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KaZaA vrijuit,
gebruiker niet

Een wereldmerk
In 1891 werd het Verdrag van Madrid getekend. Op basis
daarvan konden ingezetenen van alle verdragssluitende
landen via één merkdepot bij het WIPO te Genève hun
merk in tientallen landen tegelijkertijd deponeren.

•
Klankmerken eindelijk
officieel aanvaard

Een drietal recente ontwikkelingen heeft ervoor
gezorgd dat het ‘Madrid-systeem’ voor merkhouders
extra interessant zal worden en tot de mogelijkheid van
een echt ‘wereldmerk’ zal gaan leiden.
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Drie gunstige ontwikkelingen
Allereerst zijn de Verenigde Staten eind 2003 - na
langdurig overleg - tot het Verdrag van Madrid toegetreden. De tweede gunstige ontwikkeling is dat het
Spaans als derde officiële taal van het systeem is
erkend. Daarmee is de kans op ratificatie van het verdrag door Midden- en Zuid-Amerikaanse landen veel
groter geworden. Tot slot is kort geleden besloten tot
een officiële koppeling van het Madrid-systeem met
het systeem voor Europese merkregistratie te
Alicante. Dit zal voor niet-aangesloten landen een
extra stimulans zijn om alsnog tot het Madrid-systeem toe te treden.
Al met al zal het tegen het eind van dit jaar mogelijk
zijn om via één merkdepot een merk te deponeren in
alle 25 landen van de Europese Unie. Landen als
Rusland, de Verenigde Staten, China en Japan kunnen
tegelijkertijd in dat depot opgenomen worden. Dat mag
met recht een wereldmerk heten.
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KaZaA vrijuit, gebruiker niet
In december 2003 had Nederland een auteursrechtelijke primeur. De Hoge
Raad mocht (of moest?) zich als eerste hoogste rechter uitlaten over de vraag
of KaZaA met het via haar website aanbieden van zogenoemde p2p (peer-topeer)-software, auteursrechtelijk inbreukmakende handelingen verricht of
anderszins onrechtmatig handelt. De Hoge Raad is, net als het Gerechtshof te
Amsterdam, van mening dat dit niet het geval is.
KaZaA creëert door haar p2p-software
een zogenoemd file-sharing-netwerk
tussen de gebruikers. Hierdoor kunnen de gegevens, zoals muziek, op de
computers van de gebruikers onderling worden uitgewisseld. De gebruikers kunnen via dit file-sharingnetwerk zowel bestanden ontvangen
als aanbieden. Voor de beoordeling
door de Hoge Raad was het van groot
belang dat KaZaA een file-sharingnetwerk tot stand heeft gebracht
waarbij géén gebruik wordt gemaakt
van een centrale databank. Dit was bij
het file-sharing-netwerk van Napster

een aantal jaren geleden namelijk wel
het geval.
Auteursrechtelijke inbreuk
Het door de gebruikers op internet
beschikbaar stellen van auteursrechtelijk beschermde werken vormt overigens in beginsel wel auteursrechtelijke
inbreuk. Of de gebruiker van KaZaA
die slechts gegevens ontvangt, eveneens inbreuk maakt op auteursrechten, blijft ook na dit arrest onzeker.
Op dezelfde datum als die van deze
uitspraak werd bekend dat het US

Court of Appeals for the District of
Columbia had geoordeeld dat internetproviders, zoals KaZaA, niet zomaar verplicht konden worden de
namen vrij te geven van de gebruikers
die inbreukmakende gegevens openbaar maken.
Tegenslag
Deze twee uitspraken lijken een grote
tegenslag te zijn voor de verschillende nationale Buma/Stemra’s in hun
strijd tegen de file-sharing-netwerken. Toch laten de overkoepelende
organisaties zich niet uit het veld
slaan. In plaats van de internetproviders worden in de VS thans de
internetters aangepakt die door het
beschikbaar stellen van grote aantallen (muziek)bestanden inbreuk
maken op auteursrechten. De strijd
lijkt dus slechts te zijn verplaatst.

