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Inleiding 
Dit meerjarig beleidsplan is ter invulling van de vereisten uit de Landsverordening Bureau Intellectueel 

Eigendom (hierna: LvBIE) zoals verwoord in artikel 16 LvBIE. Daarnaast is dit beleidsplan een middel voor 

het Bureau Intellectueel Eigendom (hierna: het Bureau of BIE) om het Ministerie van Toerisme, 

Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (hierna: Ministerie TEZVT) inzicht te geven in het 

beleid, waarmee doelstellingen van het Bureau kunnen worden gerealiseerd. 

Dit beleidsplan hangt samen met de gedetailleerde begroting 2021 en meerjarige begroting 2021-2025 

van het Bureau. Samen vormen zij één geheel. In dit beleidsplan ligt extra nadruk op het komende jaar. 

Het beleid van dit jaar is onlosmakelijk verbonden met het te voeren beleid van de komende jaren. Door 

de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren nu te analyseren, streeft het Bureau tijdig de nodige 

inspanningen en activiteiten te ondernemen om haar doelen te bereiken.   

Het Bureau is in het leven geroepen met de inwerkingtreding van de LvBIE per 1 oktober 2015. De taken 

van het Bureau staan, onder andere, opgesomd in artikel 3 LvBIE. Het Bureau is een dienstverlener voor 

de samenleving van Sint Maarten op het gebied van Intellectueel Eigendom. De diensten van het 

Bureauzijn erop gericht om intellectuele eigendomsrechten te borgen. Het Bureau informeert het publiek 

over de beschermingsmogelijkheden van hun intellectueel eigendom en intellectueel eigendomsecht in 

het algemeen.  

Daarnaast biedt het Bureau de service van het deponeren van ‘I-envelope’ aan. Een I-envelope dient als 

wettelijk bewijsmiddel voor het vastleggen van een idee, door een idee of creatie te voorzien van een 

datumstempel en zegel van het Bureau. Voorts heeft het Bureau een adviserende rol aan de overheid in 

aangelegenheden betreffende intellectueel eigendomsrecht en daarmee samenhangende wetgeving. 

Als zelfstandig bestuursorgaan genereert het Bureau zijn eigen inkomsten en ontvangt derhalve geen 

bijdrage uit de begroting vanuit het Land. Het Land staat volgens artikel 19, tweede lid LvBIE weliswaar 

garant voor de solventie van het Bureau, maar het Bureau dient de uitvoering van zijn taken zelf te 

bekostigen en eventuele overschotten in de Landskas te storten. Het bestuur van het Bureau is conform 

artikel 2, vijfde lid LvBIE volgens economische principes. 

Het inkomen van het Bureau is afhankelijk van de inkomsten uit voornamelijk de merkenregistraties, de 

opbrengsten uit het octrooibestel alsook overige diensten. De middelen van het Bureau worden derhalve 

opgebouwd uit de inkomsten die vooralsnog beperkt zijn tot voornoemde inkomstenbronnen.  

Nadat in hoofdstuk 1 de missie, visie en taken van het Bureau zijn benoemd, wordt in hoofdstuk 2 

ingegaan op de uitdagingen van de organisatie alsmede de voorspelde toe- of afname van diensten in de 

periode 2021-2025. In hoofdstuk 3 zet het Bureau zijn beleidsacties uiteen om de komende vijf jaar zijn 

doelen te bereiken. Als bijlage is een overzicht opgenomen met relevante data in 2021 voor het Bureau 

en zijn stakeholders.  



BIE meerjarig beleidsplan 2021-2025 

3 
 

1. Visie Bureau Intellectueel Eigendom 
 

1.1 Missie & visie 

Het bestaan van het Bureau draagt bij aan de (verdere) ontwikkeling van de economie van Sint Maarten. 

De gedachte hierbij is dat de aanwezigheid van volwaardige en beschermde intellectuele 

eigendomsrechten een belangrijke factor is voor ondernemers om zich als bedrijf te vestigen alsook 

kwalitatief en strategisch te onderscheiden. 

Door middel van onder meer voorlichting, tracht het Bureau bewustwording te creëren bij het publiek 

over het belang van de waarborging van intellectuele eigendomsrechten. Naast voorlichting levert het 

Bureau een wezenlijke bijdrage aan de genoemde waarborging middels de diensten die het Bureau levert: 

registratie van nationale en internationale merken en het vastleggen van originele werken met een 

datumstempel en zegel (de zgn. i-Envelope).  

Ook andere intellectueel eigendomsrechten zoals het auteurs- en octrooirecht, worden steeds meer bij 

het publiek onder de aandacht gebracht. Alhoewel het Bureau in naamsbekendheid is gegroeid, is het 

publiek op Sint Maarten nog niet volledig op de hoogte van het bestaan van het Bureau en het belang van 

intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast merkt het Bureau op dat dit een probleem is dat zich niet alleen 

voordoet op Sint Maarten maar ook op andere caribische (ei)landen.  

De missie en visie voor het Bureau voor de periode 2021-2025 is daarom verdere profilering van de 

mogelijkheden van het Bureau met het doel nog meer bewustwording over het belang van intellectueel 

eigendomsrecht te creëren zowel op Sint Maarten als binnen de caribische regio in samenwerking met 

stakeholders.  

BIP SXM streeft er onder andere naar om in de toekomst door derden/stakeholders te worden benaderd 

(zowel nationaal als internationaal) om te helpen met het verstrekken van workshops aan IP professionals, 

ondernemers, overheid, non-profit organisaties en andere ondernemingen die kennis m.b.t. intellectuele-

eigendomsrechten nodig hebben en/of kunnen gebruiken. 

