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                   Kroniek  Mr. H.M.H. Speyart 

 Van de brug af gezien

 IER 2017/11     

  I.  Algemeen   

  Mr. H.M.H. Speyar t 
 Er is in het kroniekjaar vrijwel geen activiteit te rapporteren 
van de Uniewetgever: reeds voorafgaand aan het Brexit-refe-
rendum had de Europese Commissie, die binnen het institu-
tionele bestel van de Unie het uitsluitend recht van initiatief 
heeft, immers besloten zich wat wetgeving betreft tot een 
aantal kernthema's te beperken. Eén van die thema’s is de 
eenvormige digitale markt, en de enige initiatieven van de 
Europese Commissie op IE-gebied liggen dan ook op dat vlak, 
met een aantal auteurs- en naburig-rechtelijke voorstellen. 
Verreweg de belangrijkste ontwikkeling vindt echter deels 
naast het Unierechtelijk kader plaats met de EOG-Overeen-
komst, die volgens verwachting aldus door Duitsland en het 
VK geratificeerd zal worden, dat het EOG-stelsel per 1 de-
cember 2017 operationeel kan worden. Voordat het zover is, 
moeten echter nog heel wat uitvoeringsregelingen worden 
vastgesteld. Met het Britse besluit om de EOG-Overeenkomst 
ondanks de Brexit-uitslag te ratificeren zullen de gevolgen 
van de Brexit voor het EOG-stelsel daarmee mede inzet zijn 
van de onderhandelingen tussen het VK en de 27 overige 
lidstaten over de voorwaarden voor uittreding van het VK. 
Tenslotte is in het verslagjaar de Richtlijn Bedrijfsgeheimen 
vastgesteld, met een omzettingstermijn eindigend op 9 juni 
2018. De verwachting is dat deze richtlijn in Nederland mi-
nimale omzetting zal behoeven, omdat ons civiele recht al in 
de meeste mechanismen voorziet die zij voorschrijft. 
 Alsof het voor deze geringe activiteit van de andere Unie-
instellingen moest compenseren heeft het Hof ook dit jaar 
een groot aantal arresten op IE-gebied gewezen, met name 
op auteurs- en merkenrechtelijk vlak. Doordat het dictum 
van deze arresten veelal worden geclausuleerd door een ver-
wijzing naar de “omstandigheden zoals in het hoofdgeding” 
heeft deze rechtspraak echter een zeer casuïstisch karakter 
en wordt het er niet eenvoudiger op daarin een bestendige 
lijn te ontwaren als het gaat om centrale begrippen als, in 
het auteursrecht, de mededeling aan het publiek, of, in het 
merkenrecht, de beschermenswaardigheid. 
 In het interne Benelux- en Nederlandse recht blijven de gro-
te IE-gebieden natuurlijk ook voor een gestage stroom aan 
rechtspraak zorgen. Twee gebieden waar veel gaande is, zijn 
de geschillen op basis van de  Richtlijn oneerlijke handels-
praktijken , die nog voor verrassingen zorgt, en het burgerlijk 
procesrecht, met ontwikkelen op het gebied van het bewijs-
beslag, als dan niet in combinatie met de exhibitieplicht. En, 
last but not least, de geheime tuin van het internationaal pri-
vaatrecht. 
 Ook dit kroniekjaar is er dus voldoende leesmateriaal voor 
de enthousiaste IE-beoefenaar!     