Klankmerken eindelijk officieel aanvaard
Op 27 november 2003 heeft het Europese Hof van Justitie
een belangrijke uitspraak gedaan inzake klankmerken. De
conclusie is dat merken die louter bestaan uit een opeenvolging van klanken of een melodie, in principe aanvaardbaar zijn, mits zij aan bepaalde formele eisen
voldoen.

Overschatting?
Aan de uitspraak van het Europese Hof vallen twee dingen
op. Allereerst lijkt het erop dat ‘niet-muzikale’ klankmerken - zoals bijvoorbeeld het gebrul van een leeuw voor de
diensten van een filmmaatschappij - niet als merk geregistreerd kunnen worden. Ten tweede veronderstelt het
Europese Hof kennelijk dat notenschrift door de gemiddelde consument eenvoudig begrepen kan worden. Het is
de vraag of het Hof met die laatste veronderstelling het
Europese publiek niet wat overschat…
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De belangrijkste eis voor de toelaatbaarheid van een
klankmerk is dat het merk grafisch weergegeven kan worden. Het Europese Hof geeft aan dat aan deze eis van
grafische weergave kan worden voldaan door het merk in
een notenbalk weer te geven. Op die manier zou voor het
publiek voldoende duidelijk moeten zijn hoe het merk
klinkt. Dan is ook duidelijk hoe ver de merkrechten van
de deposant zich uitstrekken.

Octrooi-informatie op internet: wetgeving en nieuws
In de vorige afleveringen van deze
serie werd het vinden van octrooien
en octrooiaanvragen behandeld, met
de nadruk op Europa en de VS. Deze
aflevering belicht enkele algemene
vindplaatsen van wetgeving en
nieuws op octrooigebied.
Allereerst zijn de websites van de
octrooiverlenende instanties een goede
bron van informatie. Via www.epo.org
komt u op de website van het Europees Octrooi Bureau. Daar vindt u
alles over het Europese Octrooi
Verdrag en aanverwante zaken. In het
bijzonder bevat deze website alle teksten van de wetgeving en alle jurisprudentie van de Kamers van Beroep van
het EOB. Vergelijkbaar zijn:
• www.uspto.gov - voor de VS
• www.bie.nl - voor Nederland
• www.jpo.go.jp - voor Japan
Een goede bron voor het internationale octrooisysteem - het welbekende
PCT-verdrag - vormt de website van
de World Intellectual Property
Organisation: www.wipo.org. Deze
website bevat daarnaast onder andere
een elektronische bibliotheek met
wetteksten van vrijwel alle landen.
Octrooifirma’s
Ook een goede bron van informatie zijn
de websites van de diverse octrooifir-

ma's. Uiteraard bent u bekend met onze
eigen website, www.vereenigde.nl.
Maar ook aan te raden zijn:
• www.piperpat.co.nz - een website
uit Nieuw-Zeeland, met veel internationale informatie en links
• www.ladas.com - een uitgebreide
website van een Amerikaanse agent
Vanzelfsprekend kunt ook de links
gebruiken op de hierboven genoemde
websites om nog verder te zoeken.
Daarnaast willen wij u nog wijzen op
de websites van de beroepsorganisaties
van octrooigemachtigden:

• voor Nederland: www.octrooigemachtigde.nl
• voor de VS: www.aipla.org
• voor Groot-Brittannië:
www.cipa.org.uk
Als laatste maken wij u nog attent op
www.won-nl.org, de website van professionele octrooi-informatiespecialisten in Nederland.
Als u op of via de bovengenoemde
websites niet gevonden heeft wat u
zoekt, dan kunnen onze informatiespecialisten u wellicht verder helpen.

Vernietigen mag
De maker van een auteursrechtelijk
beschermd werk kan zich op grond
van zijn persoonlijkheidsrechten
verzetten tegen misvorming, verminking of andere aantasting van
het werk, als dat nadeel kan toebrengen aan zijn reputatie. Tot begin
februari 2004 was omstreden of vernietiging van een werk als aantasting moet worden beschouwd. De
Hoge Raad heeft een einde gemaakt
aan deze onzekerheid.
De Hoge Raad is van oordeel dat de
algehele afbraak of vernietiging van

een beschermd werk, zoals een
gebouw of schilderij, geen aantasting
vormt in de zin van de Auteurswet.
In sommige gevallen kan vernietiging echter misbruik van recht door
de eigenaar met zich meebrengen.
Vooral bij unieke exemplaren van
een werk wordt daarom de eis
gesteld dat de eigenaar een gegronde
reden heeft voor de vernietiging.
Voorts werd in dit specifieke geval,
de sloop van een gebouw, bepaald
dat de rechthebbende mag verlangen
dat het gebouw vóór de sloop
behoorlijk wordt gedocumenteerd.

