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2Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen

“Man compenseert geannuleerde vlucht door boom 
uit grond te trekken”

20 juni 2022 door Matthijs van Rumpt (Bron: De Speld)

“Je doet wat je kunt”, zegt Derron, terwijl hij met een graafmachine 
de wortels van een wilg uitgraaft. “Als ik met het vliegtuig naar 
Madrid wil, maar die wordt geannuleerd, dan vind ik dat dat ook 
consequenties heeft. Weet je hoeveel CO2 bespaard wordt met één 
vlucht? De natuur gaat heel erg om balans, snap je.” 

https://speld.nl/author/matthijs-van-rumpt/
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2023: no time to waste
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IE: oplossing of probleem voor de 
circulaire economie?

(i) IE als oplossing, als stimulans

voor duurzame innovatie 

en het delen van kennis

(ii) IE als probleem, als obstakel

voor de circulaire economie

6R: re-duce, re-
design, re-use, 

re-cover, 
re-manufacture, 

re-cycle

Delen van kennis
over groene, 

duurzame
technologie
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IE in verdragen & regelgeving

•Art. 4 lid 3, art. 36, art. 118 VWEU

•O.a. UvP, TRIPs, talloze verordeningen en richtlijnen

•Art. 17 lid 2 EU-Handvest: bescherming IE is een grondrecht
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Duurzaamheid in verdragen & regelgeving 

•Art. 11, art. 191 VWEU

•Art. 37 EU-Handvest: recht op milieubescherming is een grondrecht

•Verordeningen en richtlijnen, o.a. Afvalstoffenrichtlijn

Green Deal 

New Consumer Agenda 

Circular Economy Action Plan -> o.a. IP Action Plan
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IE als stimulans voor duurzame innovatie

‘Build resilient infrastructure, promote sustainable
industrialization and foster innovation’

UN SDG no. 9
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IE als stimulans voor duurzame innovatie

Vragen:

-Hoe kan IE een stimulans zijn voor duurzame innovatie?

-Hoe kan IE het verspreiden van kennis over duurzame

innovatie bevorderen?
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IE als stimulans voor duurzame innovatie

• ‘Onduurzaamheid’ als weigeringsgrond via ruime 
interpretatie openbare orde? 

•Art. 53 (a) EPOV, art. 4 lid 1 (f) UMRl, art. 9 GModVo

(Ballardini et al. 2021)
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IE als stimulans voor duurzame innovatie

•UK IPO Green Channel

•USPTO Climate Change Mitigation Pilot 

•EPO Y-tag systemen 

•WIPO Green Database

•EPO Code Fest on green plastic
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Probleem: Green Patent Paradox 
(Cayton)

Art. 7 TRIPs-Verdrag:

‘De bescherming en handhaving van IE-rechten dient bij 
te dragen aan de bevordering van technologische 
vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van 
technologie, tot wederzijds voordeel van producenten en 
gebruikers van technologische kennis en op een wijze 
die bevorderlijk is voor het sociaal en 
economisch welzijn, en aan een evenwicht 
tussen rechten en verplichtingen.’
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Green Patent Paradox

Mogelijke oplossingen:

•Open source

•Green patent pools

•ECO Patent Commons

•Patent pledges/waivers

•Inclusive patents

•Sustainable Essential Patents? (FRAND)

•Dwanglicenties
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Low Carbon Patent Pledge



14

Patent Pledge

On June 12, 2014, Tesla announced that it will not initiate patent lawsuits 
against anyone who, in good faith, wants to use its technology. Tesla was 
created to accelerate the advent of sustainable transport, and this policy 
is intended to encourage the advancement of a common, rapidly-
evolving platform for electric vehicles, thereby benefiting Tesla, other 
companies making electric vehicles, and the world. These guidelines 
provide further detail as to how we are implementing this policy.

What this pledge means is that as long as someone uses our patents for 
electric vehicles and doesn’t do bad things, such as knocking off our 
products or using our patents and then suing us for intellectual property 
infringement, they should have no fear of Tesla asserting its patents 
against them.

https://www.tesla.com/blog/all-our-patent-are-belong-you
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“Patents are not used to keep 

people out, rather we license our 

patents to encourage many other manufacturers to 
use our technology” 

Nobelprijswinnaar Akira Yoshino, uitvinder van de lithium-
ion batterij
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IE als stimulans voor duurzame innovatie: wat is 
ervoor nodig?

•Visie, beleid, bewustzijn & bereidheid

•Duidelijkheid & rechtszekerheid 

-> Wat is bad stuff? Toepasselijk recht? Bevoegde 
rechter?

•Licenties incl. informeel IE (know how, bedrijfsgeheimen)

•Cross-industry licensing voor maximale effectiviteit

•Voorkeur voor vrijwillige licenties

•Green Patent Box regimes?
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IE als probleem voor de circulaire economie

Circulaire economie (en sharing economy) 

-> IE vormt een potentieel obstakel

Bron: Environmental Science and Pollution Research
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Zaak C-344/22 (Audi/GQ)
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BenGH 6 november 1992, NJ 1993/454 (AP/Valeo)

“Men zegt wel eens dat wij leven in een 
wegwerpmaatschappij. Reparatie van een duurzaam 
gebruiksartikel kan in de papieren lopen. Een consument 
krijgt vaak te horen dat hij met een nieuw exemplaar 
voordeliger af is. Het lijkt niet gewaagd om vanuit milieu-
optiek vraagtekens bij deze houding te plaatsen.” 

