
Inbreuk op IE.nl

Het internet wordt ten onrechte doorgaans als vrijplaats
beschouwd, waar men ‘aardse’ rechten niet of minder kan
doen gelden. De hoeveelheid inbreuk op IE-rechten op
internet is daarom hoger dan in het normale economische
verkeer.

In Nederland wordt de registratie van ‘NL toplevel’-
domeinnamen, internetdomeinnamen die eindigen op
‘.nl’, beheerd door Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN). Tot zo’n twee jaar geleden kon regi-
stratie van een domeinnaam worden verkregen indien
deze aantoonbaar verwantschap toonde met de handels-
naam van de aanvragende onderneming of andere
merknaamkenmerken. SIDN heeft vervolgens voor een
liberaler beleid gekozen en bepaald dat vrijwel alle
Nederlandse toplevel-domeinnamen - voor zover niet
al geregistreerd of gereserveerd - kunnen worden gere-
gistreerd. De registratie hoeft dus niet gekoppeld te
zijn aan daadwerkelijk gebruik van de website onder de
geregistreerde naam. De registratie is daarmee te
beschouwen als een praktisch vrij overdraagbaar ver-
mogensrecht.

Misbruik
Tegenover een aantal grote voordelen van dit nieuwe
liberale registratiebeleid stond het nadeel dat het de deur
openzette voor misbruik. Zo kon het gebeuren dat een
gereputeerd merkhouder die nog in dubio stond om al

dan niet een domeinnaam te registreren, nietsvermoedend
een totaal onbekende persoon X met ‘zijn’ domeinnaam

ervandoor zag gaan.

Maatregelen
Alhoewel de discussie over dispuutregelingen in volle gang is,

heeft de stichting nog geen maatregelen genomen om aan der-
gelijke praktijken een eind te maken. Optreden tegen inbreuk-

makers op internet lijkt vooralsnog slechts mogelijk door inscha-
keling van een advocaat met verstand van IE-zaken in zijn alge-

meenheid en internet in het bijzonder. Dat komt lang niet altijd
neer op procederen. Uit recent onderzoek blijkt dat circa 70%
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De watermolen van Stevin
Bij ‘Nederland rond 1600’ wordt al snel gedacht aan de
Tachtigjarige oorlog, de Oost-Indië vaart en schilderkunst.
Maar ook technologische en natuurwetenschappelijke door-
braken hebben een grote stempel gedrukt op de wording van
de Republiek der Nederlanden.

Het belang van technologische vooruitgang werd al van meet
af aan door de kersverse Nederlandse overheid ingezien. Al in
1584 verleende de Staten-Generaal een octrooi voor een water-
molen aan Simon Stevin, misschien wel de voornaamste inge-
nieur en natuurwetenschapper in de Nederlanden van die tijd.
Stevin ontwierp diverse andere inrichtingen zoals ‘s werelds
eerste windwagen, molens, baggerwerktuigen en sluizen. Van
groot belang voor Nederland is ongetwijfeld Stevins uitvin-
ding, die omschreven werd als het idee om: watermolens alst
noodig is malcander te doen toemalen twee drye of vier hoog als-
men wilt (te weten als er luttel verheffingge van water is oft dat
die wint sterck genoeg wayet) dat dan elck der zelver met veel
meerder voordeel alleen maale.

Een dergelijke opstelling heeft er wellicht ongeveer zo uitge-
zien:

Aldus konden veel dieper gelegen stukken land worden droog-
gemalen en droog gehouden dan voorheen mogelijk was.

