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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het gaat hier om een bijzonder belangrijk wetgevingsvoorstel: het primaire oogmerk is 

immers regels te kiezen die door stimulering van de innovatie de concurrentiekracht van onze 

Europese ondernemingen kunnen verhogen, en daarbij tevens de interne markt en de leidende 

rol van Europa op de wereldmarkt voor de industrie kunnen versterken.   

 

Met het proces van onderzoek en schepping van nieuwe ideeën, producten en diensten is 

waardevolle en vertrouwelijke informatie gemoeid die een economische waarde 

vertegenwoordigt en die van fundamenteel belang is voor innovatie en voor het 

concurrentievermogen van bedrijven, maar die vaak niet in onder de bescherming van 

intellectuele eigendom valt. 

 

Daarom fungeren bedrijfsgeheimen als aanvullende bescherming en is het belangrijk en nodig 

dat de verkrijging, het gebruik en de openbaarmaking daarvan op Europees niveau worden 

geregeld. 

 

De commissie IMCO heeft de aan de interne markt en de consumentenbescherming 

verbonden aspecten beoordeeld en met een zeer grote meerderheid een tekst goedgekeurd 

waarin op de meest controversiële punten zeer evenwichtige oplossingen worden voorgesteld 

waarbij met alle betrokken belangen rekening wordt gehouden. 

 

In de overwegingen worden een aantal verduidelijkingen ingevoegd, die de interpretatie van 

het normatieve gedeelte vergemakkelijken. Concreet wordt nader gestipuleerd dat de richtlijn 

geen afbreuk doet aan de grondrechten, het algemeen belang, de mobiliteit van werknemers 

en het recht van vakbondsonderhandelingen, zoals in sommige lidstaten erkend.  

 

Voorts achtte men het belangrijk dat deze regeling niet alleen geldt voor bedrijfsgeheimen bij 

het ontwerpen van producten maar ook bij het verrichten van diensten. 

 

De definitie van bedrijfsgeheim is afgestemd op de term die in de titel van het voorstel wordt 

gebruikt, waarbij tevens wordt gepreciseerd dat er sprake moet zijn van feitelijke òf potentiële 

commerciële waarde, hetgeen een terechte uitbreiding van de werkingssfeer inhoudt. 

 

Verkrijging, gebruik of openbaarmaking van een bedrijfsgeheim gelden als rechtmatig 

wanneer het nationale recht en het Europese recht dat vereisen en wanneer de regels die de 

rechthebbende beschermen het toestaan. De richtlijn dient er immers toe de competitiviteit 

van de ondernemingen te verhogen door bedrijfsgeheimen in het kader van onderzoek en 

ontwikkeling van nieuwe ideeën te beschermen. 

 

Met het oog op dit doel heeft de commissie IMCO het dienstig geacht om, anders dan de 

Commissie die in haar voorstel de aansprakelijkheid verbindt aan opzet (dolus) of nalatigheid 

(culpa), te kiezen voor een objectieve aansprakelijkheid, waardoor een nog grotere 

bescherming wordt geboden aan het bedrijfsgeheim en aan de ondernemingen, vooral de 

KMO. 
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Wat de verjaringstermijn betreft, een van de belangrijkere controversiële punten, heeft de 

commissie, in afwijking van de door de Commissie voorgestelde variërende termijn tussen 

een minimum en een maximum, gekozen voor een vaste termijn waarbij een tijdsverloop van 

3 jaar als meest redelijk werd beschouwd voor het ondernemen van eventuele gerechtelijke 

actie ter bescherming van een bedrijfsgeheim. 

 

Deze vaste termijn maakt ook een harmonisering op dit belangrijke punt in de respectieve 

nationale wetgevingen mogelijk, zodat de marktdeelnemers overal in de Unie hetzelfde recht 

genieten. Een periode van 3 jaar lijkt een redelijke termijn voor de evenwichtige bescherming 

van alle betrokken belangen. 

 

Wat de bescherming en de mobiliteit van de werknemer betreft, is ingestemd met vrijwaring 

van diens recht om de informatie en de kennis die hij bij eerdere beroepswerkzaamheden 

heeft verworven te gebruiken, zij het binnen de grenzen van hetgeen niet als onrechtmatig 

geldt in de zin van artikel 3.  

 

Evenzo is ervoor gekozen het gebruik van informatie en bedrijfsgeheimen door 

overheidsinstanties in het kader van hun taakuitoefening krachtens de nationale of Europese 

wetgeving onverlet te laten.    

 

Tenslotte, maar niet in de laatste plaats heeft de commissie het nodig geacht de 

vertrouwelijkheid rond bedrijfsgeheimen tijdens gerechtelijke procedures te versterken, door 

de kring van personen die daarbij kennis kunnen nemen van een bedrijfsgeheim te verkleinen. 

 

De voorgestelde amendementen van de commissie IMCO zullen, indien door de commissie 

JURI overgenomen, van deze nieuwe regeling een effectiever instrument maken voor de 

doeleinden die het moet dienen, waaronder met name versterking van de concurrentiekracht 

van onze Europese ondernemingen en daarmee van de interne markt, en evenzeer van de 

bescherming van de consument. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Open innovatie is een belangrijke (2) Open innovatie is een belangrijke 
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hefboom voor de ontwikkeling van nieuwe 

kennis en ondersteunt het ontstaan van 

nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen die 

gebaseerd zijn op het gebruik van kennis 

die door verschillende partijen is 

gecreëerd. Bedrijfsgeheimen spelen een 

belangrijke rol bij de bescherming van 

kennisuitwisseling in het kader van 

onderzoek en ontwikkeling en innovatie 

tussen bedrijven op de interne markt of met 

bedrijven buiten de interne markt. 

Gezamenlijk onderzoek, met inbegrip van 

grensoverschrijdende samenwerking, is 

bijzonder belangrijk om het niveau van 

bedrijfsonderzoek en -ontwikkeling door 

bedrijven op de interne markt te vergroten. 

Open innovatie zorgt ervoor dat nieuwe 

ideeën, die tegemoet komen aan de 

behoeften van consumenten en die een 

oplossing bieden voor maatschappelijke 

problemen, gemakkelijker hun weg naar de 

markt vinden. Op een interne markt waar 

belemmeringen voor dergelijke 

grensoverschrijdende samenwerking zo 

veel mogelijk worden beperkt en waar 

samenwerking niet is verstoord, moeten 

intellectuele schepping en innovatie 

investeringen in innovatieve processen, 

diensten en producten aanmoedigen. Een 

dergelijk klimaat dat gunstig is voor 

intellectuele schepping en innovatie is ook 

belangrijk voor het scheppen van banen en 

het verbeteren van het 

concurrentievermogen van de economie 

van de Unie. Bedrijfsgeheimen vormen een 

van de meest gebruikte manieren waarop 

bedrijven intellectuele schepping en 

innovatieve knowhow beschermen. Toch 

worden ze door het bestaande rechtskader 

van de Unie het minst beschermd tegen de 

onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

door derden. 

hefboom voor de ontwikkeling van nieuwe 

kennis en ondersteunt het ontstaan van 

nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen die 

gebaseerd zijn op het gebruik van kennis 

die door verschillende partijen is 

gecreëerd. Bedrijfsgeheimen spelen een 

belangrijke rol bij de bescherming van 

kennisuitwisseling in het kader van 

onderzoek en ontwikkeling en innovatie 

tussen bedrijven op de interne markt of met 

bedrijven buiten de interne markt. 