  II.  Auteursrecht   

  Mr. V. Rörsch     

  1.  Wetgeving    

    Europese Unie   
 Op 14 september 2016 lanceerde de Europese Commissie 
vier (wetgevings-)voorstellen voor de modernisering van 
het auteursrecht, als onderdeel van de EU-strategie voor 
de digitale eengemaakte markt. Naast een voorstel voor 
een verordening en een bijbehorende richtlijn betreffende 
de bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken 
voor personen met een leeshandicap 1    heeft de Commissie 
een voorstel gedaan voor een verordening die erop is ge-
richt de grensoverschrijdende verstrekking van onlinedien-
sten te bevorderen. 2    Het meest opvallend is haar voorstel 
voor een nieuwe auteursrechtrichtlijn (‘DSM-richtlijn’), 3    die 
naast Richtlijn 2001/29/EG (hierna Auteursrechtrichtlijn) 
zou komen te staan. Dit richtlijnvoorstel bevat de volgende 
aanvullende regelingen: verplichte excepties voor tekst- en 
datamining, digitaal gebruik van werken voor toelichting bij 
onderwijs, kopiëren voor het behoud van cultureel erfgoed. 
Daarnaast wordt voorzien in maatregelen om licentiepraktij-
ken te verbeteren en te zorgen voor een bredere toegang tot 
inhoud. Er wordt een uitgeversrecht geïntroduceerd. Voorts 
schept de richtlijn een verplichting voor online informatie-
aanbieders om maatregelen tegen inbreuk te nemen. Tot slot 
bevat de richtlijn een aantal bepalingen met betrekking tot 
auteurscontractenrecht. 
 Deze voorstellen zijn een aanvulling op de voorgestelde ver-
ordening betreffende de portabiliteit van legale inhoud van 
december 2015 4    en de herziene richtlijn audiovisuele media 
en diensten en de mededeling over onlineplatforms van mei 
2016. 5    
 Een andere stap dichterbij de digitale eengemaakte markt 
is de overeenstemming die de Raad op 28 november 2016 
bereikte over een ontwerpverordening ter voorkoming van 
ongerechtvaardigde  geoblocking.  6    Naar verwachting zal het 
voorstel komend jaar definitief worden aangenomen.     

  1  COM(2016)595 def. van 14 september 2016 en COM(2016)596 def. van 14 
september 2016. 

  2  COM(2016)594 def. van 14 september 2016. 
  3  COM(2016)593 def. van 14 september 2016. 
  4  COM(2015)627 def. van 9 december 2015. 
  5  COM(2016)287 def. van 25 mei 2016. 
  6  Persbericht van de Raad 28 november 2016:  https://www.eerstekamer.nl/

eu/documenteu/692_16_geo_blocking_council_agrees/meta . Zie Voorstel 
van de Commissie van 25 mei 2016 voor een Verordening inzake de aanpak 
van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis 
van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt 
en tot wijziging van  Verordening (EG) nr. 2006/2004  en  Richtlijn 2009/22/
EG , COM(2016)289 def. 
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  2.1.2  Nationaal   
 Op 25 november 2016 is ter implementatie van de Richtlijn 
collectief beheer 7    de wet houdende wijziging van de Wet 
toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorga-
nisaties in het Staatsblad gepubliceerd ( Stb.  2016, 435). De 
wet trad de daaropvolgende dag formeel in werking. Het 
bijbehorende Besluit transparantieverslag is op 25 novem-
ber 2016 gepubliceerd in het Staatsblad en trad per 1 januari 
2017 in werking.      

  2.2  Rechtspraak    

  2.2.1  Unierechter   
 Het HvJ EU bracht ons ook dit verslagjaar een aantal interes-
sante arresten.     

  2.2.2  Mededeling aan het publiek 8      
 Meest spraakmakend was ongetwijfeld de zaak  GS Media/
Sanoma.  9    De zaak draaide om het linken naar Playboy-
foto’s die zonder toestemming van de auteursrechtheb-
bende vrij beschikbaar waren op een andere website. Het 
HvJ EU oordeelde dat hierbij sprake is van een ‘mededeling 
aan het publiek’ indien de hyperlinker kennis had of rede-
lijkerwijs kon hebben van het illegale karakter van de pu-
blicatie van de werken op de website waarnaar hij linkte, 
bijvoorbeeld doordat hij daarover gewaarschuwd is door 
de auteursrechthebbende(n). Wanneer de hyperlinker de 
hyperlink met een winstoogmerk heeft verstrekt, moet de 
aanwezigheid van de kennis worden vermoed. 
 In de zaak  Reha training  10    ging het over televisie-uitzendin-
gen in de recreatieruimtes en de trainingsruimte van een 
revalidatiecentrum. Het HvJ EU maakte duidelijk dat sprake 
is van mededeling aan het publiek waarvoor toestemming 
nodig is, omdat de kring van personen die de patiënten vor-
men, niet te klein is en dus een publiek vormt. Bij de be-
paling van de hoogte van de vergoeding mag in dit geval 
rekening worden gehouden met het feit dat de exploitant 
een winstoogmerk kan hebben, nu de uitzending van de 
tv-programma’s een extra dienst vormt die geen enkel me-
disch nut heeft, maar wel concurrentievoordeel geeft.     

