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BEKNOPTE MOTIVERING 

Om een eerlijk ondernemersklimaat voor bedrijven te waarborgen is bescherming tegen het 

onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen van groot 

belang. Daarbij moet evenwel in het oog worden gehouden dat het delen van knowhow en 

informatie essentieel is voor innovatie en ontwikkeling. Veel bedrijven vinden uitwisseling 

van bedrijfsgeheimen belangrijker dan het geheimhouden daarvan. Bovendien zijn 

transparantie en toegang tot informatie onontbeerlijk voor beleidsvorming op belangrijke 

gebieden, zoals milieubescherming en gezondheids- en consumentenbescherming. 

Er moet een juiste balans worden gevonden, zodat enerzijds niet de deur wordt opengezet 

voor onterechte klachten wegens het onrechtmatig verkrijgen of verspreiden van 

bedrijfsgeheimen en anderzijds wordt voorkomen dat informatie die gedeeld en uitgewisseld 

zou moeten worden geheim blijft vanwege een te verregaande bescherming. Om een 

dergelijke balans te realiseren stelt de rapporteur voor het Commissievoorstel op vier 

belangrijke punten te wijzigen. 

Het verduidelijken van definities en het nauwkeuriger formuleren van de richtlijn 

Het op EU-niveau harmoniseren van juridische procedures en rechtsmiddelen tegen het 

onrechtmatig verkrijgen, openbaar maken en gebruiken van bedrijfsgeheimen kan niet zonder 

een duidelijk inzicht in de reikwijdte en definitie van deze materie. Dit is met name belangrijk 

omdat deze richtlijn een geheel nieuw juridisch concept invoert in de nationale wetgeving van 

de meeste EU-lidstaten. Een te vage definitie van het begrip bedrijfsgeheim leidt tot 

rechtsonzekerheid en leidt ertoe dat invloedrijke marktdeelnemers het begrip kunnen 

misbruiken ten koste van de kleinere of van de samenleving in haar geheel. 

De rapporteur stelt voor om de definitie van "bedrijfsgeheim" te verduidelijken. Dit is niet 

alleen belangrijk met het oog op een goede tenuitvoerlegging van de richtlijn, maar ook 

omdat deze nieuwe richtlijn in het kader van de onderhandelingen over de TTIP-

overeenkomst de enige EU-benchmark zal zijn. 

De bescherming van bedrijfsgeheimen is weliswaar belangrijk, maar valt niet onder de 

intellectuele-eigendomsrechten (IPR). Het moet dan ook niet zo zijn dat er nieuwe exclusieve 

rechten in het leven worden geroepen. Het feit dat er in het Commissievoorstel gebruik wordt 

gemaakt van IPR-terminologie zorgt voor onduidelijkheid en zou in procedures tot 

interpretatieproblemen kunnen leiden. Om die reden stelt de rapporteur voor typische IPR-

terminologie te vermijden en enkele van de gebruikte termen aan te passen.  

Het waarborgen van legitieme rechten en toegang tot informatie 

Met deze richtlijn wordt beoogd om, in de "business-to-business"-omgeving, een passend 

niveau van bescherming tegen oneerlijke commerciële praktijken te waarborgen.  

In de richtlijn moet echter ook ondubbelzinnig worden vastgelegd welke gevallen van 

openbaarmaking van informatie niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. Dat 

geldt voor informatie waarvan openbaarmaking vereist is op grond van EU- of nationale 

wetgeving of verlangd wordt door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun 

mandaat.  
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Meer in het algemeen mag de bescherming van bedrijfsgeheimen het legitiem openbaar 

belang niet ondermijnen, zoals consumentenbescherming, de bescherming van werknemers, 

de bescherming van het leven van personen, dieren of planten, milieubescherming, het 

waarborgen van fundamentele rechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en van 

informatie, en het tegengaan van oneerlijke concurrentie.  

Het waarborgen van de mobiliteit van werknemers 

Silicon Valley levert het bewijs dat het delen van kennis en vaardigheden bijdraagt aan een 

dynamische en creatieve industriële en onderzoekssector. Daarbij speelt ook de mobiliteit van 

werknemers een zeer belangrijke rol. Voor innovatie en professionele ontwikkeling is het 

belangrijk dat hoogopgeleide werknemers de overstap kunnen maken van het ene naar het 

andere bedrijf. De bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, openbaar maken en 

gebruiken van bedrijfsgeheimen mag dan ook geen belemmering vormen voor de mobiliteit 

van werknemers.  

Diverse studies tonen aan dat de strikte concurrentiebedingen die in bepaalde regio's/staten 

worden gehandhaafd tussen werkgevers en werknemers leiden tot "braindrain" van de hoogst 

gekwalificeerde werknemers en tot een afname van investeringen en innovatie. 

Deze effecten moeten bij de vaststelling van een verjaringstermijn voor de maatregelen, 

procedures en rechtsmiddelen van deze richtlijn worden meegewogen. Het is derhalve niet 

redelijk om de verjaringstermijn voor werknemers vast te stellen op meer dan een jaar. Er 

moet in zijn algemeenheid een juiste balans worden gevonden tussen de werknemers die 

nieuwe ideeën leveren en de bedrijven die de middelen beschikbaar stellen en de omgeving 

creëren waarbinnen deze ideeën tot ontwikkeling kunnen komen. Deze balans moet in de 

richtlijn tot uiting komen. 

Het waarborgen van eerlijke juridische procedures voor met name kleine 

ondernemingen  

De financiële draagkracht van grotere ondernemingen zorgt er – net als bij andere vormen van 

geschillenbeslechting – voor, dat grotere ondernemingen meer mogelijkheden hebben om 

rechtsmiddelen in te zetten dan kleine en middelgrote ondernemingen. Het is van belang 

ervoor te zorgen dat grotere marktdeelnemers het indienen van een klacht betreffende een 

bedrijfsgeheim niet misbruiken om potentiële concurrenten uit de markt te drukken. 

De bescherming van bedrijfsgeheimen roept geen eigendomsrechten in het leven, maar is 

bedoeld als verweer tegen het onrechtmatig verkrijgen, openbaar maken en gebruiken van 

bedrijfsgeheimen. Het is om die reden aan de persoon die rechtmatig over niet-openbaar 

gemaakte informatie beschikt om te bewijzen dat er inderdaad sprake is geweest van 

onrechtmatige verkrijging. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 
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Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Bedrijven en niet-commerciële 

onderzoeksinstellingen investeren in het 

verwerven, ontwikkelen en toepassen van 

knowhow en informatie, de twee 

kernelementen van de kenniseconomie. 

Deze investering in het ontwikkelen en 

toepassen van intellectueel kapitaal is 

bepalend voor hun concurrentievermogen 

op de markt en bijgevolg voor het 

rendement van hun investeringen, de 

eigenlijke grond voor onderzoek en 

ontwikkeling door bedrijven. Bedrijven 

nemen hun toevlucht tot verschillende 

middelen om zich de resultaten van hun 

innovatieactiviteiten toe te eigenen, 

wanneer ze vanwege de openheid hun 

investeringen in onderzoek en innovatie 

niet volledig kunnen laten renderen. 

Voorbeelden van dergelijke middelen zijn 

formele intellectuele-eigendomsrechten 

zoals patenten, rechten op tekeningen of 

modellen of het auteursrecht. Een ander 

middel is het afschermen van de toegang 

en het benutten van de kennis die 

waardevol voor de entiteit en niet 

algemeen bekend is. Dergelijke knowhow 

en bedrijfsinformatie, die niet openbaar 

zijn gemaakt en bedoeld zijn om 

vertrouwelijk te blijven, worden 

"bedrijfsgeheim" genoemd. Ongeacht hun 

omvang hechten bedrijven evenveel belang 

aan bedrijfsgeheimen als aan patenten en 

andere vormen van intellectuele-

eigendomsrechten. Ze gebruiken 

vertrouwelijkheid als een 

beheersinstrument voor de innovatie van 

hun bedrijfsactiviteiten en onderzoek, dat 

op een breed scala aan informatie 

betrekking heeft, van technologische 

kennis tot handelsgegevens zoals 

informatie over klanten en leveranciers, 

(1) Bedrijven en niet-commerciële 

onderzoeksinstellingen investeren in het 

verwerven, ontwikkelen en toepassen van 

knowhow en informatie, de twee 

kernelementen van de kenniseconomie die 

een concurrentievoordeel opleveren. Deze 

investering in het ontwikkelen en toepassen 

van intellectueel kapitaal is bepalend voor 

hun concurrentievermogen en innovatieve 

prestaties op de markt en bijgevolg voor 

het rendement van hun investeringen, de 

eigenlijke grond voor onderzoek en 

ontwikkeling door bedrijven. Bedrijven 

nemen hun toevlucht tot verschillende 

middelen om zich de resultaten van hun 

innovatieactiviteiten toe te eigenen, 

wanneer ze vanwege de openheid hun 

investeringen in onderzoek en innovatie 

niet volledig kunnen laten renderen. 

