
d0c101a50930141f0109b69440430302

Rechtskundig Weekblad 2017-18 | nr. 8 | 21 oktober 2017

282

Kroniek Intellectuele Rechten (2015-2016)

Fabienne BRISON

Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven, advocaat

Marie-Christine JANSSENS

KU Leuven

Paul MAEYAERT

Université de Liège, advocaat

Hendrik VANHEES

Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent

In deze kroniek wordt een overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen in 2015 en 2016 in de wetgeving 

en de voornamelijk Europese rechtspraak m.b.t. het auteursrecht en de naburige rechten (met inbegrip van 

het sui-generis-beschermingsregime voor databanken), het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en 

het octrooirecht.

I. Inleiding

In deze kroniek wordt een overzicht gegeven van be-

langrijke ontwikkelingen binnen het recht van de intel-

lectuele eigendom in 2015 en 2016.1 Doelstelling is niet 

om m.b.t. ieder behandeld deelgebied een uitputtend 

overzicht te geven van alle evoluties die zich voordeden 

in wetgeving en rechtspraak. Getracht wordt echter om 

m.b.t. het auteursrecht en de naburige rechten (met in-

begrip van het sui-generis-beschermingsregime voor 

databanken), het tekeningen- en modellenrecht, het 

merkenrecht en het octrooirecht de belangrijkste ontwik-

kelingen op wetgevend vlak te vermelden. Wat de recht-

spraak betret , wordt ervoor geopteerd de belangrijkste 

en voor de rechtspraktijk meest relevante gepubliceerde 

hogere rechtspraak aan te geven. Dit is in concreto, gelet 

op de nagestreefde beperkte omvang van de kroniek, en 

met uitzondering van het octrooirecht, bijna uitsluitend 

rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van 

de Europese Unie. Tevens wordt voor ieder deelgebied 

vermeldenswaardige rechtsleer, gepubliceerd binnen de 

besproken periode, aangehaald. Wat deze rechtsleer be-

tret , moet op deze plaats reeds worden gewezen op het 

verschijnen van de vijfde editie van F. Gotzen en M.C. 

Janssens, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 

Brugge, Vanden Broele, 2016, 351 p.

1 Volgende werkverdeling werd gehanteerd: F. Brison (II. Auteurs-
recht en naburige rechten), H. Vanhees (III. Tekeningen- en model-
lenrecht), M.-C. Janssens (IV. Merkenrecht) en P. Maeyaert (V. Oc-
trooirecht).

II. Auteursrecht en naburige rechten2

A. Wetgeving

De wet van 20 juli 2015 «betref ende de verweesde wer-

ken» zet richtlijn 2012/28/EU van 25  oktober 2012 om in 

Belgisch recht.3 Ze voert een nieuwe uitzondering in op 

de vermogensrechten van auteurs en houders van nabu-

rige rechten in het WER, die van dwingend recht is (art. 

XI.192/1 en art.  218/1 WER). Bepaalde gebruikswijzen 

(m.n. de beschikbaarstelling voor het publiek en de re-

productie met het oog op digitalisering, beschikbaarstel-

ling, indexering, catalogisering, behoud of restauratie) van 

verweesde werken zonder toestemming van de rechtheb-

benden worden toegestaan ten behoeve van publiek toe-

gankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea, 

archieven, instellingen voor cinematograi sch of geluidserf-

goed en publieke omroeporganisaties, gevestigd in de Eu-

ropese Unie of Europese Economische Ruimte en om taken 

van openbaar belang te vervullen (art. XI.245/5 WER). Met 

«verweesde werken» worden de werken (m.n. geschrit en, 

audiovisuele werken en fonogrammen, opgenomen in de 

verzamelingen van deze instellingen en, in de regel, voor 

de eerste maal in de Europese Unie gepubliceerd) bedoeld 

waarvan niet alle rechthebbenden kunnen worden ge-

identii ceerd of opgespoord (art. XI.245/1-2 WER). Om de 

status van «verweesd werk» te krijgen, moeten deze instel-

2 Met medewerking van S. Vermeersch.
3 BS 24 augustus 2015.
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lingen een «zorgvuldig onderzoek» uitvoeren en de infor-

matie daarover laten registreren bij de daartoe aangewezen 

nationale autoriteit (art. XI.245/3-4 WER). Het statuut van 

«verweesd werk» is een voorlopig statuut dat ongedaan kan 

worden gemaakt door de rechthebbende, waarna de be-

trokken instelling deze laatste een vergoeding verschuldigd 

is voor het gebruik dat inmiddels van het werk is gemaakt 

(art. XI.245/6 WER). De wet is uitgewerkt in twee konink-

lijke besluiten van 17 oktober 2016: het eerste tot aanwijzing 

van de bevoegde nationale autoriteit voor de verweesde 

werken (namelijk de Koninklijke Bibliotheek van België) 

en het tweede tot bepaling van de bronnen die geschikt zijn 

om het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbenden uit 

te voeren om uit te maken of een werk of fonogram al dan 

niet verweesd is.4 Einde 2016 is uitvoering nog vereist m.b.t. 

het recht op vergoeding zodra het werk zijn statuut van 

«verweesd werk» verliest.

De wet van 27  juni 2016 voert een nieuwe uitzonde-

ring op de vermogensrechten van (alleen) auteurs in, deze 

keer ten behoeve van de «panoramavrijheid» (art. XI.190, 

2/1° WER).5 De wet staat het reproduceren en meedelen 

aan het publiek toe van werken van beeldende, grai sche 

of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om permanent 

in openbare plaatsen te worden geplaatst, zoals ze zich al-

daar bevinden. De uitzondering is onderworpen aan een 

«tweestappentoets»: ze mag geen ab reuk doen aan de nor-

male exploitatie van het werk en geen onredelijke schade 

aan de wettige belangen van de auteur berokkenen. De wet 

moet o.m. de juridische mogelijkheid bieden een foto te ne-

men van het Atomium en die op sociale media te plaatsen 

(en gaat dus verder dan het WER voorheen toeliet), maar 

met haar onzorgvuldige formuleringen («gemaakt», «open-

bare plaats», ...) verdient ze geen schoonheidsprijs.

De wet van 22  december 2016 wijzigt ten slotte de uit-

zonderingen van de «reprograi e», de «thuiskopie» en die 

ten behoeve van «onderwijs/wetenschappelijk onderzoek»,6 

na het Reprobel-arrest van het Hof van Justitie (infra). Al-

lereerst preciseert de wet dat bladmuziek uit het toepas-

singsgebied van de uitzonderingen moet worden geweerd 

(art. XI.190, 5° en 9° en art. 191/1, § 1, 3° WER). Bovendien 

doet de wet de kopieën op papier «voor de familiekring» 

voortaan ressorteren onder de regeling van de «thuiskopie» 

(art. XI.190, 5° WER) en schat  de wet voor de kopieën op 

papier voor professioneel gebruik de forfaitaire vergoeding 

voor reprograi e, geheven op de fotokopieerapparaten af, 

waarvoor enkel de evenredige vergoeding voor reprograi e, 

bepaald op grond van het aantal kopieën van beschermde 

werken, blijt  bestaan (art. XI.236 WER). Vervolgens voert 

de wet voor de uitgevers een «eigen» recht op vergoeding 

voor de reproducties (enkel) op papier van hun uitgaven in, 

met een beschermingsduur van vijt ig jaar vanaf de eerste 

4 BS 29 november 2016.
5 BS 5 juli 2016.
6 BS 29 december 2016.

uitgave op papier (?), dat geen ab reuk doet aan het recht op 

vergoeding voor de reprograi e van de auteurs (art. XI.318/1 

WER). Ten slotte groepeert de wet alle uitzonderingen ten 

behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (art. 

XI.191/1 en art. XI.217/1 WER). De wet is inmiddels in twee 

onderscheiden koninklijke besluiten van 5 maart 2017 uit-

gewerkt en op 10 maart 2017 in werking getreden (art.  21 

KB «auteurs»).7 Het recht op vergoeding (ook voor de uit-

gevers) ter compensatie van de uitzonderingen ten behoeve 

van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (art. XI.240 

WER) moest evenwel nog in een KB worden bepaald.

Daarnaast wijzigde de wet van 29 juni 2016 «houdende 

diverse bepalingen» ook Titel 5 van Boek XI op een be-

langrijk punt, namelijk door de in 2014 ingevoerde, maar 

nooit opgerichte «Dienst Regulering» die o.m. zou toe-

zien op het billijk en niet-discriminatoir karakter van de 

innings-, tariferings- en verdelingsregels van de vennoot-

schappen voor het collectief beheer van auteursrechten en 

naburige rechten (art. XI.274-278 WER), af te schaf en.8

Andere uitvoeringsbesluiten zagen inmiddels het licht, 

waaronder het KB van 11  juni 2015 «houdende vaststel-

ling van de voorwaarden en de nadere regels voor het 

beheer van het volgrecht op de doorverkoop van oor-

spronkelijke kunstwerken».9 De inwerkingtreding van 

de nieuwe artt.  XI.212-214 WER m.b.t. de zgn. «billijke 

vergoeding» voor de uitvoerende kunstenaars en produ-

centen is bij KB van 12  december 2016 nogmaals uitge-

steld, bij gebrek aan tijdig genomen vereiste uitvoerings-

maatregelen, dit keer tot 1 januari 2018.10 Hetzelfde geldt 

voor het zgn. «uniek platform» voor de inning van au-

teurs- en naburige rechten op de openbare uitvoering van 

fonogrammen en i lms (art. XI.253, § 2, laatste lid WER, 

krachtens hetzelfde KB). Op 29 september 2016 werd het 

KB «tot oprichting van het overlegcomité inzake het col-

lectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en 

inzake audiovisuele aangelegenheden» uitgevaardigd.11

Het is nu wachten op de omzetting van Richtlijn 

2014/26/EU van 26 februari 2014 «betref ende het collec-

tieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en 

de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake 

muziekwerken voor het online gebruik ervan op de in-

terne markt», in Belgisch recht, alsook op de dei nitieve 

teksten die het zgn. «European copyright package» uitma-

ken, waaronder het voorstel voor een Richtlijn «inzake 

auteursrechten in de digitale eengemaakte markt» («Digi-

tal Single Market», of «DSM»).12

7 BS 10 maart 2017.
8 BS 6 juli 2016.
9 BS 17 juni 2015.
10 Inmiddels werd bij diverse KB’s van 1 december 2016 de duur van 
bestaande sectorale overeenkomsten inzake de billijke vergoeding tot 
31 december 2017 verlengd (BS 30 december 2016).
11 BS 29 november 2016.
12 Zie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-
eu-copyright-rules.
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B. Rechtspraak

1° Beschermingsvoorwaarden

De bestanddelen van een werk worden door het au-

teursrecht beschermd als ze oorspronkelijk zijn, d.w.z. 

de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schep-

ping van de auteur. Dat zal niet het geval zijn als de li-

tigieuze bestanddelen, gelet op onder meer vooraf be-

staande werken («prior art»), banaal blijken en dat door 

de eiser niet wordt weerlegd. Voor de beoordeling van 

de banaliteit van deze bestanddelen mag rekening wor-

den gehouden met latere werken (Cass. 14 december 2015 

«Madonna»13).

2° Exclusieve vermogensrechten14

a) Recht van mededeling aan het publiek (inclusief 

hyperlinks, kabeldoorgit e via directe injectie, ...)

In de besproken periode is vooral het Reha Training-

arrest van het Hof van Justitie van grote waarde voor 

een richtlijnconforme interpretatie van het recht van 

mededeling aan het publiek. Om alle regels op een rij-

tje te zetten aangaande dit veel besproken, recht kwam 

de grote kamer van het Hof van Justitie bijeen. Niet dat 

de feiten zo nieuw of complex waren (het plaatsen van 

tv-toestellen in de wachtkamers en trainingsruimte van 

een revalidatiecentrum), maar er was behoorlijk wat kri-

tiek gekomen op de arresten van het Hof ter zake, niet in 

het minst op het Del Corso-arrest. Behalve voor wat volgt 

m.b.t. de naburige rechten, zegt het nochtans niet veel 

nieuws: het recht moet ruim worden geïnterpreteerd; het 

bevat twee cumulatieve bestanddelen: een handeling die 

als «mededeling» kan worden gekwalii ceerd en de me-

dedeling aan een «publiek»; voor de interpretatie ervan 

worden verschillende niet-autonome en onderling ah an-

kelijke maar elkaar aanvullende criteria aangewend met 

wisselende intensiteit; het zijn «geïndividualiseerde» be-

oordelingen. Met de «mededeling» wordt de tussenkomst 

van de gebruiker bedoeld die toegang tot het werk ver-

leent, met volledige kennis van de gevolgen ervan. M.b.t. 

het «publiek» wordt herhaald dat het moet gaan om een 

onbepaald aantal potentiële kijkers (d.w.z. personen in 

het algemeen, niet beperkt tot specii eke individuen die 

13 A&M, 2016, 158, noot A. Joachimowicz, «La Muse, le plagiaire 
et l’originalité». Zie ook: F. Petillion, «Plagiaat in de muziekwereld: 
wie is bang van een deskundige rechter?», ICIP, 2016, 206; J. Cabay, 
«L’af aire Madonna ou le triomphe de l’anecdote», JT, 2016, 476.
14 M.b.t. beschermingsduur (i.h.b. inwerkingtreding van richtlijn 
93/98, nu 2006/116) vermelden we volledigheidshalve: HvJ 20 okto-
ber 2016 C-169/15 «Montis», A&M 2016, 264, noot P. Campolini, «La 
directive 93/88/CEE, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation 
de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins 
a-t-elle pu faire renaître des droits d’auteur qui s’étaient éteints avant 
la date pour laquelle cette directive devait être transposée par les Etats 
membres?»

tot een private groep behoren) en dat het een vrij groot 

aantal moet betref en (wat een te klein of zelfs onbedui-

dend aantal personen uitsluit, een de-minimis-drempel). 

Voor dat laatste moet rekening worden gehouden met de 

cumulatieve gevolgen van de handeling: niet alleen het 

publiek dat tegelijk maar ook achtereenvolgens het werk 

kan zien/horen. In geval van doorgit e is er sprake van 

een «nieuw» publiek wanneer de rechthebbenden met 

dat publiek geen rekening hielden toen zij toestemming 

gaven voor de mededeling van hun werken aan het oor-

spronkelijke publiek; het gaat dus om een extra publiek 

dat de werken niet toevallig opvangt. M.b.t. het «winst-

oogmerk» wordt duidelijk gemaakt dat het geenszins be-

palend of vereist is, maar ook niet irrelevant. Er is «winst-

oogmerk» als de gebruiker er een i nancieel voordeel uit 

kan halen, de aantrekkelijkheid van zijn inrichting kan 

verhogen en een groter aantal bezoekers kan verwachten. 

Hiermee kan rekening worden gehouden bij de bepaling 

van het bedrag van de verschuldigde vergoeding (HvJ 

31 mei 2016, C-117/15, «Reha Training»15).

Of het plaatsen van hyperlinks naar beschermde wer-

ken op een website als een mededeling aan het publiek 

in de zin van art. 3, eerste lid van richtlijn 2001/29 moet 

worden beschouwd, werd, na het arrest-Svensson (situ-

atie waarin is gelinkt naar op internet vrij beschikbaar 

materiaal),16 verder uitgewerkt in het arrest-GS Media 

(situatie waarin is gelinkt naar op internet zonder toe-

stemming van de auteur beschikbaar materiaal). Daarbij 

wordt een onderscheid gemaakt op grond van het winst-

oogmerk: gebeurt het plaatsen van een hyperlink met een 

winstoogmerk, dan wordt verwacht dat de nodige verii -

caties worden verricht en wordt bijgevolg (weerlegbaar) 

vermoed dat het plaatsen van de link is gebeurd met vol-

ledige kennis van zaken; gebeurt het plaatsen van een 

link daarentegen zonder een winstoogmerk, dan wordt 

ervan uitgegaan dat men niet wist (en redelijkerwijs niet 

kon weten) dat het werk zonder toestemming van de 

auteursrechthebbende op internet circuleert. Wanneer 

echter vaststaat dat de persoon (zonder winstoogmerk) 

wist of moest weten (bv. na een waarschuwing door de 

auteursrechthebbende) dat hij linkte naar illegale content 

op internet, of linkte «met kennis van de gevolgen» (bv. 

de link die in staat stelt de technische beperkingsmaat-

regelen van een website te omzeilen), is er sprake van 

15 A&M 2016, 142, noot F. Brison; zie ook: H. Vanhees, Noot, RW 
2016-17, 1399. 
   Sommige aspecten van «Reha Training» zijn ook nog bevestigd in de 
arresten van het HvJ EU van: 26 maart 2015 C-279/13 «C More Enter-
tainment»; 14 juli 2015 C-151/15 «SPA-beschikking» en 8 september 
2016 C-160/15 «GS Media» (waaronder i.h.b. ook verdere relevantie 
van het «winstoogmerk», zie infra).
16 Zie ook als «tegenhanger» hiervan op Belgisch niveau: het aan-
brengen van links naar een boek op een Facebookpagina is, indien het 
boek niet vrij toegankelijk is op een andere website, een mededeling 
«aan het publiek» (Cass. 24 juni 2015 «Le bord de l’eau», A&M 2015, 
277, noot; zie ook: L. Van Reepinghen en C. De Clerq, JT 2016, 144; 
A. Delannay, RDP 2017, 39).
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«mededeling aan het publiek» (HvJ 8  september 2016, 

C-160/15, arrest-GS Media17). Het arrest blijt  niet ge-

spaard van kritiek en de praktische gevolgen ervan zullen 

ons zonder twijfel nog enige tijd bezig houden. Alvast te 

noteren is dat het GS Media-arrest herhaaldelijk naar het 

Handvest van de grondrechten van de EU verwijst, inclu-

sief belangenafweging (die in de toekomst wellicht nog 

aan belang zal toenemen, cf. art. 10 EVRM).

