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Merken  
 
Europa 
Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer 
het in een ononderbroken periode van vijf jaar niet 
normaal is gebruikt in de EU voor de waren of 
diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen 
geldige reden is voor het niet-gebruik. Dit kan op 
vordering bij het Bureau voor intellectuele eigendom 
van de Europese Unie (EUIPO) of bij wijze van 
tegenvordering (“reconventionele vordering”) in een 
inbreukprocedure. Het Europese Hof van Justitie 
oordeelde in Husqvarna/Lidl E-Commerce dat het 
tijdstip waarop een tegenvordering tot 
vervallenverklaring is ingesteld, het tijdstip is waarop 
moet worden bepaald of de ononderbroken periode 
van vijf jaar van niet-gebruik is verstreken. 
 
Op verzoek van Moschillo heeft het EUIPO 
onderstaand beeldmerk van Fashioneast vervallen 
verklaard wegens niet normaal gebruik. Fashioneast 
is tegen die beslissing in beroep gegaan bij het 
Gerecht EU en heeft daarbij gewezen op foto’s 
waaruit zou moeten blijken dat het merk wel normaal 
is gebruikt. Het Gerecht EU heeft dit beroep 
afgewezen. De foto’s tonen namelijk slechts aan dat 
de bestanddelen ‘rich’ en ‘richmond’ op verschillende 
plaatsen als afzonderlijke merken zijn gebruikt, maar 
niet gecombineerd als één merk zoals geregistreerd. 
Bovendien zijn het bestanddeel ‘john’ en de 
specifieke stilering van de bestanddelen samen niet 
gebruikt. Het Gerecht EU merkt daarnaast nog op dat 
het weglaten van een van de bestanddelen dat een 
zekere mate van onderscheidend vermogen heeft, 
het onderscheidend vermogen van het merk in zijn 
geheel kan aantasten.  
 

 
 
Afgelopen jaar heeft het Gerecht EU zich voor het 
eerst uitgesproken over de aanvraag van een 
klankmerk via een audiobestand. Ons artikel hierover 
is te vinden op onze website.  
 
In Interstyle/Casa heeft de Second Board of Appeal 
van het EUIPO zich eveneens uitgelaten over 
normaal gebruik. Casa is er niet in geslaagd om aan 
te tonen dat het Casa-beeldmerk normaal is gebruikt 
voor de waren en diensten waarvoor het merk is 
ingeschreven (zoals kaarsen, decoratieve artikelen, 
meubels en spiegels). Uit de ingebrachte 
documentatie is niet gebleken dat de betreffende 
producten een label of prijskaartje hebben met 
daarop het Casa-beeldmerk. Bovendien geeft de 

CEO van Casa in een door Interstyle ingediend 
artikel aan, dat Casa haar eigen merk niet verkoopt. 
 

 
 
In Decathlon/Athlon wordt geen verwarringsgevaar 
aangenomen, ondanks het feit dat beide merken zijn 
ingeschreven voor sportkleding en -artikelen. Het 
gaat namelijk om een sector waarin visuele 
waarneming van de merken over het algemeen 
plaatsvindt voorafgaand aan de aankoop. Bijgevolg 
wordt bij de globale beoordeling van het 
verwarringsgevaar meer waarde gehecht aan de 
visuele aspecten van de merken dan aan de 
auditieve en begripsmatige aspecten. Het Gerecht 
EU merkt op dat de tekens visueel op verschillende 
punten verschillen door de drie extra letters ‘d’, ‘e’ en 
‘c’ aan het begin van het Decathlon-woordmerk, door 
de stilering van het woord ‘athlon’, de woorden 
‘custom sportswear’ en het beeldelement aan het 
begin van het Athlon-beeldmerk. 

 
Het Europese Hof van Justitie heeft uitgemaakt dat 
de bescherming van een beschermde 
oorsprongsbenaming (BOB) zich niet alleen uitstrekt 
over soortgelijke producten, maar ook over niet-
soortgelijke producten en diensten die enigszins 
daarmee te maken hebben. Ook zo kan immers de 
reputatie van de BOB worden geschaad. CICV, een 
Franse vereniging van champagneproducten, kan 
hierdoor op basis van de BOB ‘champagne’ optreden 
tegen de exploitant van een aantal Spaanse 
tapasbars die worden gedreven onder de 
handelsnaam Champanillo met onderstaand logo. 

 
 
Er is geen gevaar voor verwarring tussen het 
collectieve merk HALLOUMI en het teken 
BBQLOUMI, allebei ingeschreven dan wel 
aangevraagd voor kaas. Eerder was oppositie 
ingesteld tegen de aanvraag van het teken 
BBQLOUMI als merk. In dat kader is toen geoordeeld 
dat er geen gevaar voor verwarring kon bestaan, 
simpelweg omdat het collectieve merk HALLOUMI 
weinig onderscheidende kracht zou hebben. Het 
Europese Hof van Justitie komt nu tot het oordeel dat 
er inderdaad geen gevaar voor verwarring bestaat, 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2E8E32F4A7F75B8776B9542B0FF55006?text=&docid=235714&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1695238
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=244143&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=1&cid=79685#Footnote*
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=244143&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=1&cid=79685#Footnote*
https://louwersadvocaten.nl/geen-klankmerk-voor-geluid-stilte-en-gebruis-bij-openen-van-drankblikje/
https://ie-forum.nl/documents/ecli/615ae52d-2478-4cb4-a62d-2d35c35ff8c2.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=232478&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=22251489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0783&from=NL
https://www.boek9.nl/system/files/B92021/B920210120_Hof_van_Justitie_EU_BBQLOUMI.pdf
https://www.boek9.nl/system/files/B92021/B920210120_Hof_van_Justitie_EU_BBQLOUMI.pdf
https://www.boek9.nl/system/files/B92021/B920210120_Hof_van_Justitie_EU_BBQLOUMI.pdf


 

3 

 

maar baseert dat oordeel wel op meerdere 
overwegingen. Zo stemmen HALLOUMI en 
BBQLOUMI volgens het Europese Hof van Justitie 
alleen overeen voor wat betreft het niet-dominante 
element ‘LOUMI’. Er is dus slechts een kleine mate 
van overeenstemming en de consument zal geen 
verband leggen tussen HALLOUMI en BBQLOUMI.  
 
In 2014 heeft Smiley Miley Inc. het EU woordmerk 
MILEY CYRUS geregistreerd voor muziek- en 
entertainment-gerelateerde producten en diensten. 
Daartegen is oppositie ingesteld door Cyrus 
Trademarks Ltd. op grond van onderstaand EU 
beeldmerk, dat in 2010 is ingeschreven voor 
muziekinstrumenten en -installaties. Het EUIPO 
heeft daarop beslist dat er sprake is van 
verwarringsgevaar. Die beslissing heeft Smiley Miley 
Inc. aangevochten bij het Gerecht EU. Het Gerecht 
EU is van mening dat er tussen de merken geen 
conceptuele overeenstemming bestaat. Het 
aangevraagde merk heeft namelijk een duidelijke en 
specifieke semantische inhoud nu het verwijst naar 
een internationaal bekend publiek figuur. Dit leidt er 
bovendien zelfs toe dat de visuele en auditieve 
overeenstemming tussen de merken geheel wordt 
gecompenseerd. Het Gerecht EU concludeert dat de 
merken een andere totaalindruk oproepen. Cyrus 
Trademarks Ltd. zal de registratie van het EU 
woordmerk MILEY CYRUS dus moeten dulden.  
 

          
 
 
Het EU beeldmerk e*message wordt 21 jaar na 
inschrijving alsnog nietig verklaard op verzoek van 
Apple. Reden daarvoor is dat het beeldmerk (ook 
destijds al) geheel beschrijvend is voor de daaronder 
aangeboden diensten, te weten elektronische 
berichten. De merkhouder heeft nog opgeworpen dat 
het rechtszekerheidsbeginsel in de weg zou staan 
aan nietigverklaring, maar tevergeefs. Ook de 
figuratieve elementen van het beeldmerk worden van 
onvoldoende gewicht geacht om onderscheidend 
vermogen te verlenen.  
 

 
 
Meneer Wong heeft in 2017 een aanvraag ingediend 
voor het EU woordmerk GT RACING voor lederen 
tassen en accessoires. Sony heeft daartegen 
oppositie ingesteld op basis van onder meer 
onderstaand EU beeldmerk. Het EUIPO heeft de 

oppositie afgewezen. Het Gerecht EU is het daarmee 
eens en merkt op dat de consument een zeer 
fantasierijk cognitief proces zou moeten doorlopen 
om het beeldmerk te ontcijferen en te zien als de 
hoofdletters G en T. Door de nauwe onderlinge 
samenhang van de lijnen waaruit het beeldmerk 
bestaat, zal de consument in plaats daarvan een 
abstracte en eenvormige figuur zien. Voor zover het 
beeldmerk al kan worden opgevat als een 
opeenvolging van hoofdletters en kleine letters, 
zouden daarin ook te zien kunnen zijn de letters C, I, 
R of E en r al dan niet gescheiden door een punt. 
 

 
 
IZIPIZI is houdster van een vormmerk voor een 
brillenhoes. Volgens Looplabb ontbeert het 
vormmerk aan onderscheidend vermogen. Het 
EUIPO overweegt dat het onderscheidend vermogen 
moet worden beoordeeld ten aanzien van het gehele 
teken. Als één element onderscheidend is, kan het 
gehele teken onderscheidend zijn. De simpele 
rechthoekige verpakking als zodanig heeft weliswaar 
geen onderscheidend vermogen, maar de daarop 
aangebrachte en zichtbare aanduiding IZIPIZI wel. 
Het vormmerk heeft daardoor in zijn geheel 
onderscheidend vermogen en kan in stand blijven. 
 

 
 
 
Hasbro heeft sinds de inschrijving van haar 
woordmerk MONOPOLY in 2011 herhaaldelijk 
opnieuw het woordmerk MONOPOLY gedeponeerd. 
Dit gebeurde dan deels voor dezelfde waren en 
diensten als die waarvoor het woordmerk 
MONOPOLY eerder al was geregistreerd. Het 
handelen van Hasbro wordt aangemerkt als te 
kwader trouw, omdat Hasbro zo beoogde de 
gebruiksplicht te omzeilen. De gebruiksplicht houdt in 
dat een merk binnen vijf jaar na inschrijving normaal 
moet worden gebruikt voor de waren en diensten 
waarvoor het is geregistreerd. Door de nieuwe 
depots ging die termijn van vijf jaar telkens opnieuw 
lopen. Het woordmerk MONOPOLY is volgens het 
Gerecht terecht nietig verklaard voor de betreffende 
waren en diensten. 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=16C5D5E1F171DB558CF21610C49D6160?docid=242943&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=102286
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245504&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5075600
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245504&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5075600
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245506&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5069449
http://ie-forum.nl/documents/ecli/5ffc5fc5-e2c0-436a-9061-659fc35ff8c2.pdf
http://ie-forum.nl/documents/ecli/5ffc5fc5-e2c0-436a-9061-659fc35ff8c2.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240162&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6560649
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240162&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6560649
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Nederland 
NXP en Infineon maken chips en software voor 
chipkaarten en kaartlezers in het openbaar vervoer. 
NXP is houder van verschillende ‘MIFARE’-
woordmerken en gebruikt deze onder meer voor haar 
chips en software. Infineon vermeldt bij haar chips 
dat deze ‘Mifare-compatible’ zijn. NXP is van mening 
dat deze aanduiding niet juist is en inbreuk maakt op 
haar merkrechten, omdat er add-ons nodig zijn om 
de chips van Infineon te laten communiceren met de 
Mifare-kaartlezers van NXP. De Hoge Raad 
overweegt dat het er bij een 
compatibiliteitsaanduiding niet zonder meer om gaat 
of deze technisch juist is, maar dat het erop aankomt 
hoe het relevante – in dit geval in hoge mate 
deskundige – publiek de uiting zal opvatten. De 
rechter vernietigt het eerdere oordeel van het 
gerechtshof Den Haag en wijst het geding terug ter 
verdere behandeling en beslissing. 
 
Sinds 1974 maakt Kärcher (marktleider in de Benelux 
voor hogedrukreinigers) gebruik van een 
kenmerkende kleur zinkgeel (RAL 1018) waarvoor zij 
ook verschillende merkregistraties heeft. Sinds 
enkele jaren produceert Varo hogedrukreinigers met 
een soortgelijke kleur. Kärcher vordert staking van 
inbreuk op haar merkrechten. Varo eist daarentegen 
nietigverklaring van een aantal kleurmerken van 
Kärcher, omdat deze onderscheidend vermogen 
zouden missen en omdat Kärcher daarmee een te 
groot monopolie op de kleur geel zou krijgen. In de 
beoordeling wordt de Libertel-uitspraak betrokken 
die specifiek gaat over kleurmerken. Er is sprake van 
een grote mate van visuele overeenstemming 
ondanks het kleine verschil in kleurtint. Dat komt 
omdat het publiek zelden in staat zal zijn kleuren 
rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet 
afgaan op het onvolmaakte beeld dat van de kleuren 
is achtergebleven. Gelet op de aard van het merk, is 
beoordeling van auditieve of begripsmatige 
overeenstemming niet aan de orde. Onderscheidend 
vermogen wordt aangenomen. De vordering van 
Kärcher tot staking van inbreuk wordt door de rechter 
grotendeels toegewezen. 
 
Tijdens onderhandelingen over een samenwerking 
tussen Hyet en HSWT, worden de HYET-merken van 
Hyet Holding alvast in gebruik genomen door HSWT. 
De onderhandelingen worden afgebroken, waarna 
Hyet Holding van mening is dat HSWT met het 
gebruik van de HYET-merken en haar nieuwe teken 
inbreuk maakt op haar merkrechten. De rechtbank 
Den Haag oordeelt dat van inbreuk geen sprake is. 
HSWT moet op grond van de redelijkheid en 
billijkheid een overgangstermijn krijgen om te re-
branden en het gebruik van de HYET-merken te 
staken. De rechtbank Den Haag oordeelt verder dat 

er geen verwarringsgevaar bestaat tussen de HYET-
merken en het nieuwe teken van HSWT. Zij vindt de 
mate van overeenstemming tussen het nieuwe teken 
van HSWT en de HYET-merken namelijk gering. De 
door Hyet gestelde verwarring is geen merkenr-
echtelijke verwarring, maar is veeleer het gevolg van 
het feit dat oude contactgegevens tijdelijk in gebruik 
zijn gebleven, waardoor voor HSWT bestemde 
berichten bij Hyet terecht kwamen. 
 
In ons vorige jaaroverzicht vermeldden wij dat H&M 
volgens het gerechtshof Den Haag met haar 
sportkleding geen inbreuk maakt op het 
driestrepenmerk van Adidas. Het cassatieberoep dat 
Adidas vervolgens tegen dat oordeel heeft ingesteld, 
is afgelopen jaar door de Hoge Raad afgewezen. Het 
oordeel van het gerechtshof Den Haag is daarmee 
definitief geworden en het juridische gevecht na ruim 
twintig jaar ten einde gekomen. 
 

 
 
 
Nestro en Tubro verhandelen allebei verwarmings- 
en ventilatieapparatuur. Volgens Nestro maakt het 
logo van Tubro inbreuk op het beeldmerk van Nestro. 
De rechtbank Den Haag overweegt dat er visueel 
een verschillende totaalindruk bestaat. De 
gestileerde afbeelding van de centrifugaal ventilator 
in het beeldmerk en het logo is niet zo dominant dat 
het de visuele totaalindruk van de tekens beheerst. 
Bovendien heeft het relevante publiek – bestaande 
uit bedrijfsmatig handelende kopers van industriële 
ventilatie- en verwarmingsapparatuur – dit 
beeldelement vaker gezien in logo’s van bedrijven in 
de branche. De rechtbank Den Haag overweegt 
uiteindelijk dat er geen verwarringsgevaar bestaat en 
wijst de vorderingen van Nestro af. 
 

 
 
In 2019 heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat 
het merk van Diesel voor de zogeheten coin pocket 
nietig is en dat Calvin Klein daarop geen inbreuk 
maakt met het label op haar coin pocket. Het 
gerechtshof Den Haag heeft afgelopen jaar anders 
geoordeeld. Volgens het gerechtshof Den Haag heeft 
het merk van Diesel wel degelijk onderscheidend 
vermogen, door de bijzondere schuine plaatsing van 
de strook op het onderste deel van (het zichtbare 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:37
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:7222&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:7652
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1474
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:7648
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:7648
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1344&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1344&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
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deel van) de coin pocket. Het gerechtshof Den Haag 
is dan ook van oordeel dat het merk van Diesel ten 
onrechte nietig is verklaard. Van merkinbreuk is 
volgens het gerechtshof Den Haag echter nog steeds 
geen sprake, omdat het label van Calvin Klein anders 
is geplaatst. Daarom zal geen verwarringsgevaar 
bestaan bij het relevante publiek, dat - gezien de 
prijsklasse van de spijkerbroeken - een hoger dan 
gemiddeld aandachtsniveau heeft.  
 

  
 
Hennessy heeft een aantal partijen drank verkocht 
aan afnemers in Dubai en Sierra Leone. Hennessy 
heeft de producten onder douanestatus T2 geleverd 
aan een expediteur in Rotterdam. Het was de 
bedoeling en verwachting van Hennessy dat de 
afnemers de producten buiten de EU zouden 
brengen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De Hoge 
Raad is het met het gerechtshof Den Haag eens dat 
de merkrechten van Hennessy zijn uitgeput. Met de 
levering in Rotterdam heeft Hennessy de producten 
in de Europese Economische Ruimte (EER) in de 
handel gebracht. Met de verkoop heeft Hennessy de 
afnemers het recht verleend om over de van het merk 
voorziene producten te beschikken. Ook is Hennessy 
door de verkoop in staat geweest om de 
economische waarde van het merk te realiseren. Dat 
Hennessy met het oog op de verkoop voor export 
een lagere prijs heeft bedongen dan wanneer zij had 
geweten dat de producten op de Europese markt 
doorverkocht zouden worden, doet daaraan niet af. 
Zelfs als Hennessy expliciet bij de afnemers zou 
hebben bedongen dat zij de producten moesten 
exporteren naar landen buiten de EER, zou dat niet 
betekenen dat de producten niet in de EER in de 
handel zijn gebracht. De verwachting van de 
verkoper is immers niet relevant voor het oordeel of 
de waren in de EER in de handel zijn gebracht 
(verwezen wordt in dit kader naar het Peak Holding-
arrest).  
 
Jiskefet heeft een geslaagd beroep gedaan op haar 
merkrechten jegens een uitgever. De uitgever wilde 
het boek ‘Jiskefet Encyclopedie’ in de handel 
brengen. Het bezwaar van Jiskefet bestond erin dat 
op het boek niet duidelijk zichtbaar werd aangegeven 
dat het niet van Jiskefet afkomstig is. Jiskefet is van 
mening dat de uitgever zo afbreuk doet aan, dan wel 
ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en 
het onderscheidend vermogen van het merk, dat 
staat voor humor. Hoewel Jiskefet pas recentelijk als 
merkaanduiding is gedeponeerd, gaat de 
voorzieningenrechter ervan uit dat Jiskefet ook 

hedendaags nog een bekend cabarettrio is. Het zou 
echter te ver gaan om de reeds gedrukte exemplaren 
van het boek uit de handel te halen of de verkoop 
daarvan geheel te verbieden. Aan de belangen van 
Jiskefet kan voldoende tegemoet worden gekomen 
door het aanbrengen van een niet eenvoudig 
verwijderbare sticker op de voorzijde van het boek, 
waarop duidelijk wordt gemaakt dat het boek niet van 
Jiskefet zelf afkomstig is en niet met haar 
betrokkenheid of instemming tot stand is gebracht. 
 
Birkenstock heeft het patroon van haar schoenzolen 
willen registreren als merk. Footsie heeft daartegen 
met succes bezwaar gemaakt. Het patroon van 
Birkenstock wordt aangemerkt als oppervlakte-
patroon. Voor oppervlaktepatronen geldt dat het als 
merk alleen onderscheidend vermogen heeft, als het 
significant afwijkt van de norm of van wat gangbaar 
is in de betrokken sector. Het patroon van 
Birkenstock wordt daarentegen beschouwd als 
eenvoudig. Tevergeefs voert Birkenstock nog aan 
dat zij het patroon zelf heeft ontworpen en als eerste 
zou hebben gebruikt. Het gerechtshof Den Haag 
bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag. 
De gedeeltelijke schrapping van het patroon van 
Birkenstock uit het merkenregister blijft daarmee in 
stand. 

 
 
Coty vervaardigt en verhandelt parfumproducten 
onder verschillende merken. Coty maakt namens 
een aantal merkhouders bezwaar tegen het gebruik 
van merken op de verpakkingsdoos van 
Easycosmetic. Easycosmetic verkoopt via haar 
websites parfum- en cosmeticaproducten van ruim 
250 verschillende merken. Het gerechtshof Den 
Haag oordeelt anders dan de rechtbank dat het 
gebruik van de merken geen merkinbreuk oplevert. 
Op de verpakkingsdoos van Easycosmetic worden 
namelijk meerdere merken in een ‘merkenbrei’ 
afgebeeld, waarbij geen enkel van de 80 merken 
bijzondere aandacht krijgt. De naam en slogan van 
Easycosmetic springen ertussenuit en trekken 
primair de aandacht van het relevante publiek. Pas 
daarna vallen de merken op, waarvan de kleur 
slechts gering verschilt van de ondergrond. Met de 
verpakkingsdoos kan niet de suggestie worden 
gewekt van een commerciële band tussen 
Easycosmetic en de merkhouders.  
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:641
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:641
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:641
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:62003CJ0016
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:9643
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:9643
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:9643
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:9643
https://ie-forum.nl/documents/ecli/616573f1-8e54-4239-b6e9-3b42c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/616573f1-8e54-4239-b6e9-3b42c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/616573f1-8e54-4239-b6e9-3b42c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/616573f1-8e54-4239-b6e9-3b42c35ff8c2.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1949
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1949
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1949
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Samsung heeft op 2 november 2016 het merk ‘Bixby’ 
aangevraagd. Kort daarop heeft EBB het 
Beneluxmerk ‘Bibby’ aangevraagd en daarbij de 
prioriteit van haar Pakistaanse Bibby-merken 
ingeroepen met datum 10 oktober 2016. Zo wilde 
EBB voorkomen dat de merkaanvraag van Samsung 
zou worden geaccepteerd. Uit de door Samsung 
overgelegde stukken (waaronder ook buitenlandse 
uitspraken) volgt dat de merkenstrategie van EBB 
een patroon van oneerlijk handelen laat zien. EBB 
verricht een groot aantal aanvragen van 
verschillende merken voor zeer uiteenlopende waren 
en diensten. De aanvragen van EBB zijn slechts 
ingediend met het doel om afbreuk te doen aan 
belangen van derden, door het gebruik van identieke 
of soortgelijke tekens te blokkeren. Dat EBB daarbij 
gebruik maakt van een niet transparant en traag 
register in Pakistan, is volgens het gerechtshof Den 
Haag voldoende aanwijzing dat EBB het reguliere 
merkensysteem probeert te omzeilen. Het 
gerechtshof Den Haag is het met de rechtbank eens 
dat de aanvraag voor het Beneluxmerk Bibby te 
kwader trouw is. Het is immers speculatief en niet 
gedaan met het oog op gebruik volgens de 
wezenlijke functie van een merk.  
 