Gezamenlijk onderzoek, met inbegrip van 

grensoverschrijdende samenwerking, is 

bijzonder belangrijk om het niveau van 

bedrijfsonderzoek en -ontwikkeling door 

bedrijven op de interne markt te vergroten. 

Open innovatie zorgt ervoor dat nieuwe 

ideeën, die tegemoet komen aan de 

behoeften van consumenten en die een 

oplossing bieden voor maatschappelijke 

problemen, gemakkelijker hun weg naar de 

markt vinden. Op een interne markt waar 

belemmeringen voor dergelijke 

grensoverschrijdende samenwerking zo 

veel mogelijk worden beperkt en waar 

samenwerking niet is verstoord, moeten 

intellectuele schepping en innovatie 

investeringen in innovatieve processen, 

diensten en producten aanmoedigen. Een 

dergelijk klimaat dat gunstig is voor 

intellectuele schepping en innovatie is ook 

belangrijk voor het scheppen van banen en 

het verbeteren van het 

concurrentievermogen van de economie 

van de Unie. Bedrijfsgeheimen vormen een 

van de meest gebruikte manieren waarop 

bedrijven intellectuele schepping en 

innovatieve knowhow beschermen. Toch 

worden ze door het bestaande rechtskader 

van de Unie het minst beschermd tegen de 

onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

door derden. De verspreiding van kennis 

en informatie is evenwel als fundamenteel 

te beschouwen voor het waarborgen van 

een positieve dynamiek en van eerlijke 

ontwikkelingskansen voor het 

bedrijfsleven, in het bijzonder voor kleine 
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en middelgrote ondernemingen.  

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Er moeten op het niveau van de Unie 

regels worden vastgesteld om de nationale 

wetgevingsstelsels op elkaar af te 

stemmen, zodat er op de gehele interne 

markt een toereikend en consistent niveau 

van rechtsmiddelen is in geval van 

onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

van een bedrijfsgeheim. Hiertoe is het 

belangrijk een homogene definitie van 

bedrijfsgeheim vast te stellen zonder het 

tegen onrechtmatig gebruik te beschermen 

voorwerp te beperken. Deze definitie moet 

daarom betrekking hebben op 

bedrijfsinformatie, technologische 

informatie en knowhow, wanneer er zowel 

een legitiem belang is bij het vertrouwelijk 

houden als een legitieme verwachting ten 

aanzien van het bewaren van deze 

vertrouwelijkheid. Deze definitie sluit 

logischerwijs alledaagse informatie uit en 

mag geen betrekking hebben op de kennis 

en vaardigheden die werknemers vergaren 

tijdens de normale uitoefening van hun 

functie en die bekend zijn bij of 

toegankelijk voor personen binnen de 

kringen die zich gewoonlijk bezighouden 

met de desbetreffende soort informatie. 

(8) Er moeten op het niveau van de Unie 

regels worden vastgesteld om de nationale 

wetgevingsstelsels op elkaar af te 

stemmen, zodat er op de gehele interne 

markt een toereikend en consistent niveau 

van civielrechtelijke rechtsmiddelen is in 

geval van onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

van een bedrijfsgeheim. Hiertoe is het 

belangrijk een homogene definitie van 

bedrijfsgeheim vast te stellen zonder het 

tegen onrechtmatig gebruik te beschermen 

voorwerp te beperken. Deze definitie moet 

daarom betrekking hebben op 

bedrijfsinformatie, technologische 

informatie en knowhow, wanneer er zowel 

een legitiem belang is bij het vertrouwelijk 

houden als een legitieme verwachting ten 

aanzien van het bewaren van deze 

vertrouwelijkheid. Deze informatie of 

know-how moet bovendien feitelijke of 

potentiële commerciële waarde hebben, en 

de onthulling ervan moet schade kunnen 

toebrengen aan het rechtmatig 

economisch belang van degene die er 

rechtmatig over beschikt. Deze definitie 

sluit logischerwijs alledaagse informatie uit 

en mag geen betrekking hebben op de 

kennis en vaardigheden die werknemers 

vergaren tijdens de normale uitoefening 

van hun functie en die bekend zijn bij of 

toegankelijk voor personen binnen de 

kringen die zich gewoonlijk bezighouden 

met de desbetreffende soort informatie. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Deze richtlijn laat het recht 

onverlet om over collectieve 

arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 

en deze te sluiten en naleving ervan af te 

dwingen, en om vakbondsacties te voeren 

overeenkomstig de nationale wetgeving en 

praktijken die in overeenstemming zijn 

met de Uniewetgeving. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 ter) Verkrijging of openbaarmaking 

van een bedrijfsgeheim door een 

overheidsorgaan, ongeacht of dit bij wet is 

verplicht of toegestaan, wordt niet 

aangemerkt als onrechtmatige verkrijging 

of openbaarmaking. Dergelijke 

verkrijging of openbaarmaking moet 

evenwel duidelijk binnen de taakopdracht  

van het betrokken overheidsorgaan 

vallen, en bij overschrijding van die 

taakopdracht is er wel sprake van 

onrechtmatig handelen. 

Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat verkrijging of openbaarmaking van een bedrijfsgeheim niet 

onrechtmatig is wanneer verzoeken om informatie van overheidsorganen bij wet zijn 

voorgeschreven. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) In overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel moeten de 

maatregelen en rechtsmiddelen om 

bedrijfsgeheimen te beschermen, worden 

afgestemd op de doelstelling van een goede 

werking van de interne markt voor 

onderzoek en innovatie, en mogen hierbij 

geen andere doelstellingen en beginselen 

van openbaar belang in gevaar worden 

gebracht. In dit opzicht zorgen de 

maatregelen en rechtsmiddelen ervoor dat 

de bevoegde rechterlijke instanties 

rekening houden met de waarde van een 

bedrijfsgeheim, de ernst van het gedrag dat 

heeft geleid tot de onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of het 

onrechtmatige gebruik van het 

bedrijfsgeheim en de gevolgen van 

dergelijk gedrag. De bevoegde rechterlijke 

instanties moeten ook de discretionaire 

bevoegdheid krijgen om de belangen van 

de partijen bij de gerechtelijke procedure af 

te wegen, alsook de belangen van de 

derden met inbegrip van, indien van 

toepassing, de consumenten. 

(11) In overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel moeten de 

maatregelen en rechtsmiddelen om 

bedrijfsgeheimen te beschermen, worden 

afgestemd op de doelstelling van een goede 

werking van de interne markt voor 

onderzoek en innovatie, met name door 

hun afschrikkende werking tegen 

onrechtmatige verkrijging, 

gebruikmaking en openbaarmaking van 

een bedrijfsgeheim, en mogen hierbij de 

fundamentele rechten en vrijheden of het 

openbaar belang, zoals openbare 

veiligheid, consumentenbescherming, 

volksgezondheid, en milieubescherming 

niet in gevaar worden gebracht, en mag 

evenmin afbreuk worden gedaan aan de 

mobiliteit van werknemers. In dit opzicht 

zorgen de maatregelen en rechtsmiddelen 

ervoor dat de bevoegde rechterlijke 

instanties rekening houden met factoren 

als de waarde van een bedrijfsgeheim, de 

ernst van de gedraging die heeft geleid tot 

het onrechtmatig verkrijgen, openbaar 

maken of gebruiken van het 

bedrijfsgeheim, alsmede met de gevolgen 

van die gedraging. De bevoegde 

rechterlijke instanties moeten ook de 

discretionaire bevoegdheid krijgen om de 

belangen van de partijen bij de 

gerechtelijke procedure af te wegen, alsook 

de belangen van de derden met inbegrip 

van, indien van toepassing, de 

consumenten. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De goede werking van de interne 

