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Het publieke belang



Octrooien, modellen, werken

Rechtvaardiging van IE-bescherming I: 

meer innovatie op productieniveau



• voormaals beschermde scheppingen

• dienen als basismateriaal voor nieuwe creaties

• specifieke beschermingsperiode, beperkingen

schepping 1

schepping 2

= cyclische innovatiesystemen



producent concurrent

consument

• bevordering van eerlijke mededinging

• bescherming van consumenten

• bijdrage aan een functionerende markt

Rechtvaardiging van IE-bescherming II: 

markttransparantie 



Merken, handelsnamen,                         

geografische herkomstaanduidingen

= statische transparantiesystemen



Samenloop van cyclische

en statische systemen

Clash = clear



Fascinerende discussie



Octrooien, modellen, werken

20/25/leven+70

Meer concreet: beschermingsduur

Merken

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 jaar

Maar ook: verschillende beperkingen…



Parodie volgens auteurs- en

merkenrechtelijke maatstaven?



Probleemschets merkenrecht



Steeds meer overlap 
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inburgering
(-)

(+)

Onderscheidend vermogen



Kan ook zonder inburgering



Bredere bescherming

‘Merkenrechtelijke 

bescherming is sowieso niet 

problematisch want biedt 

alleen bescherming tegen 

verwarring.’



HvJ EU 18 juni 2009, zaak C-487/07, 

L’Oréal/Bellure

‘...Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke

functie van het merk, de consument de herkomst van de 

waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige

functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de 

kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of 

de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.’

(punt 58)

Erkende merkfuncties



Waarom lukt het ons

niet dit op te lossen?  



Samenloop van cyclische

en statische systemen

Welke oplossing precies?



IE-rechten

harmonisatie: 

JA 

6:162 BW

harmonisatie: 

NEE

HvJ EU

= prikkel om IE-rechten breed 

toepassingsgebied te geven



EUIPO

= prikkel om bijzonder

‘klantvriendelijk’ te zijn?



Advocaten 

‘Sorry, maar dit kan 

je natuurlijk niet als 

merk inschrijven… 

Lijkt me overigens 

ook geen goed idee.’



Wetenschappers 

• weigeringsgronden: 

uitsluiting van 

bescherming ex ante

• inbreukcriteria:                          

correctie bescherming 

ex post

• beperkingen:                     

correctie op 

detailniveau

• ontwikkeling van 

op maat gesneden 

oplossingen 

=  bijzonder leuk



Wat zou er dan 

moeten gebeuren?  



van                     

‘best of both 

worlds’ 

naar slechts

‘one world’

Verkade, Cohen Jehoram bundel 1998, p. 72 



Senftleben Copyright/Trademark 

Interface 2020, p. 550 

‘Instead of paving the way for 

a maximization of benefits, the 

cumulation of intellectual 

property rights must lead to a 

minimization of protection 

that is readily available.’



Overlap moet onaantrekkelijk worden

• weigeringsgronden: 

overkomelijk

• inbreukcriteria:                          

gebruik voor                   

waren of diensten

• beperkingen:                     

niet congruent want 

specifieke lijst in                   

elk domein

• weigeringsgronden: 

onoverkomelijk

• inbreukcriteria:                          

strikte toets van                   

gebruik ‘als merk’

• beperkingen:               

congruent of 

horizontaal 

toepasselijk



Weigeringsgronden

risico van verwarringsgevaar

niet doorslaggevend



Art. 2.2bis lid 1 sub e BVIE

• categorisch uitgesloten: tekens die uitsluitend 

bestaan uit een vorm of ander kenmerk

– door de aard van de waar bepaald

– een wezenlijke waarde aan de waar geeft

– noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen

• esthetische functionaliteit twijfelachtig?

– bevordering concurrentievrijheid

– bescherming consument tegen monopolieprijzen

– waarborging innovatiekracht ondernemingen



HvJ EU 10 april 2008, zaak C-102/07, 

Adidas/Marca

‘...dat de perceptie door het publiek van een teken als 

versiering niet in de weg kan staan aan de door artikel 5, 

lid 1, sub b, van de richtlijn verleende bescherming, 

wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter 

ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat 

het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde 

onderneming of, in voorkomend geval, van economisch 

verbonden ondernemingen afkomstig zijn.’ (punt 34)

Inbreukcriteria



Art. 27 sub (k) UPC Agreement:

‘De uit een octrooi voortvloeiende rechten zijn 

niet van toepassing op:… 

de handelingen en het gebruik van de verkregen 

informatie, toegestaan op grond van de artikelen 

5 en 6 van [de Software-] Richtlijn 2009/24/EG 

van de Raad, met name de bepalingen inzake 

decompilatie en compatibiliteit;…’

Beperkingen 



Of horizontale ‘fair use’ oplossingen



Einde. Veel dank!

Contact: m.r.f.senftleben@uva.nl