De voorzieningenrechter Den Haag oordeelde dat 
ITT Controls – die meet- en regelsystemen voor de 
olie en gasindustrie verkoopt - inbreuk maakt op de 
merkrechten van een van haar klanten door die 
merken op te nemen in domeinnamen. Nu de merken 
SCHLUMBERGER, CAMERON en BARTON 
worden gebruikt voor de aanduiding van zgn. 
uitgeputte producten van haar klant, is slechts sprake 
van merkinbreuk als ten onrechte een commerciële 
band tussen beide ondernemingen wordt gesug-
gereerd. Het publiek is eraan gewend dat een 

website met dergelijke domeinnamen wordt beheerd 
door of met toestemming van de merkhouder. De 
andere domeinnamen en tekens bestaan steeds uit 
een combinatie van een Schlumberger-merk met een 
verwijzing naar de handelsnaam van ITT Controls. 
Deze combinaties kunnen als een bevestiging 
worden gezien dat ITT Controls tot het distributienet 
van Schlumberger c.s. behoort. Met de vermelding 
van ‘exclusieve leverancier’ op de website van ITT 
Controls is bovendien sprake van misleidende 
reclame. ITT Controls suggereert daar mee een 
officiële wederverkoper te zijn van haar klant, terwijl 
dat niet het geval is. Ten slotte maakt ITT Controls 
inbreuk op de auteursrechten van haar klant door het 
overnemen van afbeeldingen van de website van 
haar klant. ITT Controls deed hierbij nog een beroep 
op het citaatrecht. Het gebruik van de afbeeldingen 
zou volgens ITT Controls gerechtvaardigd zijn omdat 
de afbeeldingen een eerste indruk geven van het 
betreffende product. De rechtbank maakt korte 
metten met dat verweer. ITT Controls heeft de 
afbeeldingen namelijk in zijn geheel overgenomen 
zodat geen sprake is van een ‘citaat’ uit de 
betreffende afbeeldingen. Ook wordt niet voldaan 
aan de overige voorwaarden van de uitzondering van 
het citaatrecht. Er is geen sprake van een inbreuk op 
het auteursrecht op de website van de klant. Beide 
websites vertonen duidelijk verschillen en bovendien 
kan de voorzieningenrechter niet beoordelen in 
hoeverre de totaalindruk van beide website nog 
overeenstemt na het verwijderen van genoemde 
inbreukmakende afbeeldingen. Daarbij wordt ook in 
aanmerking genomen dat ITT Controls inmiddels 
gebruik maakt van een andere website.  
 

Handelsnamen 
 
Ook afgelopen jaar zijn er weer verscheidene 
uitspraken gedaan over inbreukkwesties. Zo werd 
geen handelsnaaminbreuk aangenomen in Victoria 
Taxi/Taxi Alkmaar Victoria en Medisch Centrum 
Kinderwens/Centrum voor Kinderwens wegens het 
ontbreken van verwarringsgevaar. Er was evenmin 
sprake van handelsnaaminbreuk in Sakura Sushi 
Bar/Blue Sakura, onder meer vanwege de verschillen 
in de logo’s van beide ondernemingen. Handels-
naaminbreuk werd daarentegen wel aangenomen in 
Cirkel Makelaars/Cirkl. 
 

 
 
Vooral opvallend afgelopen jaar is DOC/Dairy 
Partners, waarin afscheid is genomen van de 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1074&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1074&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:2986
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:2986
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:2986
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:7408
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:7408
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:4846
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:4846
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:3683&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:3683&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://ie-forum.nl/documents/ecli/61681695-d184-457b-82ac-63d7c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/602faef5-4cf8-411c-adb1-27ecc35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/602faef5-4cf8-411c-adb1-27ecc35ff8c2.pdf
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Parfumswinkel-toets uit 2017. Bij twee beschrijvende 
handelsnamen zijn niet langer bijkomende 
omstandigheden vereist naast verwarringsgevaar. 
Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar 
moeten wel alle omstandigheden van het geval in 
acht worden genomen, zoals het beschrijvende 
karakter en - daarmee samenhangend - het 
onderscheidend vermogen van de oudere handels-
naam. De Hoge Raad verduidelijkt dat dit alleen geldt 
voor vorderingen op grond van artikel 5 
Handelsnaamwet. Voor andere vorderingen, zoals 
op grond van onrechtmatige daad in de zin van artikel 
6:162 Burgerlijk Wetboek, kunnen bijkomende 
omstandigheden wel vereist zijn. 
 
Deze nieuwe maatstaf wordt vervolgens toegepast 
door de voorzieningenrechters van de rechtbank 
Oost-Brabant en de rechtbank Den Haag. In beide 
kwesties is niet weersproken dat verwarring zich 
daadwerkelijk heeft voorgedaan en wordt 
handelsnaaminbreuk aangenomen. 
 

Auteursrecht  
 
Algemeen 
De rechtbank Limburg behandelde een rechtszaak 
over de auteursrechten op een aantal boeken. De 
drie oprichters van 365Brantz (gedaagde) hebben 
aan deze boeken gewerkt. De twee huidige 
aandeelhouders hebben inhoudelijke teksten 
gemaakt. Volgens deze aandeelhouders heeft eiser 
en voormalig aandeelhouder alleen teksten ge-edit 
en geperfectioneerd. Nadat eiser zijn aandelen heeft 
verkocht, is gedaagde de boeken op de markt blijven 
brengen. Eiser claimt dat gedaagde hiermee inbreuk 
maakt op zijn auteursrechten en persoonlijkheids-
rechten, door het boek zonder zijn toestemming 
openbaar te maken en te verveelvoudigen. De 
rechter wijst alle vorderingen af omdat eiser niet heeft 
aangetoond dat hij meer heeft gedaan dan editen en 
perfectioneren van teksten. Hiermee is niet vast 
komen te staan dat door eiser creatieve keuzes met 
een persoonlijk stempel zijn gemaakt en evenmin dat 
hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen. 
Hiermee heeft hij niet aangetoond dat hem enige 
auteursrechtelijke bescherming toekomt.  
 
De rechtbank Limburg stelde in een andere uitspraak 
vast dat eiser niet aan zijn stelplicht had voldaan. De 
eiser voldeed niet aan zijn stelplicht, door zijn 
(auteursrecht)inbreukvordering te stoelen op een 
cursusdocument van 55 pagina’s welk document hij 
vervolgens niet in het geding bracht. Hiermee had hij 
niet aangetoond dat hem überhaupt auteursrechten 
toekwamen. De rechter oordeelt dat het alsnog 
toestaan van het overleggen van het 55 pagina's 

tellende document, waaruit eventueel het eigen 
oorspronkelijke karakter zou kunnen blijken, in strijd 
zou zijn met de goede procesorde. Eiser had dit 
immers in een eerder stadium kunnen - en moeten - 
doen. 
 
Als je het schrijven van websiteteksten aan een 
copywriter uitbesteed, dan verwacht je uiteraard niet 
dat deze copywriter de teksten van jouw concurrent 
kopieert. Toch is dit wat er gebeurde in de volgende 
twee uitspraken. De klant werd aangesproken en kon 
zich niet achter de copywriter verschuilen. Sterker 
nog, volgens de rechter lag het op de weg van de 
klant om zich (tevoren) ervan te verzekeren dat zij 
met de door haar gebruikte teksten geen inbreuk 
maakt op rechten van derden.  
(De copywriter van) Mister Einstein heeft van de 
website van Mr. Chadd, beide actief in het aanbieden 
van bijles, korte teksten overgenomen. Mister 
Einstein verweert zich door te stellen dat de korte 
teksten zo triviaal zijn, dat hierop geen auteursrecht 
rust. De rechtbank Noord-Nederland gaat hier niet in 
mee en stelt dat deze korte teksten voldoen aan de 
werktoets vanwege de gemaakte keuzes in 
woordgebruik en rangschikking van de woorden. 
Mister Einstein moet de teksten van haar website 
verwijderen, een rectificatie op haar website plaatsen 
en de proceskosten van mr. Chadd betalen. Er wordt 
geen vergoeding toegewezen, omdat er ter zitting 
geen aannemelijk hoogte van deze vergoeding kan 
worden vastgesteld.  
 
In een andere procedure had de (copywriter van) 
gedaagde teksten van de website van eiser 
overgenomen. Ook deze teksten werden als 
auteursrechtelijk beschermd beoordeeld. Het feit dat 
de teksten met het oog op search engine optimization 
bepaalde standaard (zoek)woorden bevatten, deed 
hier niets aan af. Ten aanzien van de inbreuk 
verklaarde gedaagde, niet bijgestaan door een 
advocaat, dat zijn copywriter teksten heeft 
overgenomen en dat eraan is gesleuteld om de 
teksten voldoende te laten afwijken van de teksten 
van eiser. Daarin is hij volgens de rechter niet 
geslaagd. Hiermee wordt de inbreuk aangenomen. In 
dit geval ziet de rechter wel voldoende grond om, 
naast een proceskostenveroordeling, schade-
vergoeding toe te kennen, namelijk voor misgelopen 
licentie inkomsten en een inbreuk op 
persoonlijkheidsrechten. 
 
In de zaak Julianatoren tegen gedaagde heeft de 
rechtbank Gelderland geoordeeld dat de gedaagde 
onrechtmatig jegens Julianatoren heeft gehandeld 
door valse vouchers voor een gezinsabonnement bij 
het pretpark te verkopen. Gedaagde heeft volgens de 
rechtbank inbreuk gemaakt op het auteursrecht van 
Julianatoren op de vouchers. De voucher betreft een 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2622
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:3957
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:3957
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:10446
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:4531&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:4531&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://ie-forum.nl/documents/ecli/60f6b79e-268c-4ef5-92aa-67dac35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/60f6b79e-268c-4ef5-92aa-67dac35ff8c2.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:2363&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:2363&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:2363&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:2363&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:5968
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werk met een eigen oorspronkelijk karakter en draag 
het persoonlijk stempel van de maker, zijnde 
Julianatoren.   
 
In een kwestie tussen twee architecten oordeelde het 
hof dat geen sprake was van een 
auteursrechtinbreuk op een kavelontwerp. In deze 
kwestie speelde het navolgende. In februari 2016 zijn 
door ARC2 Architecten B.V. (hierna: “ARC2”), een 
tweetal ontwerptekeningen gemaakt voor de 
landschappelijke wooninrichting van een kavel in de 
Oosterwold-polder te Almere, genoemd ‘Ovaal’ en 
‘Slinger’. Het ontwerp ‘Ovaal’ is uitgewerkt in 
plattegrondtekeningen van maart en april 2016, 
waaronder het hierna afgebeelde ontwerp, versie 10 
maart 2016 (hierna ook: “het ParkWonen-ontwerp”). 
 

 
Op 20 januari 2017 vond een ontmoeting plaats 
tussen ARC2 en een projectontwikkelaar handelend 
onder de naam House of Moga en betrokken bij MGR 
Invest B.V. Na deze ontmoeting, die plaatsvond op 
initiatief van de projectontwikkelaar, heeft Arc2 op 23 
januari 2017 een offerte aan hem uitgebracht voor 
een ‘landschappelijk en architectonisch ontwerp’ ten 
behoeve van het project ‘Woonproject Oosterwold 
Almere’. De projectontwikkelaar heeft daarop 
gereageerd bij mail van 3 februari 2017, met de 
mededeling dat na intern overleg is besloten nog 
even te wachten met het uitwerken van de plannen 
in de Oosterworld-polder en dat zij zich nu eerst gaan 
richten op andere projecten. 
Op 31 mei 2017 zijn Tulp 1 en Tulp 2 opgericht door 
MGR Invest B.V. ten behoeve van de 
projectontwikkeling van een tweetal kavels in de 
Oosterwold-polder. Ten behoeve daarvan zijn 
tekeningen van het Tulp-ontwerp vervaardigd. 
 

 

 
Arc2 heeft in eerste aanleg gevorderd Tulp c.s. op 
grond van auteursrechtinbreuk op haar ParkWonen-
ontwerp te veroordelen tot betaling van een 
schadevergoeding. Arc2 heeft hieraan ten grondslag 
gelegd dat het ParkWonen-ontwerp een 
auteursrechtelijk beschermd werk is en dat Tulp c.s. 
met het Tulp-ontwerp hierop inbreuk maken omdat 
dit ontwerp is ontleend aan en grote gelijkenis 
vertoont met het ParkWonen-ontwerp. De 
kantonrechter heeft de vordering van Arc2 
afgewezen. Ook het hof oordeelt dat het Tulp-
ontwerp onmiskenbaar op meerdere onderdelen 
gelijkenissen vertoont met het ParkWonen-ontwerp. 
Zo bevat het Tulp-ontwerp een ovaalvormige vijver 
(die in latere versies en in de uiteindelijke uitvoering 
is gewijzigd in een rechthoekige vijver), centraal in 
het woonplan gepositioneerd met aan beide 
uiteinden een langwerpige sloot, die het woonplan in 
twee symmetrisch vormgegeven helften doorklieft. 
De auteursrechtelijk beschermde trekken van het 
ParkWonen-ontwerp zijn evenwel gelegen in een 
originele combinatie van als zodanig onbeschermde 
vormgevingselementen. Daarmee rijst de vraag of in 
het Tulp-ontwerp sprake is van een zodanige 
overneming uit die originele combinatie dat de 
totaalindrukken van beide ontwerpen te weinig 
verschillen voor het oordeel dat het Tulp-ontwerp als 
een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Het 
hof beantwoordt deze vraag ontkennend. In het Tulp-
ontwerp is geen sprake van repeterende (zuivere) 
ovalen. In dit ontwerp is de tulp-vorm direct 
herkenbaar in de buitenomtrek van de kavel, waarbij 
de wegen in de kern van de tulp ook spitser toelopen 
(en daarmee afwijken van een ovaal) en deze 
bovendien in afwijking van het ParkWonen-ontwerp 
de grenzen van de kavel raken. Daarnaast zijn aan 
de bovenzijde van het ontwerp twee wegen 
toegevoegd die aan weerskanten uitlopen in de 
richting van het buitenste blad van de tulpvorm en die 
ook raken aan de buitengrenzen van de kavel. De 
strakke en ‘besloten’ indruk die het ParkWonen-
ontwerp wekt middels de repetitie van zuivere ovale 
ringen, ontbreekt in het totaalbeeld van het Tulp-
ontwerp. Het Tulp-ontwerp is aldus geen 
ongeoorloofde verveelvoudiging van het 
ParkWonen-ontwerp. Bij deze uitkomst kan verder 
onbesproken blijven of en in hoeverre het Tulp-
ontwerp door Tulp c.s. (bewust dan wel onbewust) is 
gebaseerd op een eerdere kennisname van het 
ParkWonen-ontwerp. 
 
Auteursrecht/slaafse nabootsing 
Bij de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland 
van 8 december 2021 vraag je je af waarom deze 
zaak eigenlijk aanhangig is gemaakt en is doorgezet. 
Het lijkt van meet af aan een kansloze zaak die 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:3358
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uiteindelijk ook op een afwijzing van de vorderingen 
uitdraait. De uitspraak is niettemin toch wel 
interessant omdat de rechtbank netjes de criteria en 
relevante rechtspraak langsloopt om tot haar 
beslissing te komen en noemt daarbij de arresten 
inzake Endstra, Infopaq I, Screenoprints, BSA, 
Kecofa/Lancôme, Slotermeervilla’s en Brompton. 
Toch even kort de casus. Het ging hier om 
vermeende namaak van een “inhoesmachine” 
waarmee boeketten kunnen worden verpakt in een 
plastic hoes. Voor de machine was eerder octrooi 
aangevraagd maar dat octrooi is komen te vervallen. 
Bij een bezoek aan een koper (tulpenbedrijf Leek) 
trof de verkoper (Terra International) een tweede 
inhoesmachine aan die sterk leek op de machine van 
Terra. Die machine was niet van Terra afkomstig en 
op deze machine was een sticker met het beeldmerk 
van Verboom Transportsystemen aangebracht. 
Terra heeft op grond van auteursrechten zowel Leek 
als Verboom aangesproken (en overigens ook 
bewijsbeslag laten leggen). Volgens de rechtbank is 
de inhoesmachine van Terra zodanig door 
technische en functionele eisen bepaald dat deze 
vormgeving is uitgesloten van bescherming door het 
auteursrecht. Ook de poging om het gewenste doel 
te bereiken met een beroep op de kleur van de 
pootjes of de vorm van de grijparmen, strandt. De 
machine is geen werk in de zin van de Auteurswet. 
Ook van slaafse nabootsing is volgens de rechtbank 
geen sprake. Waar technisch mogelijk had Verboom 
afgeweken van de machine van Terra. In totaal wordt 
Terra veroordeeld in de proceskosten van Leek en 
die van Verboom, een kleine € 80.000. 
 
In de zaak Nikki Amsterdam tegen Nomenta strijden 
de partijen om het auteursrecht op een ledlamp, 
annex wijnkoeler, annex bluetoothspeaker met de 
naam “Asserbo”.  
 

 
 
Twee partijen (van Wierdijk en de huidige 
eigenaresse van Nikki Amsterdam) zijn in 2017 
samen onder de naam Nikki Amsterdam de Asserbo 
gaan verhandelen. De Asserbo werd aan Nikki 
Amsterdam door Nomento HK geleverd. Van 

Wierdijk heeft op enig moment zich uit de 
onderneming Nikki Amsterdam terugtrokken en zijn 
aandelen daarin verkocht. Hij is toen zelf gaan 
samenwerken met Nomento HK. Nomento HK wilde 
op een bepaald moment de Asserbo niet meer aan 
Nikki Amsterdam leveren. Nikki Amsterdam heeft 
zich toen genoodzaakt gezien om een nagenoeg 
identieke lamp “The.Lampion” rechtstreeks bij de 
producent Foshan af te nemen. Nomenta HK was not 
amused  en vorderde in kort geding een verbod op 
verhandeling van The.Lampion wegens inbreuk op 
haar auteursrechten en niet geregistreerd 
gemeenschapsmodel. Deze vordering werd door de 
rechtbank afgewezen onder de overweging dat in die 
procedure niet kon worden vastgesteld dat Nomenta 
HK de ontwerper is van de Asserbo, waarmee de 
feitelijke grondslag aan de vorderingen kwam te 
ontvallen. Nikki Amsterdam gaat in de tegenaanval 
en begint een aparte procedure een verklaring voor 
recht dat er geen auteursrecht en geen niet-
geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht rust op het 
ontwerp van de Asserbo. Om haar standpunt dat 
Foshan de Asserbo heeft ontworpen te onderbouwen 
heeft Nikki Amsterdam Whatsapp-correspondentie 
overgelegd. Dit betrof interne correspondentie van 
Nomenta. Volgens de rechtbank gaf deze interne 
correspondentie juist een indicatie dat Nomenta de 
auteursrechthebbende is. Nomenta heeft bovendien 
uitgebreide interne correspondentie overgelegd 
tussen onder meer ontwerpers van Nomenta HK 
onderling en tussen Nomenta en GaveFabrikken 
waaruit blijkt hoe de Asserbo in verschillende stadia 
haar uiteindelijke vorm krijgt. Deze stukken, waar 
Nikki Amsterdam niets tegenover heeft gesteld, 
duiden erop dat het ontwerpteam van Nomenta HK 
de Asserbo heeft ontworpen. De rechtbank oordeelt 
dan ook dat Nomenta HK de auteursrechthebbende 
is en niet Nikki Amsterdam (of Foshan). De 
vorderingen van Nikki Amsterdam werden 
afgewezen.   
 
In een geschil tussen een grafisch ontwerper en een 
schoenenfabrikant draait het om de vraag of de 
opdrachtgever een gebruiksrecht heeft verworven. In 
dit geval meende de ontwerper dat de opdrachtgever 
geen gebruiksrecht had gekregen omdat het volgens 
hem slechts ging om een pitch en bovendien nog niet 
was betaald. De rechtbank gaat daar niet in mee. 
Volgens de rechtbank is gewoon sprake van een 
opdracht tegen betaling en had de opdrachtgever al 
een gebruiksrecht verworven. Dat gebruiksrecht 
staat los van de betaling van de afgesproken 
bedragen, althans voor zover de opdracht al was 
afgerond. In de impliciete licentie lag geen 
voorbehoud besloten dat de klant wel moest betalen 
voordat hij het beeld mocht gebruiken. Het design 
van de website en de logo's is ontworpen met het 
uitdrukkelijke oogmerk van gebruik en de ontwerper 

https://ie-forum.nl/documents/ecli/61b21d59-a8d0-49a0-afe4-7861c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/61b21d59-a8d0-49a0-afe4-7861c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/61b21d59-a8d0-49a0-afe4-7861c35ff8c2.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:12111
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:12111
https://www.ie-forum.nl/artikelen/impliciete-licentie-bij-grafisch-ontwerp
https://www.ie-forum.nl/artikelen/impliciete-licentie-bij-grafisch-ontwerp
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heeft het goed gevonden dat de opdrachtgever de 
ontwerpen gebruikte. De rechtbank was van oordeel 
dat het geen zaak was waarin IE-rechten werden 
gehandhaafd. Proceskosten op grond van artikel 
1019h Wetboek van Rechtsvordering werden dan 
ook niet toegewezen.  
 