IP-kennis moet leuk, praktisch en herkenbaar zijn. BIP SXM zal zich richten op het creëren van inhoud en 

het vinden van sprekers die IP op een betrekkelijke wijze kunnen uitleggen om zodoende actie van 

ondernemers en organisaties te stimuleren. Hiermee beoogt het Bureau een bijdrage te leveren aan de 

verdere groei van de economie van Sint Maarten.  

Omdat bewustwording begint bij voorlichting zal het Bureau de informatiefunctie, in de komende jaren, 

onder andere via het onderwijs uitoefenen, waar mogelijk ondersteund door internationale en regionale 

organisaties. Daarnaast zal het Bureau door middel van doelgerichte workshops en seminars zowel 

ondernemers als overige belanghebbenden de mogelijkheid bieden om kennis te maken met het 

onderwerp. Het Bureau tracht onder meer deze activiteiten virtueel aan te bieden. 
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Het Bureau staat als organisatie voor professionaliteit en klantgerichtheid in een moderne en 

internationale werkomgeving. Het Bureau wil vooroplopen in ontwikkelingen op het gebied van het 

milieu. Dit heeft tot gevolg dat het Bureau zoveel als mogelijk papierloos werkt.  

1.2 Zelfstandig bestuursorgaan 

Het Bureau is een zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid (artikel 2, eerste lid LvBIE). Het 

Bureau is zelfstandig wat betreft zijn organisatie, het beheer van zijn middelen, het behartigen van zijn 

belangen, en is verantwoordelijk voor zijn eigen boekhouding (artikel 2, tweede lid LvBIE). Het Bureau legt 

verantwoording af aan de Minister van TEZVT en brengt verslag uit aan de Raad van Toezicht. De Raad 

van Toezicht oefent onder andere toezicht uit op de algemene gang van zaken bij het Bureau (artikel 14, 

eerste lid LvBIE). De Raad fungeert tevens als adviesorgaan aan de Minister van TEZVT en de Directeur 

(artikel 14, tweede lid LvBIE).  

De taken en bevoegdheden zijn opgenomen in onderstaand organogram en de (huidige) formatie van het 

Bureau is tevens hieronder opgenomen: 

Organogram BIE 

 

 

Minister TEZVT 

• Correcte implementatie en uitvoering van IE gerelateerde regelgeving en de LvBIE; 

• Benoeming van de Raad van Toezicht en de Directeur; 

• Mede wetgevende taak regelgeving IE recht. 

MINISTER 
TEZVT

DIRECTEUR

RAAD VAN 
TOEZICHT
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Raad van Toezicht 

• Schakel tussen de Minister en de Directeur; 

• Advies aan de Minister en de Directeur;  

• Toezicht op de bedrijfsvoering en financiën van het Bureau.   

Directeur  

• Algemene bedrijfsvoering, ontwikkelen van beleid, aansturen personeel en beheer van 

goederen;  

• Adviseren van de minister inzake aangelegenheden betreffende de intellectuele eigendom; 

• Indienen van begroting, beleidsplan, winst- en verliesrekening, balans; 

• Opstellen van concept intellectuele eigendom en LvBIE gerelateerde regelgeving;  

• Vertegenwoordiging van het Bureau binnen- en buiten rechte.  

 

Formatie BIE per November 2020 

 

 

 

 

 

Directeur 
(1 FTE)

Juridisch 
Adviseur

(0.9 FTE)

Juridisch 
Medewerker

(0 FTE)

ABC Adviseur

(1 FTE)

Financieel 
Medewerker

(0 FTE)

PR Medewerker

(0 FTE)

Interieur 
verzorgster

(0.375 FTE)

Secretaresse 

(1 FTE)
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1.3 Terugblik en samenwerkende partners 

 

1.3.1 Terugblik 2020 

 

Nasleep Orkanen 2017 in 2020 en COVID-19 pandemie in 2020: Daling nationale registraties 

Terwijl het land langzaam herstellende was na de natuurramp van september 2017 (Orkanen Irma en 

Maria), is het land in maart 2020 nu ook getroffen door het COVID-19 virus welke zich tot een wereldwijde 

pandemie heeft ontwikkeld. De noodzakelijke maatregelen zoals een totale ‘lock-down’ van bedrijven, 

scholen en (lucht)verkeer om de pandemie onder controle te krijgen, hebben niet alleen landelijk maar 

een wereldwijde negatieve sociaal maatschappelijke alsook een behoorlijke economische impact gehad.  

Hoewel de impact direct voelbaar is en gepaard gaat met veel uitdagingen, blijft het Bureau positief en 

zoekt het naar veerkracht om een zogenoemde 'escape velocity' te bereiken door tijdig maatregelen te 

treffen om groei, marges en optionaliteit in evenwicht te brengen. Het was een soepele transitie voor het 

Bureau om zich aan te passen aan de opgelegde COVID-19 maatregelen, aangezien het Bureau al 

voornamelijk digitaal werkt en digitale producten aanbiedt, zoals de online merkenregistratie.  

De pandemie heeft het proces versneld dat het Bureau al voor ogen had om ook vanuit huis zo optimaal 

mogelijk te kunnen werken, en het Bureau is vastbesloten om deze innovatieve trend te hanteren en 

hierop voort te bouwen.  