De doorgit e van (televisie)programmadragende sig-

nalen (die dus werken bevatten) door een omroeporga-

nisatie, zoals SBS Belgium, naar de distributeur van deze 

signalen, zoals Telenet, zonder dat die signalen tijdens 

en n.a.v. die doorgit e toegankelijk zijn voor het publiek 

(het zijn de distributeurs die deze signalen oppikken en 

vervolgens naar hun abonnees sturen die de program-

ma’s en de werken dan kunnen bekijken, i.e. de techniek 

van de zgn. «directe injectie»), is geen mededeling aan 

het publiek in de zin van art.  3, eerste lid van richtlijn 

2001/29 in de persoon van de omroeporganisatie, want, 

ook al is er een «mededeling», er is geen «publiek» van de 

handeling door de omroep (alleen van die door de dis-

tributeur). Anders is het wanneer de tussenkomst van de 

betrokken distributeur slechts een louter «technisch mid-

del» is; dan worden de abonnees als het publiek van de 

omroep beschouwd (HvJ 19  november 2015, C-325/14, 

arrest-SBS18). Hoe dit concreet moet worden beoordeeld, 

is nog onzeker.

Ook op Belgisch niveau is er belangrijke rechtspraak 

inzake «kabeldoorgit e». Allereerst, wat betret  de door-

git e via de kabel van werken met gebruikmaking van de 

techniek van de «directe injectie», oordeelde het Hof van 

Cassatie dat, afgezien van de vraag wie de rechten ver-

schuldigd is, er in geval van directe injectie slechts sprake 

is van één mededeling aan het publiek – hiervoor terug-

grijpend naar het hierboven vermelde SBS-arrest van het 

HvJ –, wat de toepassing van art. 52 Auteurswet (nu ar-

tikel I.16, 3° WER) uitsluit (Cass. 30 september 2016, Te-

lenet19). Vervolgens, wat de invoering van art. XI.225 in 

het WER betret , oordeelde het Grondwettelijk Hof dat 

de opsplitsing van het exclusief recht op kabeldoorgit e 

in het (overdraagbaar) exclusief prerogatief en het (on-

overdraagbaar) recht op vergoeding verantwoord is door 

het doel van de wetgever om de auteurs en uitvoerende 

kunstenaars van een audiovisueel werk een adequate ver-

goeding te waarborgen, en de wil van de wetgever om 

hiermee het verstoorde evenwicht in de onderhandelings-

positie van enerzijds de producenten en anderzijds de 

auteurs en uitvoerende kunstenaars te herstellen, waarbij 

de audiovisuele producenten het recht behouden om de 

17 A&M, 2017 (te verschijnen); K. Koelman, Noot, AMI 2016/5, 138; 
C. Dekoninck, «Het plaatsen van een link: (g)een mededeling aan het 
publiek», RABG, 2016, 1439.
18 A&M 2017, 336, noot F.B.
19 A&M 2017, 337, noot.

doorgit e via de kabel van hun audiovisuele werken toe 

te staan of te weigeren (GwH 13 oktober 2016, Agicoa20).

Nog een opmerkelijk arrest is dat van het EHRM van 

12  juli 201621 in de zaak AKKA/LAA t/ Letland waarin 

het Hof oordeelde dat de Letse autoriteiten art. 1 van het 

Eerste Protocol bij het EVRM (bescherming van eigen-

dom) niet hebben geschonden wanneer zij het bedrag van 

de vergoeding voor een (vrijwillig te onderhandelen) li-

centieovereenkomst voor het gebruik van muziek in uit-

zendingen hebben vastgesteld, rekening houdende met 

o.m. de lange tijd waarin werken zijn uitgezonden zonder 

geldige licentie, de bereidheid om in casu tot een overeen-

komst te komen, de overeenkomst die er al was m.b.t. de 

wijze van berekening van de auteursrechten, de bedragen 

hiervoor vastgelegd in andere soortgelijke overeenkom-

sten, maar ook de beperkte draagwijdte en geldingsduur 

van deze tussenkomst. Het Hof meende bijgevolg dat de 

Letse overheden een billijke afweging tussen de eisen van 

het algemeen belang en de rechten van de muziekauteurs 

(en hun CBO’s) hebben gemaakt (cf. supra).

b) Distributierecht, uitputting en uitleenrecht

Het distributierecht van auteurs geldt enkel voor de 

verspreiding van fysieke exemplaren van een werk. Het 

distributierecht is alleen dan uitgeput wanneer het gaat 

om de verkoop (of andere eigendomsoverdracht) van het 

origineel werk (of kopieën ervan) in dat materiaal waar-

voor de rechthebbende toestemming heet  verleend. Het 

in het verkeer brengen van een (initieel toegestane) re-

productie van een werk waarvan de drager nadien even-

wel wordt gewijzigd, zoals het geval is bij het technisch 

procedé van «canvas transfer» (waarbij een reproduc-

tie van een werk op papier wordt overgebracht op een 

canvasdoek), vergt dus de toestemming van de recht-

hebbende (HvJ 22  januari 2015, C-419/13, arrest-Art & 

Allposters22). Heet  dit niet meer met het exclusief repro-

ductierecht te maken en klinkt dan in de verte niet de 

lokroep van een bewerkingsrecht?

Op basis van het distributierecht kan de rechthebbende 

zich verzetten tegen een verkoopaanbod of zelfs gerichte 

reclame voor een werk, zelfs indien dit niet wordt gevolgd 

door een koop, voor zover de reclame de consumenten 

echt uitnodigt tot koop van het werk (HvJ 13  mei 2015, 

C-516/13, arrest-Dimensione Direct Sales23).

Het begrip «uitlening» (van een kopie van een werk) 

in de zin van art. 2 van richtlijn 2006/115 omvat de uit-

lening van een digitale kopie van een boek (op de ser-

ver van een openbare bibliotheek, door een gebruiker te 

20 A&M 2016, 266, noot E. Cruysmans.
21 AMI 2016, 144.
22 A&M 2015, 277 (samenvatting); M. Van Eechoud, Noot, AMI 
2015, 172.
23 A&M 2015, 277 (samenvatting); N. Van Lingen, Noot, AMI 2016, 
17.
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downloaden op zijn eigen computer, waarbij tijdens de 

uitleenperiode slechts één kopie kan worden gedown-

load en deze kopie door de gebruiker na al oop van de 

uitleenperiode niet meer kan worden gebruikt). Aan de 

toepassing van de afwijking van het exclusief recht ten 

behoeve van de «uitlening» kan een EU-lidstaat aanvul-

lende voorwaarden verbinden, waaronder dat de digitale 

kopie in het verkeer is gebracht door een 1e verkoop of 

andere eigendomsoverdracht in de EU door de rechtheb-

bende of met zijn toestemming. Zij verbeteren immers de 

bescherming van de rechten van de auteurs. Ook al staat 

dat niet uitdrukkelijk in de richtlijn, de uitzondering kan 

niet worden toegepast op een digitale kopie die uit illega-

le bron is verkregen, want dit zou piraterij aanmoedigen 

(cf. ACI Adam-arrest) (HvJ 10 november 2016, C-174/15, 

arrest-Vereniging Openbare Bibliotheken24).

3° Vergoedingsrechten

In België heet  het Reprobel-arrest voor de nodige 

deining (en wetswijziging, supra) gezorgd. Het arrest 

oordeelde over het recht van vergoeding ter compensa-

tie voor de uitzondering voor reprograi e. Omwille van 

coherentie bij de toepassing van elkaar soms gedeeltelijk 

overlappende uitzonderingen, moet in geval van repro-

ductie op papier een onderscheid worden gemaakt naar-

gelang de gebruiker: een willekeurige of een natuurlijke 

persoon voor privégebruik en zonder commercieel oog-

merk (die onder de «thuiskopie»-regeling kan vallen). De 

vergoeding mag noch reproducties van bladmuziek (die 

krachtens richtlijn 2001/29 een bijzondere bescherming 

genieten), noch inbreukmakende reproducties (gemaakt 

uit ongeoorloofde bronnen, cf. ACI Adam-arrest) omvat-

ten, want zij worden niet bedoeld door de uitzondering 

voor reprograi e. De uitgevers kunnen aanspraak maken 

op een reprograi evergoeding voor zover zij de auteurs 

de billijke compensatie die hen krachtens de richtlijn 

toekomt, niet ontzegt. Een duaal vergoedingssysteem is 

mogelijk, maar moet aan voorwaarden voldoen: de for-

faitaire vergoeding op apparaten mag niet uitsluitend op 

grond van de kopieersnelheid worden vastgelegd (maar 

moet ook rekening houden met het gebruik dat ervan 

wordt gemaakt door bepaalde gebruikers), de hoogte van 

de evenredige vergoeding mag niet worden bepaald door 

de «medewerking» van de vergoedingsplichtige aan de 

inning van de vergoeding (die niets verandert aan de ge-

leden schade), een gecombineerd systeem moet in terug-

betalingsmechanismen25 voorzien, gelet op het criterium 

van de daadwerkelijke schade (cf. Padawan-arrest) om zo 

«overcompensatie» te vermijden. (HvJ 12 november 2015, 

24 H. Vanhees, Noot, RW 2016-17, 1397.
25 Wat het systeem van vrijstellingen en terugbetalingen van de repro-
grai evergoeding betret , zie ook: HvJ 22  september 2016 C-110/15, 
Microsot , A&M 2016, 141 (samenvatting), met noot.

C-572/13, arrest-Hewlett Packard,26 bij ons ook gekend 

als het Reprobel-arrest).

Ook de thuiskopie bleef in de besproken periode voor 

deining zorgen.27 Dat dragers zoals geheugenkaarten 

voor mobiele telefoons, multifunctioneel zijn en mis-

schien zelfs maar op secundaire wijze worden aangewend 

om er thuiskopieën mee te maken, staat er niet aan in de 

weg dat zij aanleiding geven tot betaling van een vergoe-

ding uit hoofde van de thuiskopie. De karakteristieken 

van deze dragers zullen wel een invloed kunnen heb-

ben op de hoogte van de vergoeding (HvJ 5 maart 2015, 

C-463-12, arrest-Copydan28). Diverse bijkomende vragen 

kwamen in dit arrest aan bod, waaronder de voorwaar-

den waaraan het systeem van vrijstelling en terugbeta-

ling moet voldoen om richtlijnconform te zijn. De Spaan-

se thuiskopieregeling waarbij de billijke vergoeding ter 

compensatie van de uitzondering op het exclusief repro-

ductierecht, vanuit de algemene begroting van de over-

heid werd gei nancierd, is niet richtlijnconform, omdat 

niet alle belastingplichtigen (waaronder rechtspersonen) 

verplicht kunnen worden om aan deze vergoedingsrege-

ling te participeren (rechtspersonen vallen niet onder de 

uitzondering, zodat ze niet moeten betalen; zij zouden 

minstens de mogelijkheid moeten hebben tot vrijstelling 

of terugbetaling van de vergoeding) (HvJ 9  juni 2016, 

C-470/14, arrest-Egeda29).

Het volgrecht komt ten laste van de verkoper, maar lid-

staten kunnen andere actoren van de professionele door-

verkoop van kunstwerken (mede)aansprakelijk stellen 

voor de betaling van de vergoeding. Dat staat een con-

tractuele regeling volgens welke een veilinghuis deze ver-

goeding aan de koper doorberekent, niet in de weg (HvJ 

26 februari 2015, C-41/14, arrest-Christie’s30).

4° Uitzonderingen en houderschap

Aangezien de lijst van uitzonderingen op de exclusieve 

rechten van auteurs in richtlijn 2001/29 uitputtend is, laat 

art.  2 van deze richtlijn niet toe dat de Franse wetgever 

een auteursrechtenorganisatie belast met de uitoefening 

van dat recht voor zgn. «out of commerce»-werken, ook 

al kunnen de rechthebbenden zich hiertegen verzetten; 

het gebrek aan verzet zou dan als een impliciete toe-

stemming worden beschouwd. Deze (Googleiaanse) «opt 

out»-regeling wordt niet zonder meer veroordeeld door 

het Hof van Justitie, wél als niet gewaarborgd wordt dat 

de auteurs daadwerkelijk en persoonlijk in kennis wor-

26 A&M 2016, 139 (samenvatting); V. Cassiers, Noot, ICIP 2015, 807.
27 W. During, «De billijke compensatie voor privékopiëren: een over-
zicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie», AMI 2016, 81.
28 A&M 2015, 274 (samenvatting).
29 A&M 2016, 143, noot F. Brison.
30 A&M 2015, 270, noot H. Vanhees, «Wie moet het volgrecht aan 
de auteur betalen, en wie moet deze vergoeding dragen»; R. Klomp, 
Noot, AMI 2015, 86.
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den gesteld van het gebruik. Terloops formuleert het Hof 

zijn visie op de wijze waarop toestemming moet worden 

gegeven: niet noodzakelijk schrit elijk of uitdrukkelijk, 

maar ook impliciet, voor zover onder strikte voorwaar-

den, want iedere auteur moet daadwerkelijk in kennis 

zijn gesteld van het voorgenomen gebruik van zijn werk 

(HvJ 16 november 2016, C-301/15, arrest-Soulier31).

5° Inbreuken, sancties en procedures

De internationale bevoegdheid van de rechter in-

zake aansprakelijkheidsvorderingen kan op basis van 

art.  5 (3) Verordening 44/2001 (nu art.  7 (2) Verorde-

ning 1215/2012) worden bepaald door de plaats van het 

«schadebrengend feit» (oorzaak/inbreuk). Voor de loka-

lisatie van de inbreuk volstaat het dat een website in een 

EU-lidstaat kan worden geraadpleegd, zonder daarom 

op het publiek in die lidstaat gericht te zijn (HvJ 22 janu-

ari 2015, C-441/13, arrest-Pez Hejduk32). Een vordering 

tot betaling van een vergoeding krachtens een wettelijke 

licentie voor de thuiskopie, is geen vrijwillig aangegane 

verbintenis en ressorteert bijgevolg onder het begrip «on-

rechtmatige daad» zoals bedoeld in art. 5 (3) Verordening 

44/2001 (art. 7 (2) Verordening 1215/2012) (HvJ 21 april 

2016, C-572/14, arrest-Austro-Mechanica33).

Om integraal herstel van een benadeelde van een in-

breuk mogelijk te maken, moet de rechthebbende aan-

spraak kunnen maken op een vergoeding van de door 

hem eventueel geleden morele schade, naast een forfaitair 

bedrag uitsluitend op basis van de hypothetische royal-

ty’s die uitsluitend de materiële schade dekken. Dit volgt 

zowel uit de bewoordingen van art.  13 van de Handha-

vingsrichtlijn («ten minste»), als uit de context («pas-

sende») en de doelstellingen van de Uniewetgever («hoog 

niveau van bescherming») (HvJ 17 maart 2016, C-99/15, 

arrest-Lif ers34).

Het gratis ter beschikking stellen van een lokaal com-

municatienetwerk aan voorbijgangers is een «dienst 

van de informatiemaatschappij» in de zin van richtlijn 

2000/31 als het gebeurt om reclame te maken voor zijn 

producten of diensten. Als het om «toegang verschaf en» 

gaat (art. 12), dan is er geen «notice and take down»-ver-

plichting (art. 14 m.b.t. «hosting»). Als een derde dat net-

werk gebruikt om inbreuk op auteursrecht te plegen, kan 

van de dienstenaanbieder geen schadevergoeding worden 

gevorderd, maar tegen hem kan wel een stakingsbevel 

worden uitgevaardigd (cf. UPC Telekabel Wien-arrest), 

waarvan we al weten dat het «proportioneel» moet zijn 

(cf. Scarlet-arrest). Het bevel kan bestaan in het verhinde-

31 TBH 2017, 330, noot G. Sorreaux en C. Thiry.
32 A&M 2015, 139, noot F. Lejeune, «Le lieu du fait dommageable: 
derniers développements en lien avec le droit d’auteur».
33 JDE 2016, 209 (samenvatting).
34 JDE 2016, 162 (samenvatting).

ren dat derden via een internetaansluiting werken via i le 

sharing toegankelijk maken door de internetaansluiting 

te beveiligen met een wachtwoord waarbij de gebruikers 

ervan verplicht zijn eerst hun identiteit op te geven en dus 

niet langer anoniem kunnen handelen, wat een «ontra-

dend» ef ect zou moeten hebben (HvJ 15 september 2016, 

C-484/14, arrest-Mc Fadden35).

6° Bijzondere categorieën beschermd materiaal36

a) Naburige rechten

Het begrip «beschikbaarstelling» maakt deel uit van 

het bredere begrip «mededeling aan het publiek», ook 

voor de houders van naburige rechten. Dat laatste begrip 

is voor de houders van naburige rechten evenwel niet ex-

haustief geharmoniseerd en dus kunnen lidstaten voor-

zien in een verder reikende bescherming van houders van 

naburige rechten, waaronder de omroeporganisaties, bv. 

in het geval van live-uitzendingen van sportevenementen 

op internet (HvJ 26 maart 2015, C-279/13, arrest-C More 

Entertainment37).