Persoonlijkheidsrechten 
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe, 
persoonlijke band. De reputatie van de auteur wordt 
immers door zijn werk bepaald. De Auteurswet geeft 
bijzondere rechten die deze reputatie beschermen: 
de zogenaamde persoonlijkheidsrechten.  
 
Een gepensioneerd kunstenaar komt erachter dat 
zijn kunstwerk, dat hij jaren geleden in opdracht voor 
de gemeente heeft gemaakt, is verwijderd. Eiser is 
van mening dat zijn persoonlijkheidsrechten hierdoor 
zijn geschonden. De kantonrechter overweegt dat 
eiser geen beroep toekomt op artikel 25 lid 1 aanhef 
en sub d Aw bij totale vernietiging van het werk. De 
rechtbank woog verder het belang van de eiser om 
het unieke exemplaar te behouden op tegen het 
belang van de gemeente om het kunstwerk te 
verwijderen, nu het in kwaliteit achteruit is gegaan. 
Het belang van de gemeente woog zwaarder. De 
rechtbank oordeelde daarom dat er ook geen sprake 
is van misbruik van bevoegdheid. Wel concludeert de 
kantonrechter dat de gemeente onzorgvuldig heeft 
gehandeld, maar eiser heeft hierdoor geen schade 
geleden. Het enige gevolg is dan ook een 
compensatie van de proceskosten.  
 
In een zaak tussen het UWV (eiser) en een 
teleurgestelde uitkeringsaanvrager, stond de vraag 
centraal of een boek dat door de gedaagde op de 
markt was gebracht uit de handel moest worden 
genomen en verschillende posts op Facebook en 
internetsites moesten worden verwijderd. Hierbij 
moet de rechter de vrijheid van meningsuiting 
afwegen tegenover bescherming tegen onge-
fundeerde of lichtvaardige verdachtmakingen, 
inbreuk op de eer en goede naam van (medewerkers 
van) het UWV. Gedaagde beschuldigde de directeur 
van het UWV onder andere van moord, fraude en 
deelname aan een criminele organisatie. De 
publicatie van het boek wordt onrechtmatig geacht en 
moet derhalve uit de handel worden genomen. 
Tevens wordt het gedaagde verboden om 
onrechtmatige uitingen te doen over de medewerker 
van het UWV en mag hij geen (portret)foto’s van 
deze medewerker gebruiken omdat hij hiermee 
inbreuk maakt op de auteursrechten ten aanzien van 
deze foto’s. 
 
De rechtbank Amsterdam behandelde de tussen 
Prosadis SARL (mede namens erfgenamen van 

Franse makers van een nummer) en de Efteling, 
waarbij er een geschil was over het gebruik van het 
nummer ‘Monsieur Cannibale’. Dit nummer werd 
zowel bij een attractie, een watershow als op CD’s 
gebruikt. De rechtbank beoordeelt of de exploitatie 
van het nummer conform de licentieovereenkomst 
geschied. Ten aanzien van de attractie wordt geen 
inbreuk aangenomen nu deze onder de licentie viel. 
Voor het gebruik op de CD’s was geen licentie, 
hiermee maakt de Efteling inbreuk op de rechten van 
eisers. Daarnaast heeft de Efteling de auteurs niet 
genoemd bij het uploaden van het nummer op 
Spotify, hiermee heeft zij inbreuk gemaakt op de 
persoonlijkheidsrechten van de makers. Ook het 
gebruik van het nummer, in gewijzigde vorm 
(ingespeeld door een symfonieorkest), maakt 
inbreuk op de rechten van eisers nu dit gebruik niet 
onder de bestaande licentie valt. De schade zal 
worden opgemaakt bij staat.  
Bijzonder aan deze uitspraak is dat Prosadis een 
beroep mag doen op overerving (onder Frans recht) 
van persoonlijkheidsrechten, terwijl dit onder 
Nederlands recht niet kan. De rechter laat dit toe op 
grond van artikel 5 lid 2 Berner Conventie, waarbij de 
aanwijzing bij uiterste wilsbeschikking die onder 
Nederlands recht vereist is voor overdracht wordt 
afgedaan als een formaliteit die in strijd is met het 
genoemde artikel. 
 
Reikwijdte mededeling aan het 
publiek 
Een belangrijk begrip in het auteursrecht is de 
mededeling aan het publiek. Het recht om 
beschermd werk mede te delen aan het publiek is in 
beginsel voorbehouden aan de rechthebbende op 
het werk. 
De Duitse rechter heeft de volgende prejudiciële 
vraag gesteld: “is het opnemen, door middel van 
framing, van een met toestemming van de 
rechthebbende op een vrij toegankelijke website 
beschikbaar werk op de website van een derde een 
‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3 lid 
1 Auteursrechtrichtlijn, indien daarbij door de 
rechthebbende getroffen of geïnitieerde 
voorzieningen tegen framing worden omzeild?”  
Deze vraag is bevestigend beantwoord in de zaak 
VG Bild-Kunst/SPK, het HvJEU ziet een 
openbaarmaking waarbij de technische maatregelen 
worden omzeild als “een beschikbaarstelling van dat 
werk aan een nieuw publiek”.  
 
Mircom vordert van Telenet, een Belgische 
internetprovider, de identificatiegegevens van 
personen die inbreuk maken op haar auteursrechten 
door (erotische) films te uploaden op peer-to-peer 
netwerken. Telenet wenst niet aan het verzoek van 
Mircom te voldoen. In deze procedure stelt de 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:191
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:191
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:4102
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:4102
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3619
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3619
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238661&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=131600
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235730&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23290284
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235730&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23290284
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235730&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23290284
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rechtbank Antwerpen een viertal prejudiciële vragen. 
(i) Eerst concludeert A-G Szpunar dat het delen van 
bestanden via een peer-to-peer netwerk een 
mededeling aan het publiek is. (ii) Vervolgens 
betwijfelt de A-G of Mircom wel bevoegd is gebruik te 
maken van de handhavingsbevoegdheden van de 
auteursrechthebbende in de Handhavingsrichtlijn. Dit 
levert, zijns inziens, een misbruik van recht op, omdat 
Mircom de rechten niet zelf exploiteert en dus zelf als 
licentiehouder geen schade lijdt. Welke rechten wel 
en niet worden toegekend aan licentiehouders, zou 
op nationaal niveau geregeld moeten worden. (iii) 
Hiermee staat het de rechter vrij om het recht op 
informatie te weigeren wanneer hij in het licht van de 
omstandigheden van het geding vaststelt dat het 
verzoek om informatie ongerechtvaardigd is of 
misbruik uitmaakt. (iv) De laatste vraag is of het 
registreren van IP-adressen van gebruikers van een 
peer-to-peer netwerk een rechtmatige verwerking 
van persoonsgegevens is. De verwerking wordt 
getoetst aan de vereisten van de AVG en de A-G 
concludeert dat de verwerking rechtmatig kan zijn. 
De nationale rechter zal zelf de toets per geval 
moeten uitvoeren.  
 
Foto-auteursrecht 
Op de website commonsensetv.nl zijn, zonder 
toestemming van de rechthebbende, foto’s van het 
huwelijk van minister Grapperhaus geplaatst. De 
website staat geregistreerd bij (maar wordt niet 
gehost door) Hostnet (de registrar). De naam van de 
houder van de website is afgeschermd. De 
rechthebbende op de foto’s spreekt Hostnet aan op 
de auteursrechtinbreuk ten aanzien van de foto’s, 
omdat zij zich als houder zou presenteren door de 
naam van de werkelijke houder af te schermen. De 
rechter komt met een opsomming van stappen die 
van de registrar, die tevens als formele 
domeinnaamhouder optreedt, verwacht kunnen 
worden als er sprake is van inbreuk op rechten van 
een derde: (i) zij kan de klacht van de derde 
doorleiden naar haar klant (zij kent immers diens 
naam en adres en zij schermt die af); (ii) zij kan naam 
en adres van de klant verstrekken aan de derde, 
zodat die de klant rechtstreeks kan aanschrijven; en 
(iii) zij kan de domeinnaam en de website 
ontkoppelen, zodat de website geheel offline gaat. 
Onder omstandigheden kan een registrar 
onrechtmatig handelen jegens de derde door te 
weigeren een of meer van die maatregelen te nemen. 
Een registrar, die tevens als formele 
domeinnaamhouder optreedt, kan niet gedeeltelijk 
ingrijpen op een website en bepaalde content 
verwijderen. Dat kan, naast degene die de website 
feitelijk beheert, alleen de hosting provider. Nu 
Hostnet stap (i) en (ii) genomen heeft en stap (ii) 
onmogelijk was omdat commonsensetv na stap (i) is 

overgestapt naar een andere registrar, worden alle 
vorderingen van eiser afgewezen.  
 
In sommige gevallen is het tonen van een 
inbreukmakend werk (in dit geval een sjaal) op foto’s 
voldoende om een auteursrechtinbreuk aan te 
nemen. In dit geval was gedaagde al gestopt met het 
verkopen van de inbreukmakende sjaals, maar werd 
inbreuk aangenomen nu de inbreukmakende sjaals 
nog te zien waren op foto’s (van andere kleding) op 
de website van gedaagde. Hij moest deze foto’s 
verwijderen. Interessant is dat de proceskosten 
werden gecompenseerd, mede door de 
procesopstelling van eiseres die “steeds binnen korte 
termijn betaling van aanzienlijke bedragen eiste 
teneinde een kort geding te voorkomen”.  
 
ANP (eiser) had op haar website een foto staan, 
waarvan Kop of Munt een ronde uitsnijding heeft 
gemaakt. Kop of Munt stelt dat op de foto geen 
auteursrecht zou kunnen rusten nu er geen enkele 
speciale techniek is gebruikt. Volgens gedaagde had 
“een kind van acht jaar de foto gemaakt kunnen 
hebben”. De rechter oordeelt dat ook zonder een 
bijzondere technische aanpak de foto een 
oorspronkelijk werk is dat de geestelijke en creatieve 
schepping is van de fotograaf. Hij verwijst hierbij naar 
bepaalde keuzes (type lens en licht) die zijn gemaakt.  
Een fotografe heeft een licentie afgegeven aan 
galerie Cobra Art om een tweetal kopieën te maken 
van zeven van haar foto’s. De fotografe constateert 
dat er van bepaalde werken meer kopieën moeten 
zijn gemaakt, nu haar werken op verschillende 
plekken opduiken. Daarnaast zijn drie foto’s zonder 
haar toestemming in een drieluik geplaatst. Cobra Art 
geeft, na een eerder ontkennend antwoord, toe 16 
extra kopieën van de foto’s te hebben verkocht. 
Daarbij heeft zij, voor de echtheidscertificaten, de 
handtekening van fotografe vervalst. Partijen twisten 
over het aantal kopieën dat in omloop is gebracht. 
Eiseres levert bewijsstukken aan voor 23 
ongeoorloofde kopieën, gedaagde betwist dit door te 
stellen dat de werken vaak in consignatie zijn 
gegeven en onverkocht zijn teruggekeerd. 
Gedaagde levert geen bewijs van haar stelling. De 
rechter stelt 23 maal auteursrechtinbreuk vast. Ook 
stelt de rechter vast dat het zonder toestemming in 
een drieluik verwerken van de foto’s een inbreuk is 
op de persoonlijkheidsrechten van eiseres. Door zelf 
extra echtheidscertificaten op te maken, heeft Cobra 
Art daarnaast onrechtmatig gehandeld jegens 
eiseres. Gelet op de persoonlijke betrokkenheid van 
de bestuurder van Cobra Art bij het overschrijden van 
de licentie, het opmaken van niet-authentieke 
echtheidscertificaten en het schenden van de 
persoonlijkheidsrechten, kan hem een zodanig 
persoonlijk verwijt worden gemaakt dat 
bestuurdersaansprakelijkheid wordt aangenomen.    

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:1807&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:1807&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:1807&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:1807&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:1807&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6239&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6239&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6025
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6025
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6025
https://ie-forum.nl/documents/ecli/60eff19a-3464-4de6-8315-030ec35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/60eff19a-3464-4de6-8315-030ec35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/60eff19a-3464-4de6-8315-030ec35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/60eff19a-3464-4de6-8315-030ec35ff8c2.pdf
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In een zaak tussen een fotograaf en een 
ingenieursbedrijf bij de rechtbank Amsterdam 
speelde het navolgende. Een architectenbureau 
heeft een huis ontworpen. Een ingenieursbedrijf in 
constructieadvies heeft voor dit huis 
constructietekeningen gemaakt. De eisende partij is 
een professionele fotograaf en heeft in opdracht van 
het architectenbureau acht foto’s van het huis 
gemaakt. Deze foto’s heeft het architectenbureau 
vervolgens op haar website geplaatst. Het 
ingenieursbureau heeft op 13 november 2018 aan 
het architectenbureau per e-mail het volgende 
bericht: “Wij werkten met jullie samen aan [naam 
huis] [ [naam huis] , ktr]. Op jullie site zie ik mooie 
afbeeldingen hiervan, mogen we die gebruiken om te 
plaatsen op onze site bij het project? Uiteraard onder 
jullie naamsvermelding. (…)”. Het architectenbureau 
heeft hierop per ommegaande gereageerd met het 
korte bericht “natuurlijk”.  
 
Vervolgens heeft het ingenieursbureau de foto’s op 
haar website geplaatst, ter illustratie van het project 
waaraan zij haar medewerking heeft verleend. Op de 
website is bij de foto’s geen melding gemaakt van de 
fotograaf. Vaststaat dat de foto’s een auteurs-
rechtelijk beschermd werk zijn in de zin van artikel 10 
lid 1 sub 9 van de Auteurswet. Tevens staat vast dat 
de fotograaf de auteursrechthebbende is van de 
foto’s en dat het ingenieursbureau deze zonder 
toestemming en vermelding van de naam van de 
fotograaf op haar website heeft geplaatst. Het 
ingenieursbedrijf heeft aldus de foto’s voor het 
publiek toegankelijk gemaakt en daarmee inbreuk 
gemaakt op het op die foto’s rustende en aan de 
fotograaf toekomende auteursrecht. Het verweer van 
het ingenieursbureau dat zij toestemming had van 
het architectenbureau kan haar niet baten. Die 
omstandigheid kan er immers niet toe leiden dat het 
ingenieursbureau geen inbreuk heeft gepleegd op 
het auteursrecht van fotograaf. Het onbewust 
schenden van het auteursrecht komt voor rekening 
en risico van de inbreukmaker.  
 
Portretrecht 
Vorig jaar bepaalde het Hof Amsterdam dat Picnic 
toch een lookalike van Max Verstappen mocht 
gebruiken in een promotiefilmpje, zie eerder artikel. 
Er zou namelijk geen sprake zijn van inbreuk op het 
portretrecht van Max Verstappen, maar sprake zijn 
van een persiflage. Max Verstappen heeft daarop bij 
de Hoge Raad cassatie ingesteld tegen het oordeel 
van het Hof Amsterdam. Als onderdeel van de 
cassatieprocedure heeft advocaat-generaal (A-G) 
Hartlief zich onlangs over het geschil uitgelaten.  
Volgens de A-G heeft het Hof Amsterdam een te 
scherpe bocht genomen bij de invulling van het 
begrip ‘portret’ in artikel 21 Auteurswet. Ook wanneer 

het publiek niet denkt dat de lookalike daadwerkelijk 
Max Verstappen is, kan volgens de A-G nog steeds 
sprake zijn van een portret. De A-G is van mening dat 
het gebruik van de lookalike wél zou moeten worden 
beschouwd als een portret van Max Verstappen. De 
vraag is of de Hoge Raad deze mening deelt. 
 
In een zaak tegen Coolblue die speelde bij de 
rechtbank Rotterdam ging het om de vraag of 
Coolblue het portret van een op staande voet 
ontslagen werknemer mocht blijven gebruiken in 
reclame-uitingen. De rechtbank oordeelde dat er 
geen sprake was van inbreuk op het portretrecht nu 
de ex-werknemer zowel impliciet al expliciet 
toestemming had gegeven voor de wijze van gebruik 
van zijn portret. Evenmin was er sprake van strijd met 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Software-auteursrecht  
De Belgische staat had als licentiehouder software 
voor het indienen van online sollicitaties 
gedecompileerd om operationele problemen met de 
software op te lossen. Volgens de software-
ontwikkelaar vormde dit een inbreuk op diens 
auteursrechten. Het decompileren van software was 
volgens de softwareontwikkelaar alleen zonder zijn 
toestemming toegestaan op grond van de speciaal 
daarvoor opgenomen uitzondering in artikel 6 van de 
richtlijn, namelijk wanneer dit noodzakelijk is voor 
compatibiliteit met andere programma’s. 
Volgens het Hof van Justitie valt onder artikel 4 van 
de richtlijn betreffende de rechtsbescherming van 
computerprogramma’s (91/250/EEG, inmiddels 
vervangen door: richtlijn 2009/24/EG) ook het 
decompileren van software onder de voorbehouden 
handelingen van de rechthebbende van een 
computerprogramma. 
Het hof is met de Belgische staat echter van oordeel 
dat decompilatie ook toegestaan kan zijn onder de 
algemene uitzondering op de voorbehouden 
handelingen van artikel 5 van de richtlijn. De software 
mag ook worden gedecompileerd om fouten te 
verbeteren die de werking van de software 
beïnvloeden. Dit is echter alleen toegestaan als die 
decompilatie ook noodzakelijk is voor het verhelpen 
van die fouten en eventueel met inachtneming van 
de tussen partijen gesloten overeenkomst. Het hof 
volgt daarmee de conclusie van de AG. 
 
In september 2021 oordeelde het Hof van Justitie in 
een andere zaak dat de elektronische levering van 
software ook onder de agentuurrichtlijn 
(86/653/EEG) kan vallen. Volgens het Hof van 
Justitie kan onder het begrip ‘verkoop van goederen’ 
ook de elektronische levering van computersoftware 
aan een klant tegen betaling van een prijs vallen, 
wanneer de levering gepaard gaat met het verlenen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6507&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6507&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://louwersadvocaten.nl/valt-lookalike-van-picnic-toch-onder-portretrecht-van-max-verstappen/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2021:953&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aPHR%3a2021%3a953
https://louwersadvocaten.sharepoint.com/sites/DMSFLC01/90000082/_vti_history/6697/Data/Presentaties/Zoekresultaat%20-%20inzien%20documentECLI:NL:RBROT:2021:13048
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247056&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11704093
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247056&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11704093
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247056&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11704093
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238707&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1792861
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246082&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7377978
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246082&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7377978
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van een permanente licentie voor het gebruik van die 
software. Dit begrip moet namelijk autonoom worden 
uitgelegd.  
Gevolg hiervan is dat de handelsagent bepaalde 
rechten tegenover de principaal verkrijgt. Zo dient de 
principaal een wettelijke opzegtermijn in acht te 
nemen en is onder omstandigheden gehouden een 
schadevergoeding en/of klantenvergoeding te 
betalen bij beëindiging van de samenwerking. 
Omdat de rechtbank Rotterdam op voorhand niet kon 
uitsluiten dat er sprake was van een gezamenlijk 
auteursrecht van partijen op een software-
programma, trof de rechtbank een ordemaatregel 
waardoor de blokkades om één van de partijen geen 
gebruik meer te laten maken van de software 
moesten worden opgeheven totdat er een 
bodemvonnis is gewezen. De rechtbank bepaalt 
voorts dat in ruil voor het gebruik van de software wel 
een vergoeding van 20% van de inkomsten uit de 
verkoop van de software moet worden betaald. 
 
Muziekauteursrecht  
In een kwestie die speelde bij de rechtbank Noord 
Holland werd een werknemer veroordeeld tot 
terugbetaling aan zijn werkgever S.I. Music Studio 
B.V. van een bedrag van ruim € 190.000,00 dat 
werknemer had ontvangen van Buma/Stemra. Dit 
bedrag moet worden gezien als inkomsten uit 
auteursrechten voor muziekwerken, die op grond van 
artikel 7 Aw en de arbeidsovereenkomst aan de 
werkgever toekomen en niet aan de werknemer.   
 
De Hoge Raad oordeelde in de zaak tussen een 
bekende DJ en Spinnin' Records c.s. dat bij de 
toepassing van artikel 25f lid 2 Aw, op grond waarvan 
onredelijk bezwarende bedingen in auteurs-
contracten kunnen worden vernietigd, de vraag of 
een beding onredelijk bezwarend is ex tunc moet 
worden beoordeeld. Dat betekent dat moet worden 
gekeken naar de omstandigheden die zich hebben 
voorgedaan voor of ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst. Art. 25f lid 2 Aw heeft geen betrekking 
op omstandigheden die zich hebben voorgedaan na 
het moment van contractsluiting. Bij de beoordeling 
of de toepassing van een beding naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, 
kunnen wel omstandigheden worden meegewogen 
die zich na de contractsluiting hebben voorgedaan.  
Tevens bevestigt de HR dat bij de uitleg van de 
definitie van ‘fonogrammenproducent’ in de zin van 
art. 1, aanhef en onder d Wnr, waarin het 
vervaardigen centraal staat, gedoeld wordt op de 
persoon die de organisatie van de eerste opname op 
zich neemt en die daarvoor de financiële 
verantwoordelijkheid draagt.  
 