Het reguliere model voor economische groei en ontwikkeling van een land kan door de voornoemde 

gebeurtenissen niet langer zonder meer gevolgd worden. Het is dan ook bijzonder moeilijk in te schatten 

welke verdere gevolgen er zullen zijn voor het Bureau met betrekking tot merkenregistraties en 

vernieuwingen.  

 

Personeelsontwikkeling  

Er heeft zich een wijziging voorgedaan in de personele bezetting begin januari 2020. De functie van 

financieel assistent is niet langer ingevuld en momenteel worden de taken voor deze functie grotendeels 

uitgevoerd door het huidige personeel en een deel extern uitbesteed. Gezien de financiele administratie 

momenteel merendeels door het huidige personeel wordt uitgevoerd naast hun huidige functie, brengt 

dat ook de nodige druk met zich mee. 

 

Raad van Toezicht 

Benoeming van één (1) lid is beëindigd per 30 sept 2019. Momenteel heeft de Raad van Toezicht twee (2) 

leden in plaats van drie (3) leden. De Directeur heeft een 6-tal vergaderingen gehad met de overige leden 
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van de Raad van Toezicht in 2020. Onder andere operationale lopende zaken (merkenregistraties, 

voorlichtingsactiviteiten, financieel en HR) lopende zaken Raad van Toezicht en lopende zaken Minister 

TEZVT.  

Beheer en rapportages   

Het Bureau heeft in 2020 het volgende ingediend bij de Minister van TEZVT ter goedkeuring: 

• Per brief d.d. 13 juli 2020 is uitstel aangevraagd voor indiening van de jaarrekening 2019;  

• Per brief d.d. 17 augustus 2020 is de jaarrekening ingediend; 

• Per brief d.d. 16 oktober is uitstel aangevraagd voor indiening van de (meerjaren)begroting en 

(meerjarig)beleidsplan 2021(-2025).  

 

CIPA 

Het Bureau gebruikt de door het Bureau ontwikkelde communicatiemethode ‘Communication and IP 

Awareness’, in het kort CIPA, in het kader van promotie en verhogen van de ‘intellectual property rights 

awareness’ op Sint Maarten.  

Om het IE meer onder de aandacht te brengen bij het publiek zijn er diverse bewustwordingsactiviteiten 

omtrent (het belang van) intellectueel eigendom opgezet en uitgevoerd. Met behulp van verschillende 

instrumenten, promotie- en communicatiestijlen creëert het Bureau een steeds beter bereik. 

Het Bureau is in 2020 goed van start gegaan met o.a. het verzorgen van een aantal workshops. Ook had 

het Bureau enkele projecten en samenwerkingsverbanden met internationale (overheids)organisaties op 

de agenda staan. Zoals eerder genoemd, werd ook Sint Maarten in maart 2020, getroffen door het COVID-

19 virus, welke een wereldwijde pandemie is geworden. Als gevolg hiervan heeft het Bureau haar plannen 

m.b.t. workshops, seminars, projecten enz. waar mogelijk moeten bijstellen en waar niet mogelijk, 

moeten uitstellen. 

De presentaties en workshops begin 2020 waren: 

- 20 februari 2020, ‘Grow your business workshop’, in samenwerking met C.O.C.I. (Chamber of 

Commerce and Industry); 

- 27 februari 2020, PWR 2020, Speed mentoring, in samenwerking met ‘The Produce Wealth 

Revolution Agency en Motorworld; 

- 6 maart 2020, IE Workshop bij de Kamer van Koophandel St. Eustatius & Saba, in samenwerking 

met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederland (Ministerie van EZK); 

- 20 oktober 2020, Virtual Workshop ‘Unreal Campaign’, voor leerlingen van de Sint Maarten 

Vocational Training School. 
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Het Bureau heeft in 2020 op Sint Maarten een meer gevestigde naam verworven. Dit komt onder meer 

door bewuste initiatieven om de zichtbaarheid te vergroten, zoals wekelijkse ‘posts’ op Social Media, 

deelname aan de Speed mentoring event en het geven van voornoemde workshops. Tevens heeft het 

personeel van het Bureau verscheidene ‘virtuele’ IP workshops gevolgd, gedurende het jaar en kunnen 

netwerken met andere IP-Professionals. Daarnaast biedt de website van het Bureau een uitgebreide 

hoeveelheid informatie over intellectueel eigendomsrechten en hoe het publiek deze rechten kan laten 

vastleggen.  

Het Bureau kan samen met de lokale overheid een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het 

innovatief ondernemen op Sint Maarten door meer bewustzijn te creëren met betrekking tot het belang 

van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten). De bescherming van intellectueel 

eigendom (IE) kan onder meer de economische groei stimuleren door het creëren van nieuwe banen en 

industrieën die de kwaliteit van leven voor de gemeenschap als geheel verbeteren. Hieronder vallen ook 

andere intellectuele-eigendomsrechten zoals auteursrecht en octrooien. 

‘Intellectual property rights awareness’ is het idee dat het beschermen van intellectueel eigendom 

belangrijk is voor het economische klimaat van Sint Maarten. Middels bescherming van intellectueel 

eigendom wordt bijvoorbeeld de consument beschermd tegen namaak (counterfeit) producten van veelal 

slechte kwaliteit. (Lokale) ondernemers kunnen door middel van intellectueel eigendomsrechten hun idee 

vastleggen, beschermen en exploiteren.   