markt zou worden ondermijnd indien de 

geboden maatregelen en rechtsmiddelen 

zouden worden gebruikt om onrechtmatige, 

met de doelstellingen van deze richtlijn 

onverenigbare doelen na te streven. Het is 

daarom belangrijk dat de rechterlijke 

instanties de bevoegdheid krijgen om het 

misbruik te bestraffen van eisers die te 

kwader trouw handelen en duidelijk 

ongegronde verzoeken indienen. Het is 

eveneens belangrijk dat de geboden 

maatregelen en rechtsmiddelen geen 

beperking vormen voor de vrijheid van 

meningsuiting en informatie (die de 

vrijheid en de pluriformiteit van de media 

omvat, als bepaald in artikel 11 van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie) of de activiteiten van 

klokkenluiders. Daarom mag de 

bescherming van bedrijfsgeheimen geen 

betrekking hebben op gevallen waarin de 

openbaarmaking van een bedrijfsgeheim 

het openbaar belang dient, in zoverre 

relevant wangedrag of onrecht aan het licht 

wordt gebracht. 

(12) De goede werking van de interne 

markt zou worden ondermijnd indien de 

geboden maatregelen en rechtsmiddelen 

zouden worden gebruikt om onrechtmatige, 

met de doelstellingen van deze richtlijn 

onverenigbare doelen na te streven, zoals 

ongerechtvaardigde belemmeringen voor 

de interne markt of voor de 

arbeidsmobiliteit. Het is daarom belangrijk 

dat de rechterlijke instanties de 

bevoegdheid krijgen om het misbruik te 

bestraffen van eisers die te kwader trouw 

handelen en duidelijk ongegronde 

verzoeken indienen. Het is eveneens 

belangrijk dat de geboden maatregelen en 

rechtsmiddelen geen beperking vormen 

voor de vrijheid van meningsuiting en 

informatie (die de vrijheid en de 

pluriformiteit van de media omvat, als 

bepaald in artikel 11 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie) of 

de activiteiten van klokkenluiders. Daarom 

mag de bescherming van bedrijfsgeheimen 

geen betrekking hebben op gevallen waarin 

de openbaarmaking van een bedrijfsgeheim 

het openbaar belang dient, in zoverre 

relevant wangedrag of onrecht aan het licht 

wordt gebracht. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) In het belang van rechtszekerheid en 

omdat van de rechtmatige houders van 

bedrijfsgeheimen wordt verwacht dat zij 

zich inspannen om hun waardevolle 

(13) In het belang van een goede werking 

van de interne markt voor onderzoek en 

innovatie en van rechtszekerheid en omdat 

van de rechtmatige houders van 
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bedrijfsgeheimen vertrouwelijk te houden 

en toezicht op het gebruik ervan te houden, 

is het passend om de mogelijkheid acties te 

ondernemen ter bescherming van 

bedrijfsgeheimen te beperken tot een 

welbepaalde periode na de datum waarop 

de houders van een bedrijfsgeheim zich 

bewust werden of hadden moeten worden, 

van de onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van hun bedrijfsgeheim door een 

derde. 

bedrijfsgeheimen wordt verwacht dat zij 

zich inspannen om hun waardevolle 

bedrijfsgeheimen vertrouwelijk te houden 

en toezicht op het gebruik ervan te houden, 

is het passend om de mogelijkheid acties te 

ondernemen ter bescherming van 

bedrijfsgeheimen te beperken tot een 

periode van drie jaar na de datum waarop 

de houders van een bedrijfsgeheim zich 

bewust werden of hadden moeten worden, 

van de onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van hun bedrijfsgeheim door een 

derde. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Onrechtmatige verkrijging van een 

bedrijfsgeheim door een derde kan voor de 

rechtmatige houder nefast zijn, aangezien 

het voor de houder niet meer mogelijk is 

om nadat het bedrijfsgeheim openbaar is 

gemaakt, de situatie van voor het verlies 

van het bedrijfsgeheim te herstellen. 

Bijgevolg is het zeer belangrijk dat wordt 

voorzien in snelle, toegankelijke 

voorlopige maatregelen zodat onmiddellijk 

een einde kan worden gemaakt aan de 

onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van een bedrijfsgeheim. Deze 

maatregelen moeten beschikbaar zijn 

zonder dat eerst een beschikking ter 

principale moet worden afgewacht. Hierbij 

moet echter wel naar behoren rekening 

worden gehouden met de rechten van de 

verdediging en het evenredigheidsbeginsel, 

met inachtneming van de bijzonderheden 

van de desbetreffende zaak. Er kunnen ook 

toereikende waarborgen worden geëist met 

betrekking tot de kosten en schade van de 

verweerder in het geval het verzoek niet 

(15) Onrechtmatige verkrijging van een 

bedrijfsgeheim door een derde kan voor de 

rechtmatige houder nefast zijn, aangezien 

het voor de houder niet meer mogelijk is 

om nadat het bedrijfsgeheim openbaar is 

gemaakt, de situatie van voor het verlies 

van het bedrijfsgeheim te herstellen. 

Bijgevolg is het zeer belangrijk dat wordt 

voorzien in snelle, doeltreffende en 

toegankelijke voorlopige maatregelen 

zodat onmiddellijk een einde kan worden 

gemaakt aan het onrechtmatig verkrijgen, 

gebruiken of openbaar maken van een 

bedrijfsgeheim, ook indien dat 

bedrijfsgeheim voor het verrichten van 

diensten wordt gebruikt. Deze maatregelen 

moeten beschikbaar zijn zonder dat eerst 

een beschikking ter principale moet 

worden afgewacht. Hierbij moet echter wel 

naar behoren rekening worden gehouden 

met de rechten van de verdediging en het 

evenredigheidsbeginsel, met inachtneming 

van de bijzonderheden van de 

desbetreffende zaak. Er kunnen ook 

toereikende waarborgen worden geëist met 
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gegrond is, met name wanneer uitstel 

onherstelbare schade voor de rechtmatige 

houder van een bedrijfsgeheim zou 

veroorzaken. 

betrekking tot de kosten en schade van de 

verweerder in het geval het verzoek niet 

gegrond is, met name wanneer uitstel 

onherstelbare schade voor de rechtmatige 

houder van een bedrijfsgeheim zou 

veroorzaken. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om dezelfde reden is het ook 

belangrijk te voorzien in maatregelen om 

verder onrechtmatig gebruik of 

onrechtmatige openbaarmaking van een 

bedrijfsgeheim te voorkomen. 

Verbodsmaatregelen kunnen slechts 

doeltreffend zijn als hun looptijd, wanneer 

er door de omstandigheden een 

tijdsbeperking is vereist, voldoende lang is 

om de handelsvoordelen teniet te doen die 

de derde zou hebben kunnen halen uit het 

onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of 

openbaar maken van het bedrijfsgeheim. 

Dergelijke maatregelen mogen in geen 

geval worden afgedwongen als de 

informatie waarop het bedrijfsgeheim 

oorspronkelijk betrekking had al tot het 

publieke domein behoort op gronden die 

niet aan de verweerder kunnen worden 

toegerekend. 