In de zaak tussen de zorginstelling Dagelijkse leven 

en Buma en Sena ging het om de vraag of Dagelijks 
Leven voor het afspelen van muziek in de 
woonkamers van haar zorginstellingen een 
vergoeding dient te betalen aan Buma en Sena, die 
namens de rechthebbenden op de auteursrechtelijk 
beschermde muziek de vergoeding incasseert. De 
vraag dient wat betreft het Europees 
geharmoniseerde recht aan de hand van de 
rechtspraak van het HvJEU met betrekking tot 
“mededeling aan het publiek” te worden beantwoord. 
Voorop staat dat het begrip “mededeling aan het 
publiek”, gelet op het doel van de richtlijnen 2001/29 
en 2006/115, ruim moet worden uitgelegd. Doel van 
beide richtlijnen is het bewerkstelligen van een hoog 
beschermingsniveau voor auteurs en uitvoerende 
kunstenaars zodat zij met name bij een mededeling 
aan het publiek een passende beloning voor het 
gebruik van hun werk en uitvoeringen ontvangen. 
Het begrip “mededeling aan het publiek” bestaat uit 
twee cumulatieve elementen, namelijk i) een 
“handeling bestaande in een mededeling” van een 
werk en ii) de mededeling ervan aan het publiek. Bij 
de beoordeling van de vraag of er sprake is van een 
“mededeling aan het publiek” moet rekening worden 
gehouden met meerdere niet-autonome en 
onderlinge afhankelijke en elkaar aanvullende 
criteria, die individueel en in onderling verband 
moeten worden toegepast. De criteria kunnen in 
verschillende concrete situaties met een 
verschillende intensiteit een rol spelen.  
 
Ten aanzien van de mededelingshandeling 
overweegt het hof dat Dagelijks Leven, anders dan 
zij stelt, meer doet dan het alleen beschikbaar stellen 
van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk 
te maken of te verrichten. Dagelijks Leven vervult bij 
het ten gehore brengen van de muziek in de 
huiskamers een centrale rol. Het hof is van oordeel 
dat Dagelijks Leven op deze wijze de beschermde 
werken bewust doorgeeft aan haar bewoners en 
daarmee een “handeling bestaande in een 
mededeling” verricht. 
Wat betreft het publiek stelt het hof vast dat het hier 
een wisselend publiek betreft van gemiddeld 20 
bewoners met hun visite, meestal vrienden en 
familieleden en het personeel van Dagelijks Leven, 
waaronder externe zorgverleners en vrijwilligers, 
verdeeld over twee huiskamers. Het hof is, anders 
dan de rechtbank, van oordeel dat deze groep van 
personen niet kan worden beschouwd als specifieke 
individuen die tot een private groep behoren.  
Het hof is daarnaast van oordeel dat het aantal 
personen de de-minimisdrempel (ruimschoots) 
overschrijdt. Daarbij betrekt het hof dat het niet om 
deze ene locatie in Spijkenisse gaat, maar om meer 
dan 27 zorglocaties verdeeld over het hele land. Op 
al die locaties wordt door Dagelijks Leven op 
dezelfde wijze in de gemeenschappelijke 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:7869
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:11537
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:11537
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:11537
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2021:433&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2021:433&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:2727
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:2727
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woonkamers muziek ter beschikking gesteld, zodat 
het in de gehele bedrijfsvoering van Dagelijks Leven 
om een groot aantal personen gaat. 
Met betrekking tot het winstoogmerk merkt het hof op 
dat Dagelijks Leven met zoveel woorden heeft 
gesteld dat het in de gemeenschappelijke 
woonkamer kunnen ontvangen van tv- en radio-
uitzendingen en luisteren naar muziek een 
fundamenteel onderdeel is van de zorg die zij haar 
bewoners biedt. In die zin heeft het ten gehore 
brengen van muziek in de gemeenschappelijke 
woonkamers voor Dagelijks Leven een commerciële 
waarde en is het gerechtvaardigd dat de auteurs, de 
uitvoerend kunstenaars en de fonogramproducenten 
daarvoor op grond van artikel 12 Aw en artikel 2 en 
artikel 7 Wnr van Dagelijks Leven een vergoeding 
ontvangen. 
 
Filmauteursrecht  
In het kort geding bij de Rechtbank Amsterdam 
tussen distributeur Source Investments B.V. (hierna: 
Source) en producent Keizersvrouwen Production 
B.V (hierna: KVP) ging het om de Nederlandse 
televisieserie Keizersvrouwen. De aanleiding van het 
geschil was een brief die KVP ‘achter de rug van de 
distributeur om’, naar Netflix heeft gestuurd. Het 
betrof volgens Source negatieve uitingen die de 
professionaliteit en betrouwbaarheid van Source 
ernstig in twijfel trekke, waardoor zij (reputatie-) 
schade zou lijden. KVP stelt in dat Souve inbreuk 
maakt op haar auteursrechten en vordert in 
reconventie om inbreuk op haar auteursrechten te 
staken en Source te gebieden Netflix van de 
daadwerkelijke auteursrechthebbende op de hoogte 
te stellen. KPV onderbouwd haar vordering door een 
beroep te doen op een tussen partijen gesloten 
distributieovereenkomst. In artikel 5.1 van de 
distributieovereenkomst worden de rechten die aan 
Source worden verleend expliciet benoemd. Het 
recht om de serie te exploiteren zou uitsluitend zien 
op de serie als zodanig, het ‘ready made work’. In 
artikel 5.2 is expliciet opgenomen dat die rechten die 
niet in artikel 5.1 worden benoemd, bij de producent 
blijven. Source heeft volgens KPV heeft aan een 
derde (Netflix) rechten verleend die zij zelf niet heeft.  
De door Source gestuurde brief aan Netflix was 
volgens Source niet smadelijk of lasterlijk. De 
voorzieningenrecht oordeelt dat, zoals KVP terecht 
heeft aangevoerd, de brief een correcte en zakelijke 
brief betrof, waarin Source geen negatieve 
kwalificaties worden toegedicht, en waarin KPV 
voorshands terecht uitlegt dat Source rechten heeft 
verleend aan Netflix, die Source zelf niet bezat. 
Artikel 7 van amendement #49 dat is gesloten tussen 
Source en Netflix strookt immers niet met artikel 5.1 
van de distributieovereenkomst tussen Source en 
KVP. Dat de brief achter de rug van Source om is 

verzonden en dat Source een groot belang heeft bij 
een onverstoorde relatie met Netflix omdat Netflix 
haar grootste klant is, rechtvaardigt niet de toewijzing 
van de verstrekkende vorderingen die Source in dit 
geding heeft ingesteld. Source heeft een en ander tot 
te grote proporties opgeblazen. 
Kort voor de mondelinge behandeling van dit kort 
geding heeft Source een e-mail van Netflix in het 
geding gebracht van 21 juni 2021 waarin Netflix 
bevestigt dat zij geen tweede seizoen, spin-offs of 
(andere) afgeleide werken van de serie 
Keizersvrouwen zal aankopen. Nu zij niet langer 
hoeft te vrezen voor een inbreuk op haar rechten, 
heeft KVP evenmin belang bij haar vordering. De 
vorderingen worden over en weer afgewezen. 
In een zaak van het HvJ EU werden vragen gesteld 
die betrekking hebben op de auteursrichtlijn, de 
richtlijn inzake elektronische handel en de 
handhavingsrichtlijn, zoals die van toepassing waren 
ten tijde van de feiten van het hoofdgeding. De 
uitlegging van het Hof in antwoord op deze vragen 
heeft geen betrekking op de regeling die daarna in 
werking is getreden bij artikel 17 van richtlijn (EU) 
2019/790 van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige 
rechten in de digitale eengemaakte markt en tot 
wijziging van richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (PB 
2019, L 130, blz. 92). In deze kwestie speelde de 
navolgende feiten. Peterson is muziekproducent en 
tevens eigenaar van Nemo Studios. De 
vennootschap heeft een exclusieve overeenkomst 
met artieste Sarah Brightman. Wanneer werken uit 
het album van Brightman verschijnen op YouTube, 
eist Peterson dat deze inbreuk wordt beëindigd. 
YouTube verweert zich door te stellen dat haar niet 
kan worden verweten de content niet onmiddellijk te 
hebben geblokkeerd aangezien zij niet op de hoogte 
was van de inbreuken. Ook Cyando beheert een 
host- en deelplatform voor bestanden. Elsevier 
maakt een zaak aanhangig aangezien er drie 
werken, beschermd door exclusieve 
exploitatierechten, op het platform kunnen worden 
opgevraagd. Het HvJ EU verklaart dat een 
videodeelplatform of een host- en deelplatform geen 
mededeling aan het publiek van geschermde content 
verrichten indien zij louter het platform ter 
beschikking stellen. Enkel wanneer exploitant 
concreet weet dat er illegale content op het platform 
beschikbaar is en hier geen passende technische 
maatregelen treft die dit behoeden, kan een 
exploitant aansprakelijk worden geacht.  
 
In een kort geding tussen de Stichting de Kinderen 
van Annie M.G. Schmidt (SKAMGS) en Bosbros B.V. 
ging het om het navolgende. SKAMGS beheert de 
auteursrechten op de verfilmingen van de 
kinderboeken van Annie M.G. Schmidt. De erven van 
Annie M.G. Schmidt en Querido’s uitgeverij B.v. zijn 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:4452
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:4452
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16793259
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16793259
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16793259
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16793259
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16793259
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16793259
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16793259
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16793259
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16793259
https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukverbod-na-opschorting-licentieovereenkomst
https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukverbod-na-opschorting-licentieovereenkomst
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de auteursrechthebbenden. Bos Bros produceert 
films. SKAMGS heeft aan BosBros een exclusieve 
licentie verleend om het boek 'Pluk van de Petteflet' 
te verfilmen. Tussen partijen ontstaat er op een 
gegeven moment een geschil. SKAMGS stelt zich op 
het standpunt dat BosBros het inlopen op het 
voorschot op royalty's van de productie verhinderd. 
SKAMGS reageer hierop door haar verplichting, het 
optreden tegen auteursrechtelijke inbreuken, op te 
schorten. De voorzieningenrechter oordeelt dat 
voldoende aannemelijk is gemaakt dat SKAMGS in 
het ongewisse is gelaten en dat SKAMGS daardoor 
financieel is benadeeld of financieel benadeeld kan 
worden. Dit is een gedeeltelijke (niet behoorlijke) 
nakoming die de opschorting rechtvaardigt (zie 
artikel 6:262 lid 2 BW). Ook indien het voorschot nog 
niet is ingelopen, rechtvaardigt de niet-nakoming de 
opschorting. Die rechtvaardiging hoeft immers niet 
alleen in een geldelijk belang te zijn gelegen. 
Opschorting van de licentierechten is in dit geval een 
geoorloofd pressiemiddel, waarbij wordt opgemerkt 
dat SKAMGS geen andere opschortings-
mogelijkheden heeft. De belangen van BosBros en/of 
ITA worden hierdoor niet onevenredig geschaad nu 
aannemelijk is gemaakt dat de exploitatie voor hen 
geen grote bedragen meer oplevert. De conclusie is 
dus dat opschorting voorshands is toegestaan. Dit 
leidt tot toewijzing van het primair gevorderde. Vanaf 
het moment van de betekening van dit vonnis is het 
BosBros verboden de film verder te exploiteren; 
vanaf dat moment kan zij zich niet meer beroepen op 
haar licentie. Omdat BosBros niet méér kan 
overdragen dan zij zelf heeft, kan ook ITA de digitale 
bestanden van Pluk van de Petteflet ook niet verder 
exploiteren. Dat SKAMGS haar beroep op 
opschorting pas heeft gedaan in de dagvaarding die 
heeft geleid tot dit kort geding, staat niet aan dit 
oordeel in de weg. Zij heeft gesteld dat zij dit in een 
e-mail enkele dagen voor de dagvaarding aan de 
advocaat van BosBros heeft aangekondigd. Dat 
heeft BosBros niet betwist. 
 
Dit betreft een geschil over de auteursrechten op het 
tv-format ‘Psychic Challenge’ (‘tv-format’) waarin 
helderzienden voor opdrachten en uitdagingen 
komen te staan. Nordisk was volgens de rechtbank 
Amsterdam eerder geslaagd in het leveren van 
bewijs dat zij als mede-auteursrechthebbende was 
op het tv-format doordat zij mede had bedacht hoe 
de opdrachten eruit moesten zien, zoals dat er moest 
worden gewerkt met taken met gesloten enveloppen, 
waarop helderzienden hun hand moesten leggen, 
dat er moest worden gewerkt met een symbolische 
prijs en dat helderzienden moesten werken met een 
voorwerp waaraan diepe gevoelens verbonden 
waren. Bovendien werd Nordisk in verschillende 
documenten als ‘joint owner’ genoemd. 
In dit geschil wordt de curator toegelaten tot het 

leveren van tegenbewijs en slaagt hierin. De 
rechtbank overweegt dat uit gedetailleerde 
getuigenverklaringen blijkt dat TéVé van het idee 
voor het televisieprogramma een format te 
ontwikkelen. De curator heeft bovendien voldoende 
gemotiveerd dat de vormgeving van de uitdagingen 
zoals door Nordisk aangehaald (het werken met 
gesloten enveloppen, werken met voorwerpen met 
een gevoelswaarde) niet oorspronkelijk zijn en niet 
het persoonlijk stempel van de maker dragen maar 
slechts typische vaardigheden zijn die helderzienden 
zouden hebben. Daarmee is het logisch dat die 
onderdeel uitmaken van een challenge met 
helderzienden. Bovendien vormden deze aspecten 
geen vast onderdeel van het tv-format. Ten aanzien 
van deze aspecten is dan ook onvoldoende duidelijk 
geworden welke creatieve keuzes daarbij zijn 
gemaakt. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat kan 
worden vastgesteld dat Nordisk mede-
auteursrechthebbende is op het tv-format. 
In dit kort geding gaat het opnieuw om de vraag of 
een ISP (Ziggo) kan worden verplicht de NAW-
gegevens te verstrekken aan de auteurs-
rechthebbenden die horen bij IP-adressen vanaf 
welke illegale films zijn gedownload.  
A-G Drijber sluit zich aan bij het oordeel van het hof 
dat er een afweging dient plaats te vinden tussen het 
grondrecht op de bescherming van intellectuele 
eigendom en het recht op bescherming van de 
persoonsgegevens in privacy van internetgebruikers. 
Hoewel een inbreuk op dat laatste recht in het geval 
van het downloaden van illegale content onder 
voorwaarden rechtmatig kan zijn, is in dit geval 
onvoldoende rekening gehouden met de belangen 
van de betrokken internetgebruikers omdat niet 
alleen persoonsgegevens over deze internet-
gebruikers wordt gedeeld, maar ook informatie over 
hun internetgebruik. Toewijzing van het gevraagde 
bevel zou daarom een inbreuk kunnen opleveren op 
artikel 8 EVRM dat ook het ‘vrijelijk en onbespied 
kunnen internetten’ beschermt. Het hof doelt aldus 
met de ‘privacybelangen’ van de internetgebruikers 
zowel op het door artikel 8 EVRM beschermde 
bredere belang als het recht op bescherming van de 
persoonsgegevens als zodanig dat de 
belangenafweging in het voordeel van de 
internetgebruikers doet uitvallen. 
 
Uitgeversrecht 
Een vertaling van een werk levert in veel gevallen 
auteursrechten op die de vertaler toekomen. Bij de 
rechtbank Midden-Nederland lag de vraag voor of 
een vertaler aanspraak kon maken op een extra 
vergoeding, nu de opbrengsten van twee van haar 
vertalingen onevenredig hoog waren ten opzichte 
van de vergoeding die zij had ontvangen. In het 
primair gevorderde wordt verwezen naar de 

https://www.ie-forum.nl/artikelen/nordisk-geen-mede-auteursrechthebbende-op-tv-format-psychic-challenge
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:2233
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:2233
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:2233
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zogenaamde bestsellerbepaling van artikel 25d Aw. 
De rechter oordeelt dat eiseres geen beroep op dit 
artikel toekomt, nu de overeenkomst tussen partijen 
van vóór 1 juli 2015 is. Hiermee moet eiseres 
terugvallen op artikel 6:258 lid 1 BW, welke artikel 
wijziging van de overeenkomst bij onvoorziene 
omstandigheden toestaat. Van dergelijke 
omstandigheden is volgens de rechter echter geen 
sprake, nu partijen wisten dat het boek (na Amerika) 
ook in Nederland een succes kon worden. Ook doet 
eiseres een beroep op artikel 6:248 BW, om op basis 
van redelijkheid en billijkheid een wijziging van de 
overeenkomst af te dwingen. Maar ook dit beroep 
wijst de rechter af, nu er “geen sprake is van een 
leemte in de overeenkomst, die moet worden 
aangevuld”. Het wordt de vertaalster ook niet 
toegestaan om de licentie ten aanzien van haar 
werken te beëindigen, omdat partijen zijn uitgegaan 
van een eeuwigdurende licentie die (door eiseres 
onbetwist) in de branche gangbaar is. 
 
De toenemende digitalisering laat ook de 
uitgeverswereld niet onberoerd. Het Hof Amsterdam 
heeft moeten oordelen over de vraag of een uitgever 
een boek mocht uitgeven via printing on demand in 
plaats van een herdruk. De afspraken over de 
uitgave van het boek waren vastgelegd in een 
exploitatieovereenkomst tussen uitgeverij 
Overamstel en de auteur. Nadat het boek uitverkocht 
was, besloot de uitgever voortaan het boek alleen 
nog te gaan uitgeven via 'printing on demand', 
waarbij het boek wordt gedrukt zodra er een 
exemplaar besteld wordt. De auteur beëindigde 
vervolgens de exploitatie-/uitgeefovereenkomst op 
grond van de overeenkomst. Bij de uitleg van de 
overeenkomst concludeert de rechtbank dat de 
uitgeverij heeft voldaan aan haar verplichting om het 
boek 'in boekvorm voor het publiek' beschikbaar te 
houden. Daarmee sneuvelde de primaire grondslag. 
Ook de subsidiaire grondslag op grond van het 
argument dat het boek niet of onvoldoende werd 
geëxploiteerd (artikel 25e Auteurswet) werd 
afgewezen.   
 
Een vertaling van een werk levert in veel gevallen 
auteursrechten op die de vertaler toekomen. Bij de 
rechtbank Midden-Nederland lag de vraag voor of 
een vertaler aanspraak kon maken op een extra 
vergoeding, nu de opbrengsten van twee van haar 
vertalingen onevenredig hoog waren ten opzichte 
van de vergoeding die zij had ontvangen. In het 
primair gevorderde wordt verwezen naar de 
zogenaamde bestsellerbepaling van artikel 25d Aw. 
De rechter oordeelt dat eiseres geen beroep op dit 
artikel toekomt, nu de overeenkomst tussen partijen 
van vóór 1 juli 2015 is. Hiermee moet eiseres 
terugvallen op artikel 6:258 lid 1 BW, welke artikel 
wijziging van de overeenkomst bij onvoorziene 

omstandigheden toestaat. Van dergelijke omstandig-
heden is volgens de rechter geen sprake, nu partijen 
wisten dat het boek (na Amerika) ook in Nederland 
een succes kon worden. Ook doet eiseres een 
beroep op artikel 6:248 BW, om op basis van 
redelijkheid en billijkheid een wijziging van de 
overeenkomst af te dwingen. Maar ook dit beroep 
wijst de rechter af, nu er “geen sprake is van een 
leemte in de overeenkomst, die moet worden 
aangevuld”. Het wordt de vertaalster evenmin 
toegestaan om de licentie ten aanzien van haar 
werken te beëindigen, omdat partijen zijn uitgegaan 
van een eeuwigdurende licentie die (door eiseres 
onbetwist) in de branche gangbaar is.  
  
Muziek, OD en uitgeversrecht  
Deze uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden is 
onderdeel van een langslepend conflict over de 
afwikkeling van een vermeend onrechtmatige toe-
eigening van een muziekcatalogus. Een bekende en 
inmiddels overleden zanger heeft zijn muziek op enig 
moment ondergebracht in een aparte B.V. Deze B.V. 
was de eigenaar van een muziekcatalogus. Deze 
muziekcatalogus is een aantal malen doorverkocht 
en ook in licentie gegeven. De B.V. is op enig 
moment failliet gegaan. Geïntimeerden vorderen 
onder meer dat de royalty’s uit de muziekcatalogus 
aan hen worden betaald. Geïntimeerden hebben 
daaraan onder meer ten grondslag gelegd dat de 
muziekcatalogus conform afspraak uitsluitend in 
verband met het risico van uitwinning zou worden 
ondergebracht in een aparte vennootschap. De 
curatoren van de gefailleerde B.V. stellen dat er geen 
grondslag is voor de betaling van royalty’s aan 
geïntimeerden voor de muziekcatalogus en dat ook 
de vordering tot afdracht van de royalty’s onduidelijk 
is. Het hof gaat hier niet in mee en oordeelt dat de 
constructie kennelijk bedoeld was om de catalogus 
te beschermen tegen eventuele uitwinning door 
crediteuren en dat de opbrengsten ten goede zouden 
komen aan geïntimeerden. Hiermee is de grondslag 
van de vordering tot betaling van de ontvangen 
royalty’s gegeven. Ten aanzien van de hoogte van 
de royalty’s moeten geïntimeerden eigenlijk de 
omvang van hun vordering op de curatoren 
onderbouwen. Maar de curatoren beschikken over 
de stukken waaruit de hoogte van de royalty’s blijken. 
De curatoren kunnen daarom niet volstaan met het 
argument dat geïntimeerden hun vordering niet 
voldoende hebben onderbouwd. Van curatoren 
mocht op z’n minst genomen worden verwacht dat zij 
concreet zouden hebben aangegeven op welke 
onderdelen de vordering onjuist was en op basis 
waarvan dat zo is. De curatoren hebben er echter 
mee volstaan een betrekkelijk algemene betwisting 
van de vorderingen te geven. Daarmee hebben zij 
hun verweer onvoldoende onderbouwd. Het hof 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:3481
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:3481
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:3481
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:2233
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:2233
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:2233
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:9836
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:9836
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verwerpt het beroep van de curatoren.  
 