Voorbeelden van dergelijke middelen zijn 

intellectuele-eigendomsrechten zoals 

patenten, rechten op tekeningen of 

modellen of het auteursrecht. Een ander 

middel is het afschermen van de toegang 

tot commercieel waardevolle informatie 
en het benutten van de kennis die 

waardevol voor de entiteit en niet bekend 

of gemakkelijk toegankelijk is voor 

personen binnen de kringen die zich 

gewoonlijk bezighouden met de 

desbetreffende soort informatie en andere 

personen die economische waarde 

kunnen ontlenen aan de openbaarmaking 

of het gebruik ervan. Dergelijke knowhow 

en bedrijfsinformatie, die niet openbaar 

zijn gemaakt en bedoeld zijn om 

vertrouwelijk te blijven, worden 

"bedrijfsgeheim" genoemd. Met name 

kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) hechten sterker aan en zijn in 

hogere mate afhankelijk van 
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bedrijfsplannen, marktonderzoek en 

marktstrategieën. Door dergelijke, 

uiteenlopende vormen van knowhow en 

handelsinformatie te beschermen, als 

aanvulling op of alternatief voor 

intellectuele-eigendomsrechten, laten 

bedrijfsgeheimen de maker toe profijt te 

trekken uit zijn schepping en innovaties, 

waardoor ze bijzonder belangrijk zijn voor 

onderzoek en ontwikkeling en voor 

innovatie. 

bedrijfsgeheimen, omdat het gebruik van 

intellectuele-eigendomsrechten doorgaans 

duur is en kmo's over het algemeen niet 

over voldoende gespecialiseerde 

menselijke en financiële middelen 

beschikken om intellectuele-

eigendomsrechten te beheren en te 

beschermen. Ongeacht hun omvang 

hechten bedrijven evenveel belang aan 

bedrijfsgeheimen als aan patenten en 

andere vormen van intellectuele-

eigendomsrechten. Ze gebruiken 

vertrouwelijkheid als een 

beheersinstrument voor de innovatie van 

hun bedrijfsactiviteiten en onderzoek, dat 

op een breed scala aan informatie 

betrekking heeft, van technologische 

kennis tot handelsgegevens zoals 

informatie over klanten en leveranciers, 

bedrijfsplannen, marktonderzoek en 

marktstrategieën. Door dergelijke, 

uiteenlopende vormen van knowhow en 

handelsinformatie te beschermen, als 

aanvulling op of alternatief voor 

intellectuele-eigendomsrechten, laten 

bedrijfsgeheimen de maker toe profijt te 

trekken uit zijn schepping en innovaties, 

waardoor ze bijzonder belangrijk zijn voor 

onderzoek en ontwikkeling en voor 

innovatie. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Open innovatie is een belangrijke 

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 

(2) Open innovatie is een katalysator voor 

nieuwe ideeën om hun weg naar de markt 

te vinden, en te voldoen aan de behoeften 

van consumenten en maatschappelijke 

uitdagingen aan te pakken. Het is een 
belangrijke hefboom voor de ontwikkeling 

van nieuwe kennis en ondersteunt het 

ontstaan van nieuwe, innovatieve 

bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op het 



 

AD\1059696NL.doc 7/57 PE544.342v03-00 

 NL 

onderzoek en ontwikkeling en innovatie 

tussen bedrijven op de interne markt of met 

bedrijven buiten de interne markt. 

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. 

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. 

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. Een dergelijk klimaat dat gunstig is 

voor intellectuele schepping en innovatie 

en waarin arbeidsmobiliteit is 

gewaarborgd is ook belangrijk voor het 

scheppen van banen en het verbeteren van 

het concurrentievermogen van de 

economie van de Unie. Bedrijfsgeheimen 

spelen een rol bij de bescherming van 

kennisuitwisseling in het kader van 

onderzoek en ontwikkeling en innovatie 

tussen bedrijven en/of 

onderzoeksinstellingen op de interne 

markt of met bedrijven buiten de interne 

markt. Het bestaande wettelijk kader van 

de Unie tegen onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

van bedrijfsgeheimen door derden is 

versnipperd in 28 verschillende wetten, 

hetgeen obstakels creëert voor de 

doelmatige werking van de interne markt. 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Op internationaal niveau werden in 

het kader van de 

Wereldhandelsorganisatie inspanningen 

geleverd om dit probleem op te lossen. Dit 

(4) De overeenkomst bevat onder andere 

bepalingen over de bescherming van 

bedrijfsgeheimen tegen de onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of het 



 

PE544.342v03-00 8/57 AD\1059696NL.doc 

NL 

leidde tot de Overeenkomst inzake de 

handelsaspecten van de intellectuele 

eigendom (de Trips-overeenkomst - 

Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights). De 

overeenkomst bevat onder andere 

bepalingen over de bescherming van 

bedrijfsgeheimen tegen de onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of het 

onrechtmatige gebruik ervan door derden, 

die als gemeenschappelijke internationale 

normen zijn aanvaard. Alle lidstaten, 

alsook de Unie zelf, moeten deze 

Overeenkomst, die werd goedgekeurd bij 

Besluit 94/800/EG van de Raad, naleven5. 

onrechtmatige gebruik ervan door derden, 

die als gemeenschappelijke internationale 

normen zijn aanvaard. Alle lidstaten, 

alsook de Unie zelf, moeten deze 

Overeenkomst, die werd goedgekeurd bij 

Besluit 94/800/EG van de Raad, naleven5. 

Om bedrijfsgeheimen te beschermen 

tegen inbreukmakend gebruik heeft een 

aantal lidstaten wetgeving aangenomen, 

maar enkele lidstaten hebben de term 

"bedrijfsgeheim" niet gedefinieerd en 

hebben geen bindende wetgeving tegen 

inbreukmakend gebruik van 

bedrijfsgeheimen, met wettelijke hiaten en 

obstakels voor de doelmatige werking van 

de interne markt als gevolg. Het is ook 

zinvol om op EU-niveau de situaties te 

definiëren waarin het verkrijgen, het 

gebruik en de openbaarmaking van een 

bedrijfsgeheim rechtmatig of 

onrechtmatig is, en de termijn te beperken 

waarin schadeloosstelling aangevraagd 

kan worden, zodat de richtlijn zijn doel 

van samenhangende bescherming van 

bedrijfsgeheimen kan dienen 

__________________ __________________ 

5 Besluit van de Raad van 22 december 

1994 betreffende de sluiting, namens de 

Europese Gemeenschap voor wat betreft de 

onder haar bevoegdheid vallende 

aangelegenheden, van de uit de 

multilaterale handelsbesprekingen in het 

kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) 

voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 

van 23.12.1994, blz. 1). 

5 Besluit van de Raad van 22 december 

1994 betreffende de sluiting, namens de 

Europese Gemeenschap voor wat betreft de 

onder haar bevoegdheid vallende 

aangelegenheden, van de uit de 

multilaterale handelsbesprekingen in het 

kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) 

voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 

van 23.12.1994, blz. 1). 

 

Amendement  4 

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 

(8) Er moeten op het niveau van de Unie 

regels worden vastgesteld om de nationale 

wetgevingsstelsels op elkaar af te 
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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. 

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. Deze 

definitie moet daarom betrekking hebben 

op bedrijfsinformatie en niet openbaar 

gemaakte knowhow, wanneer er een 

legitiem belang is bij het vertrouwelijk 

houden, het vertrouwelijk houden van de 

informatie handelswaarde heeft en er een 

legitieme verwachting ten aanzien van het 

bewaren van deze vertrouwelijkheid 

bestaat. 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 of 

die vergaard worden door concurrenten. 

De voorwaarden tot vaststelling van 

onrechtmatig gebruik of onrechtmatige 

openbaarmaking mogen het gebruik van 

verworven ervaring en knowhow in 

eerlijke praktijken binnen het kader van 

een arbeidsovereenkomst of enige andere 

contractuele verbintenis niet beperken. 

Dit moet ervoor zorgen dat de 

arbeidsmobiliteit niet in gevaar komt en 

dat tegelijkertijd een adequate 

bescherming van bedrijfsgeheimen wordt 

gewaarborgd. Deze richtlijn laat de 

autonomie van de sociale partners en hun 

recht om overeenkomstig hun nationale 

recht, tradities en praktijken en onder 

eerbiediging van de bepalingen van het 

Verdrag collectieve overeenkomsten te 

sluiten, onverlet. 

 

Amendement  5 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het is ook belangrijk de 

omstandigheden vast te stellen waaronder 

rechtsbescherming is gerechtvaardigd. 

Hiertoe moeten de gedragingen en 

praktijken worden vastgesteld die moeten 

worden beschouwd als onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of 

onrechtmatig gebruik van een 

bedrijfsgeheim. Openbaarmaking door de 

instellingen en organen van de Unie of de 

nationale overheden van bedrijfsinformatie 

waarover zij krachtens de verplichtingen in 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad6 of andere 

regels betreffende de toegang tot 

documenten beschikken, mag niet worden 

beschouwd als onrechtmatige 

openbaarmaking van een bedrijfsgeheim. 

(9) Het is ook belangrijk de 

omstandigheden vast te stellen waaronder 

rechtsbescherming is gerechtvaardigd. 

Hiertoe moeten de gedragingen en 

praktijken worden vastgesteld die moeten 

worden beschouwd als onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of 

onrechtmatig gebruik van een 

bedrijfsgeheim. Openbaarmaking door de 

instellingen en organen van de Unie of de 

nationale overheden van bedrijfsinformatie 

waarover zij krachtens de verplichtingen in 

Richtlijn (EG) nr. 1049/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad of andere 

regels betreffende de toegang tot 

documenten beschikken, mag niet worden 

beschouwd als onrechtmatige 

openbaarmaking van een bedrijfsgeheim. 