(16) Om dezelfde reden is het ook 

belangrijk te voorzien in maatregelen om 

verder onrechtmatig gebruik of 

onrechtmatige openbaarmaking van een 

bedrijfsgeheim te voorkomen. 

Verbodsmaatregelen kunnen slechts 

doeltreffend en evenredig zijn als hun 

looptijd voldoende lang is om de 

handelsvoordelen teniet te doen die de 

derde zou hebben kunnen halen uit het 

onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of 

openbaar maken van het bedrijfsgeheim, 

hetgeen ook geldt wanneer dat 

bedrijfsgeheim wordt gebruikt ten 

behoeve van dienstverrichting, maar die 

maatregelen moeten wel aan een termijn 

gebonden blijven om ongerechtvaardigde 

concurrentiebelemmeringen op de interne 

markt te voorkomen. Dergelijke 

maatregelen mogen in geen geval worden 

afgedwongen als de informatie waarop het 

bedrijfsgeheim oorspronkelijk betrekking 

had al tot het publieke domein behoort op 

gronden die niet aan de verweerder kunnen 

worden toegerekend. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Een bedrijfsgeheim kan onrechtmatig 

worden gebruikt om goederen, of 

onderdelen daarvan, te ontwerpen, 

produceren of in de handel te brengen. Als 

deze goederen of onderdelen vervolgens op 

binnen de interne markt worden verspreid, 

worden de handelsbelangen van de houder 

van het bedrijfsgeheim en de werking van 

de interne markt geschaad. In deze 

gevallen, en wanneer het desbetreffende 

bedrijfsgeheim een aanzienlijk effect heeft 

op de kwaliteit, waarde of prijs van de 

goederen die daaruit voortvloeien of op het 

beperken van de kosten of het 

vergemakkelijken of versnellen van de 

productie of het in de handel brengen, is 

het belangrijk dat de rechterlijke instanties 

de bevoegdheid hebben om passende 

maatregelen te gelasten die ervoor zorgen 

dat deze goederen niet in de handel worden 

gebracht of uit de handel worden gehaald. 

Aangezien wereldwijd handel wordt 

gedreven, is het ook noodzakelijk dat deze 

maatregelen de invoer van dergelijke 

goederen in de Unie of het opslaan met het 

oog op het aanbieden of in de handel 

brengen ervan, verbieden. Krachtens het 

evenredigheidsbeginsel hoeven 

corrigerende maatregelen niet noodzakelijk 

te leiden tot de vernietiging van goederen 

indien er andere, haalbare opties zijn. 

Dergelijke opties omvatten bijvoorbeeld 

het goed ontdoen van zijn inbreukmakende 

kwaliteit of het zich ontdoen van de 

goederen buiten de markt door ze 

bijvoorbeeld te schenken aan 

liefdadigheidsorganisaties. 

(17) Een bedrijfsgeheim kan onrechtmatig 

worden gebruikt om goederen, of 

onderdelen daarvan, te ontwerpen, 

produceren of in de handel te brengen. Als 

deze goederen of onderdelen vervolgens op 

binnen de interne markt worden verspreid, 

worden de handelsbelangen van de houder 

van het bedrijfsgeheim en de werking van 

de interne markt geschaad. In gevallen 

waar onrechtmatige verkrijging is 

aangetoond en wanneer het desbetreffende 

bedrijfsgeheim een aanzienlijk effect heeft 

op de kwaliteit, waarde of prijs van de 

goederen die daaruit voortvloeien of op het 

beperken van de kosten of het 

vergemakkelijken of versnellen van de 

productie of het in de handel brengen, is 

het belangrijk dat de rechterlijke instanties 

de bevoegdheid hebben om passende 

maatregelen te gelasten die ervoor zorgen 

dat deze goederen niet in de handel worden 

gebracht of uit de handel worden gehaald. 

Aangezien wereldwijd handel wordt 

gedreven, is het ook noodzakelijk dat deze 

maatregelen de invoer van dergelijke 

goederen in de Unie of het opslaan met het 

oog op het aanbieden of in de handel 

brengen ervan, verbieden. Krachtens het 

evenredigheidsbeginsel hoeven 

corrigerende maatregelen niet noodzakelijk 

te leiden tot de vernietiging van goederen 

indien er andere, haalbare opties zijn. 

Dergelijke opties omvatten bijvoorbeeld 

het goed ontdoen van zijn inbreukmakende 

kwaliteit of het zich ontdoen van de 

goederen buiten de markt door ze 

bijvoorbeeld te schenken aan 

liefdadigheidsorganisaties. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 27 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 

de toepassing van de mededingingsregels, 

met name niet aan de artikelen 101 en 102 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie. De bepalingen van 

deze richtlijn mogen niet worden gebruikt 

voor onrechtmatige, met het Verdrag 

strijdige concurrentiebeperking. 

(27) Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 

de toepassing van de mededingingsregels, 

met name niet aan de artikelen 101 en 102 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie. De bepalingen van 

deze richtlijn mogen niet worden gebruikt 

voor oneerlijke concurrentiebeperking, 

bemoeilijking van de toegang tot de 

interne markt of belemmering van de 

arbeidsmobiliteit, op een wijze die in strijd 

is met het Verdrag. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De ter bescherming van 

bedrijfsgeheimen tegen onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking en 

onrechtmatig gebruik vastgestelde 

bepalingen mogen geen gevolgen hebben 

voor de toepassing van andere relevante 

wetgeving op andere gebieden, zoals 

intellectuele-eigendomsrechten, 

persoonlijke levenssfeer, toegang tot 

documenten en het overeenkomstenrecht. 

Indien echter het toepassingsgebied van 

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 

Parlement en de Raad8 en het 

toepassingsgebied van deze richtlijn elkaar 

overlappen, krijgt deze richtlijn als lex 

specialis voorrang. 

(28) De ter bescherming van 

bedrijfsgeheimen tegen onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking en 

onrechtmatig gebruik vastgestelde 

bepalingen mogen geen gevolgen hebben 

voor de toepassing van andere relevante 

wetgeving op andere gebieden, zoals 

bescherming van het milieu en 

milieuaansprakelijkheid,  

consumentenbescherming, gezondheids- 

en veiligheidsvoorschriften, 

gezondheidsbescherming, intellectuele-

eigendomsrechten, persoonlijke 

levenssfeer, toegang tot documenten en 

informatie, en het overeenkomstenrecht. 

Indien echter het toepassingsgebied van 

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 

Parlement en de Raad8 en het 

toepassingsgebied van deze richtlijn elkaar 

overlappen, krijgt deze richtlijn als lex 

specialis voorrang. 

__________________ __________________ 

8Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 8Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten, PB L 157 

van 30.4.2004, blz. 45. 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten, PB L 157 

van 30.4.2004, blz. 45. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze richtlijn stelt de regels vast 

betreffende de bescherming tegen het 

onrechtmatig verkrijgen, openbaar maken 

gebruiken van bedrijfsgeheimen. 