Wetswijzigingen ROW  

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 

De ontwikkeling met betrekking tot het Unitair Octrooi en het Eengemaakt octrooigerecht in de Europese 

Unie heeft wat vertraging opgelopen, aangezien nog niet alle landen binnen de Europese Unie aan alle 

vereisten voldoen. Voor de inwerkingtreding van het unitair octrooisysteem is vereist dat Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (UPC-

verdrag) hebben geratificeerd. Het Constitutionele Hof in Duitsland heeft in maart 2020 geoordeeld dat 

de Duitse goedkeuringswet van het UPC-verdrag niet volgens de juiste procedure is aangenomen en dus 

nietig is. Dat betekent dat de parlementaire procedure in Duitsland opnieuw moet en het unitair 

octrooisysteem vertraging zal oplopen. De wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 i.v.m. het unitair octrooi 

is aangenomen, maar treedt pas in werking als het unitair octrooisysteem in werking treedt. Door de 

huidige ontwikkelingen is het momenteel onduidelijk wanneer dit zal plaatsvinden.  

Wijziging van Hoofdstuk 7 ROW - Aanvullende beschermingscertificaten 

Aanvullende beschermingscertificaten zijn een speciaal soort (sui generis) intellectueel eigendomsrecht 

dat de duur verlengt van bepaalde rechten die verbonden zijn aan een octrooi voor specifieke 

farmaceutische en gewasbeschermingsmiddelen die door regelgevende instanties zijn toegelaten. Een 
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aanvullend beschermingscertificaat treedt pas in werking na het verstrijken van het overeenkomstige 

algemene octrooi. Deze certificaten verlengen dus de monopolieperiode voor een product dat door een 

octrooi wordt beschermd. 

De voorbereidende werkzaamheden voor wijziging van de aanvullende beschermingscertificaten, door de 

strekking hiervan zowel aan Curaçao als Sint Maarten uit te breiden, is momenteel in de overlegfase 

tussen ambtenaren. Aangezien de Rijksoctrooiwet wetgeving betreft, is het de taak van de Minister van 

TEZVT en, indien de minister van mening is dat dit nodig is, de ministerraad, om een beleidsinbreng te 

geven over de voorgestelde wijzigingen.  

Het Bureau is het aanspreekpunt voor Nederland op het gebied van Intellectuele Eigendom en heeft als 

zodanig de laatste wijziging van de Rijksoctrooiwet en het eerste wetsvoorstel voor wijziging van 

aanvullende beschermingscertificaten ontvangen. Het Bureau kan over de inhoud van deze voorstellen 

adviseren, maar het is uiteindelijk de regering die beslist over de beleidsinbreng in Nederland. Het Bureau 

geeft ambtshalve en op verzoek advies over de beleids- en juridische aspecten van wetsvoorstellen. 

Overleg heeft zowel schriftelijk als mondeling de Minister van TEZVT op de hoogte gesteld m.b.t. de stand 

van zaken inzake bovengenoemd onderwerp. 

1.3.2 Samenwerkende partners BIE  

Het voornaamste samenwerkingsverband van het Bureau is met de ‘Benelux Organisation for Intellectual 

Property’ (BOIP). Op de website van BOIP staat het volgende vermeldt inzake deze samenwerking. 

Daarnaast kan het Bureau waar nodig een beroep doen op de expertise van het BOIP.   

“Merkregistratie Sint Maarten 

Daarnaast verzorgt BOIP in samenwerking met het Bureau voor Intellectuele Eigendom van Sint Maarten 

(BIP SXM) de merkregistratie voor Sint Maarten. BIP SXM is de officiële instantie voor de uitvoering van 

de Merkenverordening en –wetgeving en voor de voorlichting over andere vormen van intellectuele 

eigendom, zoals octrooien en auteursrecht. Mevr. V. Rosen-Sandiford is Directrice van het Bureau. BIP 

SXM werkt nauw samen met BOIP, dat Sint Maarten heeft voorzien van een online 

merkregistratiesysteem, te benaderen via www.bip.sx. Dit systeem maakt de procedure voor 

merkregistratie in Sint Maarten makkelijker, sneller en transparanter.”1   

Voorts onderhoudt het Bureau contact met medewerkers van het Octrooicentrum Nederland, het 

Ministerie van EZK, het Ministerie van Buitenlandse Zaken (in verband met relevante zaken betreffende 

‘the World Intellectual Property Organization’, ofwel WIPO) en uiteraard ook het kabinet van de 

Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten. Het Bureau streeft er voortdurend naar deze essentiële 

relaties duurzaam te versterken.  

 

 
1 https://www.boip.int/nl/ondernemers/over-boip/organisatie-en-beleid 

http://www.bip.sx/
https://www.boip.int/nl/ondernemers/over-boip/organisatie-en-beleid
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Partners in de Caribische regio  

Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Curaçao (BIE CW) en BIP SXM zijn beide autoname landen 

binnen het Koninkrijk en samen genieten zij deelname aan de Rijksoctrooiwet. Beide Bureau’s stellen zich 

beschikbaar voor ruggespraak omtrent wijzigingen in wetgeving, o.a. op het gebied van octrooien. 

Daarnaast is er sprake van informatie-uitwisseling op het gebied van overige intellectueel 

eigendomsrechten.   

IPCA 

Het Bureau is sinds 2017 lid van de ‘Intellectual Property Caribbean Association’ (IPCA) en sinds november 

2018 ook lid van het zogenaamde “Dolphin team”. De missie van de ‘Dolphin Team’ is om hulp en 

ondersteuning te bieden middels onderwijs en training aan huidige en toekomstige professionals van het 

IE recht in het Caribisch gebied. 