Eveneens mag het verkrijgen of openbaar 

maken van een bedrijfsgeheim door een 

openbare instelling, die haar mandaat 

uitvoert in overeenstemming met 

nationaal of Unierecht, niet leiden tot 

onrechtmatig gebruik of 

openbaarmaking. Dit moet ook het geval 

zijn voor het waarborgen van de 

bescherming van een legitiem belang, 

waaronder consumentenbescherming, de 

bescherming van werknemers, van de 

gezondheid en het milieu, het waarborgen 

van de grondrechten, waaronder vrijheid 

van meningsuiting en informatie, en het 

voorkomen van oneerlijke concurrentie. 

__________________ __________________ 

6 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 30 mei 

2001 inzake de toegang van het publiek tot 

documenten van het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie (PB L 145 van 

31.5.2001, blz. 43). 

6 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 30 mei 

2001 inzake de toegang van het publiek tot 

documenten van het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie (PB L 145 van 

31.5.2001, blz. 43). 
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Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Gezien het belang van innovatie en 

om concurrentie te bevorderen, mag deze 

richtlijn geen exclusieve rechten vaststellen 

op de knowhow of informatie die als 

bedrijfsgeheim is beschermd. Bijgevolg 

blijft onafhankelijke ontdekking van 

dezelfde knowhow en informatie mogelijk 

en mogen concurrenten van de houder van 

het bedrijfsgeheim reverse engineering 

toepassen op elk rechtmatig verworven 

product. 

(10) Gezien het belang van innovatie en 

om concurrentie te bevorderen, mogen op 

grond van deze richtlijn en de uitvoering 

ervan geen exclusieve rechten worden 

vastgesteld op de knowhow of informatie 

die als bedrijfsgeheim is beschermd. De 

bepalingen van deze richtlijn die strekken 

tot bescherming van bedrijfsgeheimen 

vormen geen intellectueel 

eigendomsrecht, en het moet niet mogelijk 

zijn een beroep te doen op deze 

bepalingen met als enig doel het beperken 

van de concurrentie. Bijgevolg blijft 

onafhankelijke ontdekking van dezelfde 

knowhow en informatie mogelijk en 

mogen concurrenten van de houder van het 

bedrijfsgeheim reverse engineering 

toepassen op elk rechtmatig verworven 

product, zolang dit in overeenstemming is 

met eerlijke handelspraktijken. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Om tal van producten in de 

handel te kunnen brengen, met name 

tijdens openbare 

aanbestedingsprocedures, moeten steeds 

vaker vertrouwelijke gegevens worden 

verstrekt aan regelgevende en 

administratieve autoriteiten, waarvan een 

gedeelte is verkregen op grond van 

proeven waarvan de instelling 

aanzienlijke investeringen vergt. De 

gehele of gedeeltelijke openbaarmaking 

van dergelijke gegevens door de 



 

PE544.342v03-00 12/57 AD\1059696NL.doc 

NL 

autoriteiten en de verkrijging ervan door 

derden mag niet leiden tot het 

onrechtmatige gebruik ervan op de markt. 

Motivering 

Het rechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van gegevens hangt niet 

systematisch onderling samen, waardoor gegevens in de praktijk later onrechtmatig kunnen 

worden hergebruikt of (opnieuw) openbaar gemaakt. Als het recht op informatie op 

onredelijke wijze boven de bescherming van het bedrijfsgeheim prevaleert, zullen 

ondernemingen aarzelen om hun vertrouwelijke informatie aan overheidsinstanties toe te 

vertrouwen en zullen ongepaste verzoeken om toegang toenemen. 

 

Amendement  8 

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, in het bijzonder 

door een afschrikkende werking te hebben 

tegen onrechtmatig verkrijgen, gebruik of 

openbaar maken van een bedrijfsgeheim, 
en mogen hierbij geen andere 

doelstellingen en beginselen van openbaar 

belang in gevaar worden gebracht, zoals 

consumentenbescherming en de 

bescherming van de gezondheid en het 

milieu. In dit opzicht zorgen de 

maatregelen en rechtsmiddelen ervoor dat 

de bevoegde rechterlijke instanties 

rekening houden met alle relevante 

omstandigheden zoals 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 dat gebruik of die 

openbaarmaking. De bevoegde 

rechterlijke instanties moeten ook de 
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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. 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Na de invoering en 

tenuitvoerlegging van een uniforme 

definitie van de term "bedrijfsgeheim" en 

de invoering en tenuitvoerlegging van 

uniforme regels voor de bescherming van 

bedrijfsgeheimen in de interne markt 

moeten andere maatregelen die het delen 

en gebruiken van kennis en het in dienst 

nemen en de mobiliteit van werknemers 

rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen 

beperken, het evenredigheidsbeginsel 

respecteren in het belang van innovatie en 

vrije concurrentie. 

Amendement  10 

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 

(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 
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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. 

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  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het toenemende gebruik van 

onlinediensten om zaken te doen en 

onderzoek te verrichten, de opslag van 

meer vertrouwelijke gegevens in virtuele 

opslagplaatsen, de toename van e-handel 

en digitalisering als geheel vragen om 

geharmoniseerde wetgeving in de Unie die 

inbreukmakend gebruik van 

bedrijfsgeheimen bestrijdt, wat op zijn 

beurt het vertrouwen bij en de 

bescherming van bedrijven en 

consumenten zal vergroten en de vorming 

van de digitale interne markt, een van de 

fundamenten van een effectieve werking 

van de interne markt, zal bevorderen. 

Amendement  12 

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 

(13) In het belang van een goede werking 

van de interne markt voor onderzoek en 
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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 

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. 

innovatie en van rechtszekerheid en omdat 

van de rechtmatige houders van 

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 

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. 

Motivering 

Het praktische effect van een verjaringstermijn van twee jaar is beperkt, aangezien bedrijven 

doorgaans snel actie tegen inbreukmakend gebruik ondernemen door om voorlopige 

maatregelen te verzoeken. Het is echter belangrijk dat een strikte verjaringstermijn wordt 

toegepast ter voorkoming van misbruik dat de innovatie hindert en de toegang tot de interne 

markt vertraagt. 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Rechtmatige houders van 

bedrijfsgeheimen zijn vaak terughoudend 

om procedures in te leiden voor de 

bescherming van hun bedrijfsgeheimen uit 

vrees de vertrouwelijkheid van de 

bedrijfsgeheimen tijdens de gerechtelijke 

procedure te verliezen. Deze vrees brengt 

de doeltreffendheid van de maatregelen en 

rechtsmiddelen in het gedrang. Daarom is 

het noodzakelijk om, met inachtneming 

van de nodige waarborgen om het recht op 

een eerlijk proces te verzekeren, specifieke 

eisen vast te stellen die de 

vertrouwelijkheid van het betreffende 

bedrijfsgeheim beschermen tijdens de ter 

verdediging van dat bedrijfsgeheim 

(14) Rechtmatige houders van 

bedrijfsgeheimen zijn vaak terughoudend 

om procedures in te leiden voor de 

bescherming van hun bedrijfsgeheimen uit 

vrees de vertrouwelijkheid van de 

bedrijfsgeheimen tijdens de gerechtelijke 

procedure te verliezen. Deze vrees brengt 

de doeltreffendheid van de maatregelen en 

rechtsmiddelen in het gedrang. Daarom is 

het noodzakelijk om een evenwicht tot 

stand te brengen tussen de nodige 

waarborgen om het recht op een eerlijk 

proces te verzekeren en specifieke eisen 

vast te stellen die de vertrouwelijkheid van 

het betreffende bedrijfsgeheim beschermen 

tijdens de ter verdediging van dat 
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ingeleide gerechtelijke procedures. Deze 

eisen zien onder meer op de mogelijkheid 

om de toegang tot bewijsmateriaal of 

hoorzittingen te beperken, of om 

uitsluitend de niet-vertrouwelijke 

elementen van rechterlijke uitspraken 

bekend te maken. Deze vorm van 

bescherming moet ook na afloop van de 

gerechtelijke procedures van toepassing 

blijven, zolang de informatie waarop het 

bedrijfsgeheim betrekking heeft niet tot het 

publieke domein behoort. 

bedrijfsgeheim ingeleide gerechtelijke 

procedures. Deze eisen zien onder meer toe 

op de mogelijkheid om de toegang tot 

bewijsmateriaal of hoorzittingen te 

beperken voor derde personen ten opzichte 

van de partijen of om uitsluitend de niet-

vertrouwelijke elementen van rechterlijke 

uitspraken bekend te maken. Om een 

adequate toegang tot informatie te 

waarborgen moeten, wanneer de toegang 

wordt beperkt, ten minste één persoon van 

elke partij en hun respectievelijke 

advocaten toegang tot bewijsmateriaal of 

hoorzittingen hebben. Deze vorm van 

bescherming moet ook na afloop van de 

gerechtelijke procedures van toepassing 

blijven, zolang de informatie waarop het 

bedrijfsgeheim betrekking heeft niet tot het 

publieke domein behoort. 

Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat het recht van de partijen op een eerlijk proces moet worden 

geëerbiedigd en deze partijen een geïnformeerde deelname aan de gerechtelijke procedures 

moet worden gegarandeerd, die echter moet worden afgewogen tegen de noodzaak van 

vertrouwelijkheid in verband met het bedrijfsgeheim dat het voorwerp is van de procedure. 

Amendement  14 

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 

(15) Onrechtmatige verkrijging, 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 
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 
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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 

gegrond is, met name wanneer uitstel 

onherstelbare schade voor de rechtmatige 

houder van een bedrijfsgeheim zou 

veroorzaken. 