  2.2.3  Mere conduit   
 In  Mc Fadden/Sony 11     oordeelde het HvJ EU dat een winkel met 
een open wifi-netwerk niet aansprakelijk is voor eventueel 
auteursrechtinbreuk door derden die gebruikmaken van het 

  7  Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 febru-
ari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en nabu-
rige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake 
muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (PbEU 
2014, L 84/72). 

  8  Zoals bedoeld in  art. 3 lid 1  Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmoni-
satie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten 
in de informatiemaatschappij (PbEU 2001, L 167/10) en  art. 8 lid 2  Richtlijn 
2006/115/EG betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde 
naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PbEU 2006, L 
367/28). 

  9  HvJ EU 8 september 2016, C-160/15,  ECLI:EU:C:2016:644  (GS Media/Sano-
ma). 

  10  HvJ EU 31 mei 2016, C-117/15,  ECLI:EU:C:2016:379  (Reha Training/GEMA). 
  11  HvJ EU 15 september 2016, C-484/14,  ECLI:EU:C:2016:689  (Mc Fadden/

Sony). 

netwerk. De winkelhouder kan worden gezien als tussen-
persoon die optreedt als  doorgeefluik  in de zin van art. 12 
E-Commerce  Richtlijn 2000/31/EG . Dit geldt ook wanneer 
de wifi als gratis service wordt aangeboden. Voornoemde 
richtlijn staat er daarentegen niet aan in de weg dat een 
rechter een dergelijke dienstverlener beveelt om auteurs-
rechtinbreuk door zijn klanten te beëindigen of om derge-
lijke inbreuken te voorkomen. Een bevel op grond waarvan 
de internetaansluiting moet worden beveiligd door middel 
van een wachtwoord kan gebruikers ervan weerhouden in-
breuk te maken. Het HvJ EU benadrukt dat het noodzakelijk 
kan zijn dat de gebruikers worden verplicht hun identiteit 
bekend te maken alvorens zij het vereiste wachtwoord kun-
nen verkrijgen om te vermijden dat zij anoniem handelen.     

  2.2.4  Thuiskopie   
 De thuiskopie- en reprorechtexceptie heeft ook dit verslag-
jaar weer aanleiding gegeven tot een aantal vragen aan het 
HvJ EU. 
 In de zaak  Austro-Mechana 12     besliste het HvJ EU over de 
vraag of de Oostenrijkse rechter bevoegd was kennis te ne-
men van een vordering strekkende tot betaling van de bil-
lijke compensatie, ondanks het feit dat gedaagden niet in 
Oostrenrijk gevestigd zijn. Volgens het Hof van Justitie kan 
het betalen van de billijke compensatie worden aangemerkt 
als een “verbintenis uit onrechtmatige daad” in de zin van 
art. 5, punt 3 van de Brussel I. 13    Dit betekent dat de Oos-
tenrijkse rechter hier bevoegd is kennis te nemen van een 
geschil over de “billijke compensatie”, aangezien daar het 
schadebrengende feit zich had voorgedaan (zie ook hierna, 
onder Rechtshandhaving, procesrecht en IPR). 
 De zaak  EGEDA 14     ging over de Spaanse billijke compensatie, 
die sinds 2012 werd gefinancierd uit de algemene staatsbe-
groting. Dit betekende dat alle belastingplichtigen in Spanje 
moesten bijdragen aan de compensatie. Volgens het HvJ EU 
is dit, gezien  art. 5 lid 2 , onder b) Auteursrechtrichtlijn, niet 
toegestaan. De kosten van de billijke compensatie mogen 
immers enkel worden gedragen door daadwerkelijke ge-
bruikers van de privékopiëen. 
 In de zaak  Microsoft Mobile Sale, voorheen Nokia/SIAE e.a. 15     
boog het Hof van Justitie zich over de Italiaanse thuiskopie-
exceptie. De nationale regeling voorzag in een vrijstelling van 
de billijke compensatie voor ander gebruik dan het kopiëren 
voor privégebruik. Volgens het Hof van Justitie was die rege-
ling in strijd met  art. 5 lid 2  onder b) Auteursrechtrichtlijn, 16    
omdat die vrijstelling van de vergoeding afhankelijk gesteld 
was van overeenkomsten tussen een belangenorganisatie 
van auteurs met wettelijke monopolie en de betalingsplich-