Naast het bevorderen en stimuleren van IE-kennis in het Caribisch gebied, streeft IPCA ernaar om een 

platform te creëren voor praktijk beoefenaars gespecialiseerd in IE-recht, om zodoende een 

kennisnetwerk te vormen waarbij communicatie en samenwerking centraal staat. 

Om bovengenoemde doelen van IPCA zo goed als mogelijk te bewerkstelligen, heeft de organisatie vier 

unieke comités opgesteld: 

1. Education and training committee (Dolphin Team); 

2. Enforcement and Anti-counterfeiting (Turtle Team); 

3. Legislation and Registry Liaison (Coconut Team); 

4. Marketing (Conch Team). 

INTA  

Het Bureau is al een aantal jaar lid van de International trademark Association (INTA). Een wereldwijde 

non-profit vereniging van merkeigenaars en professionals die zich inzetten voor de ondersteuning van 

handelsmerken en aanverwante intellectuele eigendom (IE) om het vertrouwen van de consument, de 

economische groei en de innovatie te bevorderen.   

In samenwerking met INTA, heeft het Bureau zich aangesloten bij de 90-plus leden die deelnemen aan de 

“Unreal Campaign”. Een INTA-bewustmakingsinitiatief dat bedoeld is om jongeren (14-23) te informeren 

over het belang van handelsmerken, intellectuele eigendom en de gevaren van namaakproducten. Sinds 

2019 zijn er inmiddels een aantal campagnes gevoerd op de middelbare scholen (o.a. op de Milton Peters 

College en de Sint Maarten Vocational Training School) en deze zijn erg positief ontvangen. Het Bureau is 

zelfs terug uitgenodigd door de bezochte scholen. Wegens de nieuwe omstandigheden en 

veiligheidsregels zijn de 2020 workshops virtueel gehouden. Het Bureau kijkt uit naar een succesvolle 

(virtuele) campagne en hoopt in 2021 nog veel meer studenten te kunnen bereiken.    
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1.4 Dienstverlening 

Zoals reeds aangegeven, staan de taken van het Bureau opgesomd in artikel 3 LvBIE. Onderdeel hiervan 

is uitvoering geven aan verdragen op het terrein van intellectueel eigendomsrecht, de Rijksoctrooiwet, de 

Merkenlandsverordening, het Merkenlandsbesluit, en de Auteursverordening. Voor de diensten 

gebaseerd op deze regelingen moeten burgers en bedrijven rechten en vergoedingen betalen, die de 

inkomsten van het Bureau zijn. 

Diensten van het Bureau: 

A) Registratie van nationale merken 

Op basis van de Merkenlandsverordening van Sint Maarten voert het Bureau de merkenregistraties uit: 

de registraties en het vernieuwen van merken. De samenwerking met het BOIP zorgt ervoor dat de 

formele aspecten van de registraties soepel verlopen. De inhoudelijke aspecten en de uiteindelijke 

afhandeling liggen altijd ter goedkeuring bij het Bureau.    

 

B) Registratie van internationale merken 

Internationale merken worden ingeschreven in Sint Maarten waardoor de aanvrager dekking heeft in Sint 

Maarten alsmede ook in de andere landen waar het merk is ingeschreven. De formele aspecten van deze 

registraties worden afgehandeld in samenwerking met WIPO. Het Bureau voert hierna de inhoudelijke 

beoordeling uit. 

 

C) Octrooien 

Op basis van de Rijksoctrooiwet 1995 kan een Rijksoctrooi worden aangevraagd die bescherming biedt in 

Nederland, Sint Maarten en Curaçao. Hoewel de Rijksoctrooiwet voorschrijft dat een octrooiaanvraag 

ingediend en volledig afgehandeld kan worden door het Bureau in Sint Maarten, onderzoekt het Bureau 

enkel formele aspecten van de aanvraag. De inhoudelijke beoordeling wordt gedaan door het 

Octrooicentrum in Den Haag. Deze praktische oplossing is wettelijk toegestaan.  

 

Tot nu toe is er nog geen octrooi aangevraagd bij het Bureau. Het Bureau ontvangt wel, op basis van de 

onderlinge regeling octrooitaksen, een deel van de opbrengsten uit het octrooibestel naar rato van het 

aantal inwoners dat Sint Maarten heeft ten opzichte van Nederland en Curaçao. Zoals gesteld onder 

Wetswijzing wordt een wijziging van deze regeling in de komende jaren verwacht.  

 

D) i-Envelope 

Deze dienst biedt de mogelijkheid om een (origineel) werk op te slaan bij het Bureau. Auteursrechten op 

een werk ontstaan van rechtswege. De i-Envelope biedt daarnaast een sterk en praktisch middel door met 

behulp van een duidelijk datumstempel aan te tonen dat het werk op een bepaalde datum is gecreëerd.  
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E) CIPA  

Een belangrijke dienst dat het Bureau verder aan het uitbreiden is, betreft de informatieverschaffing in 

zijn algemeenheid m.b.t. intellectuele eigendom. CIPA is een breed inzetbare communicatie methode, die 

hierbij wordt toegepast. Het Bureau verschaft naast informatie van de door haar aangeboden diensten 

ook (algemene) informatie met betrekking tot vragen over intellectuele eigendom en biedt onder andere 

ook workshops aan IP professionals, ondernemers, overheid, non-profit organisaties en andere 

ondernemingen met betrekking tot gebruik en toepassingen van de online merkenregistratie en andere 

intellectuele-eigendomsrechten. 

