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Het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU moet zijn geldelijk 
overschot productief inzetten, aldus controleurs 

Volgens een nieuw advies van de Europese Rekenkamer moet het begrotingsoverschot van het Bureau voor 
intellectuele eigendom van de EU (EUIPO), dat in 2018 bijna een half miljard EUR bedroeg, productief worden 
ingezet. Het Bureau moet nagaan hoe het zijn overschotten, waarover momenteel negatieve rentebetalingen 
worden gedaan, kan gebruiken om onderzoek, innovatie en groei in de EU te ondersteunen, aldus de 
controleurs. Daarnaast moet het Bureau worden onderworpen aan dezelfde begrotings- en 
kwijtingsprocedure voor het Europees Parlement als andere EU-organen. 

Het EUIPO, dat is gevestigd in Alicante en zich volledig uit eigen middelen financiert, is verantwoordelijk voor het 
beheer van de handelsmerken van de Unie en geregistreerde communautaire tekeningen of modellen. Zijn 
financiële regels voorzien in een reservefonds voor het aanhouden van begrotingsoverschotten voor één jaar 
aan operationele uitgaven. Hierin wordt echter niet gespecificeerd waarvoor andere gecumuleerde overschotten 
moeten worden gebruikt. 

Eind 2018 bedroeg het reservefonds van EUIPO 243 miljoen EUR, terwijl het Bureau ook 299 miljoen EUR aan 
andere gecumuleerde overschotten aanhield. 493 miljoen EUR (ofwel ruim 90 %) van het reservefonds en de 
gecumuleerde overschotten werd in contanten bij banken aangehouden; hierover betaalt het Bureau 
momenteel negatieve rente. Deze lasten bedroegen 1,4 miljoen EUR in 2018. 

“Momenteel worden de overschotten van het EUIPO niet productief ingezet op het niveau van het Bureau of op 
dat van de EU”, aldus Rimantas Šadžius, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het 
advies. “Het Bureau en de Europese Commissie moeten onderzoeken of het mogelijk is om zijn 
begrotingsoverschotten te gebruiken om te investeren in financieringsinstrumenten die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van Europese ondernemingen ondersteunen.” 

De controleurs zijn van oordeel dat dit zou helpen om de middelen veilig te stellen en om aanvullende 
ontvangsten te genereren, en dat hierdoor ook weer nieuwe intellectuele-eigendomsrechten kunnen ontstaan. 
Daarnaast vloeien de inkomsten van EUIPO voort uit de uitoefening van openbaar gezag op basis van EU-recht 
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en volgens de controleurs zou het Bureau samen met de Commissie en de medewetgevers van de EU — het 
Europees Parlement en de Raad — moeten werken aan de ontwikkeling en toepassing van een geschikter 
verantwoordingskader. 

Noot voor de redactie 

Sinds 2016 kan het EUIPO besluiten om zijn begrotingsoverschot over te dragen naar de EU-begroting, indien dit 
gedurende vijf opeenvolgende jaren aanzienlijk is. Volgens de voorgestelde nieuwe financiële regels van het 
Bureau is een overschot aanzienlijk wanneer het gelijk is aan minimaal 15 % van de jaarlijkse inkomsten in elk 
van deze vijf jaren. De afgelopen twee jaar genereerde het Bureau een jaarlijks overschot van ongeveer 1 % (in 
2017) en 6 % (in 2018). Op basis van het bestaande mechanisme lijkt het dus onwaarschijnlijk dat een deel van 
het overschot in de komende jaren zal worden overgedragen naar de EU-begroting. 

De ERK heeft in het verleden de aandacht gevestigd op het aanhoudend hoge niveau van de gecumuleerde 
overschotten en was van oordeel dat het Bureau zou moeten worden onderworpen aan de algemene 
kwijtingsprocedure voor het Europees Parlement in plaats van voor zijn eigen begrotingscomité — zie de 
Adviezen nrs. 5/2014 en 5/2015 van de ERK. De controleurs merken op dat op dit punt van zorg niet wordt 
ingegaan in de EUIPO-verordening. 

De Europese Rekenkamer draagt bij tot het verbeteren van de financiële governance van de EU door adviezen te 
publiceren over voorstellen voor nieuwe of gewijzigde wetgeving met financiële impact. De adviezen worden 
door de wetgevende autoriteiten – Europees Parlement en Raad – gebruikt bij hun werk. 

Advies nr. 1/2019 van de ERK over het voorgestelde financieel reglement van het begrotingscomité van EUIPO is 
in het Engels beschikbaar op de website van de ERK eca.europa.eu. 
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