  12  HvJ EU 21 april 2016, C-572/14,  ECLI:EU:C:2016:286  (Austro-Mechana/
Amazon). 

  13  Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betref-
fende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEG 2001, L 12/1). 

  14  HvJ EU 9 juli 2016, C-470/14,  ECLI:EU:C:2016:418  (EGEDA). 
  15  HvJ EU 22 september 2016, C-110/15,  ECLI:EU:C:2016:717  (Microsoft Mobile 

Sales). 
  16  Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 

2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteurs-
recht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG 2001, L 
167/10). 
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tigen. Daarbij speelde ook een rol dat enkel de gebruiker van 
deze apparatuur terugbetaling mocht verzoeken en niet de 
producent of importeur, die de compensatie had moeten be-
talen.     

  2.4.5  Uitputting   
 De zaak  Ranks and Vasilevics 17     zag op de doorverkoop van 
software. Het Hof van Justitie oordeelde, onder verwijzing 
naar  UsedSoft 18   ,  dat de eerste verkrijger van software met 
een onbeperkte gebruikslicentie het recht heeft om dat 
exemplaar met bijbehorende licentie tweedehands door te 
verkopen. Als de originele fysieke drager van het hem oor-
spronkelijk geleverde exemplaar beschadigd raakt, wordt 
vernietigd of verloren gaat, mag hij echter niet zijn reserve-
kopie aan die nieuwe verkrijger geven zonder toestemming 
van de rechthebbende van de software.     

  2.4.6  E-lending   
 De zaak  Vereniging Openbare Bibliotheken 19     betrof de uitleg 
van het begrip ‘uitlening’ in de zin van de  Richtlijn 2006/115/
EG  over het verhuur- en uitleenrecht. Het HvJ EU oordeelde 
dat dit begrip mede de zogenaamde  e-lending  omvat. Dat is 
de uitlening van een digitale kopie van een boek waarbij deze 
kopie op de server van een openbare bibliotheek geplaatst 
wordt, en door een gebruiker door middel van downloaden 
tijdelijk kan worden gereproduceerd op zijn eigen computer, 
zodanig dat tijdens de uitleenperiode slechts één kopie kan 
worden gedownload en de gedownloade kopie na afloop van 
de uitleenperiode niet meer bruikbaar is. Het HvJ EU staat 
toe dat een lidstaat de voorwaarde stelt dat de digitale kopie 
van het boek in het verkeer is gebracht door eerste verkoop 
of andere eigendomsoverdracht door of met toestemming 
van de houder. E-lending is evenwel niet toegestaan indien 
de digitale kopie uit illegale bron is verkregen.   

 In  Soulier en Doke 20     boog het HvJ EU zich over een Franse rege-
ling die de digitale exploitatie moet bevorderen van boeken 
die niet langer door een uitgever worden verspreid. Volgens 
deze nationale regeling had de Franse auteursrechtenorgani-
satie het recht om boeken die vóór 1 januari 2001 in Frankrijk 
zijn gepubliceerd en niet langer in de handel worden gebracht 
of in gedrukte of digitale vorm worden gepubliceerd op te ne-
men in een openbare databank. De nationale regeling gaf au-
teursrechthebbenden de mogelijkheid zich tegen deze uitoe-
fening te verzetten. Indien zij hiervan geen gebruikmaakten, 
ging de auteursrechtenorganisatie uit van impliciete toestem-
ming. Het HvJ EU oordeelde dat een dergelijke nationale re-
geling in strijd was met de auteursrechtrichtlijn, nu auteurs-
rechthebbenden niet daadwerkelijk en persoonlijk in kennis 
werden gesteld van de mogelijkheid tot verzet. Het HvJ EU 
overwoog dat niet kan worden verondersteld dat alle auteurs 
van ‘vergeten’ boeken bij gebreke van verzet een voorstander 

