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EU-burgers waarderen intellectuele eigendom, maar vinden 
schendingen ervan in bepaalde gevallen niet erg 
 
Van de Europeanen gelooft 96% dat intellectuele eigendom (IE) belangrijk is, omdat het 
goed is voor innovatie en creativiteit wanneer uitvinders, designers, schrijvers en 
kunstenaars voor hun werk worden beloond.  
 
Het Harmonisatiebureau voor de interne markt (BHIM) heeft via het Europees 
Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten opdracht 
gegeven tot een enquête in de Europese Unie onder 26 500 mensen van 15 jaar en ouder. 
Daaruit bleek dat 86% van de ondervraagden het eens is met de stelling dat bescherming 
van intellectuele eigendom de kwaliteit van waren en diensten ten goede komt. En 69% van 
de ondervraagden waarderen intellectuele-eigendomsrechten omdat zij van mening zijn dat 
deze bijdragen tot het creëren van werkgelegenheid en van economisch welzijn. Zij 
veroordelen dan ook schendingen van intellectuele-eigendomsrechten.  

 
Toch blijkt ook uit deze enquête, de eerste van deze aard in de EU, dat gemiddeld 34% van 
de Europeanen vindt dat het zelf kopen van namaakproducten gerechtvaardigd kan zijn om 
geld te besparen. 38% beweert dat het kopen van namaakproducten best kan als daad van 
protest tegen een marktgestuurde economie. 22% meent dat downloaden aanvaardbaar is 
als er geen legaal alternatief is en 42% van de Europeanen vindt dat dit voor persoonlijk 
gebruik geoorloofd is. 
 
Deze percentages zijn vooral hoger in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 24 jaar. 
 
De discrepantie tussen beide standpunten is volgens de enquête te verklaren uit het feit 
dat veel ondervraagden geloven dat IE geen voordeel heeft voor hen persoonlijk of dat het 
IE-systeem niet aan hun verwachtingen voldoet, wat betreft bijvoorbeeld prijs, 
beschikbaarheid, diversiteit of kwaliteit. 
 
Onderhavige studie volgt op de publicatie in september van een studie die werd uitgevoerd 
door het BHIM en het Europees Octrooibureau en waaruit bleek dat ondernemingen met 
heel veel IE-rechten voor ongeveer 76 miljoen banen in de EU zorgen en 39% van alle 
economische bedrijvigheid in de EU genereren.  
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António Campinos, voorzitter van het Harmonisatiebureau voor de interne markt (BHIM): “Met deze studies 
verstrekken we overeenkomstig onze taakopdracht onafhankelijke en betrouwbare gegevens over waarnemingen 
en gedrag van Europese burgers ten aanzien van intellectuele-eigendomsrechten en inbreuken daarop. We zullen 
deze analyse voortdurend  updaten, vooral voor de internetgeneratie.”  

“Zoals in de enquête werd erkend, is IE een van de meest waardevolle assets in Europa, maar wordt ook 
regelmatig op de proef gesteld. De Europese burgers voelen zich niet persoonlijk verantwoordelijk voor de 
bescherming van intellectuele eigendom, vooral wanneer anderen niet dezelfde waarden delen noch ervoor 
zorgen dat de regels in acht worden genomen of aan de verwachtingen van de mensen worden aangepast. Wij 
vertrouwen erop dat deze bevindingen onze gezamenlijke inspanningen zullen steunen in de strijd tegen 
schendingen van de intellectuele-eigendomsrechten, waarbij iedereen zijn rol moet spelen.” 

 
NOOT VOOR DE REDACTIE 

Het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten werd in 2009 opgericht ten 
behoeve van de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en de strijd tegen de toenemende dreiging 
van IE-schendingen in Europa. Het werd op 5 juni 2012 bij Verordening ondergebracht bij het Harmonisatiebureau voor de 
interne markt (BHIM), het officiële handelsmerken- en -modellenbureau van de Europese Unie met hoofdkantoor in het 
Spaanse Alicante (sinds 1994). 

 
 
Deze studie is beschikbaar op: 
Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM) 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/perception_awareness_behavior.en.do 
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TWITTER : IPEurope en #EUIPstudy   
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