Annotator D.W.F. Verkade
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HvJ EU 27 oktober 2022, C-197/21 (Soda-
Club/SodaStream)

“De overgang naar een meer circulaire economie, waarin de 
waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de 
economie zo lang mogelijk kan worden behouden en de 
afvalproductie tot een minimum wordt beperkt, levert een 
essentiële bijdrage aan de inspanningen van de EU om tot een 
duurzame, koolstofarme, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie te komen.” 

Conclusie A-G Pitruzzella
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IE (niet langer) als probleem voor de circulaire 
economie

Mogelijke oplossing: 

Duurzaamheid een plaats geven in (de interpretatie van)

-> de beschermingsomvang / beperkingen & excepties

-> het uitputtingsvraagstuk 

-> proportionaliteitstoets bij handhaving

Waken voor misbruik
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IE & duurzame handhaving

Corrigerende maatregelen igv inbreuk: 

verbod / recall / onttrekking / OF (afgifte ter) vernietiging

Art. 46 TRIPs-verdrag, art. 10 Hrl, art. 22 lid 1 BVIE, art. 3.18 lid 1 BVIE, 
28 lid 1 Aw, art. 70 lid 7 ROW
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Vernietigingsvordering: geen onderscheid originele / 
namaakgoederen
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Verduurzaming douaneprocedure

•APV: vernietiging standaard, recycling uitzondering

•Moet andersom! Vlg. “waste hierarchy” in de Afvalstoffenrichtlijn

•WIPO ‘The Environmentally Safe Disposal and Destruction of IP 
Infringing Goods’ 

•NL: SNB-React methode
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Duurzaamheid in rechte

Alternatieven voor vernietiging?

•Toestaan uitverkoop voorraad (tegen schadevergoeding)

•Toestaan uitverkoop in landen waar het IE-recht niet van kracht is

•Overhandiging aan liefdadigheidsorganisaties

•De-branding / ontdoen producten van inbreukmakende eigenschappen

•Overdragen aan SNB-React -> recyclen en upcyclen

•Etc.
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Rechterlijke duurzaamheidstoets?

Art. 46 TRIPs: 

“Ten einde inbreuken doeltreffend tegen te gaan, hebben de rechterlijke 
autoriteiten de bevoegdheid te gelasten dat goederen waarvan zij hebben 
vastgesteld dat deze inbreuk maken, zonder schadevergoeding van welke aard 
ook, worden onttrokken aan het verkeer op zodanige wijze dat nadeel voor de 
houder van het recht wordt vermeden of, tenzij dit in strijd zou zijn met bestaande 
constitutionele vereisten, deze goederen worden vernietigd.” 

(…) “Bij het behandelen van zulke verzoeken dient de eis van proportionaliteit 
tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste corrigerende maatregelen alsmede de 
belangen van derden in aanmerking te worden genomen.”

Evenredigheid met niet alleen de inbreuk, maar ook de belangen van derden (zie 
ook Hrl, IE-wetten) 

-> milieubelang
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IE & duurzame handhaving

Vgl. Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen:

(21) ‘Bij dit afstemmen van maatregelen, procedures en 
rechtsmiddelen mogen de fundamentele rechten en vrijheden 
of het openbaar belang, zoals openbare veiligheid, 
consumentenbescherming, volksgezondheid, en 
milieubescherming niet in gevaar worden gebracht’

(28) ‘Krachtens het evenredigheidsbeginsel mogen 
corrigerende maatregelen niet noodzakelijkerwijs betekenen 
dat de goederen moeten worden vernietigd, indien er andere 
haalbare opties zijn’. 
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Voorbeelden afwijzing vernietigingsvordering NL
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Rechtspraak buitenland (1)

Ondernemingsrechtbank Gent, 3 oktober 2019 (X/Renson) 

‘4.91 De gevraagde vernietiging van het geheel van de terugkerende 
scherminrichtingen is buiten proportie met de aard van de inbreuk 
die een praktisch aspect betreft van de producten en alleen om 
ecologische redenen al weinig ethisch te noemen (…).’

‘Beveelt de vernietiging van de teruggekeerde scherminrichtingen, na 
recuperatie van de niet inbreuk makende onderdelen zoals 
scherm, schermrol en de technische aandrijving (…)’
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Rechtspraak buitenland (2)

Schweizerisches Bundesgericht, 30 augustus 2022  (Lindt/Lidl)

Verpakkingen moeten worden vernietigd maar de chocola moet worden 
omgesmolten om voedselverspilling te voorkomen
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Duurzame IE-handhaving: wat is er voor 
nodig?

•Bewustwording 

• Faciliteiten, samenwerking & geld (doaunezaken)

•Bereidheid tot duurzame(re) 
schikkingsvoorwaarden/vorderingen/veroordelingen/executie

•Rechterlijke duurzaamheidstoets waar nodig en waar mogelijk

•Vernietigen als ultimum remedium cfm. waste hierarchy



33

Dank!

Vragen, opmerkingen, (groene) inzichten:

c.j.s.vrendenbarg@law.leidenuniv.nl

mailto:c.j.s.vrendenbarg@law.leidenuniv.nl
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