Jean Winckels, nieuwe voorzitter VEREENIGDE
Per 1 maart 2004 is Mr Ir J.H.F.
Winckels benoemd tot voorzitter van
de maatschap VEREENIGDE OCTROOIBUREAUX. Hij volgt daarmee Mr Ir A.W.
Prins op, die op 1 maart uit de maatschap is getreden wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd.
Jean Winckels is sinds oktober 1972, na
het voltooien van zijn studie werktuigbouwkunde in februari 1971 en vervulling van zijn dienstplicht, werkzaam bij
VEREENIGDE. In november 1975 werd hij
ingeschreven als Nederlands octrooigemachtigde en bij het in werking treden

van het EPC in 1977 als Europees
octrooigemachtigde. In juni 1978 voltooide hij zijn rechtenstudie en in januari 1981 trad hij toe tot de maatschap.
Als belangrijkste taak ziet hij de onder
Aadt Prins totstandgekomen aanzienlijke groei van het kantoor te consolideren en waar mogelijk voort te zetten.
Het verder verbreden en verdiepen van
de adviespraktijk van VEREENIGDE zijn
daartoe belangrijke aandachtspunten,
waarbij het bewaken van de kwaliteit
van de dienstverlening op de voorgrond
blijft staan.

“Het promoten van efficiëntie is mijn vak”
Een interview met Jan Pol, als accountmanager IE werkzaam in
het Amersfoortse kantoor van VEREENIGDE.
Zou je een omschrijving kunnen geven van jouw werkzaamheden?
“Als accountmanager IE
richt ik mij voornamelijk op
de relatie tussen octrooigemachtigde en cliënt. Ik
bekijk die relatie vanuit
beide perspectieven. Mocht
blijken dat bijvoorbeeld de
communicatie tussen de
partijen niet optimaal is, dan
draag ik daarvoor mogelijke
verbeteringen aan. Mijn
werk heeft daarbij een financieel-administratieve en een
inhoudelijke kant. De eerste
betreft interne en externe procedures rondom octrooiaanvragen.
Wanneer deze op de juiste wijze op elkaar zijn afgestemd, werkt dat
efficiëntieverhogend. Bij de inhoudelijke component kan men denken aan allerlei advieswerk, dat ik doe onder verantwoordelijkheid
van een octrooigemachtigde. De cliënt heeft soms behoefte aan een
inhoudelijke vraagbaak. Ik kan daar vanuit mijn functie meer tijd
voor uittrekken dan een octrooigemachtigde.”
Zit je daarmee niet gewoon op de stoel van de octrooigemachtigde?
“Absoluut niet. Ik vergelijk mezelf wel eens met een huisarts. De
huisarts is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en kan niet al te
complexe problemen zelf afhandelen. Wanneer echter specialisme
vereist lijkt, wordt men doorgestuurd naar de specialist, in dit geval
dus de octrooigemachtigde. De octrooigemachtigde kan zich zodoende concentreren op octrooi-inhoudelijke aspecten en hoeft zich
niet bezig te houden met het stroomlijnen van allerlei praktische
zaken daaromheen. Efficiënt dus!”
Komt dan iedere cliënt eerst langs jouw loket?
“Nee, ik word tot nu toe voornamelijk ingezet voor specifieke, grote
cliënten, zoals universiteiten. Regelmatig overleg tussen mij en de
accountmanager van de cliënt bevordert de goede werkrelatie. Beide
partijen weten dan precies wat ze procedureel en inhoudelijk van
elkaar mogen verwachten, en eventuele knelpunten worden tijdig
onderkend. Zo draag ik mijn steentje bij aan het verhogen van de
efficiëntie, zowel bij de cliënt als bij VEREENIGDE.”
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