Productvormgeving  
 
Modellenrecht 
Het Gerecht van de EU moest afgelopen jaar 
onderzoeken of Lego het verweer van artikel 8 lid 3 
Gemeenschapsmodellenverordening (GMoV) kon 
gebruiken. Dit artikel stelt modulaire producten vrij 
van de algemene "must fit" uitsluiting van 
modelbescherming op grond van artikel 8 lid 2 
GMoV. Een vordering tot nietigverklaring, van een 
modelbescherming op een Legoblokje, werd 
ingediend gebaseerd op de veronderstelling dat alle 
kenmerken van het model uitsluitend een technische 
functie dienden. De nietigheidsafdeling van het 
EUIPO wees het nietigheidsverzoek af, maar de 
kamer van beroep van het EUIPO verklaarde het 
model vervolgens nietig. Het Gerecht heeft de 
beslissing van de kamer van beroep nietig verklaard, 
omdat de beslissing twee fouten bevatte. Om te 
beginnen heeft de kamer van beroep bij het uitvoeren 
van de functionaliteitstest geen rekening gehouden 
met alle kenmerken van het Legoblokje. Het Gerecht 
heeft de argumenten van Lego bevestigd dat er niet 
beoordeelde kenmerken zijn, zoals het gladde 
oppervlak aan de bovenzijde van het model, 
waarmee op zijn minst rekening moet worden 
gehouden. Ten tweede heeft de kamer van beroep 
ook niet correct onderzocht of de uitzondering van 
artikel 8 lid 3 GMoV in dit geval van toepassing was. 
Het Gerecht merkte op dat sommige kenmerken van 
het bestreden model zowel onder artikel 8 lid 1 als 8 
lid 2 GMoV vallen. In dit geval moet de modelhouder 
een beroep kunnen doen op artikel 8 lid 3 GMoV zelfs 
als de verzoeker tot nietigverklaring zijn verzoek 
alleen op artikel 8 lid 1 GMoV heeft gebaseerd. 
Bij de rechtbank Noord-Nederland lag de vraag voor 
wie een vijftal modellenrechten in een failliete boedel 
toekwamen. De twee ontwikkelaars van een truss 
vonden dat zij rechthebbende waren, terwijl de 
curator van Prolyte group en het doorgestarte Prolyte 
vonden dat zij aanspraak maakten. De ontwikkelaars 
zijn met het failliete Prolyte group overeengekomen 
dat zij de rechten op de truss zouden overdragen, 
mits in de toekomst werd voldaan aan een aantal 
voorwaarden. De rechter oordeelt dat dit ontbin-
dende voorwaarden zijn, dus dat de curator deze 
moet bewijzen. Nu de curator hierin slaagt, komt vast 
te staan dat de modellenrechten zijn overgedragen 
aan Prolyte group en de curator deze rechten 
rechtsgeldig kan overdragen aan het doorgestarte 
Prolyte. Interessante noot ten aanzien van de 
proceskosten is, dat de rechter oordeelt dat deze 
procedure slechts ziet op het overdragen van 
modellenrechten en dat betekent dat het 

vermogensrechtelijke karakter van deze zaak de 
overhand heeft. Om die reden wijst de rechtbank de 
proceskosten volgens het toepasselijke 
liquidatietarief toe. 
Forest heeft een modellenrecht (geregistreerd in 
2000) op de DS-rail (links).  
Vako brengt in 2015 een model gordijnrails op de 
markt die hier erg op lijkt (rechts).  

 
 
 
 
 

 
Forest vordert in kort geding dat Vako haar product 
van de markt moet halen o.g.v. modelinbreuk dan wel 
slaafse nabootsing. Vako verweert zich door te 
stellen dat het ontwerp louter technisch bepaald is en 
dat er reeds vergelijkbare modellen op de markt 
waren op de peildatum. Uitgangspunt in dit kort 
geding is de geldigheid van het model van Forest, nu 
Vako nog geen nietigheidsprocedure heeft ingesteld 
tegen het model. Het feit dat Forest nog geen 
nietigheidsprocedure heeft ingesteld betekent echter 
niet dat hetgeen Vako in het kader van dit kort geding 
ter onderbouwing van haar beroep op nietigheid naar 
voren heeft gebracht, buiten beschouwing dient te 
worden gelaten, zoals Forest stelt. De 
voorzieningenrechter geeft in kort geding slechts een 
voorlopig oordeel over de geldigheid van het model. 
In dat kader zal hij, vooruitlopend op een eventuele 
nietigheidsprocedure, moeten beoordelen in 
hoeverre een beroep op nietigheid kans van slagen 
heeft. Vako haalt tal van ontwerpen van gordijnrails 
aan van vóór maart 2000 (de peildatum). Dit baat 
Vako echter niet, nu de rechter oordeelt dat deze 
modellen bij de geïnformeerde gebruiker allemaal 
een andere indruk wekken dan de DS-rail. De rechter 
oordeelt vervolgens dat er sprake is van 
modelinbreuk en dat Vako haar gordijnrails van de 
markt moet halen en houden.  
 
The Kaikai Company/EUIPO is een beroep tegen 
een uitspraak van EUIPO. The Kaikai Company 
(verzoekster) heeft een aanvraag tot inschrijving van 
twaalf gemeenschapsmodellen ingediend bij het 
EUIPO. The Kaikai Company claimde voorrang 
gebaseerd op een internationale (PCT) 
octrooiaanvraag, waarbij zij uitging van een termijn 
van 12 maanden. De vraag was of zij de PCT 
aanvraag kon gebruiken voor voorrang en of hiervoor 
een termijn van 12 maanden (termijn voor “utility 
models” volgens het Unieverdrag van Parijs) in plaats 
van 6 maanden (normaal voor gemeenschaps-
modellen) mocht worden aangehouden. Het EUIPO 
wijst de aanvraag af omdat de termijn van 6 maanden 
reeds was verstreken. In beroep oordeelt het Gerecht 
van de Europese Unie dat de termijnen van octrooien 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BE7FE42D0AC958CDA11529FA1D9AA5EC?text=&docid=239258&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=437280
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:1530&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:1703&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:1703&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239862&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9648226
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en gebruiksmodellen anders moeten worden 
behandeld in deze zaak, omdat de inschrijvings-
procedures verschillend zijn. De termijn voor het 
recht op voorrang bedraagt daarom niet voor alle 
gemeenschapsmodellen zes maanden. 
 
Een geschil over BDSM-zwepen eindigde pijnlijk voor 
een groothandel in erotische artikelen. De 
groothandel liet, na vruchteloze onderhandelingen 
met de eiser in deze zaak, zwepen door een derde 
maken. Deze zwepen hadden een soortgelijk 
handvat als de zwepen van eiser. De vraag in deze 
zaak was of het handvat van eiser auteursrechtelijke 
bescherming toekomt en, zo ja, wie als maker moet 
worden beschouwd. O-products stelt dat er veel 
vergelijkbare producten op de markt zijn, in het 
bijzonder verwijst zij naar een zweep van Easytoys. 
Interessant is dat de rechtbank het O-products lijkt te 
verwijten dat zij het alleen met een “niet erg duidelijk” 
plaatje van deze zweep moet stellen. Dit terwijl de 
rechtbank partijen uitdrukkelijk heeft uitgenodigd 
producten van derden mee ter zitting te tonen 
(zittingsagenda). O-products slaagt er vervolgens 
niet in om aan te tonen dat de zweep van eiser geen 
eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk 
stempel van de maker draagt. O-products voert 
vervolgens nog verweer door te stellen dat haar de 
auteursrechten (gedeeltelijk) toekomen op grond van 
opdrachtgeversauteursrecht (art. 6 Aw). De minimale 
aanpassingen die O-products gevraagd heeft op het 
product, zijn echter niet voldoende om haar enig 
auteursrecht toe te laten komen. Van belang hiervoor 
is dat het basismodel voor het handvat al bestond 
voordat partijen met elkaar in gesprek gingen.  
 
Op 3 juni 2021 heeft het HvJEU uitspraak gedaan in 
het kader van een nietigheidsprocedure tegen een 
merk van Pirelli. Pirelli had een merk ingeschreven, 
welke merk een groef van een band voorstelt. Het 
merk was eerder nietig verklaard, omdat het 
afgebeelde merk een technische functie zou 
vervullen. Vervolgens werd de nietigheid met succes 
aangevochten door Pirelli, waarna Yokohama en 
EUIPO in beroep zijn gegaan. Uiteindelijk beslist ook 
het HvJEU in het voordeel van Pirelli. Het beroep van 
Yokohama is om formele redenen gedeeltelijk 
verworpen: Yokohama had getracht een andere 
beoordeling van het bewijs te verkrijgen, hoewel een 
beroep bij het HvJEU beperkt is tot rechtsvragen, en 
een vermeende tegenstrijdigheid in de motivering 
van het bestreden arrest kon worden opgelost door 
het arrest in zijn geheel te lezen. Wat de grond van 
de zaak betreft, oordeelt het HvJEU dat alleen de 
groef op zichzelf moet worden meegenomen (zonder 
toevoeging van aanvullende elementen) bij de 
beoordeling of hier een onderdeel van een band 
wordt weergegeven. Bij beoordeling van deze 
basisstructuur, kan het merk niet kwalificeren als een 

weergave van een groef van een band. Wat het 
technische effect van de groef betreft, had het EUIPO 
aangevoerd dat de absolute weigeringsgrond ook 
kan worden toegepast op een teken waarvan de 
vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te 
verkrijgen, ook al is die vorm op zich niet voldoende 
om de beoogde technische uitkomst van het waar te 
verkrijgen. Het HvJEU verwijst echter naar de 
vaststelling van het Gerecht dat de groef in zijn 
geheel niet het in de beslissing van de kamer van 
beroep aan de orde gestelde technische effect 
teweegbrengt. Ten slotte heeft het Hof erop gewezen 
dat de inschrijving van het merk de concurrenten van 
Pirelli niet belet om banden met een identieke of 
overeenstemmende vorm te maken en in de handel 
te brengen, wanneer een dergelijke vorm in 
combinatie met andere elementen van een groef van 
een band een vorm creëert die verschilt van elk van 
de elementen afzonderlijk. 
 
In een geschil over een planten per post concept, 
was een gedaagde wel erg ver gegaan door het 
product van eiser (inclusief logo) toe te sturen aan 
een klant alsof het haar eigen product was. De reden 
hiervoor was dat haar eigen, naar oordeel van de 
rechter inbreukmakende, product nog niet klaar was. 
De merkinbreuk wordt door gebrek aan spoedeisend 
belang niet behandeld. Ten aanzien van de 
modelinbreuk die het eigen product van gedaagde 
zou maken, voert gedaagde verweer door te stellen 
dat het geregistreerde model bestaat uit 
componenten die allemaal in de handel verkrijgbaar 
zijn. Dit verweer slaagt (uiteraard) niet, nu het eigen 
karakter van een model niet moet worden beoordeeld 
aan de hand van een combinatie van afzonderlijke 
kenmerken van 
meerdere oudere 
modellen, maar aan de 
hand van één of meer 
individueel 
beschouwde oudere 
modellen. Een verweer 
dat andere materialen 
en afmetingen zijn 
gebruikt slaagt 
evenmin, nu materiaal 
noch maatvoering uit 
het geregistreerde model zijn af te leiden.  
 
Een bestaande Ferrari tunen zodat die lijkt op een 
nieuw (nog niet uitgebracht) model, dit deed Mansory 
Design. Ferrari spande hierop een zaak aan, onder 
andere op grond van inbreuk op haar 
ongeregistreerde modelrechten ten aanzien van het 
nieuwe model. In eerste en tweede aanleg kreeg 
Ferrari geen gelijk van de Duitse rechter, mede 
omdat slechts onderdelen gelijk waren aan het door 
haar gepresenteerde model. De auto in zijn geheel 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:8684
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:8684
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242042&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10209480
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242042&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10209480
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:6312
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248287&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2519216
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248287&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2519216
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was niet gelijk. De hoogste Duitse rechter stelde 
vervolgens vragen aan het HvJEU. De A-G 
concludeert dat zodra een product openbaar is 
gemaakt, dit neerkomt op het beschikbaar stellen van 
het product als geheel, maar ook op het beschikbaar 
stellen van een model dat betrekking heeft op een 
deel van dat product. Daarom geeft de 
openbaarmaking van het volledige product mogelijk 
ook aanleiding tot individuele rechten van slechts 
delen van het product. Om dergelijke individuele 
rechten vast te stellen, moet aan twee eisen worden 
voldaan:  
1. Het onderdeel van het product waarvoor 

bescherming wordt gevraagd moet “duidelijk 
identificeerbaar zijn wanneer het model 
beschikbaar wordt gesteld” om betrokkenen in 
staat te stellen kennis te nemen van het model 
in kwestie, of met andere woorden om de 
identificatie van het ontwerp van het onderdeel 
van het product mogelijk te maken. 

2. Wanneer het ter beschikking stellen bestaat in 
de publicatie van afbeeldingen van een product, 
moeten de kenmerken van het onderdeel 
waarvoor bescherming wordt gevraagd, duidelijk 
zichtbaar zijn, wat “veronderstelt dat de 
verschijningsvorm van het deel van het 
voortbrengsel op zichzelf in staat moet zijn om 
een „algemene indruk” te wekken en derhalve 
niet compleet in de volledige verschijningsvorm 
van het voortbrengsel mag opgaan”. 

 

 
Verzoekster vecht de nietigheid van haar model aan 
bij het Gerecht. In een zaak over erg herkenbare 
haarelastiekjes, trekt verzoekster aan het kortste 
eind. Het Gerecht bevestigde de vaststelling dat het 
model (foto links) ongeldig was wegens gebrek aan 
nieuwheid in het licht van eerdere modellen die 
getoond werden aan het publiek (foto rechts).  
 
Het Hof bevestigde ook de vaststelling van de kamer 
van beroep dat de oudere modellen op bepaalde 
websites werden openbaargemaakt, zoals blijkt uit 
screenshots: "Dit bewijs, waarvan de inhoud en de 
datum door verschillende bronnen werden bevestigd, 
deed geen ernstige twijfels rijzen over de 
betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid ervan, en 
bovendien had verzoekster geen concrete bewijzen 
aangevoerd waaruit het bestaan van twijfels over dit 
bewijs bleek." Vanuit het oogpunt van bewijsgaring, 
merkte het Gerecht op dat verzoeksters argumenten 

dat websites en blogs kunnen worden 
gemanipuleerd, louter algemene en abstracte 
beweringen waren zonder bewijs dat manipulatie 
daadwerkelijk had plaatsgevonden. 
 
Afgelopen jaar zijn er door verschillende instanties 
vier uitspraken gedaan over de modelrechten op 
scooters van Sanyang. In augustus lag bij de 
rechtbank Den Haag de vraag of Multimox, een 
bedrijf dat scooters van Sanyang aanbiedt binnen de 
Unie, te kwader trouw een viertal modelrechten heeft 
geregistreerd. Het gaat om twee typen scooters. De 
rechtbank komt tot de conclusie dat Sanyang niet 
voldoende heeft aangetoond dat scooter type 1 
eerder door haar op de markt is gebracht. 
Hoofdreden is dat Sanyang (VCA- en RDW-) 
certificaten als bewijs heeft overgelegd, maar deze 
certificaten staan op naam van een partij waar zij 
mee samenwerkt (en dus niet haar naam). Ten 
aanzien van scooter type 2 (CN-model) slaagt de 
vordering van Sanyang wel. Sanyang legt een 
oudere Chinese modelinschrijving over. De rechter 
vraagt zich af of deze oudere Chinese 
modelinschrijving de conclusie rechtvaardigt dat 
Sanyang ook in de Unie als ontwerper moet worden 
aangemerkt. Duidelijk is dat Sanyang na het 
verkrijgen van typegoedkeuringscertificaten voor de 
scooter, de scooter op de markt heeft gebracht in de 
Unie. Behoudens bewijs van het tegendeel, in het 
bijzonder dat in de Unie tegelijkertijd zonder 
ontlening dezelfde vormgeving is ontwikkeld, moet 
Sanyang als ontwerper van die vormgeving in de 
Unie worden aangemerkt. Tegenbewijs voor deze 
stelling wordt niet (voldoende) geleverd.  
 
Tegen het bovengenoemde CN-model liep bij het 
EUIPO al een nietigheidsprocedure, overigens 
ingesteld door weer een andere partij Asian Gear. 
Het verzoek was initieel gehonoreerd, maar 
vervolgens door EUIPO's Derde Kamer van Beroep 
herroepen. Uiteindelijk stelt het Gerecht Sanyang 
ook in het gelijk het CN-modeldepot blijft overeind. 
Deze uitspraak is op het moment van samenstellen 
(nog) niet gepubliceerd.  
 
Binnen twee maanden na deze uitspraak volgt een 
uitspraak in kort geding bij de rechtbank Zeeland-
West-Brabant, hier is Multimox wederom de 
wederpartij. Multimox wil dat de uitvoerbaar bij 
voorraadverklaring ten aanzien van de overdracht 
van de CN-model modelrechten wordt geschorst, tot 
het hoger beroep in deze zaak is gewezen. De 
beslissing het voornoemde vonnis uitvoerbaar bij 
voorraad te verklaren is niet gemotiveerd. De rechter 
dient in dat geval de belangen van beide partijen af 
te wegen bij de beoordeling van de vordering tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging van een 
uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis. De zes 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:8800&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:8800&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://ie-forum.nl/documents/ecli/61484c37-3720-41d3-8edf-6ed8c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/61484c37-3720-41d3-8edf-6ed8c35ff8c2.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249945&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4416783
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249945&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4416783
https://ie-forum.nl/documents/ecli/615eb653-61fc-4371-b4c3-2696c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/615eb653-61fc-4371-b4c3-2696c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/615eb653-61fc-4371-b4c3-2696c35ff8c2.pdf
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door Multimox aangevoerde redenen worden 
allemaal gemotiveerd van tafel geveegd door de 
rechter. Waarna de rechter concludeert dat de door 
Multimox gestelde belangen bij behoud van de 
bestaande toestand niet zwaar genoeg om af te 
wijken van de hoofdregel dat Sanyang een 
uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis direct ten 
uitvoer mag leggen. 
  
Eigen karakter 
De indruk die een voortbrengsel maakt is belangrijker 
dan bijvoorbeeld de exacte verhoudingen tussen 
verhogingen en verlagingen of de grootte van de 
verschillende hoeken van een voortbrengsel. Dit 
voert EUIPO in een beroepsprocedure bij het 
Gerecht aan, in haar betoog dat een modelrecht op 
een gevelplaat nietig is. Het Gerecht volgt EUIPO 
door te concluderen dat dat het litigieuze model, gelet 
op de gemiddelde mate van vrijheid van de 
ontwerper ervan, bij de geïnformeerde gebruiker een 
algemene “déjà vu”-indruk ten opzichte van het 
oudere model wekt.  
 
Belang auteursrecht naast 
modellenrecht 
De eerste kamer van beroep bij het EUIPO heeft 
geoordeeld dat de vorm van de iconische VW-bus als 
3D-merk kan worden beschermd en dien-
overeenkomstig als Europees merk moet worden 
ingeschreven. Het EUIPO weigerde het merk in te 
schrijven omdat het van mening was dat de vorm van 
de bus geen onderscheidend vermogen heeft voor 
voertuigen. Het beroep van Volkswagen tegen deze 
beslissing was succesvol. De eerste kamer van 
beroep concludeert dat de vorm door het relevante 
publiek als intrinsiek onderscheidend wordt 
beschouwd, ook voor voertuigen. De bestreden 
beslissing is vernietigd en de zaak is verwezen naar 
de onderzoeksafdeling voor voortzetting van de 
inschrijvingsprocedure.  

 
 
 
 
 
 

Auteursrecht en productvormgeving 
Het hof Den Haag deed uitspraak in het hoger beroep 
van Philips in een zaak tegen LIDL. In eerste aanleg 
heeft de rechter beslist dat een scheerapparaat van 
Philips (ST3D) auteursrechtelijk beschermd is, maar 
dat het apparaat van LIDL (Silvercrest) hierop geen 
inbreuk maakt. In dit hoger beroep komt het hof tot 
de conclusie dat de ST3D helemaal geen 
auteursrechtelijke bescherming toekomt. Philips stelt 

dat de ST3D een auteursrechtelijk beschermde 
'bewerking' van een eerder model van Philips is. Voor 
de vraag of een bewerking als werk 
auteursrechtelijke bescherming toekomt, dienen 
enkel de creatieve keuzen die door de maker(s) van 
de bewerking zijn verricht in beschouwing genomen 
te worden. Naar het oordeel van het hof is de 
vormgeving van de ST3D onvoldoende oor-
spronkelijk en komt dit model dan ook geen 
zelfstandige bescherming toe. Mocht dit overigens 
wel zo zijn geweest, dan had de Silvercrest hier 
alsnog geen inbreuk op gemaakt zo oordeelt het hof.  
In een interessante uitspraak over de karakteristieke 
Rubik’s Cube komt het hof Arnhem-Leeuwarden tot 
de conclusie dat dit speelgoed (deels) auteurs-
rechtelijk beschermd is. Het gaat echter niet om de 
kubus zelf, deze vorm en de elementen hierin zijn 
volgens het hof technisch bepaald. De gekozen 
kleuren en de belijning op de kubus daarentegen 
getuigt wel van creatieve keuzes. Appellant voert nog 
aan dat de kleuren banaal zijn, de afgeronde hoeken 
functioneel bepaald zijn omdat het geheel moet 
kunnen draaien, dat de zwarte opstaande randjes 
rond de kleuren als functie hebben de stikkers in te 
sluiten en dat de basiskleur zwart nu eenmaal de 
goedkoopste kleur is om granulaat te gebruiken. 
Maar de rechter gaat in al deze verweren niet mee.  
Het moment waarop een modellenrecht wordt 
ingeschreven, kan van groot belang zijn. In een zaak 
over abaya (een lichaambedekkende jurk), bracht 
een Chinese producent zijn Abaya ontwerp net 
eerder op de markt dan eiser zijn modeldepot had 
ingeschreven. Eiser sprak een tweetal 
winkelhouders die het Chinese model verkochten 
aan op grond van model- en auteursrechtinbreuk. De 
winkelhouders wezen er vervolgens op dat de 
Chinese producent haar producten reeds vóór het 
modeldepot aan een Nederlandse groothandel had 
geleverd. De groothandel is volgens de rechter een 
relevant publiek. Hiermee ontstaat een niet te 
verwaarlozen kans dat dat de (reeds ingestelde) 
nietigheidsprocedure tot vernietiging van het model 
zal leiden. De vordering op grond van modellenrecht 
wordt afgewezen. Eiser slaagt er vervolgens ook niet 
in om aan te tonen dat hij het onderwerp al eerder 
heeft gemaakt dan de datum van modeldepot, 
waardoor ook zijn beroep op auteursrechtinbreuk 
wordt afgewezen.  
 