Stevin hield zich echter niet alleen bezig in de strijd tegen het
water. Als militair adviseur van stadhouder prins Maurits,
kwam hij als eerste op het idee om het met zo veel zorg droog-
gelegde land weer vol te laten lopen om de opmars van de

vijanden van de Republiek te stuiten. Deze “Hollandse water-
linie” zou tot aan de uitvinding van het vliegtuig een

belangrijk verdedigingsmiddel zijn.
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De “deuntjes” van Randstad en Intel zijn echte merken.
Ze fungeren als onderscheidingsteken voor beide bedrijven
en hebben een grote bekendheid. (Sterker nog, als u dit
leest zal de tune van Randstad waarschijnlijk onbedwing-
baar door uw hoofd gaan spelen...). Kan er dan toch
discussie bestaan over de vraag of beide jingles wettelijke
bescherming verdienen? Het antwoord daarop is ja.

Het Haagse Hof heeft in de bekende Für Elise-zaak, waar-
bij de kernvraag was of de eerste negen tonen van
Beethovens bekende werk als merk geclaimd kunnen wor-
den, geoordeeld dat dit NIET mogelijk was. De deposant
van Für Elise ging in cassatie bij de Hoge Raad, die de
vraag nu aan het Europees Hof van Justitie heeft voorge-
legd.

Geuren
Ondertussen heeft de Advocaat-Generaal bij het Europees
Hof van Justitie in een andere recente zaak geconcludeerd
dat geuren in elk geval niet voor merkbescherming in aan-
merking komen.
De Advocaat-Generaal komt tot die conclusie omdat geu-
ren allereerst niet goed grafisch zijn weer te geven, en
bovendien van nature vluchtig zijn en dus aan verandering
onderhevig.
Het definitieve oordeel van het Hof van Justitie zelf over
beide bijzondere merkvormen moet natuurlijk nog afge-
wacht worden. De praktische bezwaren van de Advocaat-
Generaal tegen geurmerken lijken wel invoelbaar, maar het
lijkt wat formalistisch om bedrijven als het eerdergenoem-
de Randstad en Intel merkenrechtelijke bescherming voor
hun goed functionerende klankmerken te onthouden.

Per 1 januari aanstaande zal het vernieuwde burgerlijk
procesrecht in werking treden. De nieuwe wet heeft tot
doel het procesrecht te moderniseren door het toeganke-
lijker, minder formeel en efficiënter te maken. Met name
het procederen in eerste aanleg verandert. Voor alle ins
en outs van het nieuwe recht is in dit artikel geen plaats.
Hieronder volgen enkele in het oog springende verande-
ringen.

Eenheid
De nieuwe regelgeving beoogt eenheid te brengen in het
systeem van termijnen van dagvaarding. Ook worden de
verschillen tussen de dagvaardingsprocedure en de ver-
zoekschriftprocedure zoveel mogelijk opgeheven.
Voorts zijn er maatregelen genomen om “de vaart” in
procedures te houden. In de dagvaarding moeten bij-
voorbeeld de standpunten van de andere partij al worden
vermeld (als ze bekend zijn) en moet al worden aangege-
ven over welke bewijsmiddelen men beschikt. Een com-

paritie na antwoord wordt (bijna) standaard. Daarbij
krijgt de rechter meer mogelijkheden om te bepalen hoe
de procedure na zo’n comparitie verder zal gaan verlo-
pen.

Spoedvoorzieningen
Bij de spoedvoorzieningen verandert er ook het een en
ander. De kantonrechter wordt – naast de president van
de rechtbank – bevoegd tot het geven van voorzieningen
in kort geding. Daarbij wordt het verplicht om na kort
geding binnen een (doorgaans) door de rechter vastge-
stelde termijn een bodemprocedure te beginnen.

Zoals gezegd, het is maar een klein tipje van de sluier en
met de inwerkingtreding van deze wet is het werk aan
het burgerlijk procesrecht nog niet voltooid. Ook het
hoger beroep staat bijvoorbeeld op de nominatie om te
worden herzien. Er blijft dus werk aan de winkel!

Net als de vestiging in Amersfoort, waarover de vorige IE-
mail berichtte, heeft de meest zuidelijke vestiging van
VEREENIGDE een snelle ontwikkeling doorgemaakt. In 1998
begon het kantoor in Den Bosch met drie medewerkers. De
bezetting is inmiddels uitgegroeid tot negen personen: twee
octrooigemachtigden, drie octrooigemachtigden in oplei-
ding, één advocaat en drie secretaressen. En ook voor Den
Bosch geldt dat het eind van de groei nog lang niet in zicht
is.