Tijdens de COVID-19 pandemie, heeft het Bureau haar service uitgebreid met ‘virtual Q & A’s’ (virtuele 

vragen en antwoorden), om zo het publiek/toekomstige cliënten, alsnog van dienst te kunnen zijn. In het 

komend jaar zal het Bureau zich ook richten op het geven van virtuele workshops.  

F) Overig 

Het Bureau ontvangt aanvullende vergoedingen, zoals deze zijn opgenomen in het Merkenlandsbesluit. 

Deze vergoedingen hebben voornamelijk betrekking op het afgeven van onderzoeken, inlichtingen en 

andere administratieve handelingen. Voornoemde inkomsten vallen echter onder de nationale 

merkenregistraties.  

 

Inmiddels heeft het Bureau een ministeriële beschikking nr. 2020/590, waarbij het Bureau bevoegd is om 

een vergoeding te vragen voor optionele dienstverlening aan derden. 
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2. Vooruitblik 
Terwijl het land nog in wederopbouw was en herstellende van de orkanen Irma en Maria werd Sint 

Maarten getroffen door de COVID-19 pandemie. Sint Maarten en zijn ondernemers, bij uitstek afhankelijk 

van toerisme, heeft veel inkomsten verloren. In het bijzonder hebben micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen (MSMEs) aanzienlijke (kapitaal)verliezen geleden als gevolg van de orkanen en nu ook de 

pandemie. 

Volgens rapporten van de Wereldbank wordt de schade van de orkanen uit 2017 geschat op US$1.38 

miljard, twee honderd en zestig (260)% van het bruto nationaal product. Verder stelt de Wereldbank dat 

de economische groei in 2019 vijf (5)% was. De wereldwijde grenssluitingen en reisbeperkingen als gevolg 

van de COVID-19 pandemie hebben de verliezen in de toeristische sector verder verergerd, waardoor de 

economie naar verwachting in 2020, met ongeveer 25% zal krimpen. Dit zal grote gevolgen hebben voor 

de fiscale inkomsten voor het land. De werkloosheid is volgens de regering van Sint Maarten met meer 

dan 16% zijn toegenomen. De economische vooruitzichten blijven een uitdaging.2 

In hoeverre deze economische realiteit een impact heeft voor het Bureau blijft lastig in te schatten. Er is 

wel een zichtbaar effect waarneembaar op de nationale merkenregistraties sinds de orkanen in 2017 en 

de COVID-19 pandemie wat uiteraard zijn invloed heeft op de inkomsten van het Bureau. Meer hierover 

leest u in de (meerjaren)begroting 2021(-2025).  

2.1 Organisatie 2021 

Uit de oprichtingsfase en de eerste eigenstandige operationele jaren is naar voren gekomen dat er 

behoefte is om het personeel uit te breiden ten opzichte van de geplande personele bezetting. Deze 

uitbreiding zou een verlichting betekenen voor de huidige werknemers van de hoeveelheid 

administratieve werkzaamheden waardoor er weer ruimte ontstaat om zich meer te richten op hun 

kerntaken en ontwikkeling.  

Het Bureau werkt echter met een kleiner aantal personeelsleden momenteel  met 4,275 fte. De maximale 

(financieel verantwoorde) bezetting is gelijk aan maximaal 5.375 fte (7.375 fte is de volledige bezetting 

van BIP SXM overeenkomstig het arbeidsreglement, goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 21 

oktober 2016). Opmerkelijk is ook dat het Bureau in de eerste twee en een half jaar na de formele 

oprichting een personeelsbestand had van ten hoogste 3,375 fte.  

Het is de bedoeling om deze leemte tijdelijk, ten minste voor één jaar, gedeeltelijk op te vullen met 

externe hulp. De benodigde externe hulp zal naar verwachting lagere kosten met zich meebrengen ten 

opzichte van de begrote werkgeverslasten voor het ontbrekende personeelslid. Het gedeeltelijk opvangen 

van de werkzaamheden door de externe hulp is echter geen lange termijn oplossing, aangezien de overige 

werkzaamheden worden gedragen door het bestaande personeel. Alhoewel de wens groot blijft naar 

 
2 https://www.worldbank.org/en/country/sintmaarten/overview, laatst herzien op 20 oktober 2020 
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bovengenoemde uitbreiding naar 7.375 fte, zal vanwege de daling van inkomsten, deze wens voorlopig 

worden uitgesteld.  

Het werken via vastomlijnde procedures bevordert de professionaliteit van het Bureau. Het Bureau heeft 

daardoor ook in 2020 verder aan zijn beleid gewerkt. Reeds door de Directeur vastgesteld beleid omvat:  

- Beleid m.b.t. communicatie in geval van natuurrampen; 

- Sponsoringsbeleid; 

- Partnerschapsbeleid; 

- Privacy beleid; 

- Beleid inzake algemene voorwaarden. 

Verder is er een start gemaakt m.b.t. beleid voor de I-envelope en het ICT Beleid. Het beleid m.b.t. de I-

envelope bevindt zich momenteel in de laatste fase. Getracht wordt om dit begin 2021 af te ronden. Het 

ICT beleid moet nog worden uitgewerkt en zal verder worden opgepakt in 2021. 

Er is een merkbare trend van de afnemende nationale merkenaanvragen. Dit heeft als gevolg dat de 

inkomsten van het Bureau zijn gedaald.  

