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EOB-EUIPO-studie wijst uit dat de Europese economie veel baat 

heeft van intellectuele-eigendomsrechten  

➢ Bedrijfstakken die intensief gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten (IER) 
genereren 45 % van de economische activiteit in de Europese Unie 

➢ Ongeveer één op de drie mensen in de EU is werkzaam in IER-intensieve 
bedrijfstakken 

➢ De lonen in deze bedrijfstakken liggen 47 % hoger dan in andere sectoren 
 

München/Alicante, 25 september 2019 – Bedrijfstakken die intensief gebruikmaken van 

intellectuele-eigendomsrechten (IER) zoals octrooien, handelsmerken, industriële ontwerpen 

en auteursrechten, genereren jaarlijks 45 % van het bbp (6,6 biljoen EUR) in de EU, en zijn 

goed voor 63 miljoen banen (29 % van alle banen). Nog eens 21 miljoen mensen zijn 

werkzaam in sectoren die goederen en diensten aan deze bedrijfstakken leveren. Dit zijn 

enkele van de bevindingen van een gezamenlijk verslag dat vandaag is uitgebracht door het 

Europees Octrooibureau (EOB) en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese 

Unie (EUIPO) en waarin het belang van IER voor de economie van de EU tussen 2014 en 

2016 wordt geanalyseerd.  

In de verslagperiode groeide de werkgelegenheid in de IER-intensieve bedrijfstakken met 

1,3 miljoen banen ten opzichte van de periode 2011-2013, terwijl de totale werkgelegenheid 

in de EU licht daalde. In deze bedrijfstakken is de toegevoegde waarde per werknemer hoger 

dan in de rest van de economie. IER-intensieve bedrijfstakken betalen dan ook significant 

hogere lonen: gemiddeld 47 % meer dan andere bedrijfstakken, waarbij het cijfer voor octrooi-

intensieve bedrijfstakken oploopt tot 72 %. 

Uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau: 

“IER-intensieve bedrijfstakken spelen een cruciale rol bij het welvarender maken van de EU 

en het veiligstellen van haar economische toekomst. Deze bedrijfstakken zijn innovatiever en 

beter bestand tegen economische crises. Wij moeten ervoor zorgen dat alle bedrijven en 

ondernemers hun IE-rechten kunnen veiligstellen, met name kleine en middelgrote 

ondernemingen.” 

De voorzitter van het Europees Octrooibureau, António Campinos: 

“Het belang van IER-intensieve bedrijfstakken is een afspiegeling van de kracht van de 

kenniseconomie in Europa. Bedrijven in deze sectoren dienen vaak bundels van intellectuele-

eigendomsrechten in om hun intellectuele activa te beschermen. Deze strategie creëert 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution


 
 
 

 

producten en diensten met hoge toegevoegde waarde en helpt zo het concurrentievermogen 

van Europa op de lange termijn veilig te stellen.” 

Het verslag is het derde in een reeks waarin wordt bijgehouden welke bijdrage aan de 

economische groei en de werkgelegenheid in de EU wordt geleverd door bedrijfstakken die 

bovengemiddeld gebruikmaken van handelsmerken, ontwerpen, octrooien, auteursrecht, 

geografische aanduidingen en kwekersrechten.  

IER-intensieve bedrijfstakken nemen ook het merendeel (81 %) van de handel in goederen 

en diensten van de EU met de andere regio’s van de wereld voor hun rekening. De EU als 

geheel had in 2016 een algemeen handelsoverschot in IER-intensieve bedrijfstakken van 

ongeveer 182 miljard EUR, tegenover een klein tekort in niet-IER-intensieve handel. 

Octrooien en aanjagers van economische groei 

Uit het verslag blijkt dat bedrijfstakken die intensief gebruikmaken van octrooien, ongeveer 

24 miljoen mensen in dienst hebben en 16 % van het totale bbp van de EU genereren. Ook 

worden specifieke technologische sectoren onder de loep genomen. Op het vlak van 

technologieën die de gevolgen van klimaatverandering moeten verzachten (climate change 

mitigation technologies - CCMT’s) waren octrooi-intensieve bedrijfstakken in de onderzochte 

periode goed voor 2,5 % van de werkgelegenheid en 4,7 % van het bbp in de EU. Het 

economische gewicht van CCMT’s zal naar verwachting nog toenemen, naarmate de landen 

ernaar streven de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen. Europese 

bedrijven spelen al een leidende rol in deze technologiesector: in de afgelopen jaren was bijna 

10 % van alle octrooiaanvragen bij het EOB met betrekking tot CCMT’s afkomstig van 

aanvragers in de EU.   