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 

gegrond is, met name wanneer uitstel 

onherstelbare schade voor de rechtmatige 

houder van een bedrijfsgeheim zou 

veroorzaken. 

Amendement  15 

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 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 en moeten worden 

beperkt om het ontstaan van 

ongerechtvaardigde belemmeringen voor 

de concurrentie in 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. 
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Motivering 

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

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  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

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 

(17) Een bedrijfsgeheim kan onrechtmatig 

worden gebruikt om goederen of diensten, 

of onderdelen daarvan, te ontwerpen, 

produceren, ontwikkelen 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 de gevallen 

waarin onrechtmatige verkrijging is 

bewezen, 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 
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bijvoorbeeld te schenken aan 

liefdadigheidsorganisaties. 

kwaliteit of het zich ontdoen van de 

goederen buiten de markt door ze 

bijvoorbeeld te schenken aan 

liefdadigheidsorganisaties. 

Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat inbreukmakend gebruik van bedrijfsgeheimen om diensten te 

ontwikkelen onder de richtlijn moet vallen. 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om te vermijden dat een persoon die 

wist of redelijkerwijs had moeten weten 

dat hij een bedrijfsgeheim onrechtmatig 

verwerft, gebruikt of openbaar maakt, 

voordeel haalt uit dergelijk gedrag, en om 

te verzekeren dat de benadeelde houder 

van het bedrijfsgeheim zo veel mogelijk in 

de positie wordt geplaatst waarin hij zich 

zou hebben bevonden als dat gedrag niet 

had plaats gevonden, moet een passende 

compensatie worden vastgesteld voor de 

als gevolg van het onrechtmatige gedrag 

geleden schade. Het bedrag van de 

schadevergoeding voor de benadeelde 

houder van het bedrijfsgeheim moet 

worden vastgesteld met inachtneming van 

alle omstandigheden van het geval, zoals 

het door de houder van het bedrijfsgeheim 

geleden inkomensverlies of de door de 

inbreukmaker onrechtmatig gemaakte 

winst en, in voorkomend geval, de aan de 

houder van het bedrijfsgeheim 

toegebrachte morele schade. Als 

alternatief, bijvoorbeeld indien, gezien de 

immateriële aard van bedrijfsgeheimen, de 

feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan 

het bedrag van de schadevergoeding 

worden afgeleid uit elementen als het 

bedrag dat aan royalty's of vergoedingen 

verschuldigd zou zijn geweest indien de 

inbreukmaker toestemming had gevraagd 

(19) Om te vermijden dat een persoon die 

wist of redelijkerwijs had moeten weten 

dat hij een bedrijfsgeheim onrechtmatig 

verwerft, gebruikt of openbaar maakt, 

voordeel haalt uit dergelijk gedrag, en om 

te verzekeren dat de benadeelde houder 

van het bedrijfsgeheim zo veel mogelijk in 

de positie wordt geplaatst waarin hij zich 

zou hebben bevonden als dat gedrag niet 

had plaats gevonden, moet een passende 

compensatie worden vastgesteld voor de 

als gevolg van het onrechtmatige gedrag 

geleden schade. Het bedrag van de 

schadevergoeding voor de benadeelde 

houder van het bedrijfsgeheim moet 

worden vastgesteld met inachtneming van 

alle omstandigheden van het geval, zoals 

het door de houder van het bedrijfsgeheim 

geleden inkomensverlies of de door de 

inbreukmaker onrechtmatig gemaakte 

winst en, wanneer de houder van het 

bedrijfsgeheim een natuurlijke persoon is, 

de aan de houder van het bedrijfsgeheim 

toegebrachte morele schade. Als 

alternatief, bijvoorbeeld indien, gezien de 

immateriële aard van bedrijfsgeheimen, de 

feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan 

het bedrag van de schadevergoeding 

worden afgeleid uit elementen als het 

bedrag dat aan royalty's of vergoedingen 

verschuldigd zou zijn geweest indien de 
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om het desbetreffende bedrijfsgeheim te 

gebruiken. Het is niet de bedoeling een 

verplichting te introduceren om te voorzien 

in een niet-compensatoire 

schadevergoeding, maar om 

schadeloosstelling te verzekeren die op een 

objectieve grondslag berust, waarbij tevens 

rekening wordt gehouden met de kosten 

van de houder van het bedrijfsgeheim, 

bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek. 

inbreukmaker toestemming had gevraagd 

om het desbetreffende bedrijfsgeheim te 

gebruiken. Het is niet de bedoeling een 

verplichting te introduceren om te voorzien 

in een niet-compensatoire 

schadevergoeding, maar om 

schadeloosstelling te verzekeren die op een 

objectieve grondslag berust, waarbij tevens 

rekening wordt gehouden met de kosten 

van de houder van het bedrijfsgeheim, 

bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek. 

Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat alleen natuurlijke personen schadevergoeding voor geleden 

morele schade kunnen eisen. 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Als extra afschrikking voor 

toekomstige inbreukmakers en als bijdrage 

tot de bewustmaking van het brede publiek, 

is het nuttig uitspraken bekend te maken, 

bijvoorbeeld waar passend via opvallende 

publiciteit, in zaken betreffende de 

onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van bedrijfsgeheimen. Men moet 

er echter wel voor zorgen dat door deze 

bekendmaking het bedrijfsgeheim niet 

openbaar wordt gemaakt of de persoonlijke 

levenssfeer en reputatie van natuurlijke 

personen onevenredig worden geschaad. 

(20) Als extra afschrikking voor 

toekomstige inbreukmakers en als bijdrage 

tot de bewustmaking van het brede publiek, 

is het nuttig uitspraken bekend te maken, 

bijvoorbeeld waar passend via opvallende 

publiciteit, in zaken betreffende de 

onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van bedrijfsgeheimen. Men moet 

er echter wel voor zorgen dat door deze 

bekendmaking het bedrijfsgeheim niet 

openbaar wordt gemaakt of de persoonlijke 

levenssfeer en reputatie van natuurlijke 

personen onevenredig worden geschaad. 

Het is ook nodig om met name KMO's 

beter bewust te maken van de 

beschikbaarheid van rechtsmiddelen in 

gevallen van onrechtmatige verkrijging, 

gebruik of openbaarmaking van 

bedrijfsgeheimen. 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Ter bevordering van de eenvormige 

toepassing van de maatregelen ter 

bescherming van bedrijfsgeheimen is het 

wenselijk te voorzien in systemen voor de 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

tussen enerzijds de lidstaten onderling en 

anderzijds de lidstaten en de Commissie, 

met name door het opzetten van een 

netwerk van door de lidstaten aangewezen 

correspondenten. Om te evalueren of deze 

maatregelen aan hun doelstellingen 

voldoen, moet de Commissie ook de 

toepassing van deze richtlijn en de 

doeltreffendheid van de nationale 

maatregelen onderzoeken. Ze kan zich, 

indien nodig, hierbij laten bijstaan door 

het Europees Waarnemingscentrum voor 

inbreuk op intellectuele-

eigendomsrechten. 

(22) Ter bevordering van de eenvormige 

toepassing van de maatregelen ter 

bescherming van bedrijfsgeheimen is het 

wenselijk gebruik te maken van bestaande 

systemen voor de samenwerking en 

informatie-uitwisseling tussen enerzijds de 

lidstaten onderling en anderzijds de 

lidstaten en de Commissie. Om te 

evalueren of deze maatregelen aan hun 

doelstellingen voldoen, moet de 

Commissie ook de toepassing van deze 

richtlijn en de doeltreffendheid van de 

nationale maatregelen onderzoeken. 

Motivering 

Omdat een bedrijfsgeheim niet wordt beschouwd als een intellectuele-eigendomsrecht en 

wordt beschermd in het kader van het voorkomen van oneerlijke concurrentie, lijkt het 

Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten niet het 

juiste orgaan om de Commissie bij te staan. Voorts dienen de lidstaten en de Europese 

Commissie gebruik te maken van bestaande systemen voor samenwerking en informatie-

uitwisseling en geen nieuwe te creëren teneinde de administratieve lasten te beperken. 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Deze richtlijn eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name worden erkend door het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, inzonderheid het recht op 

eerbiediging van het privéleven en het 

familie- en gezinsleven, het recht op 

bescherming van persoonsgegevens, de 

(23) Bij de tenuitvoerlegging van deze 

richtlijn moeten de grondrechten worden 

geëerbiedigd en de beginselen in acht 

worden genomen die met name worden 

erkend door het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, 

inzonderheid het recht op eerbiediging van 

het privéleven en het familie- en 
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vrijheid van meningsuiting en van 

informatie, de vrijheid van beroep en het 

recht om te werken, de vrijheid van 

ondernemerschap, het recht op eigendom, 

het recht op behoorlijk bestuur, het recht 

op toegang tot documenten en het 

zakengeheim, het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte, het 

recht op een onpartijdig gerecht en de 

rechten van de verdediging. 

gezinsleven, het recht op bescherming van 

persoonsgegevens, de vrijheid van 

meningsuiting en van informatie, de 

vrijheid van beroep en het recht om te 

werken, de vrijheid van ondernemerschap, 

het recht op eigendom, het recht op 

behoorlijk bestuur, het recht op toegang tot 

documenten en het zakengeheim, het recht 

op een doeltreffende voorziening in rechte, 

het recht op een onpartijdig gerecht en de 

rechten van de verdediging. De bepalingen 

van deze richtlijn dienen derhalve niet 

van toepassing te zijn indien de 

openbaarmaking van informatie van 

doorslaggevend openbaar belang is of als 

een grondrecht kan worden beschouwd. 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 27 

 

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 

om de concurrentie op oneerlijke wijze te 

beperken, de toegang tot de interne markt 

te vertragen en obstakels voor de 

arbeidsmobiliteit op te werpen op een 

manier die strijdig is met het Verdrag. 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) Deze richtlijn mag niet van 

invloed zijn op de toepassing van het vrije 

verkeer van werknemers en de vrijheid 

van vestiging. De richtlijn moet tevens het 

recht onverlet laten van 
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vertegenwoordigers van medewerkers om 

in het kader van hun recht op informatie, 

raadpleging en participatie 

overeenkomstig de wetgeving en 

praktijken op Unie- of nationaal niveau 

bedrijfsgeheimen te verkrijgen of 

openbaar te maken. 