  17  HvJ EU 12 oktober 2016, C-166/15,  ECLI:EU:C:2016:762  (Ranks en Vasilevics). 
  18  HvJ EU 3 juli 2012, C-128/11,  ECLI:EU:C:2012:407  (UsedSoft/Oracle). 
  19  HvJ EU 10 november 2016, C-174/15,  ECLI:EU:C:2016:856  (Vereniging Open-

bare Bibliotheken/Stichting Leenrecht). 
  20  HvJ EU 16 november 2016, C-301/15,  ECLI:EU:C:2016:878  (Soulier en Doke). 

worden geacht van de ‘wederopstanding’ van hun boeken om 
deze in digitale vorm commercieel te gebruiken.     

  2.4.7  Vervallenverklaring   
 Opvallend was het afgelopen jaar gewezen arrest  Montis De-
sign 21     over de Duurrichtlijn in verhouding tot de BTMW. In die 
zaak was destijds in 1993 bij verval van de modelrechten geen 
instandhoudingsverklaring voor de auteursrechten afgelegd, 
zoals destijds vereist. De BTMW bepaalde immers dat verval van 
een modelrecht ook verval van het auteursrecht meebracht, ten-
zij een instandhoudingsverklaring voor het auteursrecht wordt 
afgelegd. Betoogd werd dat schrapping van het betrokken art. 
uit de BTMW terugwerkende kracht had en herleving van het 
auteursrecht betekende. Vervolgens is de vraag opgeworpen of 
de Duurrichtlijn eraan in de weg zou staan indien het auteurs-
recht als blijvend vervallen moet worden beschouwd wegens 
niet voldoen aan een formeel vereiste. Het HvJ EU concludeerde 
naar aanleiding van vragen van het BenGH dat dit niet het geval 
is. Overigens is een formaliteit zoals de instandhoudingsverkla-
ring mogelijk wel in strijd met de Berner Conventie. 22        

  2.4.7  Morele schadevergoeding   
 De zaak  Liffers/Mandarina  23    betrof een schadevergoedings-
vordering wegens ongeautoriseerd gebruik van filmfrag-
menten. Het HvJ EU besliste dat  art. 13 lid 1  sub a Hand-
havingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) ruimte laat voor de 
vergoeding van morele schade (zoals afbreuk aan de repu-
tatie van de auteur), naast de forfaitaire schadevergoeding 
(royalties) ex art. 13 lid 1 sub b Handhavingsrichtlijn.     

  2.4.8  Nationale rechter    

 Varia  
 In een baanbrekende uitspraak in de zaak  Anne Frank-Fonds/
Anne Frank Stichting en KNAW  24    werd voor het eerst een be-
roep op het grondrecht van vrijheid van wetenschap gehono-
reerd. De Rechtbank Amsterdam oordeelde dat voor een gede-
gen editiewetenschappelijk onderzoek naar het dagboek van 
Anne Frank noodzakelijk is dat de onderzoekers over enkele 
verveelvoudigingen van het dagboek beschikken. Daarnaast 
worden deze slechts aan enkele onderzoekers ter beschikking 
gesteld, zodat de impact minimaal is. Deze omstandigheden 
brengen mee dat het Anne Frank-Fonds haar auteursrecht op 
het dagboek van Anne Frank niet kan handhaven. 
 De zaak  Simonis & Buunk/Pictoright  25    ging over de vraag in 
hoeverre een kunsthandelaar verplicht is om een kunstenaar 
of diens vertegenwoordiger, in casu de collectiefbeheeror-
ganisatie Pictoright, inlichtingen te verschaffen over iedere 
volgrechtplichtige transactie. Het Hof oordeelt dat hij dat 

