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Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen op komst
__________________________________________________________________________
I.

ALGEMEEN

Eind januari 2018 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed over de bescherming
van bedrijfsgeheimen. Dit voorontwerp zet Richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende
de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie
(bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan
(de “Richtlijn”) om in Belgisch recht.
II.

RICHTLIJN EU/2016/943

Het doel van de Richtlijn is het harmoniseren van de versnipperde wetgeving omtrent de
bescherming van bedrijfsgeheimen in de verschillende lidstaten en het voorzien in eenzelfde
beschermingsniveau doorheen de hele EU. Zo wordt aan de lidstaten opgelegd om een
toereikend en consistent niveau van civiele maatregelen te voorzien die kunnen worden
toegepast in geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een
bedrijfsgeheim.
De Richtlijn definieert “bedrijfsgeheimen” als informatie die (cumulatief) (i) geheim, niet
algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is; (ii) een handelswaarde bezit omdat zij geheim
is; en (iii) onderworpen wordt aan maatregelen om deze geheim te houden.
III. VOORONTWERP VAN WET
Teneinde in een toereikend beschermingsniveau te voorzien, worden er in het voorontwerp
zowel voorlopige en conservatoire maatregelen voorzien, als rechterlijke bevelen en
corrigerende maatregelen. De Richtlijn voorziet in een vordering tot staking van of het verbod
op het gebruik of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen; het voorontwerp voegt hieraan de
mogelijkheid toe om de staking te bevelen van toekomstige of nakende verkrijgingen van een
bedrijfsgeheim.
Het voorontwerp garandeert de vertrouwelijkheid van de gerechtelijke procedures omtrent
bedrijfsgeheimen, zowel voor lopende procedures als na de beëindiging ervan. Aan de rechter
wordt eveneens de mogelijkheid gegeven om boetes op te leggen bij het niet-naleven van de
vertrouwelijkheidsverplichting en er is voorzien in de mogelijkheid om opgelegde maatregelen
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af te dwingen door middel van een dwangsom.
Door een centralisatie van de vorderingen inzake bedrijfsgeheimen bij de rechtbanken van
koophandel die gevestigd zijn waar de hoven van beroep hun zetel hebben, tracht men de
rechtbanken toe te laten om tot een zekere specialisatie op dit vlak te komen.
Het voorontwerp is nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van State.
De Richtlijn dient uiterlijk op 9 juni 2018 te zijn omgezet.
*
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