In het verslag wordt ook gekeken naar de octrooi-intensieve bedrijfstakken die een belangrijke 

bijdrage leveren aan de technologieën van de vierde industriële revolutie (4IR) en de digitale 

transformatie in de EU. Uit het verslag blijkt dat deze 4IR-intensieve bedrijfstakken in 2014-

2016 goed waren voor 1,9 % van de totale werkgelegenheid en 3,9 % van het bbp in de EU. 

Beide cijfers zijn hoger dan in 2011-2013. De lonen in de 4IR-intensieve bedrijfstakken liggen 

ruim twee keer zo hoog als het gemiddelde van niet-IER-intensieve bedrijfstakken en 39 % 

hoger dan het loon in alle IER-intensieve bedrijfstakken. 

Industrieel ontwerp als banenmotor 

De EU heeft een rijke traditie op het gebied van design en is wereldleider op het gebied van 

industrieel ontwerp. Ontwerpintensieve bedrijfstakken hebben overal in de EU-28 een sterke 

economische impact. Bedrijfstakken die gebruikmaken van modelrechten, zijn in totaal goed 

voor 30,7 miljoen directe banen en dragen 16,2 % van het totale bbp van de EU bij. De uitvoer 

in deze sector genereerde in 2016 een handelsoverschot van ruim 66 miljard EUR. 

Merkintensieve bedrijfstakken 

Merkinschrijvingen vormen vaak een indicatie voor het toekomstige succes van het bedrijf, 

bestendigen het merk van het bedrijf en onderstrepen het onderscheidend vermogen ervan 

https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20171211.html


 
 
 

 

op de markt. Bedrijfstakken die intensief gebruikmaken van handelsmerken, dragen 37 % bij 

aan het bbp van de EU en ondersteunen 46,7 miljoen banen. Ook liggen in die bedrijfstakken 

de lonen 48 % hoger dan in bedrijfstakken die geen gebruik maken van intellectuele-

eigendomsrechten. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

Het vandaag verschenen verslag is het derde in een reeks economische studies waarin de 

bijdrage van de IER-intensieve bedrijfstakken aan de economie van de EU uit de doeken wordt 

gedaan. Het rapport bestrijkt een groot aantal IE-rechten — merken, octrooien, modellen, 

auteursrechten, geografische aanduidingen en kwekersrechten — en neemt een 

verscheidenheid aan economische indicatoren in beschouwing, met name bruto binnenlands 

product (bbp), werkgelegenheid, externe handel en lonen. De studie van 2013 bestreek de 

periode 2008-2010 en de actualisering uit 2016 de periode 2011-2013. In deze studie komt 

de recentere periode 2014-2016 aan de orde. Als aanvulling op de gegevens voor de EU-

lidstaten werden bovendien de gegevens voor IJsland, Noorwegen en Zwitserland in deze 

studie opgenomen. 

Het gemiddelde gebruik van IER in de EU is 1 Europees octrooi per 1 000 werknemers, 

4,7 Europese merken per 1 000 werknemers, 1,7 industriële ontwerpen per 1 000 

werknemers en 0,2 kwekersrechten per 1 000 werknemers. Voor auteursrechten en 

geografische aanduidingen kan de intensiteit niet op dezelfde wijze worden berekend, 

aangezien deze niet op EU-niveau worden geregistreerd. Aangezien dezelfde bedrijfstak 

intensief gebruik kan maken van meer dan één IER, is de som van de cijfers voor de 

individuele IER-intensieve bedrijfstakken hoger dan het totaalcijfer voor alle IER-intensieve 

bedrijfstakken. 

 

OVER EOB 

Met bijna 7 000 personeelsleden is het Europees Octrooibureau (EOB) een van de grootste 

overheidsinstellingen in Europa. EOB heeft zijn hoofdkwartier in München en kantoren in 

Berlijn, Brussel, Den Haag en Wenen, en is opgericht met als doel de samenwerking op het 

gebied van octrooien in Europa te versterken. Dankzij de gecentraliseerde procedure van EOB 

voor de verlening van octrooien kunnen uitvinders in 44 landen, goed voor een markt van circa 

700 miljoen mensen, een hoogwaardige octrooibescherming verkrijgen. Ook is EOB 

wereldwijd de leidende autoriteit op het gebied van octrooi-informatie en het opzoeken van 

octrooien.  

OVER EUIPO 

EUIPO is een gedecentraliseerd agentschap van de EU dat is gevestigd in het Spaanse 

Alicante. Het beheert de inschrijving van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen, die er 

beide voor zorgen dat intellectuele eigendom in alle lidstaten van de EU wordt beschermd. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/full_report/joint_report_epo_ohim.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution
http://www.epo.org/


 
 
 

 

Tevens werkt EUIPO samen met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele 

eigendom van de EU.  
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