  21  HvJ EU 20 oktober 2016, C-169/15,  ECLI:EU:C:2016:790  (Montis Design/
Goossens Meubelen). 

  22  Zie daarover HR 13 december 2013,  ECLI:NL:HR:2013:1881 ,  IER 2016/67 , 
m.nt. S.J. Schaafsma (Montis II). 

  23  HvJ EU 17 maart 2016, C-99/15,  ECLI:EU:C:2016:173 , AMI 2016/5 (Liffers/
Mandarina). 

  24  Rb. Amsterdam 23 december 2015,  ECLI:NL:RBAMS:2015:9312 ,  NJB 
2016/261  (Anne Frank-Fonds/Anne Frank Stichting en KNAW). 

  25  Hof Arnhem-Leeuwarden 2 februari 2016,  ECLI:NL:GHARL:2016:609 , AMI 
2016/4 (Kunsthandel/Pictoright). 
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niet op eigen initiatief hoeft te doen. De kunsthandelaar is 
wel gehouden om opgave te doen wanneer de vertegenwoor-
digende organisatie hierom verzoekt. Een dergelijk verzoek 
hoeft niet gebaseerd te zijn op concrete aanwijzingen dat 
doorverkoop heeft plaatsgevonden.    

 Werktoets  
 De zaak  Your Hosting/Bavaria  26    illustreert dat de toepas-
sing van de werktoets niet altijd tot eenduidige antwoorden 
leidt. Het Hof Den Haag oordeelde over de slagzin  ‘Zo. Nu 
eerst naar de Cloud’  van Your Hosting. Anders dan de recht-
bank ontzegde het hof de slogan auteursrechtelijke bescher-
ming omdat de woorden ‘Zo. Nu eerst…’ een gewone, gang-
bare zin is in de Nederlandse taal.    

 Totaalindruk  
 De Nederlandse rechter heeft zich in verschillende instan-
ties over het totaalindrukkencriterium uitgelaten. 
 In  Scriptie schijnwerkelijkheid reisfoto’s,  27    oordeelt de Recht-
bank Midden-Nederland dat een scriptie geen gebruiksvoor-
werp is zodat daarop niet het  totaalindrukkencriterium  kan 
worden toegepast. Volgens de rechtbank mist dit criterium 
toepassing omdat een werk van letterkunde is opgebouwd 
uit onderdelen (zinnen en zinsnedes) die ook los van het sa-
mengestelde werk zelf voor auteursrechtelijke bescherming 
in aanmerking kunnen komen. In  De Maatschap  28    past het 
Hof Arnhem-Leeuwarden dat criterium overigens wel toe op 
een werk van letterkunde en komt tot het oordeel dat onvol-
doende aannemelijk is dat de totaalindrukken van het boek De 
Straatvechter en het scenario De maatschap overeenstemmen. 
 In  Philips/Lidl  29    beoordeelde de Rechtbank Den Haag maar 
liefst 36 kenmerkende elementen van het scheerapparaat 
SensoTouch 3D. De rechtbank oordeelde dat het ontwerp 
van Lidl daarop inbreuk maakt omdat de totaalindrukken 
van de scheerapparaten te zeer overeenkomen. Volgens de 
rechtbank doet daaraan niet af dat voor een paar elementen 
van het uiterlijk van de scheerapparaten een technische re-
den is of dat een paar elementen reeds in andere apparaten 
werden toegepast.    

 Vermoeden van overdracht  
 In de zaak  Ziggo/Lira 30     gaat het om een geschil tussen collec-
tieve beheersorganisatie Lira en een aantal kabelexploitan-
ten. De vraag was of de rechtbank terecht had geoordeeld 
dat Lira een (eigen) vorderingsrecht toekomt uit hoofde 
van de met alle auteurs gesloten aansluitingscontracten. 
De achtergrond van het geschil is de interpretatie van het 
Norma/NL Kabel-arrest, 31    welke interpretatie ertoe geleid 

  26  Hof Den Haag 19 juli 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:2137 ,  IER 2016/62  (Your 
Hosting/Bavaria). 