Deze richtlijn stelt de regels vast 

betreffende de bescherming tegen het 

onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en 

openbaar maken van niet-openbaar 

gemaakte know-how en bedrijfsinformatie 

(bedrijfsgeheimen). 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

 Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "bedrijfsgeheim": informatie die aan de 

volgende cumulatieve voorwaarden 

voldoet: 

(1) "bedrijfsgeheim": knowhow en 

bedrijfsinformatie die aan de volgende 

cumulatieve voorwaarden voldoet: 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de informatie bezit handelswaarde 

omdat zij geheim is, en 

(b) de informatie bezit feitelijke of 

potentiële handelswaarde omdat zij geheim 

is, en; 
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Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de informatie is door de persoon die 

rechtmatig daarover beschikt, 

onderworpen aan, gezien de 

omstandigheden, redelijke maatregelen om 

deze geheim te houden; 

(c) de informatie is door de houder van het 

bedrijfsgeheim  onderworpen aan, gezien 

de omstandigheden, redelijke maatregelen 

om deze geheim te houden; 

Motivering 

Vervanging om de samenhang te waarborgen met de terminologie in artikel 2 lid. 2. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 – letter c – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de informatie berust op proeven of 

andere geheime gegevens waarmee veel 

werk gemoeid is geweest en waarvan de 

overlegging voorwaarde is voor 

verkrijging van een vergunning voor het 

in de handel brengen van een chemisch, 

farmaceutisch of fytosanitair product 

waarin nieuwe chemische stoffen zijn 

verwerkt. 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) "inbreukmakende goederen": goederen (4) "inbreukmakende goederen": goederen 
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waarvan het ontwerp, de kwaliteit, de 

productie of het in de handel brengen 

aanzienlijk baat hebben bij 

bedrijfsgeheimen die onrechtmatig zijn 

verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt. 

waarvan het ontwerp, de kwaliteit, de 

kenmerken, de werking, de productie of 

het in de handel brengen gebaat is bij 

bedrijfsgeheimen die onrechtmatig zijn 

verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt. 

Motivering 

Toevoeging van de term “kenmerken” en "werking" omvat andere aspecten die verder gaan 

dan de kwaliteit van goederen. Een goed moet als inbreukmakend worden beschouwd als het 

op wat voor wijze dan ook onbevoegd gebruik maakt van een bedrijfsgeheim, ongeacht hoe 

"aanzienlijk" de baat is die eruit is ontstaan. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De verkrijging van een bedrijfsgeheim 

zonder de toestemming van de houder van 

het bedrijfsgeheim wordt als onrechtmatig 

beschouwd wanneer de verkrijging 

opzettelijk of met grove nalatigheid 
gebeurde door middel van: 

2. De verkrijging van een bedrijfsgeheim 

zonder de toestemming van de houder van 

het bedrijfsgeheim wordt als onrechtmatig 

beschouwd wanneer de verkrijging 

gebeurde door middel van: 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) onbevoegde toegang tot of het kopiëren 

van documenten, voorwerpen, materialen, 

stoffen of elektronische bestanden 

waarover de houder van het bedrijfsgeheim 

rechtmatig beschikt en die het 

bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het 

bedrijfsgeheim kan worden afgeleid; 

(a) onbevoegde toegang tot of het kopiëren 

van documenten, voorwerpen, materialen, 

stoffen of elektronische bestanden 

waarover de houder van het bedrijfsgeheim 

rechtmatig beschikt en die het 

bedrijfsgeheim bevatten; 

Motivering 

Er moet verduidelijkt worden dat de houder van het bedrijfsgeheim alleen beschermd wordt 

tegen onrechtmatige verkrijging van het bedrijfsgeheim en niet tegen gebruik van 
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omkeertechniek, wat rechtmatig is. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het gebruik of het openbaar maken van 

een bedrijfsgeheim wordt als onrechtmatig 

beschouwd wanneer dit, zonder de 

toestemming van de houder van het 

bedrijfsgeheim, opzettelijk of met grove 

nalatigheid plaatsvindt door een persoon 

die aan een van de volgende voorwaarden 

voldoet: 

3. Het gebruiken of openbaar maken van 

een bedrijfsgeheim wordt als onrechtmatig 

beschouwd wanneer dit, zonder de 

toestemming van de houder van het 

bedrijfsgeheim, plaatsvindt door een 

persoon die aan een van de volgende 

voorwaarden voldoet: 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het gebruik of de openbaarmaking van 

een bedrijfsgeheim wordt ook als 

onrechtmatig beschouwd wanneer een 

persoon op het moment van gebruik of 

openbaarmaking wist of, gezien de 

omstandigheden, had moeten weten dat het 

bedrijfsgeheim werd verkregen van een 

andere persoon die het bedrijfsgeheim in 

de zin van lid 3 op een onrechtmatige 

manier gebruikte of openbaar maakte. 

4. De verkrijging, het gebruik of de 

openbaarmaking van een bedrijfsgeheim 

wordt ook als onrechtmatig beschouwd 

wanneer een persoon op het moment van 

verkrijging, gebruik of openbaarmaking 

wist of, gezien de omstandigheden, had 

moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct 

of indirect werd verkregen van een andere 

persoon die het bedrijfsgeheim in de zin 

van lid 3 op een onrechtmatige manier 

gebruikte of openbaar maakte. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het bewust en opzettelijk produceren, 5. Het produceren, aanbieden of in de 
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aanbieden of in de handel brengen van 

inbreukmakende goederen, of de invoer, 

uitvoer of opslag van inbreukmakende 

goederen voor deze doeleinden, wordt als 

een onrechtmatig gebruik van een 

bedrijfsgeheim beschouwd. 

handel brengen van inbreukmakende 

goederen, of de invoer, uitvoer of opslag 

van inbreukmakende goederen voor die 

doeleinden, wordt als een onrechtmatig 

gebruik van een bedrijfsgeheim beschouwd 

wanneer de persoon die dergelijke 

activiteiten uitvoert, wist of gezien de 

omstandigheden had moeten weten dat 

het bedrijfsgeheim onrechtmatig werd 

gebruikt in de zin van lid 3. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De verkrijging van bedrijfsgeheimen 

wordt als onrechtmatig beschouwd indien 

deze geheimen werden verkregen op een 

van de volgende manieren: 

1. De verkrijging van bedrijfsgeheimen 

wordt als rechtmatig beschouwd indien 

deze geheimen werden verkregen op een 

van de volgende manieren: 

(a) onafhankelijke ontdekking of 

schepping; 

(a) onafhankelijke ontdekking of 

schepping; 

(b) observatie, onderzoek, demontage of 

testen van een product of voorwerp dat ter 

beschikking van het publiek werd gesteld 

of dat op een rechtmatige manier in het 

bezit is van de persoon die informatie 

verwerft; 

(b) observatie, onderzoek, demontage of 

testen van een product of voorwerp dat ter 

beschikking van het publiek werd gesteld 

of dat op een rechtmatige manier in het 

bezit is van de persoon die informatie 

verwerft die niet gebonden is aan een 

juridisch geldige verplichting om de 

verkrijging van het bedrijfsgeheim te 

beperken; 

(c) uitoefening van het recht van 

vertegenwoordigers van medewerkers op 

informatie en raadpleging in 

overeenstemming met wetgeving en/of 

praktijken op Unie- of nationaal niveau; 

(c) uitoefening van het recht van 

vertegenwoordigers van medewerkers op 

informatie en raadpleging in 

overeenstemming met wetgeving en/of 

praktijken op Unie- of nationaal niveau; 

(c) andere praktijken die, gezien de 

omstandigheden, als verenigbaar met 

eerlijke handelspraktijken worden 

beschouwd. 

(d) andere praktijken die, gezien de 

omstandigheden, als verenigbaar met 

eerlijke handelspraktijken worden 

beschouwd. 