Of er sprake is van een «mededeling aan het publiek» 

in de zin van art. 3, eerste lid van richtlijn 2001/29 (voor 

de auteurs) en in de zin van art. 8, tweede lid van richtlijn 

2006/115 (voor de houders van naburige rechten), moet 

aan de hand van dezelfde uitleggingscriteria worden uit-

gelegd. De in beide richtlijnen gebruikte begrippen moe-

ten eenzelfde betekenis hebben, gelet op de eisen inzake 

eenheid en samenhang van de rechtsorde in de EU, uiter-

aard voor zover de Uniewetgever in een specii eke wet-

gevende context niet anders heet  aangegeven. Dit staat 

er niet aan in de weg dat de rechten een verschillende 

aard kunnen hebben: een exclusief recht van preventieve 

aard voor de auteur en een louter vergoedend recht (post 

factum) voor de uitvoerende kunstenaars en producen-

ten van fonogrammen. Het regime voor de houders van 

naburige rechten kan dus verschillen, maar de hande-

ling die aanleiding geet  tot dat regime wordt op dezelfde 

wijze geïnterpreteerd als in het auteursrecht (HvJ 31 mei 

2016, C-117/15, arrest-Reha Training, supra).

Wat de invoering van art.  XI.212 in het WER betret , 

kon de wetgever het systeem van de wettelijke licentie voor 

de secundaire exploitatie van de prestaties van uitvoerende 

kunstenaars (het zgn. «recht op billijke vergoeding») vol-

35 A&M 2016, 259, noot J. Clinck, «Verdere verduidelijkingen van 
het Hof van Justitie over de aansprakelijkheid van aanbieders van 
doorgeel uik-diensten».
36 Voor werken van toegepaste kunst, in geval van samenloop van au-
teursrecht en tekeningen- en modellenrecht, zie ook: HvJ 20 oktober 
2016 C-169/15, Montis, supra.

37 A. Strowel, «La Cour de justice coni rme qu’établir un hyperlien 
ne constitue pas une «communication au public», mais ne clarii e rien 
quant aux conditions implicites de son raisonnement – A propos de 
l’ordonnance BestWater et de l’arrêt C-More Entertainment», A&M 
2015, 176.
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gens het Grondwettelijk Hof tot de audiovisuele producen-

ten uitbreiden. De producenten behouden via (overgedra-

gen) exclusieve auteursrechten die niet onderworpen zijn 

aan een regeling van wettelijke licentie immers de moge-

lijkheid om de onderhandelingen over de exploitatie van 

de audiovisuele werken en hun catalogus van werken te la-

ten renderen, wat hen tenslotte in staat stelt hun productie-

activiteiten te i nancieren, waarbij de mogelijkheid om de 

toestemming te weigeren, de positie van de producenten 

in de onderhandelingen met de gebruikers versterkt (GwH 

13 oktober 2016, Agicoa, supra).

b) Computerprogramma’s

Terwijl de eerste verkrijger van een kopie van een com-

puterprogramma met een onbeperkte gebruikslicentie 

het recht heet  om die kopie met bijhorende licentie twee-

dehands door te verkopen aan een nieuwe verkrijger (cf. 

UsedSot -arrest), kan hij dat niet m.b.t. de reservekopie 

van dat programma, ook als de originele fysieke drager 

van de hem oorspronkelijke geleverde kopie beschadigd, 

vernietigd of verloren is. Daarvoor dient de reservekopie 

niet («het beoogde doel») en is de toestemming van de 

auteur van het programma vereist, zodat er geen uitput-

ting is (HvJ 12  oktober 2016, C-166/15, arrest-Ranks38). 

Wellicht is een en ander ingegeven door de feitelijke on-

zekerheden in deze zaak (waren de kopieën oorspronke-

lijk van de rechthebbende gekocht?). Het is jammer dat 

het Hof van Justitie het begrip «reservekopie» en de inter-

actie van deze uitzondering op het reproductierecht met 

het distributierecht en de uitputting ervan niet verder 

heet  uitgewerkt.

c) Databanken

Als een databank noch door het auteursrecht noch 

door het sui-generis-recht wordt beschermd, dan is richt-

lijn 96/9 niet van toepassing (en haar artt. 6, 8 en 15 dus 

evenmin). De databank kan dan op contractuele wijze 

worden beschermd, zelfs zonder inachtneming van de 

rechten van gebruikers waarin de richtlijn (op dwingende 

wijze) voorziet. Een dergelijke contractuele bescherming 

(niet gespeend van kritische bedenkingen in de rechts-

leer) is wel onder voorbehoud van het toepasselijk nati-

onaal recht van lidstaten (HvJ 15  januari 2015, C-30/14, 

arrest-Ryanair39). 

Om als een «databank» te worden beschouwd, moet 

het o.m. gaan om een verzameling van «zelfstandige ele-

menten». Geograi sche gegevens die uit een topograi sche 

kaart worden gelicht, hebben als zodanig voldoende in-

38 A&M 2017, 332, noot J. Keustermans en P. Blomme, «Uitputtings-
leer ten onrechte onder druk?»
39 A&M 2015, 181, noot M. Lambrechts, «La légalité des services 
d’agrégateurs en ligne (ou screen scopers) ainsi que celle de la protec-
tion contractuelle des bases de données».

formatieve waarde om dergelijke zelfstandige elementen 

te zijn (HvJ 29 oktober 2015, C-490/14, arrest-Verlag Es-

terbauer40).
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III. Tekeningen- en modellenrecht

A. Wetgeving

Er deden zich tijdens de besproken periode geen noe-

menswaardige ontwikkelingen voor.

B. Rechtspraak

1° De beschermingsvoorwaarden

a) Algemeen

Wat is de functie van het voortbrengsel waarin een mo-

del is verwerkt of is toegepast, en dat in de aanvraag voor 

een ingeschreven model moet worden opgegeven? Moet 

voor de beoordeling van de nieuwheid en het eigen ka-

rakter rekening worden gehouden met dit voortbrengsel? 

Het Gerecht van de Europese Unie beantwoordde deze 

vraag in een arrest van 13 mei 201541 door eerst in te gaan 

op het probleem van de beschermingsomvang van een 

model, en met name op de vraag of een modelhouder kan 

optreden tegen het gebruik van zijn model, of een model 

dat op de geïnformeerde gebruiker geen andere algeme-

ne indruk maakt, ongeacht het voortbrengsel waarop of 

waarin dit model wordt toegepast. Het Gerecht besliste 

40 AMI 2016, 25, noot M. Van Eechoud, «De ontsporing van het be-
grip databank. Enige bedenkingen bij HvJEU Freistaat Beieren/Verlag 
Esterbauer».
41 Ger. EU 13  mei 2015, T-15/13, Group Nivelles t/ BHIM, ICIP, 
2015/3, 493, noot F. De Visscher en IER, 2015, 325, noot G. Hart-
man.
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dat een ingeschreven Gemeenschapsmodel, waarover het 

in casu ging, aan de houder ervan het uitsluitende recht 

verleent om derden het gebruik te beletten van het model 

waarvan hij houder is, alsmede van elk model dat bij de 

geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk 

wekt, en dit voor alle types van voortbrengselen en dus 

niet alleen voor het voortbrengsel dat in de inschrijvings-

aanvraag is opgegeven.42 Wat nu de hierboven vermelde 

vraag betret , verklaarde het Gerecht m.b.t. de nieuwheid 

dat een Gemeenschapsmodel niet als nieuw kan worden 

beschouwd in de zin van art. 5, eerste lid VOGMO43, in-

dien een identiek model voor het publiek beschikbaar is 

gesteld vóór de in die bepaling gestelde data, ook al zou 

dit oudere model worden verwerkt in of toegepast op een 

ander voortbrengsel.44 Een ouder model dat is verwerkt 

in of toegepast op een ander voortbrengsel dan dat waar-

op een later model betrekking heet , is bijgevolg, aldus 

het Gerecht, in beginsel relevant voor de beoordeling van 

de nieuwheid van dit latere model.45

Wat het eigen karakter daarentegen betret , ligt het iets 

anders. In dit verband verklaarde het Gerecht dat de sec-

tor waarop het oudere model betrekking heet , in voor-

komend geval een zekere relevantie kan hebben bij de 

beoordeling van het eigen karakter van een later model. 

De aard van het voortbrengsel waarop een model betrek-

king heet  en de bedrijfstak waarmee dit voortbrengsel 

verbonden is, moeten in aanmerking worden genomen 

bij de beoordeling van het eigen karakter van een model. 

Het kan evenwel niet worden uitgesloten dat de geïnfor-

meerde gebruiker van het voortbrengsel waarop een be-

paald model is toegepast of waarin dit is verwerkt, tevens 

kennis heet  van het vormgevingserfgoed m.b.t. andere 

voortbrengselen, ook al kan een dergelijke kennis even-

min automatisch worden vermoed. Derhalve is, aldus het 

Gerecht, de identii catie van het voortbrengsel waarop 

een ouder model, dat wordt aangevoerd om het eigen 

karakter van een later model te betwisten, is toegepast 

of waarin het is verwerkt, relevant voor die beoordeling. 

Door de identii catie van het betrokken voortbrengsel zal 

immers kunnen worden vastgesteld of de geïnformeerde 

gebruiker van het voortbrengsel waarop het latere model 

is toegepast of waarin dat is verwerkt, het oudere model 

kent. Enkel indien is voldaan aan deze laatste voorwaar-

de, kan dat oudere model in de weg staan aan de erken-

ning van het eigen karakter van het latere model.46

42 Rechtsoverweging 115. Tegen deze zienswijze van het Gerecht 
werd beroep ingesteld bij het Hof van Justitie (zaak C-361/15).
43 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 
betref ende Gemeenschapsmodellen (P.B., 2002, L 3, 1, zoals meer-
maals gewijzigd)(hierna: aangeduid als «VOGMO»).
44 Rechtsoverweging 116.
45 Rechtsoverweging 123. Tegen deze zienswijze van het Gerecht 
werd beroep ingesteld bij het Hof van Justitie: (zaak C-361/15).
46 Rechtsoverwegingen 124 en 130 tot 132. Tegen deze zienswijze 
van het Gerecht werd beroep ingesteld bij het Hof van Justitie (zaak 
C-405/15).

b) Eigen karakter

In een arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 

21 mei 2015,47 dat handelde over regenschermen, is verdui-

delijking te vinden over hoe de algemene indruk bij een 

geïnformeerde gebruiker wordt bepaald. Men mag, aldus 

het Gerecht, bij de beoordeling van de waarneming van een 

verschijningsvorm door de gebruiker geen overwegend (do-

minerend) belang toekennen aan het perspectief (uitzicht) 

tijdens het gebruik. Indien men dit immers zou doen, zou-

den alle voortbrengselen die de gebruiker aandoet (zoals 

kleding), draagt (zoals hoeden, mutsen, brillen of petten), 

of waarop of waarin hij zich tijdens het gebruik normaler-

wijze kan bevinden (zoals op een i ets), in beginsel geen ei-

gen karakter bezitten, daar deze voortbrengselen tijdens het 

gebruik geen enkele onderscheidende verschijningsvorm 

bezitten (brillen, petten, hoeden) of een verschijningsvorm 

die nauwelijks waarneembaar is en waarvan de contouren 

overeenstemmend zijn (i etsen, kleding). Een geïnformeer-

de gebruiker daarentegen, zo verklaarde het Gerecht, ba-

seert de keuze tot zijn aankoop en zijn beslissing om derge-

lijke voortbrengselen te gebruiken in het merendeel van de 

gevallen op hun design. Meer zelfs, zelfs indien tijdens het 

gebruik van bepaalde voortbrengselen de gebruiker het de-

sign ervan slechts vanuit een beperkt perspectief (uitzicht) 

waarneemt, zal hij zich toch bewust zijn van alle andere 

perspectieven (uitzichten) tijdens het gebruik.48

Maar hoe verhoudt deze zienswijze van het Gerecht 

zich nu t.o.v. een arrest van 9  september 2011, inzake een 

verbrandingsmotor voor een grasmachine, waarin het 

Gerecht verklaarde dat de gebruiker rechtstaat, achter de 

grasmachine, de verbrandingsmotor van bovenaf ziet en 

dus principieel het bovenste gedeelte van de motor ziet, 

waaruit volgt dat het bovenste gedeelte van de motor be-

palend is voor de algemene indruk die door de motor 

wordt gemaakt?49 Het Gerecht beslist in dit verband dat, 

in tegenstelling tot producten die de gebruiker gemakke-

lijk kan (rond)draaien en aldus kan observeren vanuit om 

het even welk perspectief, de motor van een grasmachine 

slechts moeilijk bekeken kan worden vanuit een ander per-

spectief dan van bovenuit. Het spreekt voor zichzelf, aldus 

het Gerecht, dat de gebruiker van de motor van een gras-

machine deze niet zal (rond)draaien en bekijken vanuit om 

het even welk perspectief wanneer hij de motor observeert 

(waarneemt), koopt of gebruikt. Daarentegen, zo besluit 

het Gerecht, is er geen enkele reden om te oordelen dat de 

geïnformeerde gebruiker een paraplu, waarover het in het 

aanhangige geding ging, niet zal bekijken van bovenuit of 

vanuit het zijzicht voordat hij zijn aankoop doet.50

47 Ger. EU 21  mei 2015, T-22/13 en T-23/13, Senz Technologies t/ 
BHIM.
48 Rechtsoverweging 97.
49 Ger. EU 9 september 2011, T-10/08, Kwang Yang Motor t/ BHIM, 
rechtsoverweging 22.
50 Rechtsoverweging 98.
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c) Modellen ter beschikking gesteld van het publiek

Volgens het Gerecht van de EU is het zo dat wanneer 

een model bestaat uit verschillende onderdelen, dit model 

voor het publiek beschikbaar is gesteld wanneer alle on-

derdelen voor het publiek beschikbaar werden gesteld en 

duidelijk erop werd gewezen dat deze onderdelen waren 

bestemd om onderling te worden gecombineerd om een 

bepaald voortbrengsel te vormen, zodat de vorm en de 

kenmerken van dit model kunnen worden vastgesteld.51 

Een model is voor het publiek beschikbaar gesteld, in-

dien het bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter 

kennis is gekomen van ingewijden in de betrokken sector 

die in de EU werkzaam zijn. Met de bedoelde ingewijden 

worden, aldus het Gerecht, de ingewijden bedoeld in de 

sector van het model dat ter beschikking van het publiek 

is gesteld en dat wordt aangevoerd om de nieuwheid of 

het eigen karakter van een later model te betwisten.52

2° Reparatieonderdelen

De problematiek van reparatieonderdelen kwam aan bod 

in een beschikking van het Hof van Justitie van 6 oktober 

2015.53 Art. 110 VOGMO en art. 3.19, derde lid Benelux-Ver-

drag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom 

(hierna: «BVIE») bepalen dat er geen bescherming bestaat 

voor een model dat een onderdeel vormt van een samenge-

steld voortbrengsel en dat wordt gebruikt voor de reparatie 

van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronke-

lijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Het Hof verklaarde 

dat deze bepalingen aldus moeten worden uitgelegd dat zij 

niet toestaan, in afwijking van het bepaalde in het merken-

recht, dat een fabrikant van reserveonderdelen en accessoi-

res voor auto’s, zoals wieldoppen, op zijn waren een teken 

dat gelijk is aan een merk dat onder meer voor dergelijke 

waren door een autoconstructeur is ingeschreven, zonder 

diens toestemming aanbrengt met het motief dat het ge-

bruik dat aldus van het merk wordt gemaakt, de enige mo-

gelijkheid is om het betrokken voertuig te repareren en het 

daarmee, als samengesteld voortbrengsel, zijn oorspronke-

lijke vorm terug te geven.54 De reparatieclausule uit art. 110 

VOGMO en art. 3.19, derde lid BVIE houdt dus geen beper-

king in van het merkenrecht. Een onah ankelijke producent 

van wieldoppen mag dus niet op basis van deze reparatie-

clausule, zonder de toestemming van een wagenproducent, 

zoals bij de originele wieldoppen, diens merk aanbrengen op 

51 Ger. EU 13  mei 2015, T-15/13, Group Nivelles t/ BHIM, ICIP 
2015/3, 493, noot F. De Visscher, IER, 2015/5, 325, noot G. Hart-
man, rechtsoverweging 77. Tegen deze zienswijze van het Gerecht 
werd beroep ingesteld bij het Hof van Justitie (zaak C-405/15).
52 Rechtsoverweging 119.
53 HvJ 6  oktober 2015, C-500/14, Ford Motor Company t/ Wheel-
trims, BIE 2016 (januari), 18, noot H.J. Koenraad.
54 Rechtsoverweging 45.

de wieldoppen die hij krachtens de reparatieclausule zonder 

toestemming mag produceren en verkopen.

3° De rechten van een licentienemer

Art.  33, tweede lid, eerste zin VOGMO moet, vol-

gens het Hof van Justitie, aldus worden uitgelegd dat een 

licentienemer(houder) een vordering wegens inbreuk op 

een ingeschreven Gemeenschapsmodel waarop de licentie 

betrekking heet , kan instellen, hoewel deze licentie niet 

in het register van Gemeenschapsmodellen is ingeschre-

ven.55 Art. 32, derde lid, eerste zin VOGMO stelt als enige 

voorwaarde voor het recht van de licentienemer om een 

vordering wegens inbreuk op een Gemeenschapsmodel in 

te stellen, onverminderd het bepaalde in de licentieover-

eenkomst, de toestemming van de houder van dat model.56 

M.b.t. art.  32, derde lid VOGMO verklaarde het Hof ook 

dat deze bepaling aldus moet worden uitgelegd dat de licen-

tienemer in het kader van een door hem overeenkomstig 

deze bepaling ingestelde vordering wegens inbreuk op een 

Gemeenschapsmodel vergoeding van zijn eigen schade kan 

vorderen.57 Niets belet een licentienemer om ook vergoeding 

van zijn eigen schade te vorderen wanneer hij zelf (als exclu-

sieve of niet-exclusieve licentienemer) een vordering wegens 

inbreuk instelt met toestemming van de houder van het 

Gemeenschapsmodel of, wanneer hij houder van een uit-

sluitende licentie is, zonder diens toestemming ingeval deze 

houder na aanmaning stilzit.58

C. Literatuur

De volgende boeken uit de besproken periode mogen 

zeker niet onvermeld blijven: D. Stone, European Union 

Design Law. A practitioners’ guide, Oxford, Oxford Uni-

versity Press, 2016, 650 p.; G. Hasselblatt (ed.), Commu-

nity Design Regulation (EC) No 6/2002, München, C.H. 