Als organisatie op het gebied van intellectueel eigendom heeft het Bureau echter een grote mate van 

specialistische kennis nodig, om het publiek kwalitatief te kunnen blijven bedienen. Het personeel maakt 

daarom gebruik van ‘kosten-efficiënte’ mogelijkheden zoals webinars en trainingen van de ‘International 

Trademark Association’ (INTA) en WIPO. (Virtuele) Congressen op het terrein van intellectueel 

eigendomsrecht zullen eveneens worden ‘bezocht’. Een grote bron van kennis waar gebruik van wordt 

gemaakt is de eerdergenoemde samenwerking met het BOIP.   

Het Bureau is reeds in 2019 gestart met het vertalen van IE wetgeving in het Engels en heeft dit voortgezet 

in 2020. Dit ter bevordering van de transparantie en toegankelijkheid van het Bureau. Het Bureau beoogd  

in 2021 de eerste onofficiële vertaling, gevolgd door de overige relevante IE wetgeving voor Sint Maarten, 

te publiceren. Ingevolge paragraaf 1.3.1. onderdeel CIPA, zal het Bureau de ‘intellectual property rights 

awareness’ verhogen door middel van de doorlopende social media campagnes en andere promotie 

inspanningen.  
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2.2 Ontwikkeling van de diensten 2021-2025 

Per dienst van het Bureau is de voorspelde toe- of afname aangegeven voor de periode 2021-2025 

weergegeven.  

  

Nationale 
merken 

registratie

• Beperkte toename wordt verwacht. 

• Er wordt op basis van statistische analyses en voorlichtingscampagnes een 
groei van jaarlijks minstens 2% verwacht.

Internationale 
merken 

registratie

• Beperkte toename wordt verwacht.

• Er wordt op basis van statistische analyses en voorlichtingscampagnes een 
groei van jaarlijks minstens 3% verwacht. 

Octrooien

• Beperkte toename wordt verwacht.

• Bij voortzetting van de onderlinge regeling octrooitaksen wordt een 
bescheiden groei van 1% per jaar verwacht.

i-Envelope

• Toename wordt verwacht. 

• Middels gebruik van voorlichtings- en promotiecampagnes wordt een groei 
verwacht.   

Overig

• Toename wordt verwacht. 

• Vergoedingen voor handelingen, zoals opgenomen in Merkenlandsbesluit, en 
overige vergoedingen conform art. 17 lid 2 LVO BIE. 
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3. Beleidsacties BIE 
De missie en visie van het Bureau, zoals uiteengezet in hoofdstuk 1, en de huidige uitdagingen van de 

organisatie, zoals beschreven in hoofdstuk 2, leiden tot beleidsvoornemens en acties. Deze handelingen 

worden in dit hoofdstuk behandeld. 

3.1 Bedrijfsvoering 

Het Bureau bestaat nu 5 jaar. Het Bureau heeft merendeels haar procedures in beleid vast kunnen leggen 

en zal hier in 2021 verder aan blijven werken.  

Het Bureau acht de samenwerking met het BOIP onmisbaar in de praktijk van de merkenregistraties en 

beschouwt de toegang tot de expertise van het BOIP als zeer waardevol. Regulatief wordt er, door zowel 

BOIP of het Bureau, gekeken naar de lopende overeenkomst en/of werkafspraken, waarvan de huidige is 

gedateerd: 21 oktober 2020. Indien nodig blijkt, worden aanpassingen en/of vernieuwingen aangedragen 

en uitgewerkt.  

Volgens de gebruikelijke nalevingsvoorschriften (in LvBIE) is het streven om in 2021 de volgende 

documenten in te dienen bij de Minister van TEZVT: de jaarrekening en jaarverslag 2020 het meerjarig 

beleidsplan 2022-2026 en de meerjarige begroting 2022-2026. Het Bureau streeft ernaar de deadlines 

zoals genoemd in de LvBIE te behalen, dat wil zeggen het aanbieden van de jaarrekening op 1 juni en op 

1 september de begroting aan de Minister van TEZVT. 

Op het gebied van octrooien werkt het Bureau op ambtelijk niveau samen met het Ministerie van EZK. 

Het Bureau is namens het Land Sint Maarten uitvoerder van de bilaterale onderlinge regeling met 

betrekking tot de verdeling van de opbrengsten uit het octrooibestel. Het Bureau kijkt er in de nabije 

toekomst naar uit om op het gebied van voorlichting informatie uit te wisselen en indien mogelijk 

workshops en/of seminars mede te organiseren.   

De wettelijke taak van het Bureau om, voor zover gewenst, de Minister van TEZVT te voorzien van advies 

zal uiteraard in de periode 2021-2025 worden voortgezet. Het unitair octrooi ligt momenteel bij het 

parlement ter behandeling. Het Bureau zal betrokkene daarbij desgevraagd kunnen bijstaan.  

Het Bureau neemt, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, deel aan programma’s om jongeren te 

stimuleren en te informeren over intellectuele eigendomsrechten. Het Bureau neemt op vrijwillige basis, 

deel aan INTA’S (International Trademark Associations) ‘Unreal Campaign’. Het ‘Unreal Campaign’ is 

opgezet door INTA om het publieke bewustzijn bij met name jongeren in de leeftijdsgroep van 14-23 jaar 

te informeren over het belang van intellectuele rechten en het gevaar van namaakproducten. Het Bureau 

zal in het kader van de ‘Unreal Campaign’ presentaties houden op de middelbare scholen over 

namaakproducten en wat de economische consequenties van deze namaak producten met zich mee 

kunnen brengen. Met deze programma’s verhoogt het Bureau tevens zijn bekendheid in de samenleving.  
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In 2020 heeft het Bureau (virtuele) presentaties gehouden. Zolang nodig kunnen virtuele presentaties in 

2021 worden voortgezet. Het Bureau is voornemens ook in het jaar 2021 en in de daaropvolgende jaren 

deel te nemen aan jongerenprogramma’s, waar het geven van voorlichting voorop staat.  