  27  Rb. Midden-Nederland 20 juli 2016,  ECLI:NL:RBMNE:2016:3986 , IEF 16135 
(scriptie schijnwerkelijkheid risico's). 

  28  Hof Arnhem Leeuwarden 20 september 2016,  ECLI:NL:GHARL:2016:7612 , 
IEPT 20160920(Moszkowicz/Raaf). 

  29  Rb. Den Haag (vzr.) 10 augustus 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:9474 , IEF 
16184 (Philips/Lidl). 

  30  Hof Amsterdam 18 oktober 2016,  ECLI:NL:GHAMS:2016:4183  (Ziggo en 
RODAP/Lira). 

  31  HR 28 maart 2014,  ECLI:NL:HR:2014:735 ,  NJ 2015/365  (NORMA/NL KABEL). 

heeft dat de kapelexploitanten geen licentievergoedingen 
voor de kabeldoorgifte van omroepuitzendingen meer be-
talen. In het tussenarrest oordeelt Hof Amsterdam dat Lira 
geen belang meer heeft bij een verbod of gebod omdat de 
wet is gewijzigd door de  Wet auteurscontractenrecht . Voor 
wat betreft de vaststelling van Lira’s rechten op vergoeding 
voor het verleden, gaat het om de uitleg van  art. 45d  Aw. 
Het hof beslist dat het in dat artikel opgenomen vermoeden 
van overdracht aan de producenten niet door een voorover-
dracht van de rechten aan een collectieve beheersorganisa-
tie kan worden doorkruist. Volgens het hof kan uitsluitend 
een schriftelijk overeengekomen afwijkend beding tussen 
auteur en producent ertoe leiden dat de auteursrechten 
niet van meet af aan de producent zijn overgedragen, maar 
bij de auteur zijn gebleven. Het hof is wel van oordeel dat 
deze nieuwe juridische duiding op zichzelf in beginsel on-
voldoende grond biedt voor een vermindering van de door 
auteurs te ontvangen vergoedingen. Het hof hecht eraan op 
te merken dat een regeling die er per saldo toe leidt dat de 
regisseurs/auteurs geen billijke vergoeding ontvangen voor 
de exploitatie van hun arbeid in strijd met het Unierecht is.    

 Persoonlijkheidsrechten  
 In de zaak  Van Huut/CRI Residence 32     was de vraag aan de orde 
of een architect zich kan verzetten tegen een voorgenomen 
transformatie van een gebouw. De Rechtbank Amsterdam 
oordeelde dat geen sprake is van een aantasting in de zin 
van  art. 25  Aw omdat de betrokken gevels volledig waren 
vernietigd. Deze kenmerkende delen van het oude ontwerp 
waren niet meer zichtbaar in het nieuwe ontwerp. De wijze 
waarop de rechtbank beoordeelde of sprake is van misbruik 
van recht dan wel onrechtmatig handelen is, zacht gezegd, 
opmerkelijk, nu zij met name oog heeft voor de economi-
sche redenen van de eigenaar en de belangen van de maker 
van de unieke gevels slechts zijdelings noemt.      
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  III.  Databankenrecht   

  Mr.dr. J.M.B. Seignette     

  1.  Wetgeving    

    Europese Unie   
 Het ontwerp voor de DSM-richtlijn (hiervoor besproken on-
der Auteursrecht) heeft ook een aantal gevolgen voor het  sui 
generis  databankenrecht. De ontwerprichtlijn introduceert 
een exceptie voor tekst- en datamining (art. 3). Onderzoeks-
organisaties mogen door middel van opvraging tekst- en da-
tamining verrichten op de data waartoe zij rechtmatig toe-
gang hebben met het oog op wetenschappelijk onderzoek. 
Deze exceptie is verplicht en dwingendrechtelijk van aard. 
Het ontwerp bevat daarnaast een specifieke bepaling die e-
learning in het niet-commerciële onderwijs moet faciliteren 
(art. 4). De bepaling laat de nodige ruimte aan de lidstaten 
om dit vorm te geven. Lidstaten kunnen er voor kiezen om 
het gebruik geheel vrij te laten of te onderwerpen aan de 
betaling van een billijke vergoeding. Ook is het mogelijk om 
voor bepaalde werken te bepalen dat (wel) een licentie moet 
worden verkregen, mits die licenties vlot beschikbaar zijn. Er 
zullen op dit punt dus verschillen tussen de lidstaten blijven 
bestaan. Om te voorkomen dat dit aan grensoverschrijdende 
e-learning in de weg staat, bepaalt het ontwerp dat de grens-
overschrijdende e-learning handeling uitsluitend plaatsvindt 
in het land waar de onderwijsinstelling gevestigd is.      