Beck, 2015, 1018 p.

IV. Merkenrecht

A. Wetgeving

Dit overzicht kan eindelijk een punt plaatsen achter het 

jarenlange speculeren over aangekondigde wijzigingen 

aan de merkenrichtlijn (hierna: «MRL») en de merken-

verordening (hierna: «MVO»). Beide instrumenten wer-

den in december 2015 een realiteit.59 Voor het Gemeen-

55 HvJ 22 juni 2016, C-419/15, h omas Philipps t/ Grüne Welle Ver-
triebs, rechtsoverweging 25.
56 Rechtsoverwegingen 17, 19, 21 en 24.
57 Rechtsoverweging 32.
58 Rechtsoverweging 29.
59 Richtlijn (EU) 2015/2436 van 16  december 2015 betref ende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (PB L 
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schapsmerk en het merkenbureau BHIM – omgedoopt 

tot resp. «Uniemerk» en «EUIPO»60 – traden de meeste 

wijzigingen in werking op 23  maart 2016. De overblij-

vende artikelen werden op 1  oktober 2017 operationeel. 

Uitstel van termijn was nodig voor de organisatie van en-

kele voor de praktijk belangrijke aangelegenheden, zoals 

de schrapping van de vereiste van grai sche voorstelling 

en de introductie van het systeem van Uniecertii ce-

ringsmerken.61 De wijzigingen van substantieel recht in 

de Verordening zijn eerder beperkt en beogen vooral het 

verhogen van de rechtszekerheid via verduidelijkingen in 

lijn met vaste rechtspraak van het Hof van Justitie.62 Onze 

voorgaande overzichten illustreerden reeds de actieve rol 

van dit hoogste gerechtelijke orgaan in de rechtsvorming 

van het Europese merkenrecht. Vermeldenswaard zijn 

voorts het nieuwe exclusieve recht voor merkhouders om 

op te treden tegen beweerdelijk inbreukmakende goede-

ren in transit, ongeacht of ze al dan niet vrij in de handel 

worden gebracht63 en de nieuwe regels in de MVO over 

de organisatie en werking (governance) van het EUIPO,64 

dat veel van zijn vroegere autonomie verliest ten voordele 

van de Europese Commissie. Deze MVO werd ingezet als 

«benchmark» voor de nationale systemen en veel van zijn 

bepalingen zijn daarom vaak letterlijk in de MRL overge-

nomen.

In de Benelux kijken we uit naar de aanpassingen die 

de MRL aan het BVIE oplegt met als deadline 14  janu-

ari 2019.65 De talrijke nieuwe verplichte bepalingen, zo-

wel wat het materiële merkenrecht maar vooral ook wat 

de procedurele regels betret , laten de Beneluxwetgever 

weinig keuze. Er wordt een nagenoeg volledige eenvor-

migheid met het Uniesysteem voorgeschreven voor wat 

de procedureregels betret  inzake registratie, oppositie, 

vervallen- en nietigverklaring en duur en vernieuwing 

van registraties. Belangrijk zijn ook de verplichtingen tot 

organisatie van doeltref ende administratieve procedures 

voor oppositie, vervallenverklaring en nietigverklaring. 

336/1 van 23  december 2015) en Verordening (EU) 2015/2424 van 
16 december 2015 tot wijziging van Verordening 207/2009 van 26 fe-
bruari 2009 (PB L 341/21 van 24 december 2015). Voor een bespre-
king van de beide instrumenten, zie o.m. het h emanummer «Mer-
kenrecht – anno 2016 – Droit des marques», IRDI 2016, volume 1.
60 Rechtspraak van na 23 maart 2016 zal de nieuwe benaming EUIPO 
in de ak orting van de partijen vermelden.
61 Dit is een nieuwe categorie die naast de bestaande individuele en 
collectieve Uniemerken zal worden geïntroduceerd. Het onderscheid 
tussen collectieve en certii ceringsmerken bestaat er essentieel in dat 
het gebruik van de laatstgenoemde wordt gecontroleerd door een cer-
tii ceringsinstantie (zie artt. 74bis-74ter MVO).
62 Zie o.m. de arresten Sieckmann HvJ EU 12  december 2002, 
C-273/00, Davidof  HvJ EU 9 januari 2003, C-292/00, en IP Translator 
HvJ EU 19 juni 2012, C-307/10.
63 Hier gaat de wetgever in tegen de leer van de arresten Philips en 
Nokia van het HvJ (zaken C-446/09 en C-495/09).
64 Zie Titel XII, artt. 115-144 MVO.
65 Art. 54 MRL. De Richtlijn 2008 wordt ingetrokken met ingang van 
15 januari 2019.

Voor veel lidstaten zijn die procedures nieuw.66 Voor de 

organisatie hiervan beschikken de nationale wetgevers 

over een uitstel tot 14 januari 2023.67

In het vorige overzicht werd melding gemaakt van drie 

Beneluxprotocollen uit de periode 2012-2014 die wacht-

ten op ratii catie. Op 1 december 2016 trad het protocol 

van 15  oktober 2012 in werking, dat de basis legt voor 

de uitbreiding van de bevoegdheden van het Benelux-

Gerechtshof.68 Naast de bestaande bevoegdheid om te 

antwoorden op prejudiciële vragen over de uitlegging van 

Beneluxwetgeving, verkrijgt dit hof een rechtsprekende 

bevoegdheid over beslissingen inzake het merken- en 

modellenrecht genomen door het Benelux-Bureau voor 

de Intellectuele Eigendom (BBIE), die nu toekomt aan de 

rechtbanken in Den Haag, Brussel en Luxemburg. Ook 

de cassatieprocedures – door een afzonderlijke kamer 

van het Hof – verhuizen naar Luxemburg, dat sinds 1 de-

cember 2016 de oi  ciële zetel van het Benelux-Gerechts-

hof huisvest. Vanaf de inwerkingtreding van het proto-

col daarover69 (verwacht najaar 2017) moet dit leiden tot 

meer rechtszekerheid via een meer uniforme rechtspraak 

evenals gemeenschappelijke termijnen en procedurere-

gels. Het derde Protocol van 16 december 2014, dat aan-

passingen beoogt aan de oppositieprocedure alsook, an-

ticiperend op de nieuwe merkenrichtlijn (zie supra), de 

invoering van een administratieve procedure tot nietig-

verklaring en vervallenverklaring van merken, wacht nog 

op uitvoering.

B. Rechtspraak

1° Algemene procedureaangelegenheden

Het EUIPO heet  een uitsluitende bevoegdheid om te 

oordelen over de inschrijving van een Uniemerk. Het is 

daarbij in beginsel niet gebonden aan onherroepelijke 

beslissingen van een rechterlijke instantie van een lid-

staat die gezag van gewijsde hebben (in casu een vonnis 

van Kh. Brussel van 28  juni 2012 dat het Beneluxmerk 

English Pink nietig verklaarde). Dit zou anders kunnen 

zijn indien de procedures dezelfde partijen, hetzelfde 

voorwerp en dezelfde grond hebben, maar een vordering 

tot nietigverklaring heet  een ander voorwerp dan een 

66 De Benelux kent een (beperktere) oppositieprocedure; de andere 
procedures moeten nieuw worden georganiseerd.
67 Art. 55 MRL.
68 Wet van 11 september 2016 «houdende instemming met het Pro-
tocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 
1965 betref ende de instelling en het statuut van een Benelux-Ge-
rechtshof» (BS 21 november 2016). Nederland en Luxemburg legden 
hun goedkeuringsakten reeds neer op respectievelijk 13 juni 2014 en 
23 mei 2016.
69 Protocol van 21 mei 2014 «tot wijziging van het Benelux-Verdrag 
inzake de intellectuele eigendom met het oog op het toekennen van 
een nieuwe bevoegdheid voor het Benelux-Gerechtshof om als be-
roeps- en cassatierechter op te treden voor beslissingen van het BBIE», 
Benelux Publicatieblad 2014, nr. 7, p. 46.
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oppositie, zoals dat eveneens het geval is voor vorderin-

gen voor respectievelijk een Unierechtbank en een nati-

onaal merk.70 Deze autonomie van de systemen geldt ook 

in omgekeerde richting: de geldigheid van nationale mer-

ken – zelfs al kan overtuigend worden aangevoerd dat 

die daadwerkelijk beschrijvend van aard zijn en dus tot 

een ongewenst monopolie kunnen bijdragen – kan niet 

worden betwist in het kader van een oppositieprocedure 

tegen een Uniemerkaanvraag. Dit kan enkel via een nie-

tigheidsprocedure in de betrokken lidstaat worden ver-

holpen.71

2° Geldigheidsvereisten – weigerings- (en nietigheids-)

gronden

Vereiste van onderscheidend vermogen. De rechtspraak 

reikt opnieuw mooie voorbeelden aan van woordte-

kens die wegens een gebrek aan onderscheidend ver-

mogen geen geldig merk kunnen vormen. Het gaat om 

woorden(combinaties) die inherent dit vermogen mis-

sen of die een zodanig rechtstreeks en concreet verband 

hebben met de waren of diensten dat het betrokken pu-

bliek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een 

beschrijving van deze waren of diensten of één van hun 

kenmerken kan zien. Op die grond werden geweigerd 

of nietig verklaard: Pianissimo voor apparaten als was-

machines en stofzuigers,72 Extra en Choice voor (Volks)

wagens,73 2Good voor snoepgoed,74 Revolution voor i -

nanciële dienstverlening,75 Rescue voor verzorgingspro-

ducten, dranken en voedingssupplementen76 en Flex voor 

hoortoestellen.77 Zodra wordt vastgesteld dat het teken 

geen direct verband met waren of diensten vertoont, bv. 

omdat een zekere cognitieve inspanning van de betrok-

ken consument wordt vereist, doorstaat het de toets van 

deze absolute grond. Toegegeven, Hot Sox voor kousen of 

sokken78 en de slogan Wet Dust Can’t Fly voor kuispro-

ducten79 ontlokken een glimlach. Maar ook van Best voor 

70 HvJ 21  juli 2016, C-226/15 P, Apple and Pear Australia en Star 
Fruits Dif usion t/ EUIPO.
71 HvJ (Grote kamer) 8 november 2016, C-43/15 P, Bosch & Siemens 
t/ EUIPO, punt 68.
72 Ger.EU 21  januari 2015, T-11/14, Grundig Multimedia AG t/ 
BHIM.
73 Ger.EU 28  april 2015, T-216/14 en Ger.EU 22  oktober 2015, 
T-431/14, Volkswagen t/ BHIM.
74 Ger.EU 25 september 2015, T-366/14, August Storck t/ BHIM.
75 Ger.EU 2 juni 2016, T-654/14, Revolution t/ EUIPO.
76 Ger.EU 29  september 2016, T-337/15, Bach Flower Remedies t/ 
EUIPO.
77 Ger.EU 7 oktober 2015, T-187/14, Sonova Holding t/ BHIM.
78 Ger.EU 26  februari 2016, T-543/14, Provima Warenhandels t/ 
BHIM & Renfro.
79 Ger.EU 22  januari 2015, T-133/13, Pro-Aqua International t/ 
BHIM.

lasersorteerapparaten,80 Tafel voor voedselbanken,81 Se-

ven Cycles voor i etsen,82 Scope voor i nanciële diensten83 

en Aroma voor keukenapparatuur84 werd geoordeeld dat 

ze een zekere pregnantie bezitten. Het zal voorts niet 

verbazen dat plaatsnamen als Niagara voor water85 en 

Suedtirol voor administratieve diensten86 werden afgewe-

zen, dit in tegenstelling tot Neuschwanstein geregistreerd 

door de Vrijstaat Beieren87 en Oxford voor i etsen,88 die 

de Chiemsee test doorstonden.

Wat woordtekens betret  die in een gestileerde vorm 

– dus als beeldmerk – worden aangevraagd, noteren we 

zowel meer consistentie als een verstrenging in de recht-

spraak. Die volgen uit een gemeenschappelijk standpunt 

dat de merkenbureaus in het kader van een convergentie-

programma hebben afgesproken.89 Dit standpunt ligt in 

de lijn van de rechtspraak van het Gerecht die, bijvoor-

beeld, de afwijzing bevestigde van het woordteken Triple 

Bonus, voorgesteld in een lichtjes gestileerd wit letterty-

pe, omgeven door zwart, blauw en geel. Deze toevoegin-

gen vormen slechts eenvoudige decoratieve elementen die 

niet volstaan om het beschrijvend karakter van het teken 

op te hef en.90 Met een vergelijkbare motivering werden 

de beeldmerken (gestileerde woordtekens) Splendid voor 

tassen,91 Hot voor cosmetische producten,92 Caf e Nero 

voor koi  e,93 Mark1 voor tabaksproducten,94 Start Up 

Initiative voor reclamediensten95 en Smarter Travel voor 

reizen96 verworpen.

80 Brussel 24 juni 2015, Tomra t/ BBIE, IRDI 2015, 230.
81 Ger.EU 18  september 2015, T-710/13, Bundesverband Deutsche 
Tafel t/ BHIM.
82 Brussel 24 november 2015, IRDI 2016, 183.
83 Ger.EU 16 maart 2016, T-90/15, Schoeller Corporation t/ EUIPO 
& Sqope SA.
84 Ger.EU 12  mei 2016, T-749/14, Hung-Yuan Chang t/ EUIPO & 
BSH Hausgeräte.
85 Ger.EU 27 april 2016, T-89/15, Niagara Bottling t/ EUIPO.
86 Ger.EU 20 juli 2016 , T-11/15, Internet Consulting t/ EUIPO.
87 Ger.EU 5 juli 2016, T-167/15, Bundesverband Souvenir t/ EUIPO 
& Freistaat Bayern.
88 Nietigheidsvordering verworpen door Antwerpen 9  mei 2016, 
ICIP 2016, 666.
89 Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke 
praktijk van onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrij-
vende/niet-onderscheidende woorden (CP3) van 2 oktober 2015.
90 Ger.EU 14 januari 2016, T-318/15, Zitro IP t/ BHIM, punt 30.
91 Ger.EU 21 mei 2015, T-203/14, MO Industries t/ BHIM.
92 Ger.EU 15  juli 2015, T-611/13, Australian God LLC t/ BHIM & 
Ef ect Management. Het teken werd wel geldig bevonden voor reini-
gings- en ontvettingsproducten.
93 Ger.EU 27  oktober 2016, T-37/10 en T-29/16, Caf è Nero Group 
t/ EUIPO.
94 Ger.EU 12  mei 2016, T-32/15 (beeldmerk) en T-844/14 (woord-
merk), Grand River Enterprises t/ EUIPO.
95 Ger.EU 15 december 2016, T-529/15, Intesa Sanpaolo t/ EUIPO.
96 Ger.EU 9 november 2016, T-290/15, Smarter Travel Media t/ EU-
IPO.
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Wat niet-woordgebonden beeldmerken betret , kun-

nen eenvoudige geograi sche lijnen evenmin overtuigen, 

zoals een groene octogonale vorm voor publiciteitsdien-

sten97 of de loutere contouren (niet opgevuld noch inge-

kleurd) van het embleem van FC Barcelona.98 Zelfs het 

meer uitgewerkte silhouet van een bodybuilder werd 

beschrijvend bevonden voor voedingssupplementen, di-

eetproducten en kleding.99 Zo ook de contourvorm van 

zonnepanelen,100 van het schaakbordpatroon gebruikt 

door Vuitton101 en van speelborden voor gezelschapsspel-

len.102 We zagen ook voor het eerst een afwijzing van een 

klankmerk (beltoon) wegens zijn banaliteit: het teken be-

perkte zich tot de herhaling van twee identieke noten.103

Vormmerken worden aanvaard indien ze op signii -

cante wijze afwijken van wat gangbaar is in de betrokken 

sector. We weten uit het verleden dat deze drempel niet 

evident is voor l essen.104 Dat bleek eveneens het geval 

voor de vorm van een haltervormige tandenborstel,105 

van een speeldoos met houten blokken,106 van een cilin-

dervormige opgerolde Mexicaanse tortilla (taco)107 en 

van een Land Rover (auto’s).108 Sommige vormen – en in 

de nieuwe MVO en MRL ook andere kenmerken van wa-

ren – zijn nooit toegestaan, omdat ze de aard van de waar 

of hun wezenlijke waarde uitmaken of omdat ze nood-

zakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. 