Terwijl de octrooisectie van de Amersfoortse vestiging zich
met name concentreert op de biotechnologie, inclusief
hightech elektronische en fysieke systemen, IT en chemie,
heeft men in Den Bosch een uitgebreide algemene praktijk.
“Onze cliënten in deze regio zijn zeer divers en daar probe-
ren wij zo goed mogelijk op in te spelen”, aldus Cees
Jansen, partner en vestigingsmanager. “Daarnaast verlenen

Geen bescherming voor klank- en geurmerken?

VEREENIGDE op locatie: Den Bosch

Nieuw procesrecht

Op 9 oktober 2001 heeft het Europees Hof van Justitie het
verzoek van Nederlandse regering tot nietigverklaring van
de Biotechnologie Richtlijn verworpen. Deze Richtlijn
heeft tot doel de regelgeving met betrekking tot biotechno-
logische uitvindingen in de EG te harmoniseren.
De Richtlijn geeft nadere invulling of precisering op dit
gebied. De lidstaten waren verplicht hun nationale wetge-
ving uiterlijk 30 juli 2000 in overeenstemming te brengen
met de Richtlijn. In Nederland en enkele andere landen
heeft de implementatie van de Richtlijn vertraging opgelo-
pen.

Specifieke punten
Het Hof heeft de rechtsgeldigheid en de onder-
schreven doelen van de Richtlijn bekrachtigd.
Enkele specifieke punten van de Richtlijn
stonden in de gerechtelijke procedure ter dis-
cussie en werden door het Gerechtelijk
College bevestigd:
• Genen in de mens zijn niet octrooieerbaar,
uit menselijk materiaal geïsoleerde genen in
principe wel. Voorwaarde is dat het geïsoleer-
de gen onderdeel is van
een uitvinding, bijvoor-

beeld dat het gen een medicinale of diagnostische toepas-
sing heeft.
• De octrooieerbaarheid van genetisch gemodificeerde plan-
ten. Dergelijke planten zijn in beginsel octrooieerbaar
indien de uitvinding in meerdere rassen tot uitdrukking kan
worden gebracht en daarmee het enkele ras, welke geken-
merkt wordt door zijn gehele genoom, ontstijgt. Dat bete-
kent dat een genetische verandering van een bepaald plan-
tenras niet octrooieerbaar is, maar een verandering die zich
verder uitstrekt, bijvoorbeeld tot een soort, wel. Hiermee
onderscheidt het octrooirecht zich voldoende van het kwe-

kersrecht, dat zich richt op de bescherming van ras-
sen en variëteiten.

• Genetisch gemodificeerde dieren zijn ook in
beginsel octrooieerbaar, maar aan octrooi-
eerbaarheid is een ethische toets als voor-

waarde gesteld. Het potentieel nut van de uit-
vinding voor de maatschappij wordt afgewogen
tegen het (eventuele) leed van het dier.

Nu het Europees Hof van Justitie zich tegen
vernietiging van de Richtlijn heeft uitgespro-

ken, zal Nederland tot imple-
mentatie moeten overgaan.

wij diensten aan ondernemingen die verspreid zijn over het
gehele land en werken wij samen met andere gerenom-
meerde advocatenkantoren bij het voeren van rechtszaken.”

Om naast technische adviezen en diensten ook juridische
bijstand te kunnen verlenen, beschikt het Bossche kantoor
over een eigen sectie advocatuur. Bij specifiek juridische
IE-aangelegenheden kan men denken aan advies en verte-
genwoordiging bij conflicten en rechtszaken, en aan het
opstellen van licentie- en samenwerkingsovereenkomsten
en ontwikkelingsopdrachten. Verder wordt bijstand ver-
leend op vrijwel alle voor ondernemers relevante juridische
gebieden, zoals arbeidsrecht, huurrecht en mededingings-
recht. Ook voor problemen bij de nakoming van overeen-
komsten, zoals incassoprocedures, en gevolgen van
onrechtmatig handelen, kan men bij de advocaten van
VEREENIGDE terecht.

