gaat. En monsters moet u altijd aan ons
teruggeven.

6	Hoe werkt de ‘kleine zendingen
procedure’ in Nederland?
Voor post- en koerierzendingen kan de zogenoemde ‘kleine
zendingen procedure’ worden gevolgd, in plaats van de normale
procedure.
De kleine zendingen procedure is er om efficiënter te kunnen
werken als het om kleine hoeveelheden gaat.
Bij deze procedure zorgt de Douane voor vernietiging van de
goederen. Belanghebbende hoeft alleen iets te doen als bezwaar
wordt gemaakt tegen de vernietiging, hij moet dan optreden en een
civielrechtelijke procedure opstarten.
Voorwaarden kleine zendingen procedure

• De hele zending weegt maximaal 2 kilo. Óf het gaat om
maximaal 3 goederen die inbreuk maken op uw IE-rechten.
• Het gaat alleen om namaak of piraterij.
• Het gaat niet om bederfelijke goederen.
• U moet ons vragen om de kleine zendingen procedure te
gebruiken.
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Rechthebbende kan ons vragen om informatie over goederen die
zijn vernietigd tijdens een kleine zendingen procedure. Dit kan bij
team IER.

7 Reizigers en handhaving IE-rechten
Bij goederen in de persoonlijke bagage van reizigers treden we
alleen op als het gaat om goederen met een handelskarakter. Dat is
zo als de goederen niet voor persoonlijk gebruik zijn. Of als het om
grotere hoeveelheden gaat.

8 Vrijgave goederen onder waarborg
Soms kunnen de goederen onder bepaalde voorwaarden door de
Douane worden vrijgegeven. Dat kan bij vermoedelijke inbreuk op
deze IE-rechten:
• modellenrecht
• octrooirecht
• kwekersrecht
• gebruiksmodel
• topografie halfgeleiderproduct
Wij geven de goederen vrij of houden ze niet meer vast als een
waarborg is afgegeven, en als aan alle douaneformaliteiten is
voldaan. Dit kan door de aangever of de houder van de goederen.
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9	Welke verplichtingen heeft de
‘houder van het besluit’?

10	Hoe is de aansprakelijkheid voor
kosten en schade geregeld?

Bent u de ‘houder van het besluit’? Dan hebt u de volgende
verplichtingen:
• U gebruikt de ontvangen informatie alleen voor doeleinden
die in Verordening 608/2013 staan.
• U informeert de Douane, als die daarom vraagt.
• U stuurt eventuele monsters terug.
• U betaalt eventuele kosten.
• U geeft een geldige reden als u geen civielrechtelijke
procedure start.

Worden goederen vastgehouden of nog niet vrijgegeven, en
ontstaan daardoor kosten? Dan is de ‘houder van het besluit’
hiervoor aansprakelijk.

Voldoet u niet aan de verplichtingen? Dan kunnen wij sancties
opleggen. We kunnen bijvoorbeeld besluiten (voorlopig) niet
meer op te treden bij inbreuk op uw IE-rechten.

11	Adresgegevens Team IER
en meer informatie
Aan dit informatieblad kunt u geen rechten ontlenen. De tekst
van Verordening 608/2013 is leidend. De tekst hiervan vindt u in de
EUR-Lex. Meer informatie vindt u op de site van de Europese
Commissie: www.ec.europa.eu.
Vermoedt u inbreuk op uw IE-recht? Vul dan het formulier
Verzoek tot optreden in.
Belastingdienst/Douane/Regiokantoor Groningen Team
Intellectuele Eigendomsrechten (IER) Postbus 3070
6401 DN Heerlen
Telefoon: (088) 151 21 23
E-mailadres: dutchcustoms-ipr@belastingdienst.nl
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