In de besproken periode heet  de vier-repen vorm van 

de KitKat-chocoladewafel de vaste rechtspraak van het 

Philips driekoppige scheerapparaat, het Lego-blokje109 

en de Trip-Trap-kinderstoel verder veri jnd. We leerden 

al uit laatstgenoemde zaak dat men de drie verschillen-

de uitsluitingsgronden niet gewoon mag optellen om tot 

97 Ger.EU 25 september 2015, T-209/14, Carsten Bopp t/ BHIM.
98 Ger.EU 10  december 2015, T-615/14, Fútbol Club Barcelona t/ 
BHIM.
99 Ger.EU 29  september 2016, T-335/15, Universal Protein Supple-
ments Corp t/ EUIPO.
100 Ger.EU 24 nov. 2016, T-578/15 en T-614/15, Azur Space Solar Po-
wer t/ EUIPO.
101 Ger.EU 21  april 2015, T-360/12 en T-359/12 (beroep afgewezen 
C-363/15P).
102 Ger.EU 3  maart 2015, gevoegde zaken T-492/13 en T-493/13, 
Schmidt Spiele t/ BHIM).
103 Ger.EU 13 september 2016, T-408/15, Globo Comunicação e Par-
ticipações t/ EUIPO.
104 Zie (bevestiging van) afwijzingen door HvJ 7 mei 2015,  C-445/13 
P, Voss of Norway t/ BHIM (Voss l es); Ger.EU 14 jan. 2015, T-70/14 
(l es Meltwater); Ger.EU 16  juni 2015, T-654/13, Gako Konietzko 
t/ BHIM (l es vloeibare zeep); Ger.EU 24  februari 2016, T-411/14, 
h e Coca-Cola Company t/ BHIM (Coca-colal es zonder groeven).
105 Ger.EU 14 juni 2016, Loops t/ EUIPO, T-385/15.
106 Ger.EU 16  maart 2016, T-363/15, Työhönvalmennus Valma t/ 
BHIM.
107 Ger.EU 29 juni 2015, T-618/14, Grupo Bimbo t/ BHIM, bevestigd 
door HvJ 15 maart 2016, C-476/15 P.
108 Ger.EU 25 november 2015, T-629/14, Jaguar Land Rover t/ BHIM.
109 Van de Lego-i guurtjes werd in de besproken periode vastgesteld 
dat hun vorm niet noodzakelijk is voor een technisch resultaat (Ger.
EU 16 juni 2015, T-395/14, Best-Lock t/ BHIM).

een weigering te besluiten. Als, zoals in de zaak-KitKat, 

een vorm drie wezenlijke kenmerken bezit, waarvan één 

voortvloeit uit de aard van de waar en de twee andere 

noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrij-

gen, moet minstens een van de weigeringsgronden volle-

dig van toepassing zijn (quod non).110 Bij het onderzoek 

of een vorm een technische oplossing biedt, moet ook 

rekening worden gehouden met functionele elementen 

die niet zichtbaar zijn, zoals het draaivermogen. Dit bleek 

nefast voor de registratie (vernietigd) van de «vorm van 

een kubus met vlakken in een roosterstructuur», alias de 

iconische Rubik’s puzzelkubus.111

3° Beschermingsomvang

a) Inbreukgronden (oppositie- en nietigheidsgronden)112

Er is sprake van dubbele identiteit (inbreukgrond a) bij 

de vorm van het chocoladetablet «Belgid’Or» ten nadele 

van het vormmerk Côte d’Or. Verweerster gebruikt een 

vorm die identiek is (aaneengeschakelde repen met ho-

rizontaal langgerekte en bovenaan lichtjes afgetopte pi-

ramides), zonder wijziging of toevoeging. De verschillen 

zijn onbeduidend en kunnen aan de aandacht van de ge-

middelde consument ontsnappen. De aaneengeschakelde 

repen van verweerster worden bij de consumptie in indi-

viduele repen verdeeld en als zodanig door het relevante 

publiek waargenomen.113 Zo ook is het gebruik door Levi 

Strauss van het teken Weekday voor vrijetijdskleding 

wel degelijk een gebruik van een identiek teken als merk, 

waarbij ab reuk wordt gedaan aan de herkomstaandui-

dingsfunctie of het onderscheidend vermogen van het 

identieke woordmerk van Fabric Retail.114

Verwarringstichtende overeenstemming tussen tekens 

(inbreukgrond b) werd aanwezig geacht in de procedure 

waarbij de houder van het oudere beeldmerk Lacoste op-

trad tegen de aanvraag voor het Beneluxwoordmerk «Eau 

Croco» voor parfums evenals tegen het beeldmerk van 

een krokodil met het woordelement «Kajman».115 Tot 

verwarringsgevaar werd eveneens besloten in de oppo-

sitieprocedure ingesteld door de houder van het Deense 

woordmerk Eurodent tegen de aanvrager van het Unie-

woordmerk «Curodont», beide voor tandpasta,116 de hou-

der van het woordmerk Red Bull tegen het aangevraagde 

110 HvJ 16 september 2015, C-215/14, Nestlé t/ Cadbury, verklaring 
voor recht sub 1.
111 HvJ 10 november 2016, C-30/15 P, Simba Toys t/ EUIPO & Seven 
Towns.
112 De oudere, aanvallende, merken worden cursief aangegeven.
113 Brussel 27  januari 2015, IRDI 2015, 157 ICIP 2015, 312, Krat  
Foods t/ Natrajacali.
114 Brussel 23 juni 2015, IRDI 2015, 236.
115 Respectievelijk Den Haag 26 januari 2016, ICIP 2016, 85 en Ger.
EU 30 september 2015, T-364/13, Kajman t/ BHIM.
116 Ger.EU 10 maart 2016, T-53/15, Credentis t/ BHIM & Aldi.
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Uniewoordmerk «Bulldog» voor energiedranken117 en de 

houder van het oudere Uniewoordmerk Clan MacGregor 

tegen de aanvraag voor het Uniewoordmerk «clan» voor 

schotse whisky.118 Omdat het publiek van het oudere in-

ternationaal merk Coco dit teken opvat als een verwijzing 

naar de voornaam van de bekende grondlegster Coco 

Chanel, werd de oppositie tegen het merkdepot «Coco 

de Mer» toegewezen, zelfs al kan het woord «coco» als 

beschrijving van «kokos», een geur, worden opgevat.119 

De inbreukprocedure op basis van het oudere Benelux-

beeldmerk Belga leidt tot een gebruiksverbod van het 

teken «B» voor identieke waren (sigaretten).120 Ook het 

Beneluxmerk Spa wordt opnieuw met succes ingezet ach-

tereenvolgens tegen het aangevraagde Uniebeeldmerk 

«Oleospa»121 en tegen «Manea Spa»,122 telkens voor cos-

metische producten. Spraakmakend was de afwijzing van 

de aanvraag voor het Uniebeeld- en woordteken «Skype» 

na oppositie door het oudere in 2003 gedeponeerde Unie-

woordmerk Sky.123 Dat we nog steeds «skypen», is te ver-

klaren door een akkoord tussen de partijen, waarbij de 

oppositie werd ingetrokken.124 Twee beeldmerken ma-

ken een sprong: de van rechts springende (Puma) rook at 

wint het in een oppositie tegen een vanuit links sprin-

gend roofdier.125 En Adidas blijt  op haar strepen staan: 

een sportschoen met twee schuine horizontale strepen 

wekt verwarring met haar bekende driestrepenmerk.126 

Het Hof van Justitie beantwoordde vragen van het Brus-

selse Hof van Beroep over de beoordeling van tekens met 

Arabische woorden (oudere Uniebeeldmerken El Benna 

en El Bnina in een oppositie tegen het aangevraagde Be-

neluxbeeldmerk «El Baina»). Wanneer de voor de waren 

relevante consument (in casu het moslimpubliek) een ba-

siskennis heet  van een andere niet-oi  ciële EU-taal, zo-

als het Arabisch, moet bij de beoordeling van de foneti-

sche en begripsmatige gelijkenissen wel degelijk rekening 

worden gehouden met de uitspraak en betekenis van de 

dominante Arabische woorden in Latijns en Arabisch 

117 Ger.EU 5 februari 2015, T-78/13, Red Bull t/ Sun Mark.
118 Ger.EU 24 november 2016, T-250/15, Speciality Drinks t/ EUIPO 
& William Grant.
119 Den Haag 26 januari 2016, IEFbe 1801, Chanel t/ Pacogi.
120 Antwerpen 1 februari 2016, ICIP 2016, 92.
121 Ger.EU 27  februari 2015, T-377/12, Spa Monopole, compagnie 
fermière de Spa t/ BHIM.
122 Ger.EU 17 maart 2015, T-611/11, Spa Monopole t/ BHIM.
123 Ger.EU 5 mei 2015, T-423/12, Skype t/ BHIM & Sky.
124 HvJ 20  januari 2016, C-383/15P, Skype t/ BHIM & Sky (beroep 
zonder voorwerp na akkoord tussen de partijen waarbij de oppositie 
werd ingetrokken).
125 Ger.EU 25 februari 2016, T-692/14, Puma t/ BHIM & Sinda Po-
land.
126 Ger.EU 21 mei 2015, T-145/14, Adidas t/ BHIM & Shoe Branding 
Europe. Andere voorbeelden (in de VS) zijn de oppositie die Adidas 
op 31 oktober 2016 indiende tegen de merkaanvraag van FC Barcelo-
na voor het design van de bekende blauw-rood gestreepte Barca-shirt 
en de inbreukvordering ingeleid in februari 2017 tegen concurrent 
Puma wegens een nieuwe sportschoen met strepen.

schrit  in de respectieve tekens.127 Naast de tekens moe-

ten ook de waren/diensten overeenstemmen. Dit was het 

geval voor respectievelijk rijst en miso in verband met het 

identieke teken Hikari.128 Sportartikelen en kinderspeel-

goed werden daarentegen niet soortgelijk bevonden.129

Geen verwarringstichtende overeenstemming. Kinder-

merken duiken regelmatig op in overzichten van recht-

spraak. Een oppositie tegen de aanvraag van het Unie-

woordmerk «Merlin’s Kinderwelt», beide voor onderwijs 

en ontspanning, kon niet slagen.130 Om bij chocolade te 

blijven: anders dan voor het vormmerk (supra, a), werden 

de woordmerken Côte d’Or en Belgid’Or niet overeen-

stemmend geacht.131 Ook G-Star Raw faalde in haar op-

positie tegen het aangevraagde Uniewoordmerk «h e Art 

Of Raw» voor kleding waartegen zij haar oudere Unie-

beeldmerk met het woordelement «Art» had ingezet.132 

Zo ook kon het oudere internationale beeldmerk myShoes 

de registratie van het beeldmerk van een schoen met rode 

zool van Louboutin niet tegenhouden.133

De ruimere beschermingsomvang voor bekende merken. 

Bewijs van bekendheid van een Uniemerk – met als vaste 

rechtspraak dat één lidstaat kan volstaan134 – moet niet 

noodzakelijk worden geleverd in de lidstaat van het ge-

ding.135 In dat geval is wel vereist dat een commercieel 

niet te verwaarlozen deel van dit publiek het oudere Unie-

merk kent en in verband brengt met het jongere nationale 

merk, en dat er, gelet op alle relevante omstandigheden, 

op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op 

het Uniemerk of daartoe een ernstig gevaar bestaat. Ver-

volgens moet een verband tussen de tekens worden aan-

getoond. Zelfs bij onbetwistbaar bekende merken – zo-

als Swatch (uurwerken) – mag men daar niet te snel van 

uitgaan. Een verband werd alvast niet bewezen geacht in 

de oppositie tegen de aanvraag voor het Uniewoordmerk 

«Swatchball» (productie van i lms en tv-programma’s).136

Ten slotte is het bewijs van enige vorm van schade aan 

het bekende merk vereist. Die kan bestaan in ab reuk aan 

het onderscheidend vermogen (verwatering), waarbij het 

127 HvJ 25 juni 2015, C-147/14, Lout i t/ AMJ Meatproducts.
128 Ger.EU 11 december 2015, T-751/14, Hikari t/ BHIM & Hishimo-
to.
129 Ger.EU 2 juli 2015, T-657/13, BH Stores t/ BHIM & Alex Toys (ou-
der merk Alex v. aanvraag «Alex»).
130 Ger.EU 20 september 2016, T-565/15 en T-566/15, Excalibur City 
t/ EUIPO & Ferrero.
131 Brussel 27 januari 2015, IRDI 2015, 157.
132 Ger.EU 28 september 2016, T-593/15, h e Art Company t/ EUIPO 
& G-Star Raw.
133 Ger.EU 16 juli 2015, T-631/15, Roland t/ BHIM & Louboutin.
134 De criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld m.b.t. het nor-
male gebruik van het EU-merk, zijn hier niet van toepassing, aldus 
het Hof in dezelfde zaak.
135 HvJ 3  september 2015, C-125/14, Iron&Smith t/ Unilever, 
(«Impulse»/«Be impulsive»).
136 Ger.EU 19 mei 2015, T-71/14, Swatch t/ BHIM & Panavision Eu-
rope.
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Gerecht, na de vingertik van het Hof van Justitie daar-

over, de door dit Hof voorgeschreven bewijslast van een 

wijziging van het economisch gedrag van de consument 

toepast.137 Tot het bestaan van een dergelijke gedragswij-

ziging besluit de appelrechter in een zaak die Adidas in-

stelt tegen het gebruik van twee strepen op kleding van 

H&M.138 Aantasting kan ook de vorm aannemen van 

parasiteren (kielzog varen of aanhaken), zoals werd vast-

gesteld m.b.t. de aanvraag «Kenzo» voor o.m. wijn en al-

coholische dranken, na oppositie door het bekende merk 

Kenzo,139 van «Maccof ee» voor dranken, na oppositie 

door McDonald’s140 en van «Spa Wisdom» voor cosmeti-

sche middelen, na oppositie door Spa.141

Gebruik van een merk in een domeinnaam is in de 

Benelux te kwalii ceren als een inbreuk op inbreukgrond 

sub d).142 Deze inbreukgrond werd anderzijds niet van 

toepassing geacht bij gebruik van de letters «O2» uit het 

overeenstemmende merk O2, maar louter als titel van een 

boek over «De ordelijke Opdeling van België Zuurstof 

voor Vlaanderen».143

b) Beperkingen en uitzonderingen op het merkrecht

Ouder recht van plaatselijke betekenis. Een beeldmerk 

met de (louter beschrijvende) woorden La Toiture kan 

geen bescherming opeisen tegen het gebruik van deze 

woorden als (oudere) maatschappelijke benaming die de 

uitzondering van art. 2.23.2 BVIE kan inroepen.144 Ove-

rigens faalde ook de inbreukvordering.

Refererend gebruik. Gebruik van het merk Laser kan 

noodzakelijk zijn om het publiek volledige en begrijpe-

lijke informatie te verstrekken over de bestemming van 

onderdelen of accessoires voor boten. Toevoeging van het 

voorvoegsel «Replica» is evenwel niet in overeenstem-

ming met de vereiste van een «eerlijk gebruik in de han-

del en nijverheid».145

Uitputting. Zwitserland maakt geen deel uit van de 

EER en er kan dus geen sprake zijn van uitputting voor 

137 Ger.EU 5  februari 2015, T-570/10 RENV, Environmental Manu-
facturing t/ BHIM (beeldmerk «wolfskop»).
138 Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015, BIE 2016, 47 (in het 
kort).
139 Ger.EU 22 januari 2015, T-322/13, Tsujimoto t/ OHMI (zie ook: 
T-393/12).
140 Ger.EU 5 juli 2016, T-518/13, McDonald’s t/ EUIPO & Future En-
treprises. In deze zaak werd ook besloten dat de van het merk Mc-
Donald’s afgeleide merken McMui  n, McRib, McFlurry, Chicken Mc-
Nuggets, McChicken en Egg McMui  n voldoen aan alle voorwaarden 
om een «merkenfamilie» te vormen.
141 Ger.EU 16 maart 2016, T-201/14, h e Body Shop t/ BHIM & Spa 
Monopole.
142 Brussel 10  juni 2016, ICIP 2016, 648 (domeinnaam «artbrussels.
com»).
143 Brussel 2  juni 2016, Algemeen Vlaams Belang t/ O2 Holdings, 
IEFbe 1899.
144 Brussel 13 mei 2016, Derbigum t/ Toiture, IEFbe 1961.
145 Antwerpen 19 januari 2015, Optiteam t/ Velum, ICIP 2015, 134.