 Het verkrijgen, gebruiken of openbaar 

maken van bedrijfsgeheimen wordt als 
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rechtmatig beschouwd voor zover die 

verkrijging, dat gebruik of die 

openbaarmaking vereist is of toegestaan 

krachtens nationaal recht of het recht van 

de Unie, zonder afbreuk te doen aan de 

rechten van de houder van het 

bedrijfsgeheim. 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat er 

geen recht is om te verzoeken om de 

maatregelen, procedures en 

rechtsmiddelen die in deze richtlijn zijn 

vastgesteld, wanneer de vermeende 

verkrijging, openbaarmaking of het 

vermeende gebruik van het bedrijfsgeheim 

in een van de volgende gevallen 

plaatsvond: 

2. Verkrijging, openbaarmaking of 

gebruik van bedrijfsgeheimen wordt als 

rechtmatig beschouwd voor zover de 

vermeende verkrijging, openbaarmaking of 

het vermeende gebruik van het 

bedrijfsgeheim in een van de volgende 

gevallen plaatsvond: 

(a) voor de rechtmatige uitoefening van het 

recht op vrijheid van meningsuiting en 

informatie; 

(a) voor de rechtmatige uitoefening van het 

recht op vrijheid van meningsuiting en 

informatie; 

(b) voor het onthullen van wangedrag, 

fouten of illegale activiteiten van een eiser, 

op voorwaarde dat de vermeende 

verkrijging of openbaarmaking of het 

vermeende gebruik van het bedrijfsgeheim 

nodig was voor de onthulling en dat de 

verweerder handelde in het algemeen 

belang; 

(b) voor het onthullen van wangedrag, 

fouten of illegale activiteiten, o p 

voorwaarde dat de beweerde verkrijging of 

openbaarmaking of het beweerde gebruik 

van het bedrijfsgeheim nodig was voor de 

onthulling en dat de verweerder handelde 

in het algemeen belang; 

(c) het bedrijfsgeheim werd openbaar 

gemaakt door medewerkers aan hun 

vertegenwoordigers in het kader van de 

rechtmatige uitoefening van hun 

vertegenwoordigende functies; 

(c) het bedrijfsgeheim werd openbaar 

gemaakt door medewerkers aan hun 

vertegenwoordigers in het kader van de 

rechtmatige uitoefening van hun 

vertegenwoordigende functies in 

overeenstemming met het Unierecht en 

het nationale recht en de gangbare 

praktijk; 

(d) om te voldoen aan een niet-

contractuele verplichting; 

 

(e) ter bescherming van een rechtmatig 

belang. 

(e) ter bescherming van een rechtmatig 

belang dat erkend is in het Unierecht of 

het nationale recht. 

 2 bis. Deze richtlijn laat onverlet: 

 (a) de toepassing van Unie- of 

nationaalrechtelijke bepalingen die van 

de houder van een bedrijfsgeheim 
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verlangen dat zij om redenen van 

algemeen belang hun informatie, 

waaronder bedrijfsgeheimen, bekend 

maken aan de overheidsautoriteiten ten 

behoeve van hun taakuitoefening; 

 (b) het gebruik van informatie, kennis, 

kwalificaties en vaardigheden van 

werknemers die in vroegere 

arbeidsverhoudingen zijn verworven, voor 

zover niet begrepen onder artikel 3.  

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 1– letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het ontstaan van belemmeringen voor 

legitiem handelsverkeer binnen de interne 

markt vermijdt; 

(b) het ontstaan van belemmeringen voor 

legitiem handelsverkeer, voor de 

mededinging en voor de mobiliteit van 

werknemers binnen de interne markt 

vermijdt; 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten dragen er zorg voor dat 

verzoeken om de toepassing van de in deze 

richtlijn vastgestelde maatregelen, 

procedures en rechtsmiddelen minstens 

gedurende een jaar, maar niet later dan 

twee jaar, na de datum waarop de indiener 

zich bewust werd, of bewust had moeten 

zijn, van het laatste feit waarop het verzoek 

is gebaseerd, kunnen worden ingediend. 

De lidstaten dragen er zorg voor dat 

verzoeken om de toepassing van de in deze 

richtlijn vastgestelde maatregelen, 

procedures en rechtsmiddelen binnen drie 

jaar na de datum waarop de indiener zich 

bewust werd, of bewust had moeten zijn, 

van het laatste feit waarop het verzoek is 

gebaseerd, kunnen worden ingediend. 
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Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

partijen, hun wettelijke 

vertegenwoordigers, 

gerechtsfunctionarissen, getuigen, 

deskundigen of andere personen die 

deelnemen aan de gerechtelijke procedures 

betreffende het onrechtmatig verkrijgen, 

gebruiken of openbaar maken van een 

bedrijfsgeheim, of die toegang hebben tot 

de documenten die deel uitmaken van deze 

gerechtelijke procedures, geen 

bedrijfsgeheimen of vermeende 

bedrijfsgeheimen mogen gebruiken of 

openbaar maken die hun ter kennis zijn 

gekomen als gevolg van een dergelijke 

deelname of toegang. 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

partijen, hun wettelijke 

vertegenwoordigers, 

gerechtsfunctionarissen, getuigen, 

deskundigen of andere personen die 

deelnemen aan de gerechtelijke procedures 

betreffende het onrechtmatig verkrijgen, 

gebruiken of openbaar maken van een 

bedrijfsgeheim, of die toegang hebben tot 

de documenten die deel uitmaken van deze 

gerechtelijke procedures, geen 

bedrijfsgeheimen of vermeende 

bedrijfsgeheimen mogen gebruiken of 

openbaar maken die hun ter kennis zijn 

gekomen als gevolg van een dergelijke 

deelname of toegang. De lidstaten kunnen 

ook toestaan dat de bevoegde rechterlijke 

instanties ambtshalve dergelijke 

maatregelen nemen. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in de eerste alinea genoemde 

verplichting houdt op te bestaan in de 

volgende situaties: 

De in de eerste alinea genoemde 

verplichting blijft bestaan tot de 

gerechtelijke procedure is beëindigd. In 

ieder geval  houdt de verplichting op te 

bestaan in de volgende situaties: 
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Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer tijdens de procedures blijkt 

dat het vermeende bedrijfsgeheim niet 

voldoet aan de eisen van artikel 2, onder 

1); 

(a) wanneer bij definitief besluit wordt 

vastgesteld dat het vermeende 

bedrijfsgeheim niet voldoet aan de eisen 

van artikel 2, onder 1); 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten dragen er ook zorg voor dat 

de bevoegde rechterlijke instanties, op een 

met voldoende redenen omkleed verzoek 

van een partij, specifieke maatregelen 

kunnen nemen die nodig zijn om de 

vertrouwelijkheid te bewaren van een 

bedrijfsgeheim of een vermeend 

bedrijfsgeheim dat tijdens de gerechtelijke 

procedure betreffende het onrechtmatig 

verkrijgen, gebruiken of openbaar maken 

van een bedrijfsgeheim wordt gebruikt of 

genoemd. 