Technische bepaaldheid – 
modellenrecht en auteursrecht 
Een beroep op auteursrecht ter bescherming van een 
werktuigbouwkundig apparaat roept snel de vraag op 
of (elementen) niet technisch bepaald zijn. Zo ook bij 
een hoesmachine, bedoeld om planten mee in te 
pakken in plasticfolie. Een ontwerper van een 
hoesmachine liet beslag leggen op een gelijksoortige 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5A73861402AE117F0304B15C15B631B1?text=&docid=249024&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1131836
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5A73861402AE117F0304B15C15B631B1?text=&docid=249024&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1131836
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/R2421%2F2020-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/R2421%2F2020-1
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1371
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1371
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:6712
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:6712
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1126
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1126
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1126
https://www.boek9.nl/system/files/B92021/B920211208%2C%20Rb%20Noord-Holland%2C%20Terra%20v%20Leek-Verboom.pdf
https://www.boek9.nl/system/files/B92021/B920211208%2C%20Rb%20Noord-Holland%2C%20Terra%20v%20Leek-Verboom.pdf
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machine die aan een bloemteler geleverd was, 
omdat zij van mening was dat deze machine inbreuk 
maakte op haar auteursrechten, dan wel dat het een 
slaafse nabootsing van haar eigen machine was. De 
rechter oordeelde dat er geen sprake was van 
inbreuk. Enerzijds is de binnenkant van de machine 
grotendeels technisch bepaald en opgebouwd uit 
elementen die in veel vergelijkbare machines ook 
voorkomen. Anderzijds is de buitenkant niet zodanig 
onderscheidend dat de rechter reden ziet om 
auteursrechtinbreuk ten aanzien van dit onderdeel 
toe te wijzen. Eenzelfde conclusie volgt ten aanzien 
van slaafse nabootsing.   
 
Auteursrecht op bouwkundige 
objecten 
Net als afgelopen jaar zijn er weer een aantal 
uitspraken waarin auteursrecht op bouwkundige 
objecten centraal staat.  
De gerenommeerde architect Wim Quist verzet zich 
tegen de nieuwbouwplannen van Evides 
Waterbedrijf. Evides wil een nieuw hoofdkantoor 
bouwen op haar complex, dit gebouw moet worden 
gerealiseerd naast het bestaande dienstengebouw. 
Het complex in het geheel (als ensemble) is gebouwd 
naar ontwerp van Quist. Onderdeel van het 
ensemble is het dienstgebouw. Quist verzet zich niet 
tegen nieuwbouw in het algemeen, maar tegen de 
voorgenomen aantasting van de zuivere architectuur 
van het Ensemble en de aantasting het 
dienstgebouw. De rechter oordeelt dat Quist een 
beroep op persoonlijkheidsrechten toekomt ten 
aanzien van het dienstgebouw, maar niet ten aanzien 
van het ensemble. Het ensemble is, volgende de 
rechter, geen uitingsvorm die voldoende nauwkeurig 
en objectief kan worden geïdentificeerd. Een 
kernwaarde, een stijl of een visie is als zodanig niet 
een werk. Een beroep op reputatieschade wordt om 
tal van redenen, waaronder het pensioen van Quist, 
niet aangenomen. Quist wordt echter alsnog in het 
gelijk gesteld, omdat hij zich volgens de rechter wel 
mag verzetten tegen de wijziging van zijn werk. Het 
gaat hierbij uitdrukkelijk om wijzigingen aan het 
dienstgebouw, in het bijzonder de verbinding met de 
nieuwbouw middels een “aquaduct”. De rechter acht 
het hierbij onder meer van belang dat Quist pas heel 
laat, na vaststellen van de plannen, is ingelicht over 
de voorgenomen wijziging van zijn werk.  
 
Slaafse nabootsing  
De rechtbank Den Haag oordeelde in een zaak over 
turntoestellen, dat ondanks internationale 
standaarden er voldoende ruimte is voor 
vormgevingskeuzes. In deze zaak werden veel 
alternatieve uitingen binnen de beperkte 
standaarden getoond door eiser. Hieruit leidde de 
rechtbank af dat bepaalde gelijkende elementen niet 

technisch noodzakelijk waren. Voor drie toestellen 
wordt auteursrechtinbreuk aangenomen, voor één 
van deze toestellen wordt tevens modelrechtinbreuk 
aangenomen. Voor de twee andere toestellen wordt 
slaafse nabootsing aangenomen.  
 
Vorig jaar schreven wij al over twee uitspraken over 
een waterballonenvuller. Toen werd een 
(Nederlands) octrooi nietig verklaard en werd ook de 
modelregistratie door het EUIPO ongeldig verklaard. 
Tinnus roept in deze procedure auteursrechtelijke 
bescherming in op haar ballonvuller. Uiteraard speelt 
hier de vraag of de vormgeving van ballonvuller niet 
volledig technisch bepaald is. De rechtbank Den 
Haag overwoog dat dit wel het geval is. De rechtbank 
is van oordeel dat de elementen van de ballonvuller 
van gedaagde zodanig door technische 
overwegingen zijn ingegeven, dat niet anders kan 
dan dat het de maker heeft belet zijn persoonlijkheid, 
door vrije en creatieve keuzes, erin tot uitdrukking te 
brengen. Onderdeel van deze procedure was ook de 
vermeende inbreuk op de modellen van Tinnus, 
welke beslissing geschorst werd tot de zaak bij 
EUIPO onherroepelijk beslist zou zijn.  
 
In mei 2021 werd Tinnus in deze beroepsprocedure 
bij het HvJEU niet ontvankelijk verklaard, omdat 
Tinnus onvoldoende heeft aangetoond dat in de 
hogere voorziening een vraag aan de orde is die van 
belang is voor de eenheid, de samenhang of de 
ontwikkeling van het recht van de Unie.  
Ook de Kamer van Beroep van de EUIPO komt tot 
de conclusie dat de geregistreerde modellen van 
Tinnus volledig technisch bepaald zijn, en verklaart 
de 5 overeenkomstige registraties voor het ontwerp 
van een waterballonvuller ongeldig. 
 
Afgelopen jaar zijn twee uitspraken gewezen tussen 
schoenenwinkel Van Haren en Airwair, de producent 
van schoenen die onder het merk Dr. Martens op de 
markt worden gebracht. Zowel in eerste aanleg als in 
hoger beroep was het oordeel van de rechter dat er 
geen sprake was van slaafse nabootsing. Eenzelfde 
lot was Airwair in een zaak tegen Primark beschoren. 
Over deze drie uitspraken schreven wij al voor het 
vakblad Juridisch up to date. Het artikel is ook te 
vinden op onze website. 
 

 
 
In een zaak tegen Topshop had Airwair wel succes. 
Airwair was van mening dat Topshop met 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:10752
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:973&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:973&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:973&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1196
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1196
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241165
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241165
https://ie-forum.nl/documents/ecli/611514d1-bca8-4d43-b462-3ad9c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/611514d1-bca8-4d43-b462-3ad9c35ff8c2.pdf
https://ie-forum.nl/documents/ecli/611514d1-bca8-4d43-b462-3ad9c35ff8c2.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:152
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1369
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:1031
https://louwersadvocaten.nl/bescherming-van-productvormgeving-in-de-praktijk-boots-in-court/
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openbaarmaking van de zogeheten Oslo-laars 
inbreuk maakte op de auteursrechten van Airwair op 
de Jadon-laars, dan wel dat Topshop onrechtmatig 
handelde wegens slaafse nabootsing. Topshop 
verkeerde op het moment van de procedure echter in 
staat van faillissement en heeft geen verweer 
gevoerd tegen de vorderingen van Airwair. Inbreuk is 
dan ook door de rechtbank Den Haag aangenomen 
(op grond van auteursrecht nu dat als eerste is 
aangevoerd door Airwair).  
 
In ons vorige jaaroverzicht schreven wij over de 
uitspraak van het gerechtshof Den Haag in de 
kwestie Vitra/Kwantum. Tegen dat arrest is 
vervolgens cassatie ingesteld door Kwantum. Als 
onderdeel van de cassatieprocedure heeft advocaat-
generaal (A-G) Drijber zich afgelopen jaar over de 
kwestie uitgelaten. Zijn conclusie strekt tot 
vernietiging van de uitspraak van het gerechtshof, 
onder meer omdat Vitra’s vorderingen niet op 
auteursrechtelijke grondslag toewijsbaar zouden zijn 
als gevolg van het ontbreken van materiële 
reciprociteit in de zin van artikel 2 lid 7 Berner 
Conventie. Het is nu afwachten wat de Hoge Raad 
met deze conclusie doet en zal beslissen.   
 

Octrooirecht  
 
Algemene ontwikkelingen 
Per 31 augustus 2021 is de rechtbank Den Haag ook 
bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van 
vorderingen en verzoeken op grond van artikel 843a 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (‘Rv’) 
(inzagerecht), 1019 b (bewijsbeslag), 1019 e 
(onmiddellijke voorziening bij voorraad) en 1019 f 
(getuigenverhoor van een derde over herkomst en 
distributiekanalen van inbreukmakende goederen of 
diensten) voor zover deze vorderingen of verzoeken 
verband houden met de handhaving van een octrooi 
op grond van artikel 70 t/m 73 van de Rijksoctrooiwet 
1995 (‘ROW’). 
 
Een voorstel tot wijziging van de ROW is momenteel 
aanhangig in de Tweede Kamer. Het voorstel 
introduceert een bevoegdheid voor de Minister van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport om, ter 
bescherming van de volksgezondheid of een 
noodsituatie of crisis een dwanglicentie te kunnen 
verlenen voor een farmaceutisch product of medisch 
hulpmiddel. 
Volgens KPN maakt zij geen inbreuk op het octrooi 
van High Point met haar UMTS-netwerk omdat het 
octrooi van High Point is vernietigd en die 
vernietiging terugwerkende kracht heeft. Na de 
vernietiging heeft High Point de 
beschermingsomvang van het octrooi echter centraal 

beperkt bij het Europees Octrooi Bureau op grond 
van artikel 105a-c Europees Octrooi Verdrag. De 
rechtbank Den Haag ging niet mee in de redenering 
van KPN. High Point kon het centraal beperkte 
octrooi alsnog aan haar vorderingen ten grondslag 
kan leggen, want een centrale beperking heeft – net 
als vernietiging van een octrooi – terugwerkende 
kracht. Op het moment van de centrale beperking 
was het octrooi nog niet (definitief) vernietigd en er is 
dus nog géén inhoudelijk oordeel geveld over de 
geldigheid van het beperkte octrooi. 
 
Een op grond van artikel 84 ROW uitgebracht advies 
omtrent de toepasselijkheid van de 
nietigheidsgronden op een verleend octrooi door het 
Rijksoctrooibureau kwalificeert niet als een besluit in 
de zin van artikel 1:3 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht, want het advies brengt géén 
rechtsgevolgen met zich mee. Daardoor kan geen 
bezwaar worden gemaakt tegen de adviezen van het 
Rijksoctrooibureau.  
 
Het hof Den Haag heft een conservatoir afgiftebeslag 
op omdat niet aannemelijk gemaakt is dat alle 
beslagen zonnepanelen die inbreuk zouden maken 
op het octrooirecht van Hanwha ook zijn bestemd 
voor afnemers in (EU) landen waar het octrooi geldt. 
In tegendeel, er staat zelfs vast dat tienduizenden 
beslagen zonnepanelen bestemd zijn voor afnemers 
waar het octrooi niet geldt. Er blijkt ook niet van 
concrete aanwijzingen dat specifieke partijen 
zonnepanelen bestemd zijn voor afnemers in landen 
waar het octrooi wel geldt.  
De enige concrete handeling die is gesteld, is de 
verkoop van zonnepanelen aan een Franse 
distributeur, maar er is niet gebleken dat die lading 
zonnepanelen onder de beslagen zonnepanelen 
vielen, integendeel. Er blijkt dat die zonnepanelen op 
het moment van beslaglegging al waren afgeleverd 
bij de Franse distributeur. Er is niet gespecificeerd 
welke partijen zonnepanelen naar landen zouden 
gaan waar het octrooi geldt. Bovendien rechtvaardigt 
de gestelde bestemming van de bedoelde ladingen 
niet dat het beslag blijft liggen op de overige 
beslagen zonnepanelen. Handhaving van het 
afgiftebeslag voor alleen de desbetreffende ladingen 
is bovendien ook niet goed uitvoerbaar vanwege het 
gebrek aan specificatie. De blokkade van de 
verhandeling van zonnepanelen door middel van een 
afgiftebeslag in een land waar het octrooi niet geldt, 
is in ieder geval niet mogelijk als niet aannemelijk is 
dat de – gespecificeerd aan te geven – 
zonnepanelen bestemd zijn voor afnemers in landen 
waar het octrooi wel geldt. 
Het bewijsbeslag laat het hof wel in stand. Het 
beslagen bewijsmateriaal kan namelijk relevant zijn 
voor de beoordeling van de door Hanwha gestelde 
inbreuken op het octrooi en er bestond ook 
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voldoende vrees voor verlies van bewijsmateriaal, nu 
LONGi geen kantoor heeft in Nederland maar wel 
verantwoordelijk is voor de distributie van miljoenen 
zonnepanelen.  
 
Het Hof acht de gestelde (dreiging van) inbreuk op 
het octrooi van Hanwha voldoende aannemelijk. 
Anders dan bij afgiftebeslag hoeft voor bewijsbeslag 
ook niet aannemelijk te worden gemaakt dat dat 
voorbehouden handelingen worden verricht of 
dreigen te worden verricht met de beslagen 
zonnepanelen. Het volstaat dat aannemelijk is dat 
LONGi Nederland met enige zonnepanelen 
voorbehouden handelingen heeft verricht en dat dat 
zo is, staat niet ter discussie. LONGi Nederland heeft 
bijvoorbeeld niet bestreden dat zij zonnepanelen 
heeft verkocht aan een afnemer in Frankrijk. Daar 
komt bij dat de beoordeling van de deugdelijkheid 
van de grondslag voor de beslagen niet kan 
geschieden los van de wederzijdse belangen. Omdat 
het afgiftebeslag ingrijpender is voor LONGi 
Nederland dan het bewijsbeslag, moet de drempel 
voor opheffing van het bewijsbeslag hoger liggen. 
Bovendien is de schade die LONGi Nederland lijdt 
door het bewijsbeslag zeer beperkt. Het risico op 
schending van de vertrouwelijkheid is ook voldoende 
ondervangen doordat de deurwaarder aan een 
geheimhoudingsplicht is gebonden ten opzichte van 
Hanwha.  
 
In een andere zaak tussen dezelfde partijen 
oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat 
LONGi Nederland wordt verboden om inbreuk te 
maken althans uit te lokken of te bevorderen op het 
octrooi van Hanwha in 9 EU-lidstaten. Het verkopen, 
leveren en daarmee samenhangende handelingen in 
landen waar Hanwha tot het octrooi is gerechtigd, zijn 
onrechtmatig jegens Hanwha. Een inbreuk op het 
octrooi wordt daarmee mogelijk gemaakt, bevorderd 
althans aanzienlijk gefaciliteerd. 
 
In een derde procedure tussen deze partijen stelt 
LONGi Nederland dat het door de 
voorzieningenrechter Rotterdam opgelegde verbod 
op een kennelijke misslag berust. LONGi Nederland 
stelde dat Hanwha ten tijde van haar eis helemaal 
niet als octrooihouder stond ingeschreven in België 
en het aan LONGi Nederland opgelegde verbod zich 
daarom ten onrechte ook uitstrekt tot België. De 
voorzieningenrechter Rotterdam wijst de vordering 
af. Bepalend is dat het (octrooi)recht bestaat op het 
tijdstip van het wijzen van vonnis. Nu niet in geschil 
is dat Hanwha inmiddels in België als octrooihouder 
staat geregistreerd, valt niet in te zien waarom het 
verbod zich niet mede tot dit land zou moeten 
strekken.  
 

Geen octrooi-inbreuk 
De rechtbank Den Haag oordeelde in kort geding dat 
RFH met haar verpakking en werkwijze voor het 
vervoer van rozen géén inbreuk maakt op het octrooi 
van Floration. Floration hanteert een te ruime uitleg 
van het begrip ‘ethyleenregulerend’ en gaat daarmee 
uit van een te ruime beschermingsomvang van de 
octrooiconclusies. De enkele aanwezigheid van 
gaatjes/openingen in de verpakking van de rozen die 
ethyleen doorlaten, zonder dat nadere op regulatie 
van ethyleen gerichte maatregelen zijn getroffen, valt 
niet onder de beschermingsomvang van het octrooi. 
In de zaak Barco tegen Kindermann heeft de 
rechtbank eveneens geoordeeld dat er geen sprake 
was van een octrooi-inbreuk. Barco is een wereldwijd 
opererende onderneming die onder meer 
presentatiehulpmiddelen, beeldschermen en 
streamingapparatuur op de markt brengt. 
 
Barco is houdster van Europees octrooi EP 2 756 
668 B1 (hierna: EP 668 of het octrooi) voor een 
“Electronic tool and methods for meetings”. EP 668 
is verleend en de verlening van het octrooi voor 
onder meer Nederland is op 4 januari 2017 
gepubliceerd. 
Barco brengt onder de naam ‘ClickShare’ 
(onderdelen van) een presentatiesysteem op de 
markt, waarin de technologie van EP 668 is 
toegepast. Dit presentatiesysteem maakt het voor 
deelnemers aan een vergadering mogelijk 
beeldmateriaal en informatie op het scherm van hun 
laptop met de andere deelnemers aan de 
vergadering te delen op een centraal presentatie-
scherm in de vergaderruimte. 
 
Kindermann is een ontwikkelaar en fabrikant van 
presentatieapparatuur. Zij biedt onder meer op de 
Nederlandse markt (onderdelen van) een 
presentatiesysteem voor vergaderingen aan onder 
de naam ‘Klick & Show’ (hierna ook: het Klick & 
Show-product). Net als het ClickShare-systeem van 
Barco, maakt het Klick & Show-product het voor 
deelnemers aan een vergadering mogelijk om 
beeldmateriaal en informatie op hun laptop te delen 
met de andere deelnemers op een centraal 
presentatiescherm in de vergaderruimte. 
Barco heeft in deze zaak betoogd dat Kindermann 
inbreuk maakt op een door Barco gehouden octrooi. 
Kindermann heeft volgens de rechtbank terecht 
gesteld dat de beschrijving geen basis biedt voor de 
door Barco voorgestane uitleg dat de bedoelde 
screen scrape programma zou kunnen zijn 
opgeslagen op een device, dat geen 
logisch/elektronisch deel uitmaakt van de geclaimde 
peripheral device (maar daaraan enkel mechanisch 
is gekoppeld) en afzonderlijk met de processing 
device moet worden verbonden. Waar in het 
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octrooischrift wordt geopenbaard dat het programma 
op een afzonderlijk met de processing device te 
verbinden ander device (zoals een USB-stick) kan 
zijn opgeslagen – zonder dat die ook een transmitter 
en input device bevat – is voor de vakman duidelijk 
dat daarmee geen sprake is van de peripheral device 
in de zin van conclusie 1 van EP 668. 
Conclusie is daarom dat de Touch Transmitter in 
combinatie met de ‘losse’ USB-stick met de Wireless 
Media software, geen peripheral device in de zin van 
conclusie 1 van EP 668 vormt. Bij die stand van 
zaken is van letterlijke inbreuk op die conclusie geen 
sprake. 
 
In de zaak tussen Douwe Egberts en Belmoca 
speelde het navolgende.  
In 2010 heeft Douw Egberts koffiecapsules op de 
markt gebracht, die als alternatief voor de aluminium 
koffiecapsules die onder het merk Nespresso door 
Nestlé op de markt worden gebracht, in een 
Nespresso-machine gebruikt kunnen worden. Ook 
andere concurrenten bieden sinds die tijd plastic 
koffiecapsules aan. In 2016 of 2017 heeft Douwe 
Egberts een volledig aluminium koffiecapsule op de 
markt gebracht. Douwe Egbert’s aluminium 
koffiecapsule is in vele landen beschikbaar en wordt 
in Nederland onder het merk L'OR (en Douwe 
Egberts) verkocht. 
Douwe Egberts is houdster van het Europees octrooi 
EP 2 996 521 (hierna: EP 521 of het octrooi) voor ‘A 
Beverage Preparation System, a Capsule and a 
Method for forming a Beverage’, verleend op 2 mei 
2018 op een aanvrage van 16 mei 2014 die is 
gepubliceerd als WO 2014/184652 (hierna: WO 652 
of de aanvrage). EP 521 geldt onder andere in 
Nederland. Het Nederlandse deel van EP 521 wordt 
hierna aangeduid als EP 521 (NL). 
 

 
 
Douwe Egberts stelt zich op het standpunt dat 
Belmoca met haar capsules inbreuk maakt op haar 
octrooi. De rechtbank gaat in deze zaak na of een 
gemiddelde vakman kan nagaan of er door het 
handelen van Belmoca inbreuk wordt gemaakt op het 
octrooi van Douwe Egberts. Daarbij is volgens de 
rechtbank (onder andere van belang) dat de 
capsulewand door een trekkracht uit wordt gerekt in 
axiale richting over de rand van het omsluitend deel, 
met gebruikmaking van de ruimte die zich in axiale 
richting tussen de capsulewand en de capsulehouder 
bevindt, in combinatie met een tegenkracht. 

Uitgaande van deze uitleg, slaagt het verweer van 
Belmoca dat bij toepassing van de Belmio capsules 
in een drankproductiesysteem volgens het octrooi, 
niet wordt voldaan aan dat kenmerk. De rechtbank 
wijst de vorderingen van Douwe Egberts af en 
verklaart voor recht dat Belmoca geen inbreuk maakt 
op het octrooi van Douwe Egberts.  
 