(Xerox) printercartridges ak omstig van Zwitserse le-

veranciers. Of het merk in Zwitserland beschermd is, 

is in deze discussie niet relevant. Een beroep op uitput-

ting is overigens uitgesloten in geval van een contractu-

eel bedongen eigendomsvoorbehoud of ten aanzien van 

verbruiksgoederen die via een onderhoudscontract ter 

beschikking worden gesteld.146 De merkhouder kan zich 

eveneens verzetten tegen de verdere verhandeling van 

een geneesmiddel (Klyx) door een parallelimporteur die 

dit geneesmiddel in een nieuwe buitenverpakking heet  

omgepakt, wanneer het betrokken geneesmiddel in het 

(EER) invoerland kan worden verhandeld in dezelfde 

verpakking als in het (EER) uitvoerland en de importeur 

niet heet  aangetoond dat verhandeling ervan slechts op 

een beperkt deel van de invoermarkt mogelijk is.147 Uit-

putting kan evenmin worden ingeroepen tegen de ver-

koop van tweedehands Porsche-auto’s die in een «getune-

de» versie worden doorverkocht.148 Het enkele feit dat een 

systeem van exclusieve distributie wordt gehanteerd, is 

op zich niet voldoende voor de omkering van de bewijs-

last onder de Davidof -leer.149

4° Varia

Depot te kwader trouw. De Lindt-criteria zijn niet ex-

haustief: andere omstandigheden, zoals de oorsprong van 

het betwiste teken en het gebruik sinds zijn creatie, de 

commerciële logica die aan de basis van de merkaanvraag 

ligt en de chronologie van feiten die de aanvraag voor-

afgaan, mogen eveneens in acht worden genomen.150 De 

eerdere contractuele relatie die de merkdeposant had met 

een ex-bokser met de bijnaam «Tiger» en de chronologie 

van opeenvolgende feiten motiveren de nietigverklaring 

van de inschrijving «TGR Energy Drink» op grond van 

kwade trouw.151 Het aanvragen via een tussenpersoon 

van de vennootschapsnaam als merk («Llrg5») door een 

codirecteur gebeurde te kwader trouw.152

Vervallenverklaring wegens onbruik. Een objectief en so-

lide bewijs van een ef ectief en voldoende gebruik is vereist; 

vermoedens of waarschijnlijkheden volstaan niet.153 Een 

commercieel reëel gebruik van het beeldmerk Now (instal-

latie van sot ware) in Londen en de h ames-vallei alsook 

146 Brussel, 20 oktober 2015, IEFbe 1603.
147 HvJ 10 november 2016, C-297/15, Ferring t/ Orifarm.
148 Antwerpen 26 februari 2015, Luxury Car Selection t/ Porsche, BIE 
2015, 151 (verkort), IEFbe 1258.
149 Brussel, 6 oktober 2015, Diageo Brands t/ Alcimex, IEFbe 1955.
150 Ger.EU 26  februari 2015, T-257/11, Pangyrus Ltd t/ BHIM & 
RSVP Design («Colourblind» – geen kwade trouw).
151 Ger.EU 5 oktober 2016, T-456/15, Foodcare t/ EUIPO & Michal-
czewski.
152 Ger.EU 16  juni 2015, T-306/13, Silicium España Laboratorios t/ 
BHIM & LLR-G5.
153 Ger.EU 9  december 2015, T-354/14, Comercializadora Eloro t/ 
BHIM («Zümex versus aanvraag «Jumex» voor dranken – loutere im-
port met het oog op export naar Afrika is niet voldoende).
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in Berkshire, volstaat als bewijs van normaal gebruik.154 

Ook een gebruik in de distributiemarkt (met name op ver-

pakking, catalogi, publiciteitsmateriaal of facturen) is vol-

doende. Het is niet vereist dat de eindgebruiker het merk 

kan waarnemen.155 Het enkele gebruik van het merk Tel on 

voor eindproducten van derden die een van de merkhou-

der ak omstig ingrediënt bezitten, volstaat niet als normaal 

gebruik.156 Een bewijs van gebruik van het beeldmerk 

Aldi enkel op verpakkingen en zonder de bonnetjes van 

elke verkoop of ander bewijs, zoals verkoopfacturen of de 

boekhouding betref ende de verkoop, volstaat evenmin.157 

Het gebruik van het teken in een gewijzigde vorm vormt 

op zich geen probleem158 voor zover de nieuwe look het 

onderscheidend vermogen niet aantast en er slechts sprake 

is van secundaire verschillen.159 De houder van een merk 

dat door de rechter vervallen werd verklaard (Upper en 

(gedeeltelijk) Upperdare), kan nog wel rechten die uit dat 

merk voortvloeien inroepen ten aanzien van andere per-

sonen dan haar wederpartij in de procedure van vervallen-

verklaring. Dit kan zij wel enkel doen in de periode waarin 

tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk 

of aanhangig zijn, maar niet meer zodra de beslissing on-

herroepelijk is geworden, ook al is het verval nog niet op-

genomen in het Merkenregister.160

Licenties. Een licentiehouder kan een vordering instel-

len wegens inbreuk op het EU-merk, ook al is de licen-

tie niet in het register ingeschreven. Dit volgt uit art. 23, 

eerste lid, EMVO dat moet worden gelezen in samenhang 

met al de bepalingen over het Uniemerk als deel van het 

vermogen.161

Een bevel tot staking bij inbreuk op een Uniemerk kan 

worden beperkt tot de lidstaten waar het verwarringsge-

vaar wordt aangetoond. De vraag daartoe en het nodige 

bewijs moeten door de verweerder worden aangedragen en 

niet door de rechter ambtshalve worden opgeworpen.162

Maatregelen ten aanzien van tussenpersonen. Met ver-

wijzing naar zijn Ebay-arrest besloot het Hof van Justitie 

dat een stopzettingsbevel ook ten aanzien van tussenper-

sonen van een fysieke marktplaats (in casu de uitbater 

154 Ger.EU 30 januari 2015, T-278/13, Now Wireless t/ BHIM.
155 Antwerpen 9 mei 2016, ICIP 2016, 666 («Oxford» voor i etsen).
156 Ger.EU 16 juni 2015, T-660/11, Polytetra t/ BHIM & EI DuPont 
de Nemours.
157 Ger.EU 15 december 2016, T-391/15, Aldi t/ EUIPO & Cantina 
Tollo.
158 Ger.EU 15  juli 2015, T-24/13, Cactus SA t/ BHIM, beroep han-
gende als C-501/15 P.
159 Antwerpen 1 februari 2016, ICIP 2016, 92.
160 BenGH 4 november 2016, BIE 2017, 37 (verkort), Upper At Home 
t/ h e Works.
161 HvJ 4  februari 2016, C-163/15, Youssef Hassan t/ Breiding Ver-
triebsgesellschat .
162 HvJ 22  september 2016, C-223/15, Combit Sot ware t/ Commit 
Business Solutions.

van markthallen die verkoopstanden aan marktkramers 

verhuurt) kan worden bevolen.163

Schadevergoeding. De «redelijke vergoeding» die de 

merkaanvrager met toepassing van art.  9ter MVO kan 

vragen, omvat de winsten die daadwerkelijk door derden 

zijn ontleend aan het gebruik van het merk in de periode 

tussen aanvraag en inschrijving. Dit begrip sluit daar-

entegen de compensatie van de uitgebreidere schade uit 

die de houder van het merk eventueel heet  geleden, met 

inbegrip van de eventuele immateriële schade.164 In deze 

zaak bevestigde het Hof ook dat een nationale regeling 

kan bepalen dat een inbreukverbod enkel wordt uitge-

sproken indien aldus gevorderd.
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V. Octrooirecht165

A. Wetgeving

1° Nationaal niveau

Op nationaal wetgevend vlak werden er een aantal wij-

zigingen aangebracht in Titel 1 «Uitvindingsoctrooien» 

in Boek XI van het Wetboek Economisch Recht (WER).

Europese octrooiaanvragen zullen enkel nog kunnen 

worden ingediend bij het Europese Octrooibureau en 

niet langer bij de Dienst Intellectuele Eigendom (hierna: 

«DIE»), tenzij deze de verdediging van het grondgebied 

of de veiligheid van de Belgische Staat kunnen aanbelan-

gen en door personen die de Belgische nationaliteit bezit-

ten of hun woonplaats of hun zetel in België hebben. De 

inwerkintreding van deze wijziging aan art. XI.82, §  1 

WER moet nog worden bepaald bij koninklijk besluit.166

163 HvJ 7  juli 2016, C-494/15, Tommy Hili ger t/ Delta Center, met 
verwijzing naar HvJ 12 juli 2011, C-324/10.
164 HvJ 22 juni 2016, C-280/15, Irina Nikolajeva t/ Multi Protect OÜ, 
(«HolzProf»).
165 Met dank aan Xanne Holvoet, advocaat.
166 Artt. 21 en 95 van de wet van 29 juni 2017 «houdende diverse be-
palingen inzake Economie», BS 6 juli 2016.
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Voor de validatie in België van een Europees octrooi 

zonder eenheidswerking, waarvan de vermeldingen van 

verlening, voortzetting in gewijzigde vorm of beperking 

vanaf 1  januari 2017 worden bekendgemaakt in het Eu-

ropees Octrooiblad moet er geen vertaling naar een na-

tionale taal meer worden ingediend op grond van het 

gewijzigde art. XI.83 WER.167 De DIE dient wel nog de 

vertalingen te ontvangen van de conclusies van Europese 

octrooiaanvragen op basis waarvan een redelijke vergoe-

ding geëist wordt met toepassing van art. Xl.82, § 3 WER.

Daarnaast werd de Belgische regeling inzake de i scale 

at rek van octrooi-inkomsten zoals bepaald in artt. 205 (1 

tot 4) en 236bis WIB 1992 met terugwerkende kracht op-

geheven op 1 juli 2016.168 Deze voldeed immers niet aan 

de voorwaarden van het zogenaamde BEPS-programma 

van de OESO (Base Erosion and Proi t Shit ing). Nieuw 

art. 543 WIB voorziet in een ruime overgangsregeling die 

van toepassing is tot 30 juni 2021. Intussen wordt er een 

nieuw stelsel van «vrijgestelde innovatie-inkomsten» uit-

gedacht dat de opgeheven octrooi-at rek zal vervangen.169

2° Europees niveau

De toepassing van Verordening 1257/2012170 tot instel-

ling van een Europees octrooi met eenheidswerking en 

Verordening 1260/2012171 met betrekking tot de verdere 

uitvoering van het eenheidsoctrooi door het vaststel-

len van de toepasselijke vertaalregelingen is nog steeds 

hangende in afwachting van de inwerkingtreding van 

de Internationale Overeenkomst tot oprichting van het 

eengemaakt octrooigerecht.172,173 Hiervoor moeten enkel 

nog Duitsland en het Verenigd Koninkrijk overgaan tot 

ratii catie. Ondanks de nakende «Brexit» volgend op het 

referendum van 23 juni 2016 heet  de Britse minister voor 

Intellectuele Eigendom in naam van de Britse regering op 

28  november 2016 aangekondigd de Overeenkomst wel 

degelijk te zullen ratii ceren.174

167 Artt. 22 en 96 van de wet van 29 juni 2017 «houdende diverse be-
palingen inzake Economie», BS 6 juli 2016.
168 Artt. 9-11 van de wet van 3 augustus 2016 «houdende dringende 
i scale bepalingen», BS 11 augustus 2016.
169 Zie: P. Van Den Berghe en P. Wouters, «Uitdoofscenario voor 
octrooiat rek in afwachting van nieuwe innovatieat rek», Fisc. Act. 
2016, al . 29, 6-8.
170 Verordening Raad en Parlement nr. 1257/2012 van 17 december 
2012 «tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het ge-
bied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming», Pb.L. 31 de-
cember 2012, al . 361, 1.
171 Verordening Raad nr. 1260/2012 van 17 december 2012 «tot het 
uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de 
instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de 
toepasselijke vertaalregelingen», Pb.L. 31 december 2012, al . 361, 89.
172 Art. 18 Verordening 1257/2012; art. 7 Verordening 1260/2012.
173 Overeenkomst betref ende een eengemaakt octrooigerecht van 
11 januari 2013, PI 148, COUR 77, 16351/12.
174 Zie: www.gov.uk, www.kluwerpatentblog.com.

Het Grondwettelijk Hof heet  het beroep tot vernieti-

ging van de wet van 27 mei 2014 «houdende instemming 

met de Overeenkomst betref ende het eengemaakt oc-

trooigerecht» ingesteld door de vzw European Sot ware 

Market Association verworpen, aangezien het buiten de 

toepasselijke termijn werd ingesteld.175

De Brussel Ibis Verordening 1215/2012 werd gewijzigd 

ter bepaling van de bevoegdheid van het eengemaakt oc-

trooigerecht als «gemeenschappelijk gerecht» en de er-

kenning en tenuitvoerlegging van de beslissingen ervan. 

De ingevoegde artt.  71bis-quinquies zijn van toepassing 

sinds 10 januari 2015.176 

Het Hof van Justitie van de EU heet  op 5 mei 2015 de 

nietigheidsberoepen van Spanje tegen de Verordeningen 

1257/2012 en 1260/2012 verworpen (zaken C-146/13 en 

C-147/13).177 Op 30  september 2015 heet  de Europese 

Commissie de deelname van Italië in de nauwere samen-

werking op het gebied van de instelling van eenheids-

octrooibescherming bevestigd (beslissing 2015/1753).178 

Spanje en Kroatië zijn de enige EU-lidstaten die niet deel-

nemen in deze samenwerking.

Ten slotte werd het achttiende ontwerp van de proce-

dureregels van het eengemaakt octrooigerecht van 19 ok-

tober 2015 aangenomen, onder voorbehoud van wijzigin-

gen inzake de gerechtstaksen.179

B. Rechtspraak

De rechtspraak in de betrokken periode is niet funda-

menteel gewijzigd, maar toch zijn er een aantal belangrij-

ke beslissingen genomen inzake enkele specii eke kwes-

ties, zowel op het niveau van de Belgische rechtspraak als 

op het niveau van het HvJ. Hieronder volgt een thema-

tisch overzicht.

1° Geldigheid

Overeenkomstig art.  XI.3 WER wordt een octrooi 

verleend voor een uitvinding die (i)  nieuw is, (ii)  op 

uitvinderswerkzaamheid berust en (iii) industrieel toe-

pasbaar is. Dezelfde octrooieerbaarheidsvoorwaarden 

zijn ook terug te vinden in art.  52, eerste lid Europees 

Octrooiverdrag (hierna: «EOV»). Daarnaast kan een 

octrooi slechts geldig zijn indien de uitvinding overeen-

komstig art. XI.18 WER en art. 83 EOV op een voldoen-

de en duidelijke wijze is omschreven opdat de vakman 

175 Grondwettelijk Hof 21  mei 2015, arrest nr.  71/2015, www.ie-fo-
rum.be.
176 Verordening Raad en Parlement nr. 542/2014 van 15 mei 2014 «tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012, met betrekking tot de 
toe te passen regels aangaande het eengemaakt octrooigerecht en het 
Benelux-Gerechtshof».
177 Zie: www.curia.eu.
178 Zie: http://eur-lex.europa.eu.
179 Zie: www.unii ed-patent-court.org.
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ze zou kunnen uitvoeren (het vereiste van «nawerkbaar-

heid»). Een octrooi is nietig als het toegevoegde materie 

bevat in de zin van art. XI.57, § 1, 3° WER, art. 123(2) 

EOV en art. 76(1) EOV.

Bij het onderzoek naar deze octrooieerbaarheids-

voorwaarden zal de rechter vertrekken vanuit de «stand 

van de techniek» en deze beoordelen vanuit het stand-

punt van de «vakman», waarbij een beroep wordt ge-

daan op de principes zoals deze werden ontwikkeld 

in de schoot van het Europees Octrooibureau (hierna: 

«EOB»), en zoals deze terug te vinden zijn in de zgn. 

«Onderzoeksrichtlijnen»180 en de «Rechtspraak van de 

Kamers van Beroep».

De dei nitie van de stand van de techniek in art. XI.6 

§ 2 WER sluit een ex-post-facto-analyse uit en de vakman 

is een gewone technicus die vertrouwd is met het tech-

nisch gebied waartoe de uitvinding behoort en die over 

de gemiddelde normale vakkennis en het verstand be-

schikt om de typische problemen waarmee hij in dit bij-

zondere gebied wordt geconfronteerd, op te lossen.181

De «nieuwheid» van een uitvinding kan overeen-

komstig art. XI.6 WER en art.  54 EOV slechts worden 

aangetast door een «compacte» anterioriteit, in die zin 

dat alle elementen van de uitvinding voordien in één 

schrit elijke of mondelinge beschrijving openbaar wer-

den gemaakt en een nietigheidsbezwaar kan niet wor-

den omzeild door in de conclusie beperkingen uit de 

beschrijving in te lezen.182

Overeenkomstig art. XI.7 WER en art. 56 EOV wordt 

een uitvinding aangemerkt als het resultaat van uitvin-

derswerkzaamheid indien deze voor de vakman niet 

op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de 

stand van de techniek. Een uitvinding moet dus getui-

gen van een originaliteit in die zin dat ze niet evident 

is voor iemand met een overeenstemmende technische 

achtergrond en vorming.183 In de betrokken periode 

past de Belgische rechtspraak nog steeds de door de 

Beroepskamers van het EOB ontwikkelde «probleem-

oplossing-test» («problem-solution-approach») toe om 

deze voorwaarde te beoordelen.184 De volgende stappen 

worden onderscheiden: (0)  voorafgaandelijk de rele-

vante vakman en de relevante algemene kennis die deze 

vakman bezit identii ceren; (i) de meest nabije stand van 

de techniek identii ceren; (ii)  het «objectief technisch 

180 Guidelines for Examination in the European Patent Oi  ce, no-
vember 2016, http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
guidelines/e/index.htm.
181 Brussel 10  november 2015, 2015/KR/20, Astra Zeneca t/ Teva, 
ICIP 2015, al . 4, 661.
182 Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, Puratos t/ Dum Dum 
Doughnuts, www.ie-forum.be.
183 Gent 27 juni 2016, 2013/AR/2378, Syral t/ Roqette Frères, onuitg.
184 Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, Puratos t/ Dum Dum 
Doughnuts, www.ie-forum.be; Brussel 10  november 2015, 2015/
KR/20, Astra Zeneca t/ Teva, ICIP 2015, al . 4, 661; Brussel 20 septem-
ber 2016, 2016/KR/54, Novartis t/ Eurogenerics, onuitg.

probleem» identii ceren dat door de uitvinding wordt 

opgelost op basis van het verschil tussen de meest na-

bije stand van de techniek en de opgeëiste uitvinding 

en vervolgens het technisch ef ect dat door dit verschil 

wordt veroorzaakt; (iii) beoordelen of de oplossing on-

der het octrooi voor dit probleem voor de hand zou lig-

gen voor de vakman vanuit de meest nabije stand van 

de techniek.