3.2 Formatie 2021-2025 

Als groeiende organisatie wil het Bureau zich verder ontwikkelen. Op organisatorisch gebied wil het 

Bureau daarom zijn arbeidsreglement formaliseren. Volledigheidshalve, het door de Raad van Toezicht 

vastgestelde Arbeidsreglement, d.d. 21 oktober 2016, met bijbehorend Functieboek is nog niet door de 

Minister van TEZVT is goedgekeurd. Deze is voor het eerst aangeboden in het laatste kwartaal van 2016.  

Alhoewel de COVID-19 pandemie onder meer voor (economische) onrust heeft gezorgd, is het Bureau 

vastbesloten om haar activiteiten (m.n. virtuele activiteiten) door te blijven zetten. De verwachting is dan 

ook dat deze (virtuele) activiteiten, met name op het gebied van voorlichting, van het Bureau zullen 

toenemen.  

Zoals genoemd in hoofdstuk 2 heeft de Wereldbank een inschatting gemaakt van de schade en 

economisch herstel van Sint Maarten na Irma opgevolgd door de economische schade aangericht door de 

COVID-19 pandemie. Zowel deze prognose als de dalende nationale registraties leiden ertoe dat het 

personeel voorlopig op maximaal 5.375 fte’s blijft om de kosten duurzaam te kunnen handhaven. Het 

Bureau zal pieken in werkzaamheden opvangen en waar nodig specialistische kennis of vaardigheden in 

huis halen middels het inroepen van externe expertise. Hiervoor is ook ruimte in de begroting. 

Het Bureau is innovatief en gebruikt diverse digitale toepassingen om de werkzaamheden en activiteiten 

van het Bureau blijvend efficiënt en op kwalitatief hoog niveau uit te voeren. Daarnaast is de focus gericht 

op de verhoging van de inkomsten opdat er weer genoeg middelen en mogelijkheden ontstaan om de 

verdere groei van het Bureau te realiseren. 

Beoogde formatie BIE per eind 2021 

 

Directeur 
(1 FTE)

Juridisch Adviseur

(0.9 FTE)

Juridisch 
Medewerker

(0.0 FTE)

ABC Adviseur

(1 FTE)

Financieel 
Medewerker

(0.6  FTE)

PR Medewerker

(0.5 FTE)

Interieur 
verzorgster

(0.375 FTE)

Secretaresse 

(0.5 FTE)
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3.3 Activiteiten om het gebruik van diensten te stimuleren 

Per dienst verwacht het Bureau onderstaande inspanningen te zullen verrichten om het gebruik ervan te 

vergroten. In het CIPA campagne is en wordt jaarlijks uitgewerkt via welke promotiekanalen de 

doelgroepen van het Bureau benaderd en bereikt worden.  

  

Nationale merken 
registratie

•Activiteiten die zullen worden ondernomen om deze groei te bewerkstelligen zijn o.a. 
(virtuele)workshops, webinars en seminars aan lokale ondernemers, merkgemachtigden en andere 
belanghebbenden. Het bijwonen van (virtuele) regionale- en internationale congressen en tevens het 
samenwerken met IE stakeholders zowel binnen als buiten de regio, alsmede een actieve lokale- en 
regionale promotie campagne. Het actueel houden van de informatie van het Bureau op de website en 
sociale media. 

Internationale 
merken registratie

•Zie uitleg bij 'registratie nationale merken'; 

•Engelse vertaling van de wetgeving op de website van het Bureau om de informatie meer toegankelijk te 
maken voor de regionale- en internationale actoren alsook voor het algemeen Engels sprekende publiek 
in Sint Maarten. Dit is tevens van toepassing op de 'registratie van nationale merken'.

Octrooien

•Het Bureau houdt zich voornamelijk bezig met informatievoorziening ten aanzien van dit onderwerp, 
registratie van octrooien vindt plaats in Nederland via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

i-Envelope

•Door middel van voorlichtings- en promotiecampagnes wil het Bureau de i-Envelope bij creatieve 
ondernemers onder de aandacht brengen.

•Zie ook genoemde activiteiten in 'registratie nationale merken'.  

Overig

•Met voorlichtings- en promotiecampagnes zullen de overige activiteiten van het Bureau onder de 
aandacht worden gebracht bij mogelijke afnemers. Dit zijn zaken zoals bijvoorbeeld onderzoeken, 
wijzigingen en workshops (eventueel in samenwerking met derden). 
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Bijlage 
 

Relevante data 2021 voor het Bureau en zijn stakeholders 

 

 

Januari

Februari

Maart
23 World Book and Copyright Day
26 World Intellectual Property Day
27 World Graphic Design Day

April

31 Uiterste indieningsdatum jaarrekening en jaarverslag 
(ex art. 16, tweede lid en vierde lid LvBIE)

Mei

29 World Industrial Design Day

30 Uiterste indieningsdatum rapport Raad van Toezicht (ex art. 14, vierde lid LvBIE)
Juni

Juli

31 Uiterste indieningsdatum (meerjaren)begroting en beleidsplan 
(ex art. 16, eerste lid LvBIE)

Augustus

September

1 Verjaardag Bureau Intellectueel Eigendom
Oktober

November

December