In de zaak Tomra tegen Kiremko speelde het 
navolgende. Tomra is producent van sorteer-, schil- 
en verwerkingsmachines voor producten zoals 
aardappels. Tomra houdt een Europees octrooi (EP 
385) voor een ‘Steam Peeling Processing System’. 
Kiremko zou met de door haar ontwikkelde 
stoomschilmachine ‘Strata Invicta’ inbreuk maken op 
het octrooi van Tomra. De rechtbank gaat uitgebreid 
in op de gezichtspunten die bij de uitleg van de 
octrooiconclusies kunnen worden betrokken. De 
uitleg van de octrooiconclusies dient het midden te 
houden tussen enerzijds de letterlijke tekst van de 
conclusies, en anderzijds als richtlijn ten aanzien van 
hetgeen de octrooihouder heeft willen beschermen 
(‘hetgeen voor de uitvinding waarvoor de 
bescherming wordt ingeroepen wezenlijk is’). Aan 
(het openbare deel van) het verleningsdossier kan 
ook betekenis toekomen. 
 

 
 
De vakman die wil begrijpen welke vorm precies 
onder conclusie 1 valt, zal dan ook te rade gaan bij 
het gehele octrooischrift. Daaruit blijkt dat de 
afplatting van de uitsparingen voor de asstompen 
een ratio van meer dan 1.2:1 moet hebben. Die uitleg 
wordt ondersteund door de tekeningen en is ook niet 
strijdig met de uitvindingsgedachte. Hieruit volgt dat 
de Strata Invicta machine van Kiremko geen inbreuk 
maakt op het octrooi omdat – als de uitsparingen 
voor de asstompen al moeten worden aangemerkt 
als afplatting – die mate van afplatting met een ratio 
van maximaal 1,1:1 niet valt binnen de 
beschermingsomvang van het octrooi. 
Er is ook geen inbreuk op grond van equivalentie 
want een billijke bescherming van de octrooihouder 
brengt niet mee dat bij de vaststelling van de 
beschermingsomvang van het octrooi rekening moet 
worden gehouden met equivalenten. In tegendeel 
zelfs: het octrooischrift openbaart aan de vakman 
niet een leer die de toepassing van equivalenten 
omvat, maar wijst daar juist van weg. 
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Holland Gaas produceert gaassystemen voor het 
weren van schadelijke insecten voor de 
tuinbouwsector. Holland Gaas heeft een Nederlands 
octrooi voor geleidingsinrichting van luchtdoorlatend 
insectengaas. Zij meent dat Ventiguard met haar 
insectengaassysteem inbreuk maakt op het octrooi. 
De rechtbank gaat hier niet in mee. Holland Gaas 
gaat uit van een te ruime beschermingsomvang. De 
elementen zijn niet – zoals in de conclusies – T-
vormig met elkaar verbonden. 
 
Belparts houdt verschillende octrooien op 
regelkleppen voor centrale verwarmings-
/koelingssystemen. Zij is van mening dat Belimo, die 
soortgelijke systemen ontwerpt inbreuk maakt op die 
octrooien. De voorzieningenrechter oordeelt dat de 
regelklep van het octrooi anders werkt, ook al 
resulteert dit uiteindelijk in hetzelfde effect van de 
regelklep. Het is door Belimo met rapporten van 
deskundigen voldoende aannemelijk gemaakt dat in 
haar product niet de karakteristieke curve van de klep 
wordt beïnvloed maar de zogenaamde ‘flow set 
point’. Dat laatste is de waarde die de stroomsnelheid 
van het hele systeem moet krijgen en ziet dus niet op 
(enkel) de karakteristieke curve van de klep. Bij 
Belimo wordt de streefwaarde van de uiteindelijke 
stroomsnelheid die door de regelklep moet worden 
bereikt softwarematig aangepast, terwijl bij het 
octrooi door softwarematige manipulatie van de 
actuator in wezen een klep met een andere 
karakteristiek wordt nagebootst. Van equivalentie is 
om die reden ook geen sprake. 
 
In de zaak tussen PlantLab en Certhon moest het Hof 
oordelen over een inbreuk op een octrooi dat 
betrekking heeft op ‘city farming’ of ‘vertical farming’. 
Plantlab is opgericht in 2010, en richt zich op de 
ontwikkeling van plantengroeiconcepten, en ook de 
ontwikkeling en vervaardiging van inrichtingen voor 
het kweken van gewassen. Zij is voortgekomen uit 
het ingenieursbureau Croppings B.V. (hierna: 
Croppings), dat zich sinds 2003 bezighield met 
onderzoek naar de groei van planten en de 
optimalisering daarvan. Op basis van dit onderzoek 
heeft Croppings een teeltmethode ontwikkeld waarbij 
wordt geteeld onder gebruikmaking van onder meer 
LED-verlichting en koellamellen.  
Op basis van een op 13 oktober 2008 ingediende 
aanvrage heeft het Octrooicentrum Nederland 
(OCNL) Croppings op 14 april 2010 onder nummer 
NL 2002091 (NL 091) een Nederlands octrooi 
verleend voor een ‘Systeem en werkwijze voor het 
telen van een gewas in een althans ten dele 
geconditioneerde omgeving’. Croppings heeft dit 
octrooi overgedragen aan PlantLab, zodat PlantLab 
daarvan thans de houdster is. 
De octrooi-aanvrage voor NL 091 heeft ook gediend 

als prioriteitsdocument voor een op 13 oktober 2009 
door Croppings ingediende PCT-aanvrage. Deze 
aanvraag is onder meer omgezet in een aanvrage 
voor de Verenigde Staten en voor Europa. Deze 
aanvragen zijn eveneens overgenomen door 
PlantLab. Op basis van de Europese aanvrage heeft 
het Europees Octrooibureau (EOB) op 1 april 2015 
aan PlantLab Europees octrooi EP 2 348 814 (hierna: 
EP 814) verleend voor een ‘system and method for 
growing a plant in an at least partly conditioned 
environment’. Tegen deze verlening is door een 
rechtsvoorganger van Certhon en Philips oppositie 
ingesteld. In de oppositieprocedure heeft PlantLab 
vijf hulpverzoeken ingediend. Bij beslissing van 21 
juni 2017 heeft de Oppositieafdeling van het EOB EP 
814 in de volgende, gewijzigde vorm in stand 
gelaten. PlantLab en de twee opposanten hebben 
beroep ingesteld tegen de beslissing van de 
Oppositieafdeling. De Technische Kamer van 
Beroep heeft nog niet beslist op het beroep. 
Na het indienen van de aanvrage voor NL 091 
hebben Croppings en nadien PlantLab enige tijd 
samengewerkt met [de V.O.F.] en Deliscious B.V. 
(hierna samen: VOF c.s.), die zich bezighouden met 
het kweken van gewassen, waaronder sla. In dat 
kader is in de bedrijfsruimte van VOF c.s. een 
experimentele, daglichtvrije teeltruimte gerealiseerd 
ten behoeve van de teelt van slaplanten. In deze 
teeltruimte werd onder meer gebruik gemaakt van 
LED-verlichting. De samenwerking is in 2011 
beëindigd. 
VOF c.s. heeft hierna in samenwerking met Certhon 
een daglichtvrije klimaatcel voor het kweken van sla 
ontwikkeld en gebouwd. Deze klimaatcel, die op 18 
maart 2012 door VOF c.s. in gebruik is genomen, 
bestaat uit meerdere teeltlagen waarboven van 
Philips afkomstige, voor deze toepassing 
ontwikkelde LED-lampen zijn aangebracht. Boven 
deze lampen, op enige afstand van de volgende 
teeltlaag, bevinden zich koellamellen. Een en ander 
ziet er als volgt uit: 
 

 
 
PlantLab heeft VOF c.s. in maart 2011 
aangeschreven. In deze brief heeft zij zich op het 
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standpunt gesteld dat de klimaatcel onder de 
beschermingsomvang van NL 091 valt en VOF c.s. 
een licentie onder dit octrooi aangeboden. In 
december 2012 heeft PlantLab een brief van gelijke 
strekking aan Certhon gestuurd. VOF c.s. en Certhon 
hebben het licentieaanbod afgewezen omdat de 
klimaatcel volgens hen geen inbreuk maakt op het 
octrooi. 
Bij beschikking van 21 juni 2013 heeft de 
voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag 
PlantLab verlof verleend voor het leggen van 
bewijsbeslag en het maken van een beschrijving 
onder VOF c.s. en Certhon. Op basis daarvan heeft 
PlantLab op 25 juni 2013 zowel onder VOF c.s. als 
onder Certhon bewijsbeslag gelegd en 
beschrijvingen laten maken. Het in beslag genomen 
materiaal en de beschrijvingen zijn vervolgens in 
gerechtelijke bewaring gegeven. 
VOF c.s. heeft bij dagvaarding van 24 oktober 2013 
PlantLab in kort geding gedagvaard voor de 
voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag en 
opheffing van het ten laste van VOF c.s. gelegde 
beslag gevorderd. Bij vonnis van 22 januari 2014 
heeft de voorzieningenrechter deze vordering 
afgewezen. 
In juli 2017 heeft PlantLab met VOF c.s. een regeling 
getroffen, die erop neerkomt dat VOF c.s. de 
octrooien NL 091 en EP 814 erkent en (alsnog) een 
gebruikslicentie onder deze octrooien neemt ter zake 
de door [VOF c.s.] in gebruik genomen klimaatcel. 
Als onderdeel van deze regeling heeft VOF c.s. 
PlantLab inzage verleend in het materiaal dat onder 
VOF c.s. in (bewijs)beslag was genomen. 
Het hof deelt het eindoordeel van de rechtbank dat 
Certhon geen inbreuk maakt op de octrooien en dat 
Certhon ook niet onrechtmatig betrokken is bij 
inbreuken. De op die inbreuken gebaseerde 
verbodsvorderingen en nevenvorderingen van 
PlantLab moeten dus worden afgewezen. Dat geldt 
ook voor de inzagevordering van PlantLab. Het hof 
oordeelt tevens dat PlantLab de gestelde inbreuk ook 
onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt voor 
toewijzing van een inzagevordering. Daarbij weegt 
mee dat PlantLab wel al inzage heeft gehad in het bij 
VOF c.s. in beslag genomen bewijsmateriaal met 
betrekking tot de door Certhon geleverde klimaatcel 
en de door de deurwaarder opgemaakte 
gedetailleerde beschrijving van die klimaatcel. 
PlantLab heeft dus al veel bewijsmateriaal over de 
klimaatcel van Certhon en heeft niet gesteld, laat 
staan voldoende aannemelijk gemaakt dat Certhon 
aan andere afnemers dan VOF c.s. andere 
klimaatcellen aanbiedt of levert. Het hof ziet ook geen 
aanleiding een deskundige te benoemen om nader 
bewijs te leveren van de gestelde inbreuk, mede 
gelet op het feit dat PlantLab al rapporten van 
deskundigen heeft overgelegd. De behandeling van 
het beroep tegen de beslissing van de rechtbank in 

de nietigheidszaak (17-176) en de vordering tot 
vernietiging van EP 814 zal het hof schorsen totdat 
de Technische Kamer van Beroep uitspraak heeft 
gedaan in de beroepsprocedure tegen de beslissing 
van de Oppositieafdeling over EP 814.  
 
Vernietiging octrooi wegens gebrek 
aan inventiviteit 
In een zaak over een octrooi dat betrekking heeft op 
kentekenbewijzen met een geïntegreerde RFID-chip 
streden RDW en een privépersoon (hierna: 
gedaagde) over de inventiviteit daarvan.  
Gedaagde is houder van de Nederlandse octrooien 
NL 1042286 (hierna: NL 286) en NL 1042756 (hierna: 
NL 756) voor een ‘Kentekendocument met 
geïntegreerde RFID-chip’. 
In 2004 heeft gedaagde RDW benaderd met het idee 
voor een digitaal kentekendocument. RDW heeft aan 
gedaagde uitgelegd dat hij een uitvoerende 
overheidsinstantie is die kentekens en kenteken-
bewijzen afgeeft en niet zelf technologie daarvoor 
ontwikkelt maar Europese richtlijnen en nationale 
wet- en regelgeving volgt waarin is bepaald waaraan 
kentekens en kentekenbewijzen moeten voldoen. 
Naar aanleiding van berichten in de media over tests 
met kentekenplaten met RFID-chips in 2012 en de 
invoering van de kentekencard in 2014, heeft 
gedaagde RDW aangeschreven en aangegeven dat 
hij betrokken wenste te worden bij RFID-
ontwikkelingen. Gedaagde was van mening dat 
RDW, althans de overheid, zijn idee gebruikte en 
aldus inbreuk maakte op zijn rechten. 
Na verlening van NL 286 heeft gedaagde bij brieven 
van 21 november 2018 en 27 december 2018 RDW 
aangeschreven wegens inbreuk op dat octrooi. 
RDW heeft vervolgens (o.a.), onder verwijzing naar 
de nieuwheidsonderzoeken, erop gewezen dat de 
octrooien van gedaagde nietig zijn wegens gebrek 
aan nieuwheid en inventiviteit. Stellende dat de 
octrooien niet nieuw en/of niet inventief zijn, dan wel 
toegevoegde materie bevatten, vordert RDW in de 
procedure de Nederlandse octrooien te vernietigen.  
De rechtbank vernietigt de octrooien. De conclusies 
van de octrooien moeten volgens de rechtbank zo 
worden begrepen dat deze uitsluitend zien op een in 
de kentekenplaat geïntegreerde RFID-chip, althans 
dat de conclusie dit toevoegt aan de stand van de 
techniek. Dat in conclusiekenmerk al sprake is van 
een ‘identiteitsdocument’ en als voorbeelden zowel 
een kentekenplaat als een kentekencard worden 
genoemd, maakt dit niet anders omdat de 
gemiddelde vakman weet, op grond van zijn 
algemene vakkennis, dat een RFID-chip 
geïntegreerd in een kentekencard reeds bekend was. 
Die materie was namelijk al in en een Frans Octrooi 
geopenbaard. 
In deze uitspraak is het opvallend dat de rechtbank 
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opmerkt dat Nederland als een van de weinige 
landen nog het registratieoctrooi kent en dat deze 
zaak de keerzijde van dit systeem laat zien. De 
gedachte was destijds om laagdrempelige toegang te 
bieden voor aanvragers die tegen lage kosten, 
ongeacht de uitkomst van een nieuwheids-
onderzoek, een octrooi automatisch verleend krijgen. 
RDW legt in deze zaak de vinger op de zere plek. Het 
RDW geeft aan dat de kwaliteit van de octrooien in 
dit systeem niet is gewaarborgd, waardoor het voor 
de octrooihouder zelf en derden niet duidelijk is wat 
de waarde is van een verleend Nederlands octrooi. 
De rechtbank geeft hier aan de wetgever mee dat het 
niet onverstandig zou zijn om, nu zoveel jaren later, 
bij de komende wetswijziging van de Rijksoctrooiwet 
1995 goed te reflecteren op de wenselijkheid van dit 
systeem.  
 
Ook in de zaak Nutririon tegen Noba oordeelde het 
Hof dat het Nederlandse deel van het octrooi van 
Nutrition nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. 
Nutrition ontwikkelt en produceert veevoeders en 
daarvoor bestemde producten zoals ingrediënten, 
pre-mixen en concentraten. Zij brengt onder meer 
een voederadditief op de markt onder de naam 
Aromabiotic. Noba houdt zich bezig met het 
ontwikkelen, produceren en verhandelen van 
vetproducten voor de diervoederindustrie. Nutrition 
was houdster van het Europese octrooi EP 1 294371 
B2 (hierna: EP 371), met gelding in onder meer 
Nederland (hierna ook: EP 371), voor “medium chain 
fatty acids applicable as antimicrobial agents” (in de 
niet bestreden Nederlandse vertaling: “middenlange 
keten vetzuren bruikbaar als antimicrobiële agentia”). 
Het octrooi is verleend op 15 december 2004 op een 
aanvrage daartoe van 20 juni 2001. Nutrition 
vorderde in conventie - kort weergegeven - een aan 
Noba op te leggen verbod om (in)direct inbreuk te 
maken op het Nederlandse deel van EP 371, met 
nevenvorderingen (opgave van afnemers, 
mededeling van inbreuk en recall, vernietiging, 
rekening en verantwoording), alles op straffe van 
dwangsommen, en schadevergoeding respectieve-
lijk winstafdracht, op te maken bij staat, met 
veroordeling van Noba in de proceskosten op grond 
van artikel1019h Rv, alles uitvoerbaar bij voorraad. 
Noba heeft niet bestreden dat haar producten Vital 
Pure en Dry Vital Pure onder de beschermings-
omvang van EP 371 vallen. Zij stelt echter dat 
partijen in 2015 een minnelijke regeling hebben 
getroffen, die inhoudt dat zij toestemming heeft om 
de gestelde inbreukmakende handelingen te 
verrichten. Daarnaast stelt zij dat EP 371 nietig is, 
onder meer wegens gebrek aan inventiviteit in het 
licht van eerder op 29 juni 2000 gepubliceerde 
internationale (PCT-) aanvrage WO 00/36928 
(hierna: WO 928). In reconventie heeft Noba de 
vernietiging van het Nederlandse deel van EP 371 

gevorderd. 
De rechtbank Den Haag oordeelde dat de conclusies 
van EP 371 niet inventief zijn gelet op het bestaan 
van het eerdere octrooi WO 928. Zij heeft het 
Nederlandse deel van EP 371 vernietigd en Nutrition 
veroordeeld in de proceskosten van Noba op de voet 
van 1019h Rv. Ook het hof oordeelt dat het 
Nederlandse deel van EP 371 nietig is wegens 
gebrek aan inventiviteit. De rechtbank heeft daarom 
terecht de op inbreuk op EP 371 gebaseerde 
vorderingen van Nutrition afgewezen, het 
Nederlandse deel van EP 371 vernietigd en Nutrition 
in de proceskosten veroordeeld.  
 
In de zaak Intel tegen Mahltig werden beide partijen 
door het Hof Den Haag niet ontvankelijk verklaard. 
Intel is een Nederlandse dochter van Intel 
Corporation, een internationaal technologiebedrijf 
dat is gespecialiseerd in het fabriceren van 
(computer)chips en processoren. 
Mahltig is een Duitse vennootschap die is opgericht 
om een Europees octrooi (EP 229) dat ziet op een 
Veiligheidsmodule en werkwijze voor het sturen en 
controleren van gegevensverkeer van een personal 
computer, en de bijbehorende octrooifamilie, te 
exploiteren. 
Dit octrooi was aan Mahltig op 8 november 2015 
verleend. Tegen EP 229 is door, onder meer, Intel 
oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau 
(hierna: EOB). Op 1 september 2020 heeft de 
Technische Kamer van Beroep (hierna: TKB) van het 
EOB EP 229 in volle omvang herroepen wegens 
gebrek aan inventiviteit. Tot de octrooifamilie van EP 
229 hoorde het daarvan afgesplitste octrooi EP 2 996 
062 (EP 062), waartegen ook oppositie is ingesteld. 
Op 8 september 2020 is de afstand van het 
Nederlandse deel van EP 062 ingeschreven in het 
Nederlands octrooiregister. 
In eerste aanleg vorderde Intel onder andere de 
vernietiging van het Nederlandse deel van EP 229, 
met veroordeling van Mahltig in de proceskosten op 
de voet van 1019h Rv. In reconventie vorderde 
Mahltig kort samengevat een op EP 229 gebaseerd 
inbreukverbod, schadevergoeding of winstafdracht, 
met nevenvorderingen en versterkt met 
dwangsommen en een proceskostenveroordeling 
volgens 1019h Rv. De rechtbank heeft in haar vonnis 
d.d. 20 september 2017 in conventie het 
Nederlandse deel van EP 229 vernietigd, de 
vorderingen in reconventie afgewezen en Mahltig 
veroordeeld in de proceskosten, zowel in conventie 
als in reconventie, door de rechtbank op de voet van 
1019h Rv begroot op een bedrag van (tezamen) € 
450.000,-, conform de tussen partijen daarover 
getroffen regeling. 
Mahltig heeft tegen het bestreden vonnis op 11 
oktober 2017 hoger beroep ingesteld en vernietiging 
van het vonnis en alsnog toewijzing van haar 
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vorderingen gevorderd. In hoger beroep heeft 
Mahltig ook inbreuk op EP 062 aan haar vorderingen 
ten grondslag gelegd en een voorwaardelijke 
incidentele vordering ingesteld tot overlegging van 
een specificatie van de door Intel vanaf 18 november 
2015 gebruikte PC’s en/of laptops, voor het geval dat 
Intel gemotiveerd zou betwisten dat zij zich schuldig 
maakt aan voorbehouden handelingen. Intel bestrijdt 
de grieven van Mahltig. Zij heeft in (deels 
voorwaardelijk) incidenteel appel 6 grieven tegen het 
vonnis aangevoerd. Zij vordert bekrachtiging van het 
vonnis, met verbetering van gronden, vernietiging 
van EP 062 en afwijzing van de vorderingen van 
Mahltig in het voorwaardelijke incident en in de 
hoofdzaak, met veroordeling van Mahltig in de 
proceskosten op de voet van 1019h Rv. 
Het hof oordeelt dat niet in geschil is dat vanwege de 
herroeping van EP 229 door de TKB van het EOB en 
de afstand van het Nederlandse deel van EP 062 
door Mahltig, Mahltig en Intel geen belang meer 
hebben bij hun beroep tegen het vonnis en bij het (op 
basis/ten aanzien van EP 062) in hoger beroep 
gevorderde. Het hof verklaard beide partijen dan ook 
niet-ontvankelijk in hun hoger beroep.  
 