Amendement  23 

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 milieu-

aansprakelijkheid, 

consumentenbescherming, gezondheids- 

en veiligheidseisen, 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. 

__________________ __________________ 

8 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten, PB L 157 

van 30.4.2004, blz. 45. 

8 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten, PB L 157 

van 30.4.2004, blz. 45. 
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Amendement  24 

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, openbaar maken 

en gebruiken van niet-openbaar gemaakte 

knowhow en bedrijfsinformatie 

(bedrijfsgeheimen), zonder de 

toestemming van de natuurlijke of 

rechtspersoon die rechtmatig over 

dergelijke informatie beschikt en op een 

manier die strijdig is met eerlijke 

handelspraktijken. De lidstaten kunnen 

bepalingen vaststellen die verder gaan, 

mits overeenstemming met artikel 4 en 5, 

artikel 6, lid 1, artikel 7, artikel 8, lid 1, 

tweede alinea, artikel 8, lid 3 en 4, artikel 

9, lid 2, artikel 10 en 12 en artikel 14, lid 

3, is gewaarborgd. 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Niet onder het toepassingsgebied van deze 

richtlijn valt informatie waarvan 

openbaarmaking krachtens het Unierecht 

of nationaal recht vereist is of door 

overheidsinstanties verlangd wordt in het 

kader van hun mandaat. 

Motivering 

Deze verduidelijking van het toepassingsgebied is noodzakelijk om te voorkomen dat 

bedrijven verplichtingen met betrekking tot openbaarmaking van informatie op grond van het 

recht van de lidstaten of de Unie omzeilen door deze informatie als "bedrijfsgeheim" aan te 

merken. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deze richtlijn laat de autonomie van de 

sociale partners en hun recht om 

overeenkomstig hun nationale recht, 

tradities en praktijken en onder 

eerbiediging van de bepalingen van het 

Verdrag collectieve overeenkomsten te 

sluiten, onverlet. 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "bedrijfsgeheim": informatie die aan de 

volgende cumulatieve voorwaarden 

voldoet: 

(1) "bedrijfsgeheim": niet openbaar 

gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie 
die aan de volgende cumulatieve 

voorwaarden voldoet: 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de informatie is geheim in die zin dat 

zij, in haar geheel dan wel in de juiste 

samenstelling en ordening van haar 

bestanddelen, niet algemeen bekend is bij 

of gemakkelijk toegankelijk is voor 

personen binnen de kringen die zich 

gewoonlijk bezighouden met de 

desbetreffende soort informatie; 

(a) de informatie is geheim in die zin dat 

zij, in haar geheel dan wel in de juiste 

samenstelling en ordening van haar 

bestanddelen, niet bekend is bij of 

gemakkelijk toegankelijk is voor personen 

binnen de kringen die zich gewoonlijk 

bezighouden met de desbetreffende soort 

informatie; 
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Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

 

(b) de informatie bezit handelswaarde 

omdat zij geheim is, en 

(b) de informatie bezit een aanzienlijke 

handelswaarde omdat zij geheim is en 

omdat haar openbaarmaking wezenlijke 

negatieve gevolgen heeft voor de 

economische belangen van de persoon die 

rechtmatig over de informatie beschikt; 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 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 persoon die 

rechtmatig daarover beschikt, onderworpen 

aan redelijke en aantoonbare maatregelen 

om deze geheim te houden (waaronder 

van technische en contractuele aard) die 

door de bevoegde justitiële autoriteiten 

geverifieerd kunnen worden. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) "houder van het bedrijfsgeheim": ieder 

natuurlijke of rechtspersoon die 
rechtmatig over een bedrijfsgeheim 

beschikt; 

(2) "houder van het bedrijfsgeheim": iedere 

geregistreerde marktdeelnemer die in 

juridisch opzicht rechtmatig over een 

bedrijfsgeheim beschikt; 

Motivering 

Beschikking over het bedrijfsgeheim moet zijn gelegaliseerd, zodat het geen "geheim" 

bedrijfsgeheim zal zijn. 
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Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "inbreukmaker": iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die bedrijfsgeheimen 

onrechtmatig verkregen, gebruikt of 

openbaar gemaakt heeft; 

(3) "overtreder": iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die, ofwel rechtstreeks ofwel 

via een derde, bedrijfsgeheimen 

onrechtmatig verkregen, gebruikt of 

openbaar gemaakt heeft op een wijze die in 

strijd is met eerlijke handelspraktijken; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) "inbreukmakende goederen": goederen 

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. 

(4) "onrechtmatige goederen": producten 

of diensten waarvan gebleken is dat in 

verband met het ontwerp, de kenmerken, 

de productie of het in de handel brengen 

gebruik is gemaakt van bedrijfsgeheimen 

die onrechtmatig zijn verkregen, gebruikt 

of openbaar gemaakt. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

houders van bedrijfsgeheimen het recht 

hebben om te verzoeken om de 

maatregelen, procedures en rechtsmiddelen 

die in deze richtlijn zijn vastgesteld ter 

voorkoming van, of om schadeloosstelling 

te verkrijgen voor, het onrechtmatig 

verkrijgen, openbaar maken of gebruiken 

van een bedrijfsgeheim. 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 

iedere natuurlijke of rechtspersoon die 

rechtmatig over een bedrijfsgeheim 

beschikt het recht heeft om te verzoeken 

om de maatregelen, procedures en 

rechtsmiddelen die in deze richtlijn zijn 

vastgesteld om schadeloosstelling te 

verkrijgen voor het onrechtmatig 

verkrijgen, openbaar maken of gebruiken 

van een bedrijfsgeheim. 
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Motivering 

Zie de motivering van het eerdere amendement over "houder van bedrijfsgeheimen". Het 

gebruik van de term "houder" is misleidend en overbodig, omdat daarmee het concept 

eigendom van intellectuele-eigendomsrechten wordt geïmpliceerd, terwijl het daar bij 

bedrijfsgeheimen niet om gaat. Het gebruik van "iedere natuurlijke of rechtspersoon die 

rechtmatig over een bedrijfsgeheim beschikt" is nauwkeuriger en wij stellen dan ook voor 

deze zinsnede overal in de tekst te gebruiken. 

 

Amendement  35 

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 

opzettelijk gebeurde door middel van: 

Motivering 

In de context van dit voorstel zorgt de term "grove nalatigheid" niet voor duidelijkheid over 

de wijze waarop de bepaling op uniforme wijze zal worden gehandhaafd door de bevoegde 

rechterlijke instanties. 

 

Amendement  36 

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 

of het zich toe-eigenen van 

bedrijfsgeheimen, hetzij 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; 
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Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) diefstal; Schrappen 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) omkoping; Schrappen 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) bedrog; Schrappen 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) inbreuk op, of aansporing tot inbreuk 

op een vertrouwelijkheidsovereenkomst of 

een andere verplichting tot 

geheimhouding; 

(e) inbreuk op, of aansporing tot inbreuk 

op een overeenkomst over 

vertrouwelijkheidsplicht; 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) andere gedragingen die, gezien de 

omstandigheden, worden beschouwd als 

strijdig met eerlijke handelspraktijken. 

(f) gedragingen die worden beschouwd als 

strijdig met eerlijke handelspraktijken 

 

Amendement  42 

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 gebruik of het openbaar maken van 

een bedrijfsgeheim wordt als onrechtmatig 

beschouwd wanneer dit, zonder de 

toestemming van de natuurlijke of 

rechtspersoon die rechtmatig over een 

bedrijfsgeheim beschikt, opzettelijk en met 

het oog op financieel gewin of voordeel of 

om de persoon die rechtmatig over het 

bedrijfsgeheim beschikt financieel nadeel 

te berokkenen, of met grove nalatigheid 

plaatsvindt door een persoon die aan een 

van de volgende voorwaarden voldoet: 

Motivering 

In de omschrijving van "onrechtmatige verkrijging" dient opgenomen te worden dat het 

hierbij moet gaan om verkrijging met het oog op het verrichten van oneerlijke 

handelspraktijken, hetgeen iets anders is dan gebruikmaking van een gerechtvaardigd 

openbaar belang bij openbaarheid van gegevens. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de persoon heeft het bedrijfsgeheim op 

onrechtmatige manier verworven; 
(a) de persoon heeft het bedrijfsgeheim op 

onrechtmatige manier verworven en 

gebruikt of openbaar gemaakt; 
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Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de persoon pleegt inbreuk op een 

vertrouwelijkheidsovereenkomst of een 

andere verplichting tot geheimhouding van 

het bedrijfsgeheim; 

(b) de persoon pleegt inbreuk op een 

rechtsgeldige 
vertrouwelijkheidsovereenkomst 

overeenkomstig nationaal of Unierecht of 

een andere verplichting tot beperking van 

het gebruik of de openbaarmaking van het 

bedrijfsgeheim; 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de persoon pleegt inbreuk op een 

contractuele of andere verplichting tot 

beperking van het gebruik van het 

bedrijfsgeheim. 