De lidstaten dragen er ook zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties, op een 

met redenen omkleed verzoek van een 

partij, specifieke maatregelen kunnen 

nemen die nodig zijn om de 

vertrouwelijkheid te bewaren van een 

bedrijfsgeheim of een vermeend 

bedrijfsgeheim dat tijdens de gerechtelijke 

procedure betreffende het onrechtmatig 

verkrijgen, gebruiken of openbaar maken 

van een bedrijfsgeheim wordt gebruikt of 

genoemd. De lidstaten kunnen de 

bevoegde rechterlijke instanties bovendien 

de mogelijkheid geven ambtshalve 

maatregelen te treffen. 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de toegang tot documenten met 

bedrijfsgeheimen die de partijen of derden 

hebben ingediend geheel of gedeeltelijk te 

(a) de toegang tot documenten met 

bedrijfsge heimen die de partijen of derden 

hebben ingediend geheel of gedeeltelijk te 
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beperken; beperken, mits beide betrokken partijen of 

hun vertegenwoordigers toegang tot deze 

documenten hebben; 

Motivering 

Om ervoor te zorgen dat beide partijen toegang hebben tot de informatie die van essentiële 

invloed is op de inhoud van de zaak. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de toegang te beperken tot 

hoorzittingen, wanneer bedrijfsgeheimen 

openbaar kunnen worden gemaakt, en tot 

de betreffende verslagen of afschriften. In 

uitzonderlijke omstandigheden en mits er 

sprake van een passende rechtvaardiging 

is, kunnen de bevoegde rechterlijke 

instanties de toegang van de partijen tot 

deze hoorzittingen beperken en gelasten 

dat deze hoorzittingen plaatsvinden in 

aanwezigheid van uitsluitend de wettelijke 

vertegenwoordigers van de partijen en de 

gemachtigde deskundigen, die de in lid 1 

genoemde vertrouwelijkheidsverplichting 

moeten naleven; 

(b) de toegang tot hoorzittingen, wanneer 

daar bedrijfsgeheimen of beweerde 

bedrijfsgeheimen openbaar kunnen worden 

gemaakt, en tot de betreffende verslagen of 

afschriften, te beperken tot een gelimiteerd 

aantal personen, op voorwaarde dat 

minstens een persoon van elke partij, zijn 

respectieve advocaat of vertegenwoordiger 

voor de procedures en de 

gerechtsfunctionarissen de volledige 

toegang krijgen tot een dergelijke 

hoorzitting, dergelijke verslagen of 

afschriften; 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer de bevoegde rechterlijke 

instanties beslissen over de inwilliging of 

verwerping van het in lid 2 genoemde 

verzoek en zij de evenredigheid ervan 

beoordelen, nemen ze de rechtmatige 

belangen in acht van de partijen en, indien 

van toepassing, van derden, alsook de 

3. Wanneer de bevoegde rechterlijke 

instanties beslissen over de inwilliging of 

verwerping van het verzoek om 

maatregelen ter bescherming van het 

bedrijfsgeheim en zij de evenredigheid 

ervan beoordelen, houden zij rekening met 

de nodige waarborg van het recht op een 
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mogelijke schade voor een van de partijen 

en, indien van toepassing, voor derden, als 

gevolg van de inwilliging of verwerping 

van een dergelijk verzoek. 

effectief rechtsmiddel en op een eerlijk 

proces, en met de rechtmatige belangen 

van de partijen en, indien van toepassing, 

van derden, alsook de mogelijke schade 

voor een van de partijen en, indien van 

toepassing, voor derden, als gevolg van de 

inwilliging of verwerping van een dergelijk 

verzoek. 

 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties, op 

verzoek van de houder van het 

bedrijfsgeheim, een van de volgende 

voorlopige en conservatoire maatregelen 

kunnen gelasten jegens de vermeende 

inbreukmaker: 

(Niet van toepassing op NL versie) 

Motivering 

(Niet van toepassing op NL versie)  

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

rechterlijke instanties de voortzetting van 

de vermeende onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of het vermeende 

onrechtmatige gebruik van een 

bedrijfsgeheim afhankelijk kunnen maken 

van het stellen van een borg zodat de 

schadeloosstelling van de houder van het 

bedrijfsgeheim gewaarborgd is. 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

rechterlijke instanties, bij wijze van 

alternatief voor de in lid 1 bedoelde 

maatregelen, de voortzetting van het 

beweerde onrechtmatig gebruiken of 

openbaar maken van een bedrijfsgeheim 

afhankelijk kunnen maken van het stellen 

van een borg zodat de schadeloosstelling 

van de houder van het bedrijfsgeheim 
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gewaarborgd is. 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties met 

betrekking tot de in artikel 9 genoemde 

maatregelen de bevoegdheid hebben om 

van de eiser te verlangen dat hij 

redelijkerwijs beschikbaar te achten 

bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich 

ervan kunnen vergewissen dat een 

bedrijfsgeheim bestaat, dat de eiser de 

rechtmatige houder van het bedrijfsgeheim 

is en dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig 

werd verkregen, dat het bedrijfsgeheim 

onrechtmatig wordt gebruikt of openbaar 

gemaakt, of dat een onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of 

onrechtmatig gebruik van het 

bedrijfsgeheim op handen is. 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties met 

betrekking tot de in artikel 9 genoemde 

maatregelen de bevoegdheid hebben om 

van de eiser te verlangen dat hij 

redelijkerwijs beschikbaar te achten 

bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich 

ervan kunnen vergewissen dat het 

inderdaad gaat om een als zodanig te 

kwalificeren bedrijfsgeheim, dat de eiser 

de houder van het bedrijfsgeheim is en dat 

het bedrijfsgeheim onrechtmatig werd 

verkregen, dat het bedrijfsgeheim 

onrechtmatig wordt gebruikt of openbaar 

gemaakt, of dat een onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of 

onrechtmatig gebruik van het 

bedrijfsgeheim op handen is. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties bij het 

beslissen over het inwilligen of verwerpen 

van het verzoek en bij het beoordelen van 

de evenredigheid van het verzoek, 

verplicht zijn rekening te houden met de 

waarde van het bedrijfsgeheim, de 

maatregelen die zijn genomen om het 

bedrijfsgeheim te beschermen, de 

handelwijze van de verweerder bij het 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties bij het 

beslissen over het inwilligen of verwerpen 

van het verzoek en bij het beoordelen van 

de evenredigheid van het verzoek, 

verplicht zijn rekening te houden met alle 

relevante aspecten van het geval, zoals de 

waarde van het bedrijfsgeheim, de 

maatregelen die zijn genomen om het 

bedrijfsgeheim te beschermen, de 
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verkrijgen, openbaar maken of gebruiken 

van het bedrijfsgeheim, de rechtmatige 

belangen van de partijen en de mogelijke 

gevolgen van het vaststellen of verwerpen 

van de maatregelen voor de partijen, de 

rechtmatige belangen van derden, het 

algemeen belang en de bescherming van de 

grondrechten, waaronder de vrijheid van 

meningsuiting en informatie. 

handelwijze van de verweerder bij het 

verkrijgen, openbaar maken of gebruiken 

van het bedrijfsgeheim, de rechtmatige 

belangen van de partijen en de mogelijke 

gevolgen van het vaststellen of verwerpen 

van de maatregelen voor de partijen, de 

rechtmatige belangen van derden, het 

algemeen belang en de bescherming van de 

grondrechten, waaronder de vrijheid van 

meningsuiting en informatie. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties de in 

artikel 9 genoemde voorlopige maatregelen 

afhankelijk kunnen maken van de 

overlegging door de eiser van een 

toereikende borg of gelijkwaardige 

zekerheid waarmee de schade aan de 

verweerder en, indien van toepassing, aan 

andere personen voor wie de maatregelen 

gevolgen hebben, kan worden vergoed. 

(Niet van toepassing op NL versie). 