In de kwestie Adaptive Spectrum Signal Alignment 
Incorporated (hierna: Assia) tegen KPN en Nokia 
vernietigt het hof het Nederlandse deel van het 
octrooi EP 2 259 456 B1 (hierna: het octrooi of EP 
456) wegens toegevoegde materie. EP 456 is, onder 
meer, aangemeld bij de International 
Telecommunications Union (ITU) als essentieel voor 
de ITU-T standaard G.993.5 getiteld ‘Self-FEXT 
cancellation (vectoring) for use with VDSL2 
transceivers’ (hierna ook: G.vector standaard). Deze 
standaard staat ook wel bekend als ‘vectored-
VDSL2’). Het is een standaard op het gebied van 
digitale gegevenscommunicatie over de vaste 
telefoonlijn. De G.vector standaard wordt 
geïmplementeerd in combinatie met standaard 
G.933.2 (beter bekend als VDSL2, een opvolger van 
ADSL) en maakt snellere breedbandtoegang 
mogelijk, in het bijzonder om transmissiesnelheden 
van 100 MB/s of hoger te behalen. 
 
ASSIA heeft van Stanford op 16 augustus 2016 een 
exclusieve licentie verkregen voor, onder andere, EP 
456. ASSIA heeft in eerste aanleg KPN c.s. 
gedagvaard en vorderde o.a. primair een aan KPN 
c.s. op te leggen verbod direct of indirect inbreuk te 
maken op EP 456 en (meer) subsidiair een verklaring 
voor recht dat KPN c.s. inbreuk maakt op EP 456. 
ASSIA heeft – samengevat – aan haar vorderingen 
ten grondslag gelegd dat uit documentatie van KPN 
c.s. volgt dat zij vectored-VDSL aanbiedt met 
toepassing van (het protocol van) de G.vector 
standaard. Zij gebruikt daarvoor DSLAM-producten 
van Nokia. Omdat onder meer conclusies 1 en 16 

van EP 456 essentiële onderdelen zijn van die 
standaard, maakt KPN c.s. daarop inbreuk. KPN c.s. 
is niet ingegaan op het aanbod dat ASSIA op 
(F)RAND (Fair, Reasonable and Non 
Discriminatory)-voorwaarden heeft gedaan om een 
licentie af te nemen, zodat ASSIA gerechtigd is om 
een verbod te vorderen. 
Samengevat heeft Nokia c.s. het volgende verweer 
gevoerd: (i) ASSIA is niet ontvankelijk in haar 
vorderingen; (ii) het octrooi is niet essentieel voor de 
G.vector standaard, zodat toepassing van de 
standaard niet meebrengt dat KPN c.s. inbreuk 
maakt op EP 456. ASSIA heeft de inbreuk voorts 
onvoldoende onderbouwd; (iii) EP 456 is nietig 
vanwege gebrek aan nieuwheid (onder meer omdat 
EP 456 geen geldig beroep kan doen op de 
prioriteitsdocumenten), gebrek aan inventiviteit, 
wegens toegevoegde materie in, dan wel niet-
nawerkbaarheid van de conclusies van EP 456. 
Het hof benadrukt dat het bij de beoordeling van de 
vraag of sprake is van ontoelaatbare toegevoegde 
materie, niet gaat om de vraag of een bepaalde 
uitleg, met de kennis van nu, in de oorspronkelijke 
aanvrage kan worden teruggevonden, maar dat 
beoordeeld dient te worden of die uitleg door de 
oorspronkelijke aanvrage in zijn geheel beschouwd, 
op de prioriteitsdatum aan de gemiddelde vakman, 
die gebruik maakt van zijn algemene vakkennis, 
direct en ondubbelzinnig, impliciet of expliciet, is 
geopenbaard. Uitsluitend datgene wat de 
gemiddelde vakman op grond van zijn algemene 
vakkennis als het ware ‘vanzelf’ meeleest of 
logischerwijs voor hem daaruit voortvloeit, kan als 
(impliciet) geopenbaard worden beschouwd. De 
gemiddelde vakman wordt echter niet geacht in staat 
te zijn tot inventieve of creatieve gedachten. Voor 
zover voor een bepaalde uitleg van de 
oorspronkelijke aanvrage dergelijke gedachten 
noodzakelijk zijn, kan die uitleg niet geacht worden 
direct en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman 
te zijn geopenbaard. Uiteindelijk oordeelt het hof dat 
conclusies 1 en 16 van EP 456 toegevoegde materie 
bevatten omdat een deelkenmerk van het octrooi ten 
onrechte niet is beperkt tot niet-lineaire precoding 
met de in EP 456 beschreven preferred precoder. 
Het hof vernietigd alsnog EP 456 in zijn geheel.  
 
Overig  
In een kort geding tussen Ericsson en Apple vordert 
Ericsson dat aan Apple een bevriezende maatregel 
wordt opgelegd in afwachting van de behandeling 
van het kort geding. Ericsson beroept zich in dat 
kader op een dreiging dat Apple c.s. een anti-suit 
injunction (hierna: ASI) ergens ter wereld tegen 
Ericsson zal instellen die mede zal zien op 
procedures in Nederland over octrooien die hier 
gelding hebben. Ericsson had bij dagvaarding 
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gesteld dat die dreiging volgt uit het gegeven dat 
Apple c.s. in een geschil met Qualcomm in een 
procedure in de Verenigde Staten van Amerika in 
2017 een ASI heeft ingesteld. Zoals uit de Order van 
de Southern District Court of California echter volgt 
(en zoals Apple c.s. ook naar voren heeft gebracht), 
was het in die procedure niet Apple c.s. maar 
Qualcomm die een ASI heeft gevraagd. Ericsson 
heeft ter zitting aangegeven dat haar stelling 
inderdaad op een foutieve aanname berust. Voor het 
overige heeft Ericsson niets gesteld waaruit een 
concrete dreiging volgt. De omstandigheid dat 
andere partijen dergelijke ASI’s hebben ingesteld in 
vergelijkbare omstandigheden betekent niet dat 
Apple c.s. dat zal doen. Dat Apple c.s. niet bereid is 
een toezegging te doen geen ASI in te stellen tegen 
Ericsson, is op zichzelf onvoldoende dreiging als 
vereist voor het treffen van een voorlopige maatregel. 
De voorzieningenrechter stelt voorop dat Ericsson 
geen recht heeft op een dergelijke toezegging. Het 
feit dat Apple c.s. deze toezegging niet wil geven, zou 
mogelijk als bijkomende omstandigheid gelden 
wanneer Apple c.s. in het verleden al daadwerkelijk 
een ASI tegen Ericsson/derde octrooihouder(s) heeft 
ingesteld of er andere omstandigheden zijn waaruit 
een dreiging daartoe kan worden afgeleid. Daarvan 
is in dit geval geen sprake. Bovendien heeft Apple 
c.s. tijdens de mondelinge behandeling aangegeven 
dat zij nog nooit een ASI heeft gevraagd en ook niet 
voornemens is dat te doen. De omstandigheid waar 
Ericsson ter zitting nog op wees dat Apple c.s. op 
haar website meldt dat zij van mening is dat in SEP-
zaken geen verbod zou moeten worden opgelegd, 
maakt het voorgaande evenmin anders. Die 
mededeling brengt immers niet mee dat Apple c.s. 
die mening niet slechts defensief in een betreffende 
SEP-zaak maar ook offensief zal willen inzetten 
(tegen Ericsson) door middel van een ASI. Onder die 
omstandigheden is niet aannemelijk dat sprake is 
van een dreiging die een bevriezende maatregel in 
afwachting van de behandeling van het kort geding 
rechtvaardigt. 
 
Indien men de wederpartij gaat dagvaarden is het 
handig om deze de gelegenheid te bieden om 
vrijwillig aan de vorderingen te voldoen, anders zou 
je zo maar in de proceskosten kunnen worden 
veroordeeld die de wederpartij nodeloos maakt. Dit 
speelde in de zaak Alcon tegen Amo. Alcon had Amo 
eerder op de hoogte kunnen stellen van de 
procedure zodat Amo eerder afstand had kunnen 
doen van het octrooi om een procedure te 
voorkomen. Eiser wordt dan ook in proceskosten 
veroordeeld.  
 
In een geschil bij de rechtbank Rotterdam over de 
overdracht van octrooirechten op twee uitvindingen 
en de in dat kader overeengekomen vergoedingen 

heeft de rechtbank geoordeeld dat de oud-
werkgever, Mourik International B.V., rechthebbende 
op de octrooien blijft en dat de overeengekomen en 
verstrekte vergoeding aan werknemer passend is. 
Tevens was er geen reden tot verhoging van de 
vergoeding op grond van artikel 12 lid 6 ROW. 
In de zaak NGen tegen All Capital speelde het 
navolgende. NGen beschikte over een octrooi op een 
technologie voor medische toepassingen. All Capital 
heeft krediet en een garantie aan NGen verstrekt 
voor de financiering van onderzoek naar nieuwe 
toepassingen voor die technologie. Op een bepaald 
moment stelde All Capital zich op het standpunt dat 
zij niet verder gehouden was om verdere betalingen 
te verrichten aan NGen. In de hoofdzaak die aan 
deze schadestaatprocedure is voorafgegaan, heeft 
de rechtbank geoordeeld dat All Capital jegens NGen 
toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van 
haar verplichtingen. In de schadestaatprocedure 
heeft de rechtbank de vordering van NGen tot 
schadevergoeding afgewezen. De rechtbank heeft 
onder meer geoordeeld dat NGen onvoldoende heeft 
gesteld over het causaal verband tussen de 
vastgestelde tekortkomingen en de gestelde schade. 
In dit hoger beroep is opnieuw de vraag aan de orde 
of de vastgestelde tekortkomingen de gestelde 
schade hebben veroorzaakt en zo ja, tot welk bedrag. 
Het hof heeft de vorderingen afgewezen. Deze 
beslissing steunt op twee gronden, die elk zelfstandig 
de beslissing kunnen dragen. De eerste grond is dat 
NGen onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen 
dat, indien de tekortkomingen achterwege waren 
gebleven, het octrooi zou zijn verlengd. De tweede 
grond is dat NGen onvoldoende heeft gesteld om aan 
te nemen dat, indien het octrooi zou zijn verlengd, het 
onderzoek tot de ontwikkeling van een of meer 
succesvolle nieuwe toepassingen zou hebben 
geleid.  
 
In de zaak Bayer tegen Richter oordeelt het HvJEU 
dat met name het begrip “passende 
schadeloosstelling” als bedoeld in artikel 9, lid 7, van 
richtlijn 2004/48, aldus moet worden uitgelegd dat het 
zich niet verzet tegen een nationale regeling die 
bepaalt dat een persoon niet wordt vergoed voor de 
schade die hij heeft geleden als gevolg van het feit 
dat hij niet heeft gehandeld zoals normaliter kan 
worden verwacht om zijn schade te voorkomen of te 
verminderen, en die in omstandigheden als die van 
het hoofdgeding ertoe leidt dat de rechter de eiser 
van voorlopige maatregelen niet veroordeelt tot 
vergoeding van de door deze maatregelen 
berokkende schade, ook al is het octrooi op grond 
waarvan die maatregelen waren gevorderd en 
toegewezen daarna nietig verklaard, mits die 
regeling de rechter in staat stelt om naar behoren 
rekening te houden met alle objectieve 
omstandigheden van de zaak, daaronder begrepen 
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het gedrag van de partijen, zodat hij met name kan 
nagaan of de eiser geen misbruik heeft gemaakt van 
die maatregelen. 
 

Kwekersrecht 
 
Mandarijnen van het ras Nadercott hebben al eerder 
geleid tot boeiende jurisprudentie over 
kwekersrechten. In deze zaak gaat het nu om de 
vraag wanneer de verjaringstermijn van drie jaar ex 
artikel 96 Verordening (EG) nr. 2100/94 ingaat en 
over de omvang van de verjaarde vorderingen van 
artikelen 94 en 95. In deze prejudiciële beslissing 
heeft het Europese Hof uitgelegd dat de 
verjaringstermijn van drie jaar ingaat (1) op het 
tijdstip waarop enerzijds het communautaire 
kwekersrecht definitief is verleend en (2) op het 
moment de houder van het recht op communautaire 
bescherming kennis heeft gekregen van de 
handeling en van de identiteit van de overtreder, 
ongeacht de omstandigheid dat de inbreukmakende 
handeling betreffende een beschermd ras voortduurt 
en ongeacht het tijdstip waarop die handeling wordt 
beëindigd.  
Op grond van artikel 96 van verordening nr. 2100/94 
zijn volgens het Hof dan ook alleen de vorderingen 
op grond van de artikelen 94 en 95 van de 
Verordening verjaard die betrekking hebben op een 
geheel van inbreukmakende handelingen 
betreffende een beschermd ras en die zijn ingesteld 
meer dan drie jaar nadat (1) het communautaire 
kwekersrecht uiteindelijk is verleend en (2) de houder 
kennis heeft gekregen van het bestaan van elke 
afzonderlijke handeling die deel uitmaakt van dit 
geheel van handelingen, alsook van de identiteit van 
de overtreder.  
 
De Europese Commissie heeft op 20 oktober 2021 
ingestemd met een voorstel uit 2016 om de 
kwekersrechten voor bepaalde soorten met 5 jaar te 
verlengen. Het EU-wijde kwekersrecht is geregeld in 
Verordening nr. 2100/94 inzake het communautaire 
kwekersrecht. De wijziging geldt voor bloembollen, 
asperges, houtig kleinfruit (zoals frambozen en 
blauwe bessen) en houtige sierplanten. Door de 
verlenging zijn de soorten nu beschermd voor een 
periode van 30 jaar in plaats van de oorspronkelijke 
25 jaar. De Verordening die de verlenging regelt, trad 
op 15 november 2021 in werking. Voor bomen, 
wijnstokken en aardappelen gold de langere termijn 
al. Zie verder de update op onze website.  
 

Bedrijfsgeheimen 
 
MSI International is producent van handgemaakte 
tegels, een soort reproductie van kerk- en 

kasteelstenen. MSI stelt dat Raw Stones een 
exclusiviteits- en geheimhoudingsverplichting heeft 
geschonden en ook overigens onrechtmatig heeft 
gehandeld. De eiser kan niet hard maken dat de 
exclusiviteits- en geheimhoudingsverplichting is 
overeengekomen. De rechtbank wijst ook de 
grondslag van de onrechtmatige daad, in combinatie 
met artikel 39 lid 2 TRIPS-verdrag, van de hand. Ook 
redden de eisers het niet op grond van de Wet 
bescherming bedrijfsgeheimen die op 23 oktober 
2018 in werking is getreden. Om van een 
‘bedrijfsgeheim' te spreken dient te zijn voldaan aan 
drie voorwaarden. Kort gezegd moet 1) de informatie 
geheim zijn, 2) handelswaarde bezitten omdat die 
geheim is en 3) onderworpen zijn aan redelijke 
maatregelen om deze geheim te houden. MSI 
International heeft geen omstandigheden gesteld die 
tot de conclusie kunnen leiden dat daaraan is 
voldaan. Van redelijke maatregelen op het 
productieprocedé geheim te houden lijkt in elk geval 
geen sprake te zijn geweest Het terrein en de 
productiehal werden niet bewaakt, met medewerkers 
werd geen geheimhoudingsbeding overeengekomen 
(anders dan een algemeen geheimhoudingsbeding 
in de arbeidsovereenkomst van de werknemers met 
de payroll-organisatie) en de stelling van MSI dat 
iedereen die het bedrijf betrad moest tekenen voor 
geheimhouding, werd op geen enkele wijze 
onderbouwd.  
 
ATSSE heeft informatie verstrekt aan eOx Productie 
voor een bepaalde mengverhouding van een 
chloordioxide product. Partijen hadden een 
overeenkomst gesloten met een 
geheimhoudingsbepaling op straffe van een boete. In 
een eerder tussenvonnis had de rechtbank al 
bepaald dat de ATSSE-mengverhouding (te weten 
de aan eOx Productie op grond van de overeenkomst 
met ATSSE verschafte informatie met betrekking tot 
(de bereiding van) het chloordioxide product) een 
bedrijfsgeheim is in de zin van artikel 39 lid 2 TRIPS 
Verdrag en het sinds 23 oktober 2018 geldende 
artikel 1 Wet bescherming bedrijfsgegevens (Wbb). 
Geoordeeld wordt onder meer dat de aan eOx 
Productie gelieerde vennootschap Ox International 
de ATSSE-mengverhouding op onrechtmatige wijze 
heeft verkregen en gebruikt. Het stakingsbevel en de 
aansprakelijkheid voor boetes wordt in dit geval ook 
opgelegd aan de bestuurder van eOx.  
 

Databanken 
 
Melons, een zoekmachine voor vacatures indexeert 
hyperlinks naar vacatures afkomstig van (o.a.) de 
website van CV-online. Volgens CV-online.nl maakt 
Melons met die indexatie inbreuk op haar 
databankenrechten, omdat een substantieel deel van 
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de inhoud van de databank hergebruikt wordt in de 
zin van de databankenrichtlijn.  
Het Hof van Justitie oordeelt dat een internet-
zoekmachine die gespecialiseerd is in het 
doorzoeken van inhoud van databanken en die een 
vrij op internet databank of een substantieel deel 
ervan kopieert en indexeert, waarna gebruikers van 
die zoekmachine de databank van een derde op de 
website van de zoekmachine kunnen doorzoeken 
inderdaad de inhoud van een databank “opvraagt” en 
“hergebruikt”. Dit gebruik kan aldus door de fabrikant 
van een databank worden verboden voor zover het 
gebruik schade berokkent aan zijn investering in de 
verkrijging, controle of de presentatie van de 
databank. Hiervan is sprake op het moment dat het 
opvragen of hergebruiken van de inhoud van de 
databank het risico meebrengt dat de investering niet 
met een normale exploitatie van de databank kan 
worden terugverdiend. Wanneer gebruikers op een 
andere wijze naar de databank worden geleid dan 
door de fabrikant van een databank was beoogd, dan 
kan dat schade opleveren volgens het hof. 
 
Het hof Den Haag oordeelde dat een titellijst van huis 
aan huisbladen niet kwalificeert als een databank. Er 
is niet aangetoond dat de elementen in de titellijst 
systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk 
toegankelijk zijn. Het hof merkt voorts op dat 
ordening van de inhoud van de titellijst en 
afzonderlijke toegankelijkheid van onderdelen ook 
niet nodig is aangezien de gegevens in de titellijst 
juist in samenhang informatieve waarde hebben. 
Bovendien heeft de verkrijging, controle en 
presentatie van de losse gegevens geen substantiële 
investeringen gevergd. Alle gegevens zijn vrij 
beschikbaar op internet en ook is niet gemotiveerd 
gesteld dat de presentatie van de titellijst een 
substantiële investering heeft gevergd. 
Appellant stelt nog dat de nieuwe combinatie van 
titels tot stand is gekomen door uitvoerig onderzoek, 
maar het Hof geeft aan dat de databank er niet toe 
strekt investeringen in de creatie van nieuwe 
informatie te beschermen, maar uitsluitend 
investeringen in de opslag en verwerking van al 
bestaande informatie. Investeringen in het creëren 
van elementen die de inhoud van een databank 
vormen, worden dus niet beschermd. 
 
Het hof ‘s-Hertogenbosch oordeelde over een 
databank met gegevens over startmotoren en 
dynamo’s waarin onderdeelnummer, maten, 
omschrijvingen en compatibele producten waren 
opgenomen die door partijen samen was ontwikkeld 
in het kader van webshopactiviteiten. 
Appellant stelt zich op het standpunt dat hij 
rechthebbende is op de databank na beëindiging van 
de samenwerking met geïntimeerde en dat 
geïntimeerde door het gebruik van de databank 

inbreuk maakt op het databankrecht van appellant.  
Het hof oordeelde dat geïntimeerde heeft 
aangetoond dat zijn webshop op veel punten afwijkt 
van de webshop van appellant. Dat er hier en daar 
dezelfde ‘fouten’ zitten in de gegevens komt omdat 
de gegevens in de webshop van geïntimeerde - net 
als de gegevens van appellant – gedeeltelijk 
afkomstig zijn van webshops en websites van derden 
zoals leveranciers. Die gelijkenissen brengen dus 
nog niet mee dat deze gegevens uit de databank van 
appellant zijn overgenomen. 
Het hof oordeelt verder dat – zou er al sprake zijn van 
een databank waarvan appellant rechthebbende is – 
aldus niet is aangetoond dat geïntimeerde een 
substantieel deel van de databank heeft 
overgenomen. Er is aldus geen sprake van 
hergebruik in de zin van de Databankenwet. Het 
incidenteel overnemen van gegevens geldt ook niet 
als hergebruik dat in strijd is met de normale 
exploitatie van de databank of dat 
ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de 
rechtmatige belangen van de rechthebbende van de 
databank. 
 
Volgens de rechtbank Midden-Nederland kwalificeert 
het handelsregister wel als een databank, maar 
omdat de Kamer van Koophandel (KvK) geen risico 
draagt voor investeringen, niet kwalificeert als de 
producent daarvan. In de Handelsregisterwet 2007 is 
de KvK opgedragen om het handelsregister aan te 
leggen en te beheren. Een (te beschermen) 
economische drijfveer van de KvK is dus niet 
aanwezig. Ook als de KvK haar kosten niet zou 
kunnen terugverdienen, moet ze die taak immers 
uitvoeren. Bovendien komen eventuele lasten voor 
rekening van de rijksbegroting. De ratio van de 
databankrechtelijke bescherming is nu juist om 
degene die substantieel investeert in de inhoud van 
een databank en het risico van die investering draagt, 
de zekerheid te geven om die terug te verdienen. Die 
situatie doet zich hier niet voor. De KvK komt daarom 
ook géén databankrechtelijke bescherming toe. 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242039&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13817633
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1370
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:1370
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:2701
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:6183
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Meer weten? 
 
Neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt 
binnen ons kantoor of een van hier genoemde 
specialisten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernst-Jan Louwers Evelyn Peerboom-Gerrits 
 

 
 
 
 
 
 

Eva van Groezen Frank Rutgers  
 

 
 
 
 
 
 

Annemarie Bolscher 
 
 
 
 

https://louwersadvocaten.nl/specialisten/ernst-jan-e-j-louwers/
https://louwersadvocaten.nl/specialisten/ernst-jan-e-j-louwers/
https://louwersadvocaten.nl/specialisten/evelyn-peerboom-gerrits/
https://louwersadvocaten.nl/specialisten/eva-van-groezen/
https://louwersadvocaten.nl/specialisten/frank-rutgers/
https://louwersadvocaten.nl/specialisten/annemarie-bolscher/
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