(c) de persoon pleegt inbreuk op een 

rechtsgeldige contractuele verplichting tot 

beperking van het gebruik of de 

openbaarmaking van het bedrijfsgeheim. 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de persoon heeft het bedrijfsgeheim 

rechtmatig verkregen maar heeft het in 

strijd met eerlijke handelspraktijken 

gebruikt of openbaar gemaakt, wat 

nadelig kan zijn voor de handelsbelangen 

van de persoon die rechtmatig over het 

bedrijfsgeheim beschikt en/of de goede 

werking van de interne markt. 

Motivering 

Het rechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van gegevens hangt niet 

systematisch onderling samen, waardoor gegevens in de praktijk later onrechtmatig kunnen 

worden (her)gebruikt of (opnieuw) openbaar gemaakt. 
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Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De in artikel 3, lid 3, genoemde 

voorwaarden kunnen het gebruik van in 

het kader van een betrekking of een 

andere contractuele relatie eerlijk 

verworven ervaring niet op oneigenlĳke 

wĳze beperken. De voorschriften ten 

aanzien van collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de nationale 

arbeidsrechtelijke stelsels blijven onverlet. 

Motivering 

Er moet ook voor worden gezorgd dat beroepservaring niet op oneigenlijke wijze wordt 

beperkt, teneinde de mobiliteit van werknemers niet te belemmeren. 

 

Amendement  48 

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. 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 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. 

Motivering 

Houders van bedrijfsgeheimen moeten kunnen optreden tegen elke persoon die op 

onrechtmatige wijze informatie heeft verkregen. 
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Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het bewust en opzettelijk produceren, 

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. 

5. Het produceren, aanbieden of in de 

handel brengen, of de invoer, uitvoer of 

opslag van inbreukmakende goederen voor 

deze 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 verkregen, gebruikt of 

openbaar werd gemaakt in de zin van lid 

3. 

Motivering 

Een criterium van voorafgaande kennis is vereist om te kunnen stellen dat het gedrag van 

passieve ontvangers van informatie onrechtmatig is. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

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. Informatie die is verkregen als gevolg 

van de volgende situaties wordt niet 

beschouwd als bedrijfsgeheim: 

Motivering 

Intellectuele eigendom dient op andere wijze te worden geregistreerd dan bedrijfsgeheimen, 

aangezien - zoals blijkt uit de definitie - zowel bestaande als potentiële octrooien, tekeningen 

of modellen van nijverheid en auteursrechten van dit bedrijfsgeheim uitgesloten horen te zijn. 
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Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) een commerciële overeenkomst tussen 

de persoon die rechtmatig over het 

bedrijfsgeheim beschikt en een verkrijger; 

Motivering 

De meest gebruikelijke manier om een bedrijfsgeheim te verkrijgen is op eenvoudige 

commerciële wijze, zoals blijkt uit de effectbeoordeling: 60% van de ondernemingen doet aan 

uitwisseling van bedrijfsgeheimen. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) onafhankelijke ontdekking of 

schepping; 

(a) onafhankelijke technologische 

ontdekkingen en ontwerpen of 

onafhankelijke productie van goederen 

met identieke of vergelijkbare 

eigenschappen als de goederen die op de 

markt zijn gebracht door personen die 

rechtmatig over het bedrijfsgeheim 

beschikken; 

Motivering 

Wanneer het bedrijfsgeheim uitsluitend wordt beperkt tot commerciële handelingen, en 

elementen van de bestaande of potentiële intellectuele eigendom uitsluiten van de definitie, 

kan geen enkele onafhankelijke ontdekking of innovatie voorwerp zijn van een beschuldiging 

van inbreuk op enig bedrijfsgeheim.  

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) observatie, onderzoek, demontage of (b) observatie, onderzoek, demontage of 
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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; 

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 natuurlijke persoon of 

marktdeelnemer die toegang heeft tot die 

onafhankelijke ontdekkingen en 

technologische ontwerpen en op basis 

hiervan geproduceerde goederen; 

Motivering 

Het bedrijfsgeheim van sommige marktdeelnemers mag de innovatieve activiteiten op het 

gebied van technologische vooruitgang van andere entiteiten niet afremmen. 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(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 

werknemers of vertegenwoordigers van 

werknemers op informatie, raadpleging en 

participatie in overeenstemming met 

wetgeving en/of praktijken op Unie- of 

nationaal niveau; 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) voorgeschreven of toegestaan door 

overheidsinstellingen die hun mandaat 

vervullen in overeenstemming met de 

nationale wetgeving of de wetgeving van 

de Unie; 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – letter c ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c ter) de kennis, kwalificaties en 

vaardigheden die werknemers in eerdere 

jaren hebben verworven. Contractuele of 

andere verplichtingen die het gebruik van 

dergelijke kennis mogelijk beperken 

voldoen aan het evenredigheidsbeginsel in 

het belang van innovatie en vrije 

concurrentie; 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – letter c quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c quater) het naleven van de 

verantwoordingseisen waaraan raden van 

bestuur of raden van beheer moeten 

voldoen; 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 

bedoelde verkrijging of openbaarmaking 

of dit gebruik in een van de volgende 

gevallen plaatsvond: 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(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 zoals vastgelegd in artikel 11 

van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie; 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(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 van een eiser 

op een geschikte manier, op voorwaarde 

dat de verweerder er zonder nalatig te zijn 

vanuit kon gaan dat de vermeende 

verkrijging of openbaarmaking of het 

vermeende gebruik van het bedrijfsgeheim 

nodig was voor de onthulling; 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) om te voldoen aan de bepalingen 

van de arbeidsovereenkomst van 

werknemers; 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) ter bescherming van een rechtmatig 

belang. 
(e) ter bescherming van een rechtmatig 

belang als erkend in het Unierecht of het 
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nationaal recht. 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) ter bescherming van de openbare 

orde, waaronder de bescherming van de 

gezondheid en het leven van personen, 

dieren of planten, of ter voorkoming van 

ernstige schade aan het milieu. 

Motivering 

Om onduidelijkheid over de voorrang van het recht te voorkomen moet de toegang tot 

informatie, bedoeld om een hoog niveau van sociale bescherming en milieubescherming te 

waarborgen, ondubbelzinnig worden aangemerkt als rechtmatige verkrijging. 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e ter) de openbaarmaking van een 

bedrijfsgeheim aan leden van raden van 

bestuur of raden van beheer van niet-

geregistreerde ondernemingen bij het 

naleven van verantwoordingseisen;  

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – letter e quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e quater) het bedrijfsgeheim wordt 

verlangd en/of openbaar gemaakt door 

een overheidsinstelling, overeenkomstig 

haar mandaat, zoals geëist of toegestaan 

krachtens nationaal recht of het recht van 

de Unie. 
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Motivering 

Bedrijven moeten niet de mogelijkheid hebben verzoeken om informatie, voorgeschreven door 

de wet en gedaan door overheidsinstanties in de uitoefening van hun taak, te weigeren door te 

stellen dat het bij de verlangde informatie gaat om een bedrijfsgeheim. Er zijn vele 

voorbeelden van dergelijke praktijken. Openbare autoriteiten of instanties, vooral op 

plaatselijk niveau, hebben veelal niet de mogelijkheid zich te verzetten tegen een dergelijke 

weigering om informatie te verstrekken. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) evenredig is; (a) evenredig is met de financiële schade 

geleden door de houder van het 

bedrijfsgeheim;   

Amendement  67 

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, en van 

beperkingen voor de mededinging en voor 

de mobiliteit van werknemers binnen de 

interne markt vermijdt; 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) waarborgt dat deze niet worden 

misbruikt. 
(c) waarborgt dat deze niet worden 

misbruikt, tevens inhoudende dat 

verweerders een vergoeding ontvangen 

indien zij te kwader trouw of onterecht 

zijn beschuldigd.  
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Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) waarborgt dat de bewijslast dat er 

sprake is van onrechtmatige verkrijging 

van een bedrijfsgeheim berust bij de 

persoon die rechtmatig over het 

bedrijfsgeheim beschikt, waarbij geen van 

de in artikel 4 genoemde uitzonderingen 

van toepassing is. 