In de zaak-Puratos t/ Dum Dum Doughnuts185 paste 

het Brusselse Hof van Beroep deze test als volgt toe. De 

vakman kon worden omschreven als iemand met een 

goede kennis van baktechnieken, in het bijzonder om 

donuts te bakken. De meest nabije stand van de tech-

niek is openbaar gemaakt door het sproeien van vet-

stof op de deegbal voor het rijzen. Het is irrelevant dat 

de betrokken publicatie – een recept uit 1996 – niet 

wordt vermeld in het octrooi. De opgeëiste uitvinding 

verschilt van deze stand van de techniek doordat de 

vetstof pas na het rijzen wordt gesproeid. Het door de 

octrooihouder ingeroepen technische ef ect van dit ver-

schil, namelijk dat het deeg tijdens het rijzen een huid 

vormt waardoor vet minder indringt, wordt afgewezen, 

omdat deze huid het gevolg is van het ak oelen van het 

deeg, wat niet wordt opgeëist in de in het geding zijnde 

octrooiconclusie. Het enige technische ef ect van dit 

verschil is een vlakker oppervlak van de deegbal. Het 

objectief technisch probleem is vervolgens het vinden 

van een bereidingsmethode waarbij het oppervlak van 

de deegbal vlak blijt . De opgeëiste oplossing is voor de 

hand liggend, gelet op de algemene vakkennis en het ge-

zond verstand van de vakman.

Er is sprake van toegevoegde materie in de zin van 

art. XI.57, § 1, 3° WER, wanneer het onderwerp van het 

octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de octrooi-

aanvraag zoals die is ingediend (art. 123, tweede lid EOV) 

of door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag zoals 

die is ingediend indien het octrooi is verleend op een af-

gesplitste aanvraag (art. 76, eerste lid EOV).

In de Ajinomoto-zaak verklaarde het Antwerpse Hof 

van Beroep het betrokken octrooi op deze grond gedeel-

telijk nietig in de zin van art. XI.57, § 2 WER, gelet op het 

standpunt van het college van deskundigen dat door weg-

lating uit de oorspronkelijke aanvraag van het conclusie-

kenmerk «ak omstig uit een Coryneforme bacterie» het 

betrokken gen ak omstig kon zijn uit andere bacteriën en 

bij uitbreiding om het even welk organisme, wat ook be-

vestigd werd door de toevoeging van «bijvoorbeeld» in de 

aangepaste beschrijving.186

In voormelde zaak-Puratos t/ Dum Dum Doughnuts 

oordeelde het Brusselse Hof van Beroep dat het ingeroepen 

hulpverzoek de nietigheid van het betrokken octrooi niet 

185 Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, Puratos t/ Dum Dum 
Doughnuts, www.ie-forum.be.
186 Antwerpen 14  september 2015, 2010/AR/2481, Helm t/ Ajino-
moto, www.ie-forum.be.

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen



d0c101a50930141f0109b69440430302

 Rechtskundig Weekblad 2017-18 | nr. 8 | 21 oktober 2017

 299

kon remediëren, aangezien het toegevoegde element «door 

middel van een geautomatiseerde sproeimachine» niet di-

rect en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvraag kon 

worden afgeleid. Het in het octrooi beschreven uitvoerings-

voorbeeld dat de enige basis biedt voor het element «sproei-

machine», betret  immers een zeer specii eke sproeimachine 

die werkt volgens een zeer specii eke technologie.187

In een van de vertakkingen van de Nouvag t/ Malak 

zaak verwierp de Rechtbank van Koophandel te Bergen 

een vordering tot nietigverklaring op grond van toege-

voegde materie. Ten aanzien van twee van de drie beweer-

delijk toegevoegde elementen oordeelde de rechtbank dat 

deze wel degelijk in de beschrijving van het betrokken 

octrooi werden geopenbaard. Belangrijker is echter dat 

de rechtbank ten aanzien van het derde element dan wel 

aanvaardde dat dit niet expliciet geopenbaard werd in het 

octrooi, maar daaraan toevoegde dat expliciete openba-

ring niet vereist is op grond van art. 123, tweede lid EOV. 

Ook elementen die de vakman impliciet zou lezen, kun-

nen in aanmerking worden genomen.188

In dezelfde zaak diende de rechtbank van koophan-

del zich ook uit te spreken over de kwestie of eenzelfde 

partij opnieuw de geldigheid van eenzelfde octrooi kan 

aanvechten op grond van dezelfde rechtsgronden als de 

eerdere nietigheidsvordering, maar dan in het licht van 

andere anterioriteiten. De rechtbank oordeelde dat nieu-

we documenten en anterioriteiten geen ab reuk doen aan 

het gezag van gewijsde van de eerdere beslissing. Om die 

reden verwierp zij de vordering tot nietigverklaring voor 

zover zij gebaseerd was op rechtsgronden die reeds eerder 

waren ingeroepen.

Art.  XI.58 WER bepaalt de uitwerking van de nietig-

verklaring van een octrooi, meer bepaald het beginsel 

van terugwerkende kracht en de uitzonderingen hierop, 

zoals aanspraken op vergoeding van schade veroorzaakt 

door de nalatigheid of kwade trouw van de octrooihou-

der. In de zaak-Baeck Marine t/ Blommaert Scheepslui-

ken oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep in dit ver-

band dat er enkel sprake kan zijn van een fout of kwade 

trouw in het kader van de uitoefening van de rechten 

verbonden aan een octrooi in de zin van «in rechte op-

treden». De octrooihouder handelt niet foutief bij de aan-

vraag van een octrooi waarvan achteraf de geldigheid 

geheel of gedeeltelijk vervalt. Evenmin zou het niet spon-

taan beperken van een octrooi een aansprakelijkheid ten 

aanzien van alle mogelijke spelers op de markt inhouden, 

zonder dat de betrokkene enige handeling stelt om zijn 

octrooi af te dwingen door een inbreukprocedure, een 

beslagmaatregel of anderszins.189 In de Genentech-zaak 

voor het Hof van Justitie werd geoordeeld dat art.  101 

187 Brussel 15 september 2015, 2014/AR/885, www.ie-forum.be.
188 Kh. Henegouwen (afd. Bergen) 24 december 2015, Nouvag t/ Ma-
lak, A/14/929, JT 2016, 68.
189 Antwerpen 7 december 2015, 2013/AR/1743, IRDI 2016, 158.

VWEU niet verhindert dat de licentienemer na de nie-

tigverklaring van het in licentiegegeven octrooi royalty’s 

moet blijven betalen voor de volledige looptijd van de 

overeenkomst, mits hij deze binnen een redelijke termijn 

vrij kan opzeggen.190

2° Octrooi-inbreuken

Om een octrooi-inbreuk te kunnen vaststellen, bepalen 

de Belgische rechters eerst de beschermingsomvang van 

het octrooi waarop beweerdelijk inbreuk wordt gepleegd. 

Dit gebeurt in overeenstemming met art. XI.28, 1 WER 

en art. 69(1) EOV, zoals verduidelijkt in het Interpretatief 

Protocol van het EOB aan de hand van de octrooiconclu-

sies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot 

uitleg van de conclusies, en gelezen vanuit het standpunt 

van de vakman.191

Het bepalen van de beschermingsomvang dient ook 

voldoende rekening te houden met elk element dat ge-

lijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven ele-

ment overeenkomstig art. XI.28, 2 WER. Op deze grond 

worden inbreuken bij wijze van equivalentie beteugeld. 

In de zaak-Saint-Gobain t/ Knauf heet  het Hof van Cas-

satie geoordeeld dat de leer van het «prosecution history 

estoppel» de octrooihouder echter belet om een beper-

kende wijziging aan de octrooiconclusie («glasvezels met 

een diameter van minder dan 8μm») in de verleningsfase 

ongedaan te maken onder het mom van equivalentie, 

zelfs ondanks de afwezigheid van een nieuw technisch 

ef ect van de namaak (glasvezels met een diameter van 

méér dan 8μm). Aangezien een octrooi een monopo-

lie impliceert dat afwijkt van de ondernemingsvrijheid, 

moet het restrictief geïnterpreteerd worden.192

Op grond van art. XI.29, §  1, a) WER heeft de oc-

trooihouder het recht om iedere derde die niet zijn 

toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden 

om een voortbrengsel waarop het octrooi betrekking 

heeft, aan te bieden. In dit verband heeft het Hof van 

Cassatie in de Nouvag t/ Malak-zaak geoordeeld dat 

het aanbod van een inbreukmakend product vanuit 

het buitenland toch een inbreuk kan uitmaken op het 

Belgische (onderdeel van het octrooi), wanneer dit 

aanbod een concrete uitwerking heeft op het Belgi-

sche grondgebied. Het aanbod wordt hier bedoeld in 

de algemene zin, niet beperkt tot verkoop, en ook de 

manier waarop het aanbod wordt gedaan heeft weinig 

belang. Het volstaat dat de aanbieder bereid is om het 

product beschermd door het octrooi te leveren onder 

190 HvJ 7 juli 2016, C-567/14, www.ie-forum.be.
191 Kh. Brussel 11 december 2015, A/08/01675, Docpharma en Mithra 
t/ MSD en Organon, onuitg.; Kh. Brussel 29 januari 2016, A/13/6945, 
Novartis t/ Mylan, onuitg.: Kh. Brussel 16  maart 2016, A/15/01964, 
Novartis t/ Teva, www.ie-forum.be.
192 Cass. 12 maart 2015, C.14.0098.F, Saint-Gobain t/ Knauf, Arr.Cass. 
2015, 725, www.ie-forum.be.
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de voorwaarden van het aanbod, ongeacht of het in-

breukmakende product al fysiek bestaat op het mo-

ment van het aanbod.193

Wat betret  het verbod om zonder toestemming van de 

octrooihouder een geoctrooieerde werkwijze voor toe-

passing op Belgisch grondgebied te gebruiken of aan te 

bieden zoals bepaald in art. XI.29, § 1, b) WER, heet  het 

Brusselse Hof van Beroep geoordeeld dat er slechts «ge-

bruik» is indien de inbreukmaker hetzelfde pad als de 

octrooihouder volgt om tot een specii ek product te ko-

men. Bovendien kan er volgens het hof geen sprake zijn 

van «gebruik» wanneer het (beweerdelijk) inbreukma-

kende proces wordt uiteengezet in een aankondiging/be-

stek van een overheidsopdracht. Een dergelijke handeling 

is geen gebruik of exploitatie of aanbod daartoe, maar 

slechts een handeling ter voorbereiding hiervan. Het aan-

bod om een bepaalde werkwijze te gebruiken gaat uit van 

de deelnemer die inschrijt  op de overheidsopdracht.194

Daarnaast heet  de Rechtbank van Koophandel te Gent 

via een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof ook 

gepeild naar het discriminatoire karakter van de inter-

pretatie die zowel een aanbod in België als de daaropvol-

gende toepassing in België van de geoctrooieerde werk-

wijze vereist om tot een inbreuk onder art. XI.29, § 1, b) 

WER te besluiten.195

Het verbod om zonder toestemming van de octrooi-

houder een voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de 

werkwijze waarop het octrooi betrekking heet  is verkre-

gen, aan te bieden in de zin van art. XI.29, § 1, c) WER, 

vereist niet dat in het aanbod alle essentiële elementen 

met het oog op de totstandkoming van een overeenkomst 

aanwezig moeten zijn.196 In casu werd op de website van 

de inbreukmaker aan de bezoeker de vraag gesteld of 

hij het betrokken voortbrengsel lysine wilde bestellen of 

hierover meer informatie wenste te verkrijgen.

De opslag in België onder een extern transitregime en 

de distributie van producten vanuit België naar andere 

landen kunnen volgens de Voorzitter van de Rechtbank 

van Koophandel te Brussel geen handelingen zijn waar-

van de octrooihouder de staking kan vorderen.197

Op grond van art. XI.335 WER heet  de octrooihou-

der recht op vergoeding van alle schade geleden door de 

octrooi-inbreuk. In de zaak-Malvern t/ Occhio heet  het 

Hof van Beroep te Bergen de schade voor de aantasting 

van het monopolie – «het imago van exclusiviteit of avant 

193 Cass. 19 februari 2016, C.14.0328.F, Nouvag t/ Malak, www.juri-
dat.be.
194 Brussel 4  februari 2016, Franki Construct t/ Infrabel, 2010/
AR/3372, ICIP 2016, 380.
195 Kh. Gent 4 februari 2016, A/13/02396 en A/13/02618, PTi t/ Euro-
plasma, www.ie-forum.be.
196 Antwerpen 14  september 2015, 2010/AR/2481, Helm t/ Ajino-
moto, www.ie-forum.be.
197 Vz. Kh. Brussel 14 september 2016, A/16/00740, B Braun t/ Becton 
Dickinson, www.ie-forum.be.

garde technologie» – van de octrooihouder ex aequo et 

bono begroot op 250.000 euro, gelet op de goedkopere 

prijs van het inbreukmakende product, het gespeciali-

seerde en gesloten karakter van de betrokken markt, de 

lange houdbaarheidsduur van het betrokken product en 

de onbekendheid van de octrooihouder in vergelijking 

met de gevestigde waarde die de inbreukmaker uitmaakt. 

De gevorderde gemiste royalty’s werden daarentegen af-

gewezen, omdat niets de octrooihouder verhinderde om, 

gelet op de beperkte omvang van de betrokken Belgische 

markt, zelf voldoende producten te produceren om deze 

markt te beslaan en zij was ook niet genoodzaakt om be-

roep te doen op licentienemers.

Ten slotte oordeelde het Hof van Justitie in de Huawei 

t/ ZTE-zaak198 dat het instellen door de houder van een 

standaard-essentieel octrooi van een inbreukvordering, 

nadat hij toezeggingen had gedaan aan een standaardi-

satieorganisatie om aan derden licenties te verlenen on-

der eerlijke, redelijke en niet-discriminatoire voorwaar-

den, geen misbruik van een machtspositie in de zin van 

art.  102 VWEU inhoudt wanneer 1) deze houder voor-

afgaandelijk de inbreukmaker kennis heet  gegeven van 

de inbreuk met vermelding van het betrokken octrooi en 

precisering van de wijze van de inbreuk en 2) nadat de in-

breukmaker zich bereid heet  verklaard om onder voor-

melde voorwaarden een licentieovereenkomst te sluiten, 

de houder een concreet en schrit elijk licentieaanbod doet 

en 3) de inbreukmaker het betrokken octrooi blijt  ge-

bruiken en niet met bekwame spoed gevolg geet  aan dit 

aanbod. De houder wordt op grond van art. 102 VWEU 

ook niet verboden om tegen de inbreukmaker een beroep 

wegens inbreuk in te stellen strekkende tot het verstrek-

ken van boekhoudkundige gegevens over de in het verle-

den verrichte handelingen van exploitatie van dit octrooi 

of tot schadevergoeding voor deze handelingen.

3° Houderschap

Krachtens art. XI.9, eerste lid WER komt het recht op 

een octrooi toe aan de uitvinder of zijn rechtverkrijgende. 

Als een derde de octrooiaanvraag heet  ingediend, hetzij 

voor een uitvinding die van de uitvinder of zijn rechtver-

krijgende ah andig is gemaakt, hetzij met terzijdestelling 

van een wettelijke of contractuele verplichting, wordt in 

art. XI.10 WER bepaald dat de benadeelde persoon kan 

eisen dat het octrooi aan hem wordt overgedragen. De 

opeisende partij draagt een dubbele bewijslast: 1) dat zij 

de uitvinder of rechtverkrijgende is van de geoctrooi-

eerde uitvinding en 2) dat de uitvinding van haar werd 

ah andig gemaakt of dat de aanvraag werd ingediend in 

strijd met een wettelijke of contractuele verplichting.199

198 HvJ 16 juli 2015, C-170/13, www.curia.europa.eu.
199 Antwerpen 11  april 2016, 2014/AR/598, Celgene Corporation 
t/ Dafra Pharma, www.ie-forum.be; Gent 2  november 2015, 2013/
AR/1572, Ortholength t/ Jeannor, onuitg.
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Voor de eerste voorwaarde moet als uitvinder worden 

beschouwd elke persoon die een substantiële bijdrage 

(zijnde een daadwerkelijke creatieve en intellectuele in-

breng) tot de uitvinding (zijnde het concept) heet  gele-

verd.200 Hierbij is niet vereist dat de inbreng op zich vol-

doet aan alle wettelijke voorwaarden opdat er sprake zou 

zijn van een octrooieerbare uitvinding.201 In de zaak-Cel-

gene Corporation t/ Dafra Pharma week het Antwerpse 

Hof van Beroep af van het vonnis in eerste aanleg op de 

grond dat feitelijke vermoedens hiertoe enkel bewijs-

waarde kunnen hebben wanneer ze gewichtig, bepaald 

en met elkaar overeenstemmend zijn en dat schrit elijke 

getuigenverklaringen van de beweerde uitvinders geen 

bewijswaarde hebben, aangezien niemand zichzelf een 

bewijs kan verschaf en. Het hof ging wel akkoord met de 

eerste rechter dat de in het ongelijk gestelde opeiser niet 

veroordeeld kan worden om aan het EOB op te dragen de 

schorsing van de octrooiverleningsprocedure op te hef-

fen, in het bijzonder wegens de autonomie van het EOB 

inzake de octrooiverlening.202

Wat de tweede voorwaarde betret  en meer bepaald in-

zake de terzijdestelling van een contractuele verplichting 

heet  de Antwerpse Rechtbank van Koophandel in de 

zaak-Doccle en Doccle.Up t/ Plasman en Pinvest geoor-

deeld dat een onbestaande contractuele overdracht van 

een recht op een octrooi niet kan terzijde gesteld worden, 

temeer wanneer dit niet-bestaan te wijten is aan de opei-

sende uitvinder zelf.203 Er is geen voorwaarde van kwade 

trouw van de octrooihouder van wie het betwiste octrooi 

wordt opgeëist.204

4° Kort geding

Parallel met een procedure ten gronde voeren octrooi-

houders vaak ook procedures in kort geding om een 

voorlopige verbodsmaatregel te verkrijgen in afwachting 

van de uitspraak ten gronde. Een dergelijke maatregel 

wordt door de Belgische rechtspraak toegekend indien 

(i) de vordering urgent is, (ii) het octrooi prima facie gel-

dig is en (iii) er prima facie een inbreuk dreigt of wordt 

gepleegd op het octrooi.