De vestiging Den Bosch is voor een wijd scala aan
opdrachten inzetbaar, voor kleine, middelgrote en
grote cliënten. De makkelijke bereikbaarheid van
het kantoor is daarbij ongetwijfeld een pre. Cees
Jansen: “Ondanks de alsmaar verdergaande digi-
talisering van de dienstverlening blijft het voor de
mensen belangrijk om, op afspraak, langs te
komen. Ons kantoor is goed te vinden en parke-
ren is nooit een probleem. Bezoekers zijn van
harte welkom.”

Goudsbloemvallei 1 
5237 MH ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-646 45 66

Protest tegen Biotechnologie Richtlijn verworpen

“Als eenvoudig product van de evolutie vind ik
mezelf nog best geslaagd”

buiten rechte wordt afgewikkeld. Indien wel tot procederen
wordt overgegaan, kan dat bij een domeinnaamregistratie
die in strijd is met de merk- en/of handelsnaamrechten van
een ander doorgaans via een kort geding. Daarnaast is, in
het kader van rechtbewarende maatregelen, een beslag op
de domeinnaam als vermogensrecht mogelijk.

Bron van bewijsgaring
Met de voortgaande ontwikkeling van internet als com-
mercieel medium voor bedrijven, is het internet ook een
bron van bewijsgaring geworden in de klassieke IE-zaken.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan aanbiedingen van
inbreukmakend materiaal en inbreukmakend gebruik van
merk- of handelstekens.

(Vervolg pag. 1)
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makers op internet lijkt vooralsnog slechts mogelijk door inscha-
keling van een advocaat met verstand van IE-zaken in zijn alge-

meenheid en internet in het bijzonder. Dat komt lang niet altijd
neer op procederen. Uit recent onderzoek blijkt dat circa 70%
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De watermolen van Stevin
Bij ‘Nederland rond 1600’ wordt al snel gedacht aan de
Tachtigjarige oorlog, de Oost-Indië vaart en schilderkunst.
Maar ook technologische en natuurwetenschappelijke door-
braken hebben een grote stempel gedrukt op de wording van
de Republiek der Nederlanden.

Het belang van technologische vooruitgang werd al van meet
af aan door de kersverse Nederlandse overheid ingezien. Al in
1584 verleende de Staten-Generaal een octrooi voor een water-
molen aan Simon Stevin, misschien wel de voornaamste inge-
nieur en natuurwetenschapper in de Nederlanden van die tijd.
Stevin ontwierp diverse andere inrichtingen zoals ‘s werelds
eerste windwagen, molens, baggerwerktuigen en sluizen. Van
groot belang voor Nederland is ongetwijfeld Stevins uitvin-
ding, die omschreven werd als het idee om: watermolens alst
noodig is malcander te doen toemalen twee drye of vier hoog als-
men wilt (te weten als er luttel verheffingge van water is oft dat
die wint sterck genoeg wayet) dat dan elck der zelver met veel
meerder voordeel alleen maale.

Een dergelijke opstelling heeft er wellicht ongeveer zo uitge-
zien:

Aldus konden veel dieper gelegen stukken land worden droog-
gemalen en droog gehouden dan voorheen mogelijk was.

Stevin hield zich echter niet alleen bezig in de strijd tegen het
water. Als militair adviseur van stadhouder prins Maurits,
kwam hij als eerste op het idee om het met zo veel zorg droog-
gelegde land weer vol te laten lopen om de opmars van de

vijanden van de Republiek te stuiten. Deze “Hollandse water-
linie” zou tot aan de uitvinding van het vliegtuig een

belangrijk verdedigingsmiddel zijn.
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