Motivering 

Bescherming van bedrijfsgeheimen roept geen eigendomsrechten in het leven. Deze 

bescherming behelst derhalve de bescherming tegen onrechtmatige verkrijging. Dit houdt in 

dat de persoon die rechtmatig over niet-openbaar gemaakte informatie beschikt moet 

bewijzen dat het inderdaad gaat om onrechtmatige verkrijging. Hierop bestaan geen 

uitzonderingen. Als dat niet het geval zou zijn, zou deze persoon immers feitelijk toch over 

eigendomsrechten beschikken. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten dragen er zorg voor dat, 

wanneer de bevoegde rechterlijke 

instanties vaststellen dat een klacht 

betreffende de onrechtmatige verkrijging 

of openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van een bedrijfsgeheim kennelijk 

ongegrond is en dat de eiser de 

gerechtelijke procedures te kwader trouw 

heeft ingeleid om de toegang tot de markt 

van de verweerder op oneerlijke wijze te 

vertragen of beperken of om de verweerder 

op een andere manier te intimideren of te 

treiteren, deze bevoegde rechterlijke 

instanties de bevoegdheid hebben om de 

volgende maatregelen te nemen: 

De lidstaten dragen er zorg voor dat, 

wanneer de bevoegde rechterlijke 

instanties vaststellen dat een klacht 

betreffende de onrechtmatige verkrijging 

of openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van een bedrijfsgeheim ongegrond 

is en dat de eiser de gerechtelijke 

procedures te kwader trouw heeft ingeleid 

om de toegang tot de markt van de 

verweerder op oneerlijke wijze te vertragen 

of beperken of om de verweerder op een 

andere manier te intimideren of te treiteren, 

of om te voorkomen dat informatie van 

openbaar belang openbaar wordt 

gemaakt, deze bevoegde rechterlijke 

instanties de bevoegdheid hebben om de 
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volgende maatregelen te nemen: 

Motivering 

Maatregelen tegen ongegronde klachten moeten van toepassing zijn op alle gevallen (als 

bedoeld in artikel 4) waarin de verkrijging, het openbaar maken of het gebruik van 

bedrijfsgeheimen als rechtmatig wordt beschouwd. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het verplichten tot het volledig 

vergoeden van eventuele economische 

schade of verlies en van eventuele morele 

schade aan degene die onterecht is 

beschuldigd van het onrechtmatig 

verkrijgen van toegang tot, verkrijgen van 

of gebruiken van een bedrijfsgeheim. 

Motivering 

Er moet gewaarborgd worden dat ten onrechte beschuldigde personen een evenredige 

schadevergoeding krijgen. 

 

Amendement  72 

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 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. 
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Amendement  73 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten kunnen bepalingen 

vaststellen waarin de omstandigheden 

worden vastgesteld waaronder de 

verjaringstermijn gestuit of geschorst 

wordt. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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. 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

partijen, hun 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 door de bevoegde 

rechterlijke autoriteiten, na raadpleging 

van de partijen, als vertrouwelijk zijn 

aangemerkt en die hun ter kennis zijn 

gekomen als gevolg van een dergelijke 

deelname of toegang.  

Amendement  75 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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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 na de 

beëindiging van de gerechtelijke 

procedures, behalve in de volgende 

situaties:  

Amendement  76 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – 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 tijdens de procedures, in een 

definitieve en bindende uitspraak, blijkt 

dat het vermeende bedrijfsgeheim niet 

voldoet aan de eisen van artikel 1, onder 

2);  

Amendement  77 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 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 

beperken; 

(a) de toegang tot documenten met 

bedrijfsgeheimen die de partijen of derden 

hebben ingediend geheel of gedeeltelijk te 

beperken, op voorwaarde dat beide 

betrokken partijen, hun respectieve 

advocaten of vertegenwoordigers in de 

procedure en in voorkomend geval hun 

deskundigen, alsmede 

gerechtsfunctionarissen volledige toegang 

tot de desbetreffende documenten hebben; 

Amendement  78 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(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 te beperken tot 

hoorzittingen, wanneer bedrijfsgeheimen 

openbaar kunnen worden gemaakt, op 

voorwaarde dat de partijen, hun 

respectieve advocaten of 

vertegenwoordigers in de procedure en in 

voorkomend geval hun deskundigen, 

alsmede gerechtsfunctionarissen volledige 

toegang tot de betreffende hoorzittingen of 

de betreffende verslagen of afschriften 

krijgen; 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 een vertegenwoordiger van 

elke partij en de wettelijke 

vertegenwoordigers van de partijen en de 

gemachtigde deskundigen, die de in lid 1 

genoemde vertrouwelijkheidsverplichting 

moeten naleven; 

Amendement  79 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een niet-vertrouwelijke versie van 

rechterlijke uitspraken ter beschikking te 

stellen waarin de delen die de 

bedrijfsgeheimen bevatten, zijn geschrapt. 

(c) een niet-vertrouwelijke versie van 

rechterlijke uitspraken publiek 

toegankelijk te maken, waarin de delen die 

de bedrijfsgeheimen bevatten, zijn 

geschrapt. 

Amendement  80 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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Wanneer de bevoegde rechterlijke 

instantie, omwille van de noodzaak een 

bedrijfsgeheim of een vermeend 

bedrijfsgeheim te beschermen, en 

krachtens de tweede alinea, onder a), van 

dit lid, beslist dat het bewijsmateriaal 

waarover een partij rechtmatig beschikt 

niet wordt onthuld aan de andere partij en 

wanneer dit bewijsmateriaal essentieel is 

voor de uitkomst van de procedure, kan de 

rechterlijke instantie toch toelaten dat de 

informatie wordt bekend gemaakt aan de 

wettelijke vertegenwoordigers van de 

andere partij en, indien van toepassing, de 

gemachtigde deskundigen, die de in lid 1 

genoemde vertrouwelijkheidsverplichting 

moeten naleven 

Schrappen 

Amendement  81 

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 

mogelijke schade voor een van de partijen 

en, indien van toepassing, voor derden, als 

gevolg van de inwilliging of verwerping 

van een dergelijk verzoek. 

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, houden zij rekening met de 

nodige waarborg van het recht op een 

effectieve voorziening in rechte en 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. 

Motivering 

De bescherming van bedrijfsgeheimen tijdens gerechtelijke procedures mag niet ten koste 

gaan van een eerlijk proces. 
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Amendement  82 

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 

bewijsmateriaal overlegt dat de know-how 

of bedrijfsinformatie inderdaad een 

bedrijfsgeheim betreft, 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 te verwachten is. 

Amendement  83 

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 

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 

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 

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 opzet 

van de verweerder bij het verkrijgen, 

gebruiken of openbaar maken van het 

bedrijfsgeheim, de handelwijze van de 

verweerder bij het verkrijgen, openbaar 

maken of gebruiken van het 
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algemeen belang en de bescherming van de 

grondrechten, waaronder de vrijheid van 

meningsuiting en informatie. 

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, 

waaronder de vrijheid van meningsuiting 

en informatie. 

Amendement  84 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de eiser bij de bevoegde rechterlijke 

instantie niet binnen een redelijke termijn 

die is bepaald door de rechterlijke instantie 

die de maatregelen beveelt, indien de 

wetgeving van een lidstaat dit toestaat of, 

indien een dergelijke termijn niet is 

bepaald, binnen een termijn van maximaal 

20 werkdagen of 31 kalenderdagen, 

afhankelijk van welke termijn de langste is, 

een procedure inleidt ter verkrijging van 

een beslissing ten principale; 

(a) de eiser bij de bevoegde rechterlijke 

instantie niet binnen een redelijke termijn 

die is bepaald door de rechterlijke instantie 

die de maatregelen beveelt, indien de 

wetgeving van een lidstaat dit toestaat of, 

indien een dergelijke termijn niet is 

bepaald, binnen een termijn van maximaal 

20 werkdagen of 31 kalenderdagen, 

afhankelijk van welke termijn de langste is, 

vanaf de beslissing van de rechterlijke 

instantie, een procedure inleidt ter 

verkrijging van een beslissing ten 

principale; 

Motivering 

Het is noodzakelijk om de uiterste datum te vermelden waarop de effectiviteitstermijn van de 

conservatoire maatregel ten behoeve van de rechtszekerheid afloopt.  

Amendement  85 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Zodra de bevoegde rechterlijke 

instanties zich ervan gewist hebben dat 

een bedrijfsgeheim bestaat, dat de eiser de 
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rechtmatige houder van het 

bedrijfsgeheim is en dat een 

onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

van het bedrijfsgeheim ophanden is, zijn 

de voorlopige conservatoire maatregelen 

als bedoeld in artikel 9 van deze richtlijn 

van toepassing en worden geen andere 

maatregelen waarin andere richtlijnen 

voorzien van kracht. 

Motivering 

Op gevallen waarbij een bedrijfsgeheim is betrokken moet artikel 9 inzake voorlopige en 

conservatoire maatregelen worden toegepast. Het doel van het amendement is om te 

verduidelijken dat deze maatregelen afzonderlijke maatregelen zijn en losstaan van de 

maatregelen die worden voorzien in Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten; dit om verwarring en verkeerde interpretaties te voorkomen 

en om de nodige waarborgen te bieden, zodat geen enkele lidstaat of rechtbank de 

maatregelen van de richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 

toepast op een situatie aangaande een bedrijfsgeheim nadat deze richtlijn ten uitvoer is 

gelegd. 

 

Amendement  86 

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 

eiser, jegens de inbreukmaker het volgende 

kunnen bevelen: 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat, 

wanneer een rechter definitief beslist dat er 

sprake is van onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

van een bedrijfsgeheim, de bevoegde 

rechterlijke instanties, op verzoek van de 

eiser, jegens de inbreukmaker het volgende 

kunnen bevelen: 

Amendement  87 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 - letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (-a) een vaststelling van onrechtmatige 

toegang of openbaarmaking of 

onrechtmatig gebruik; 

Amendement  88 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 - letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de volledige of gedeeltelijke 

vernietiging van fysieke en/of 

elektronische media die het 

bedrijfsgeheim bevatten of uitvoeren, of, 

indien van toepassing, de volledige of 

gedeeltelijke overhandiging aan de eiser 

van de fysieke of elektronische media. 