Er is sprake van een spoedeisend geval wanneer een on-

middellijke beslissing wenselijk is om schade van een be-

paalde omvang dan wel ernstige ongemakken te voorko-

men. Deze urgentie moet niet alleen aanwezig zijn op het 

moment van de dagvaarding, maar ook op het ogenblik van 

de uitspraak van de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, 

200 Antwerpen 11 april 2016, 2014/AR/598, Celgene Corporation t/ 
Dafra Pharma, www.ie-forum.be.
201 Cass. 18 november 2016, C.14.0316.N, www.juridat.be.
202 Antwerpen 11 april 2016, 2014/AR/598, Celgene Corporation t/ 
Dafra Pharma, www.ie-forum.be.
203 Kh. Antwerpen 2 oktober 2015, A/14/4814, Doccle en Doccle.Up 
t/ Plasman, onuitg.

204 Cass. 18 november 2016, C.14.0316.N, www.juridat.be.

en in geval er beroep wordt ingesteld, eveneens op het ogen-

blik van de uitspraak van de appelrechter. Deze voorwaar-

de is vervuld wanneer het onbetwist is dat de vermeende 

inbreukmaker op het ogenblik van de dagvaarding door 

de octrooihouder tot aan de uitspraak van de appelrechter 

voornemens is om beweerdelijk inbreukmakende producten 

te commercialiseren op de Belgische markt.205

In navolging van de in het vorige overzicht besproken 

cassatierechtspraak206 oordeelden zowel de Rechtbank 

van Koophandel te Brussel207 als het Brusselse Hof van 

Beroep208 dat buitenlandse beslissingen aangaande het 

al dan niet vervuld zijn van de geldigheidsvoorwaarden 

van parallelle buitenlandse onderdelen van een Europees 

octrooi feiten of omstandigheden uitmaken die relevant 

kunnen zijn in het kader van de beoordeling van het Bel-

gische onderdeel van dat octrooi. Hoewel een diepgaande 

analyse, laat staan een diepgaande vergelijkende studie, 

het bestek van het kort geding te buiten gaat, volstaat het 

niet om louter het bestaan van buitenlandse nietig ver-

klarende uitspraken vast te stellen. Een belangrijke fac-

tor is de eenduidigheid in de beoordelingscriteria en de 

invulling daarvan in verschillende buitenlandse vernieti-

gingsbeslissingen.

Ten slotte werd in de zaak-Porsche t/ S zaak bevestigd 

dat de rechter in kort geding geen verklaring van niet-

inbreuk kan toekennen. Het Hof van Beroep te Brussel 

oordeelde dat een dergelijke maatregel geen voorlopig ka-

rakter heet  en dus ingaat tegen het principe dat de rech-

ter in kort geding niet ten gronde over de situatie tussen 

de partijen kan oordelen.209

5° Beslag inzake namaak

Teneinde bewijzen te verzamelen staat in België ook de 

procedure van het beslag inzake namaak open voor oc-

trooihouders om een beschrijving te kunnen verkrijgen 

«van alle voorwerpen, elementen, documenten, rappor-

ten en werkwijzen die van aard zijn de beweerde inbreuk, 

haar oorsprong, bestemming en omvang te kunnen aan-

tonen» (art. 1369bis/1 e.v. Ger.W.).

Op grond van de eerste toekenningsvoorwaarde vervat 

in art. 1369bis/1, § 3, 1) Ger.W. voor het verkrijgen van be-

schrijvende maatregelen, dient de rechter de prima-facie-

geldigheid van het ingeroepen octrooi te onderzoeken. Met 

toepassing van de in het vorige overzicht besproken recht-

205 Brussel 20 september 2016, 2016/KR/54, Novartis t/ Eurogenerics, 
onuitg.
206 Cass. 24 juni 2013, IRDI 2013, 294; Cass. 26 juni 2014, C.13.0332.N, 
Sandoz t/ Bayer, www.ie-forum.be; Cass. 26  juni 2014, RABG 2014, 
1269.
207 Zie bv. Vz. Kh. Brussel 20 mei 2015, C/16/2015, Orion t/ Euroge-
nerics, onuitg.

208 Brussel 10  november 2015, 2015/KR/20, Astra Zeneca t/ Teva, 
ICIP 2015, 661; Brussel 20 september 2016, 2016/KR/54, Novartis t/ 
Eurogenerics, onuitg.
209 Brussel 10 juni 2015, Porsche t/ S., JT 2015, 696-698.
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spraak van het Hof van Cassatie210 heet  het Brusselse Hof 

van Beroep in de zaak-Astra Zeneca t/ Sandoz geoordeeld 

dat het ingeroepen Europese octrooi ogenschijnlijk geldig 

is ondanks zowel Belgische als buitenlandse uitspraken tot 

nietigverklaring van de betrokken onderdelen van het oc-

trooi. Op basis van haar grieven in beroep tegen het vonnis 

van de Antwerpse Rechtbank van Koophandel tot nietig-

verklaring heet  AstraZeneca immers redelijkerwijze vol-

doende aannemelijk gemaakt dat dit beroep zal slagen. De 

buitenlandse uitspraken waren niet eenduidig en het is ir-

relevant of bepaalde van die landen een voortrekkersrol spe-

len op het vlak van octrooirechtspraak.211 Later oordeelde de 

voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel in 

een procedure in derdenverzet tegen een nieuw beslag in-

zake namaak op grond van hetzelfde octrooi echter dat het 

octrooi prima facie ongeldig was.212 De voorzitter besliste 

niet gebonden te zijn door de eerdere vaststelling van het hof 

van beroep van prima-facie-geldigheid. Gelet op het feit dat 

het octrooi reeds in zeven andere Europese landen ongeldig 

was verklaard en dat er geen enkele rechterlijke beslissing 

bestond die het octrooi geldig had verklaard, achtte de voor-

zitter het octrooi prima facie ongeldig. In een andere beslis-

sing achtte dezelfde voorzitter één negatieve buitenlandse 

beslissing ten aanzien van het parallelle onderdeel van het 

Europees octrooi echter niet voldoende om tot de prima-fa-

cie-ongeldigheid van het betrokken Belgische onderdeel van 

het Europees octrooi te besluiten.213

De tweede toekenningsvoorwaarde vereist aanwijzin-

gen van inbreuk of dreiging van inbreuk. In de zaak-

Syral t/ Roquette Frères bepaalde het Brusselse Hof van 

Beroep zijn beoordelingsmarge in dit verband als be-

perkt, aangezien het beschrijvend beslag inzake namaak 

er precies toe strekt de namaak te kunnen aantonen door 

het relevante bewijsmateriaal in verband met de ver-

meende inbreuk te verkrijgen en te beschermen.214 Deze 

aanwijzingen kunnen niet worden afgeleid uit de gege-

vens verkregen ingevolge de uitvoering van het beslag en 

moeten worden vastgesteld op de datum waarop de eerste 

rechter over het eenzijdig verzoekschrit  uitspraak heet  

gedaan.215 Evenmin is het feit dat de beweerde inbreuk-

maker in een buitenlandse procedure m.b.t. het parallelle 

buitenlandse luik van hetzelfde octrooi had geweigerd 

om de vervaardigingswijze bekend te maken een aanwij-

zing dat inbreuk zou worden gepleegd op de werkwijze-

210 Cass. 26  juni 2014, Sandoz t/ Bayer, RABG 2014, 1269; Cass. 
12 september 2014, RABG 2014, 1271.
211 Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232, www.ie-forum.be.
212 Vz. Kh. Brussel 11  maart 2016, C/16/3, Sandoz t/ AstraZeneca, 
ICIP 2016, 389.
213 Vz. Kh. Brussel 29 augustus 2016, A/16/3645 en A/16/3655, Mylan 
t/ Teva, onuitg.
214 Brussel 24 mei 2016, 2015/AR/34, www.ie-forum.be.
215 Ibid.

conclusies van het Belgische onderdeel van het octrooi.216 

In navolging van de rechtspraak van het Hof van Beroep 

te Brussel paste ook de Rechtbank van Koophandel te 

Brussel de vereiste van «aanwijzingen van inbreuk» strik-

ter toe en beschouwde zij volgende elementen in die zin 

als onvoldoende: het feit dat het product van de beweerde 

inbreukpleger goedkoper is dan het product van de oc-

trooihouder, samen met een verklaring van een partijdes-

kundige dat de werkwijze op grond van het octrooi het 

meest ei  ciënt en economisch is en de minste nadelen 

met zich meebrengt,217 en de rapporten tot vaststelling 

dat de eigen werkwijze van de octrooihouder onder de 

beschermingsomvang van het octrooi vallen.218

Voor het verkrijgen van een ef ectieve beslagmaatregel 

op grond van art. 1369bis/1, § 4 Ger.W. wordt de bewijslast 

verzwaard inzake het leveren van het bewijs van een in-

breuk die niet redelijkerwijze betwist kan worden en moet 

de afweging van de betrokken belangen het beslag rede-

lijkerwijze verantwoorden (art.  1369bis/1, §  5 Ger.W.). In 

voormelde zaak-Astra Zeneca t/ Sandoz ontkende Sandoz 

niet dat het product dat zij voornemens was op de markt te 

brengen en in voorraad had, inbreuk pleegde op het betrok-

ken octrooi, zodat de inbreuk redelijkerwijze niet betwist 

kon worden. Het door Sandoz ingeroepen algemeen belang, 

meer bepaald van de patiënt en de ziekteverzekering, bij de 

commercialisering van haar generiek product, kon niet op-

wegen tegen het belang van de octrooihouder AstraZeneca. 

Patiënten hebben het innovatief product van AstraZeneca 

ter beschikking en het was niet bewezen dat dit laatste pro-

duct dermate duur zou uitvallen voor de patiënt dat dit zijn 

belangen zou schaden. Sandoz toonde evenmin aan dat de 

ziekteverzekering of de Belgische Staat geschaad zou wor-

den door het gebrek aan een generieke versie op de markt. 

Met de verwijzing naar een vonnis van de Brusselse Recht-

bank van Koophandel kon Sandoz ook niet overtuigen dat 

het voor haar onmogelijk zou zijn om vergoed te worden 

voor de schade als gevolg van de beslagmaatregelen.219

Wat het voorwerp van beslagmaatregelen op grond van 

art. 1369bis/1, § 4 Ger.W. betret , oordeelde het Hof van 

Beroep te Brussel in dezelfde zaak dat deze geen betrek-

king mogen hebben op toekomstige voorraden, aange-

zien een dergelijk verbod het bestek van het beslag inzake 

namaak te buiten gaat.220

Het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi 

op basis waarvan een ef ectieve beslagmaatregel werd ver-

kregen, kan volgens de voorzitter van de Rechtbank van 

Koophandel te Antwerpen niet als een «veranderde om-

standigheid» in de zin van art. 1369bis/1, § 7 Ger.W. wor-

216 Brussel 17 december 2015, Sadepan t/ AdvaChem, 2015/AR/959 
en 2015/AR/1429, ICIP 2016, 214.
217 Vz. Kh. Brussel 5 juli 2016, C/16/21, Bayer t/ Guerbet, onuitg.

218 Vz. Kh. Brussel 29 augustus 2016, A/16/3645 en A/16/3655, Mylan 
t/ Teva, onuitg.
219 Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232, www.ie-forum.be.
220 Ibid.
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den beschouwd.221 Het feit dat het octrooi in de tussentijd 

verstreken is, verhindert dan ook niet de tenuitvoerlegging 

van een ef ectieve beslagmaatregel die werd opgelegd op 

basis van het op dat ogenblik van kracht zijnde octrooi.

Wat het gebruik van het deskundigenverslag betret , is 

het Hof van Cassatie het Gentse Hof van Beroep gevolgd 

dat de belangen van Syral, vermeende inbreukpleger, bui-

tenproportioneel zouden worden geschaad als Roquette 

Frères, beslaglegger, kennis zou kunnen nemen van het 

deskundigenverslag vooraleer een dei nitieve beslissing 

inzake de geldigheid van het betrokken octrooi was ge-

nomen. Hierbij werd geen ab reuk gedaan aan het voor-

lopige karakter van deze maatregel.222 Omgekeerd heet  

het Brusselse Hof van Beroep in de zaak-Teva t/ Mylan bij 

wijze van voorlopige maatregel verboden dat Mylan, ver-

meende inbreukpleger, hangende Teva’s beroep tegen een 

beschikking op derdenverzet tot ophei  ng van het beslag 

inzake namaak, kennis zou krijgen van het deskundigen-

verslag, aangezien er anders een reëel gevaar zou bestaan 

dat het bewijsmateriaal zou verdwijnen.223

6° Schadevergoeding

In de betrokken periode wees het Hof van Beroep te Ber-

gen een arrest met een analyse van verschillende posten 

van schadevergoeding.224 Het hof bevestigt dat de «redelijke 

vergoeding» alleen maar verschuldigd kan zijn als de uitvin-

ding voorafgaandelijk aan de verlening van het octrooi werd 

geëxploiteerd op een wijze die inbreuk zou hebben gepleegd 

op het octrooi zoals verleend en indien de derde partij op 

de hoogte was van de octrooiaanvraag. Het hof kende ook 

een vergoeding ex aequo et bono berekend toe voor het «ver-

lies van exclusiviteit», maar verwierp een vergoeding voor 

«verlies van een kans» (met name om de markt zelf verder 

te ontwikkelen), omdat de dreigende aanwezigheid met een 

inbreukplegend product niet volstond. Ook een «verlies van 

royalty’s» werd verworpen, omdat dit volgens het hof alleen 

kan worden toegekend aan de octrooihouder die het octrooi 

zelf niet exploiteert, maar alleen een licentie toekent. Dat 

leidde er dan weer toe dat wel een vergoeding voor gederfde 

winst werd toegekend en berekend door het aantal verkoch-

te inbreukplegende producten te vermenigvuldigen met de 

winstmarge van de octrooihouder per product.

Voorts kende het Hof van Beroep te Antwerpen een 

schadevergoeding toe aan de octrooihouder wiens oc-

trooi was vervallen door een fout van het octrooigemach-

221 Vz. Kh. Antwerpen 3 februari 2015, C/14/127, Global Bio-Chem 
Technology Group & Oostvogels Logistics t/ Ajinomoto, IRDI 2015, 
141.
222 Cass. 8  oktober 2015, C.14.0504.N, www.juridat.be, Arr.Cass. 
2015, 2306, conclusie advocaat-generaal A. Van Ingelgem.
223 Brussel 6 september 2016, 2016/QR/80, onuitg.
224 Bergen 9 februari 2015, 2013/RG/915, Malvern Instruments Ltd & 
Sysmex Belgium t/ Occhio & Logistique Spatiale Wallonne-Wallonia 
Space Logistics, onuitg.

tigdenkantoor.225 De vergoeding werd daarbij vastgesteld 

op 5% van de omzet van het geoctrooieerde product op 

basis van de zogenaamde «market approach», met name 

aan de hand van wat de markt zou geven voor het octrooi 

of voor het gebruik ervan.

Het loutere aanvragen en in stand houden van een oc-

trooi en weigeren dit vrijwillig te beperken, waarvan de 

octrooihouder beweerdelijk zou weten dat het minstens 

gedeeltelijk ongeldig was of had moeten zijn, kan echter 

niet worden beschouwd als een fout vanwege de octrooi-

houder die aanleiding zou kunnen geven tot schade-

vergoeding.226 Om eventueel als fout te kunnen worden 

beschouwd, is vereist dat de octrooihouder ook een han-

deling stelt waarbij het verbodsrecht op basis van dat oc-

trooi concreet wordt ingeroepen.

7° Kosten

In antwoord op een prejudiciële vraag van het Hof van 

Beroep te Antwerpen227 in de octrooizaak-UVP t/ Telenet 

heet  het Hof van Justitie228 geoordeeld dat art. 14 van de 

Handhavingsrichtlijn 2004/48 zich niet verzet tegen een 

stelsel van forfaitaire tarieven met maximumbedragen als 

rechtsplegingsvergoeding, mits het waarborgt dat 1)  die 

grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden 

voor de diensten van advocaten op het gebied van intel-

lectuele eigendom en 2) minstens een signii cant en pas-

send deel van de redelijke kosten van de winnende partij 

wordt gedragen door de verliezende partij. Bij een te lage 

grens (in casu 11.000 euro) kan zo’n regeling immers niet 

uitsluiten dat het bedrag van de gemaakte advocatenkos-

ten (in casu 185.462,55 euro) de vastgestelde grens ruim-

schoots overschrijdt, zodat de vergoeding waarop de in 

het gelijk gestelde partij aanspraak zou kunnen maken, 

onevenredig wordt of zelfs onbeduidend. Daarnaast kan 

er in de persoon van de verliezende partij geen foutcrite-

rium vooropgesteld worden voor de gehoudenheid tot de 

kosten van een technisch raadgever, mits die rechtstreeks 

en nauw verbonden zijn met een vordering tot handha-

ving van een intellectueel eigendomsrecht.
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