Motivering 

(Niet van toepassing op NL versie)  

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat, 

wanneer een rechter beslist dat er sprake is 

van onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

van een bedrijfsgeheim, de bevoegde 

rechterlijke instanties, op verzoek van de 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat, 

wanneer een rechter beslist dat er sprake is 

van onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

van een bedrijfsgeheim, de bevoegde 

rechterlijke instanties, op verzoek van de 
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eiser, jegens de inbreukmaker het volgende 

kunnen bevelen: 

eiser, je gens de inbreukmaker een van de 

volgende maatregelen kunnen gelasten: 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een vaststelling van inbreuk; Schrappen 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties bij het 

beslissen over een verzoek tot vaststelling 

van rechterlijke bevelen en corrigerende 

maatregelen, als genoemd in artikel 11, en 

bij het beoordelen van de evenredigheid 

ervan, rekening houden met de waarde van 

het bedrijfsgeheim, de maatregelen die zijn 

genomen om het bedrijfsgeheim te 

beschermen, de handelwijze van de 

inbreukmaker bij het verkrijgen, openbaar 

maken of gebruiken van het 

bedrijfsgeheim, de rechtmatige belangen 

van de partijen en de mogelijke gevolgen 

van het vaststellen of verwerpen van de 

maatregelen voor de partijen, de 

rechtmatige belangen van derden, het 

algemeen belang en de bescherming van de 

grondrechten, zoals de vrijheid van 

meningsuiting en informatie. 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties bij het 

beslissen over een verzoek tot vaststelling 

van rechterlijke bevelen en corrigerende 

maatregelen als bedoeld in artikel 11 en bij 

het beoordelen van de evenredigheid ervan, 

verplicht zijn rekening te houden met de 

specifieke omstandigheden van het geval. 

Deze beoordeling omvat, in voorkomend 

geval, de waarde van het bedrijfsgeheim, 

de maatregelen die zijn genomen om het 

bedrijfsgeheim te beschermen, de 

handelwijze van de verweerder bij het 

verkrijgen, gebruiken of openbaar maken 

van het bedrijfsgeheim, de impact van het 

onrechtmatig gebruiken of openbaar maken 

van het bedrijfsgeheim, de rechtmatige 

belangen van de partijen en de mogelijke 

gevolgen van het vaststellen of verwerpen 

van de maatregelen voor de partijen, de 

rechtmatige belangen van derden, het 

algemeen belang en de bescherming van de 

grondrechten. 

 

 



 

PE541.656v02-00 28/31 AD\1055868NL.doc 

NL 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer de bevoegde instanties de 

looptijd van de in artikel 11, lid 1, onder a), 

genoemde maatregel beperken, moet deze 

looptijd toch voldoende lang zijn om de 

handels- en economische voordelen teniet 

te doen die de inbreukmaker zou hebben 

kunnen halen uit de onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of het 

onrechtmatige gebruik van het 

bedrijfsgeheim. 

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 

instanties de tijdsduur  van de in artikel 11, 

lid 1, onder a), genoemde maatregel 

zodanig beperken dat deze toch voldoende 

lang blijft om de handels- en economische 

voordelen teniet te doen die de 

inbreukmaker zou hebben kunnen halen uit 

de onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van het bedrijfsgeheim. 

Motivering 

Als de verweerder niet langer een handelsvoordeel uit het inbreukmakend gebruik haalt, dient 

de verdere verlenging van een rechterlijk bevel alleen het doel van afschrikking en 

bestraffing, maar hindert het ondertussen de concurrentie en de innovatie. 

 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer de geldelijke compensatie wordt 

bevolen in plaats van het in artikel 11, lid 

1, onder a), genoemde bevel, mag deze 

geldelijke compensatie niet meer bedragen 

dan het bedrag van de royalty's of 

vergoedingen dat verschuldigd was 

geweest indien die persoon toestemming 

had gevraagd om het desbetreffende 

bedrijfsgeheim te gebruiken, voor de 

periode waarin het gebruik van het 

bedrijfsgeheim verboden had kunnen 

worden. 

Wanneer de geldelijke compensatie wordt 

bevolen in plaats van het in artikel 11, lid 

1, onder a) en b), genoemde bevel, mag 

deze geldelijke compensatie niet meer 

bedragen dan het bedrag van de royalty's of 

vergoedingen dat verschuldigd was 

geweest indien die persoon toestemming 

had gevraagd om het desbetreffende 

bedrijfsgeheim te gebruiken, voor de 

periode waarin het gebruik van het 

bedrijfsgeheim verboden had kunnen 

worden. 
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Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties, op 

verzoek van de benadeelde partij, de 

inbreukmaker die wist of had moeten 

weten dat hij bezig was met het 

onrechtmatig verkrijgen, openbaar maken 

of gebruiken van een bedrijfsgeheim, 

bevelen aan de houder van het 

bedrijfsgeheim een schadevergoeding te 

betalen die in verhouding staat tot de 

werkelijk geleden schade. 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

bevoegde rechterlijke instanties, op 

verzoek van de benadeelde partij, de 

inbreukmaker die wist of had moeten 

weten dat hij bezig was met het 

onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of 

openbaar maken van een bedrijfsgeheim, 

bevelen aan de houder van het 

bedrijfsgeheim een schadevergoeding te 

betalen die passend is gelet op de als 

gevolg van de inbreuk werkelijk geleden 

schade. 

 In overeenstemming met hun nationale 

wetgeving en praktijken kunnen de 

lidstaten de aansprakelijkheid van 

werknemers tegenover hun werkgever 

wegens onrechtmatige verkrijging, 

openbaarmaking of gebruikmaking van 

een bedrijfsgeheim van de werkgever 

beperken indien zij zonder opzet 

handelen. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De bevoegde rechterlijke instanties 

houden, bij de beslissing over het bevel tot 

een openbaarmakingsmaatregel en bij de 

beoordeling van de evenredigheid ervan, 

rekening met de mogelijke schade die 

dergelijke maatregel kan veroorzaken voor 

de persoonlijke levenssfeer en reputatie van 

de inbreukmaker, wanneer de 

inbreukmaker een natuurlijk persoon is, 

en met de waarde van het bedrijfsgeheim, 

de handelwijze van de inbreukmaker bij het 

3. De bevoegde rechterlijke instanties 

houden, bij de beslissing over het bevel tot 

een maatregel als bedoeld in lid 1, en bij de 

beoordeling van de evenredigheid ervan, 

rekening met de vraag of zich aan de hand 

van de informatie omtrent de 

inbreukmaker een natuurlijk persoon laat 

identificeren en zo ja of die informatie dan 

gerechtvaardigd is, in het bijzonder 

volgens de volgende criteria: de mogelijke 

schade die dergelijke maatregel kan 
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verkrijgen, openbaar maken of gebruiken 

van het bedrijfsgeheim, de gevolgen van de 

onrechtmatige openbaarmaking of het 

onrechtmatige gebruik van het 

bedrijfsgeheim, en de kans dat de 

inbreukmaker het bedrijfsgeheim op een 

onrechtmatige manier blijft gebruiken of 

openbaar maken. 

veroorzaken voor de persoonlijke 

levenssfeer en reputatie van de 

inbreukmaker, de handelwijze van de 

inbreukmaker bij het verkrijgen, openbaar 

maken of gebruiken van het bedrijfsgeheim, 

en de kans dat de inbreukmaker het 

bedrijfsgeheim op een onrechtmatige 

manier blijft gebruiken of openbaar maken. 
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