Amendement  89 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 - letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een vaststelling van inbreuk; Schrappen 

Amendement  90 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 - letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het ontdoen van de inbreukmakende 

goederen van hun inbreukmakende 

kwaliteit; 

(c) het ontdoen van de inbreukmakende 

goederen van de kwaliteit die is ontleend 

aan het gebruik van het bedrijfsgeheim; 

Amendement  91 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 - letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de vernietiging van de 

inbreukmakende goederen of, indien van 

(d) de terugtrekking van de onwettige 

goederen uit de markt en de overhandiging 
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toepassing, hun terugtrekking uit de 

markt, op voorwaarde dat een dergelijke 

maatregel geen afbreuk doet aan de 

bescherming van het desbetreffende 

bedrijfsgeheim; 

ervan aan liefdadigheidsinstanties op 

grond van door de rechterlijke instanties 

vastgestelde voorwaarden die moeten 

waarborgen dat de desbetreffende 

goederen niet opnieuw in de handel 

worden gebracht en dat een dergelijke 

maatregel geen afbreuk doet aan de 

bescherming van het desbetreffende 

bedrijfsgeheim; 

Amendement  92 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 - letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) als uiterste maatregel, de 

vernietiging van de goederen; 

Amendement  93 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 2 - letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) de volledige of gedeeltelijke 

vernietiging van de documenten, 

voorwerpen, materialen, stoffen of 

elektronische bestanden die het 

bedrijfsgeheim bevatten of uitvoeren, of, 

indien van toepassing, de volledige of 

gedeeltelijke overhandiging aan de 

houder van het bedrijfsgeheim van die 

documenten, voorwerpen, materialen, 

stoffen of elektronische bestanden. 

Schrappen 

Amendement  94 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat 

wanneer de rechterlijke instanties bevelen 

de inbreukmakende goederen uit de markt 

Schrappen 
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terug te trekken, deze instanties, op 

verzoek van de houder van het 

bedrijfsgeheim, kunnen bevelen de 

goederen aan de houder of aan 

liefdadigheidsorganisaties te 

overhandigen volgens door de rechterlijke 

instanties vaststellen voorwaarden die 

moeten waarborgen dat de desbetreffende 

goederen niet opnieuw in de handel 

komen. 

Amendement  95 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij de behandeling van een verzoek om 

corrigerende maatregelen moeten de ernst 

van de overtreding, de opgelegde 

maatregelen en de belangen van derden 

op de juiste wijze worden afgewogen, met 

inachtneming van het beginsel van 

evenredigheid. 

Motivering 

Er moet duidelijk worden vastgelegd dat het evenredigheidsbeginsel van toepassing is op de 

rechterlijke bepalingen. 

Amendement  96 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 - lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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 

1. 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 alle relevante 

aspecten van de zaak, zoals de waarde van 

het bedrijfsgeheim, de maatregelen die zijn 

genomen om het bedrijfsgeheim te 
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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. 

beschermen, de vraag of de inbreukmaker 

met opzet heeft gehandeld bij het 

verkrijgen, openbaar maken of gebruiken 

van het bedrijfsgeheim, 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. 

 

Amendement  97 

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 dragen er zorg voor dat de 

bevoegde instanties de duur van de in 

artikel 11, lid 1, onder a), genoemde 

maatregel dienovereenkomstig beperken 

om te waarborgen dat deze duur 

voldoende lang is 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, en om het 

ontstaan van ongerechtvaardigde 

belemmeringen voor de interne markt of 

de arbeidsmobiliteit te voorkomen. 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 - lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

in artikel 11, lid 1, onder a), genoemde 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 

in artikel 11, lid 1, onder a) en b), 
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maatregelen, op verzoek van de 

verweerder, worden ingetrokken of op een 

andere wijze niet langer uitwerking 

hebben, indien intussen de desbetreffende 

informatie niet langer voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 2, onder 1), op 

gronden die niet aan de verweerder kunnen 

worden toegerekend. 

genoemde maatregelen, op verzoek van de 

verweerder, worden ingetrokken of op een 

andere wijze niet langer uitwerking 

hebben, indien intussen de desbetreffende 

informatie niet langer voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 2, onder 1), op 

gronden die niet aan de verweerder kunnen 

worden toegerekend. 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 - lid 3 - letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de betrokken persoon heeft 

oorspronkelijk de kennis van het 

bedrijfsgeheim te goeder trouw verworven 

en voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 3, lid 4; 

(a) op het moment van het gebruiken of 

openbaar maken wist de betrokken 

persoon niet of kon hij gezien de 

omstandigheden niet weten dat het 

bedrijfsgeheim werd verkregen van een 

andere persoon die het bedrijfsgeheim op 

een onrechtmatige manier gebruikte of 

openbaar maakte; 

 

Amendement  100 

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  101 

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, 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 tengevolge van 

de onrechtmatige toegang of 

openbaarmaking of onrechtmatig gebruik 

van het bedrijfsgeheim. 

Amendement  102 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 - lid 1 - alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In overeenstemming met hun nationale 

wetgeving en praktijken beperken de 

lidstaten de aansprakelijkheid van 

werknemers tegenover hun werkgever 

wegens onrechtmatige verkrijging, 

openbaarmaking of gebruikmaking van 

een bedrijfsgeheim van de werkgever 

indien zij zonder opzet handelen. Deze 

mogelijkheid is ook van toepassing indien 

de onrechtmatige verkrijging of 

openbaarmaking of het onrechtmatig 

gebruik plaatsvindt nadat het 

dienstverband van een werknemer is 

beëindigd. 

Amendement  103 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 - lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegde rechterlijke instanties 

houden bij het vaststellen van het bedrag 

van de schadevergoeding rekening met alle 

passende factoren, zoals de negatieve 

economische gevolgen, waaronder 

winstderving, die de benadeelde partij 

heeft ondervonden, de onrechtmatige winst 

die de inbreukmaker heeft genoten en, in 

passende gevallen, andere elementen dan 

economische factoren, zoals de morele 

schade die de houder van het 

bedrijfsgeheim door de onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of het 

onrechtmatige gebruik heeft geleden. 

2. De bevoegde rechterlijke instanties 

houden bij het vaststellen van het bedrag 

van de schadevergoeding rekening met alle 

relevante factoren, zoals de negatieve 

economische gevolgen, waaronder 

winstderving, die de benadeelde partij 

heeft ondervonden, de onrechtmatige winst 

die de inbreukmaker heeft genoten en, in 

passende gevallen, andere elementen dan 

economische factoren, zoals de morele 

schade die de houder van het 

bedrijfsgeheim door de onrechtmatige 

verkrijging of openbaarmaking of het 

onrechtmatige gebruik heeft geleden. 

Amendement  104 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap voor merken, 

tekeningen en modellen van de Europese 

Unie stelt tegen XX XX 20XX [drie jaar 

na het einde van de omzettingsperiode], in 

het kader van de activiteiten van het 

Europees Waarnemingscentrum voor 

inbreuk op intellectuele-

eigendomsrechten, een eerste verslag op 

over de tendensen inzake de procesvoering 

betreffende de onrechtmatige verkrijging 

of openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van bedrijfsgeheimen krachtens de 

toepassing van deze richtlijn. 

1. De Europese Commissie stelt tegen XX 

XX 20XX [drie jaar na het einde van de 

omzettingsperiode] een eerste verslag op 

over de tendensen inzake de procesvoering 

betreffende de onrechtmatige verkrijging 

of openbaarmaking of het onrechtmatige 

gebruik van bedrijfsgeheimen krachtens de 

toepassing van deze richtlijn. 

Motivering 

Omdat een bedrijfsgeheim niet wordt beschouwd als een intellectuele-eigendomsrecht en 

wordt beschermd in het kader van het voorkomen van oneerlijke concurrentie, lijkt het 

Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten niet het 

juiste orgaan om de Commissie bij te staan. 
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Amendement  105 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie stelt tegen XX XX 20XX 

[vier jaar na het einde van de 

omzettingsperiode] een tussentijds verslag 

op over de toepassing van deze richtlijn en 

dient dit verslag in bij het Europees 

Parlement en de Raad. De Commissie 

houdt bij de opstelling van dit verslag 

rekening met het verslag van het Europees 

Waarnemingscentrum voor inbreuk op 

intellectuele-eigendomsrechten. 

2. De Commissie stelt tegen XX XX 20XX 

[vier jaar na het einde van de 

omzettingsperiode] een tussentijds verslag 

op over de toepassing van deze richtlijn, 

met inbegrip van mogelijke schadelijke 

effecten ervan op de grondrechten en de 

mobiliteit van werknemers en mogelijke 

verdere verbeteringen van de 

samenwerking met het oog op innovatie, 

waarbij speciale aandacht wordt besteed 

aan de effecten op KMO's, en dient dit 

verslag in bij het Europees Parlement en de 

Raad. De Commissie houdt bij de 

opstelling van dit verslag rekening met het 

verslag over de tendensen inzake de 

procesvoering en omvat een evaluatie van 

de effecten van deze richtlijn op met name 

de open innovatie, het collaboratief 

onderzoek en de arbeidsmobiliteit.  

Motivering 

Omdat een bedrijfsgeheim niet wordt beschouwd als een intellectuele-eigendomsrecht en 

wordt beschermd in het kader van het voorkomen van oneerlijke concurrentie, lijkt het 

Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten niet het 

juiste orgaan om de Commissie bij te staan. 
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