  2.  Rechtspraak    

    Nationale rechter   
 Het Hof van Justitie oordeelde in 2015 in antwoord op vragen 
van de Hoge Raad in  Ryanair/PR Aviation  dat de  Databanken-
richtlijn  niet van toepassing is op een gegevensverzameling 
die niet door auteursrecht of  sui generis  databankenrecht 
wordt beschermd en dat de richtlijn er bij een dergelijke 
verzameling dus niet aan in de weg staat dat de exploitant 
het toegestane gebruik contractueel verder beperkt dan de 
richtlijn toestaat. 33    De Hoge Raad heeft intussen het arrest 
van het Hof Amsterdam vernietigd en de zaak verwezen 
naar het Hof Den Haag. 34    
 Het Haagse Hof besliste in september op de vordering van 
de Telegraaf tot vergoeding van schade door de Staat we-
gens onjuiste implementatie van de  Databankenrichtlijn . 35    
De Telegraaf procedeerde jarenlang tegen de omroepen om 
programmagegevens te kunnen publiceren. Daarbij stuitte 
zij steeds op de geschriftenbescherming van de omroepen, 
totdat met het arrest van het Hof van Justitie in  Football Da-
taco  vaststond dat de geschriftenbescherming in strijd met 
de Databankenrichtlijn is. 36    Het Hof Den Haag oordeelt dat 
de vordering tot schadevergoeding verjaard is omdat de ver-
jaring is gaan lopen bij de implementatie in 1999, aangezien 
de Telegraaf toen al wist dat de geschriftenbescherming mo-
gelijk in strijd met de Databankenrichtlijn zou zijn. Dit geldt 

  33  HvJ EU 15 januari 2015, C-30/14. Zie J.M.B. Seignette in ‘Van de brug af gezien. 
Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2015’,  IER 2016/16 . 

  34  HR 11 maart 2016,  ECLI:NL:HR:2016:390 ,  NJ 2016/174  (Ryanair/PR Avia-
tion). 

  35  Hof Den Haag 27 september 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:3334  (TMG/Staat). 
  36  HvJ EU 1 maart 2012, C-604/10,  ECLI:EU:C:2012:115 ,  NJ 2012/433 , m.nt. P.B. 

Hugenholtz. 
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ook voor schade geleden in de vijf jaren direct voorafgaande 
aan het instellen van de vordering. Het beroep van de Tele-
graaf op de redelijkheid en billijkheid wordt afgewezen. 
 Het Hof Amsterdam deed in november uitspraak in de zaak 
 Pearson/Bär Software . 37    Uitgeverij Pearson geeft psychologische 
tests uit. Bär verkoopt software waarmee testen van diverse 
uitgevers kunnen worden “gescoord”. Daarvoor gebruikt zij on-
der meer de normgegevens en scoringsregels die deel uitma-
ken van 51 Pearson testen. Pearson verzet zich hiertegen met 
een beroep op het databankenrecht. Het Hof oordeelt dat er 
geen sprake is van een substantiële investering omdat het om 
relatief eenvoudige tabellen met cijfers gaat en de investerin-
gen vooral zien op het ontwikkelen en controleren van de juist-
heid van de gegevens en niet op de wijze van ontsluiting ervan.      

  3.  Literatuur       
  -  N.W.M. van den Heuvel, ‘Beslag op data’,  WPNR  2016, 

p. 437-442 (afl. 7110).        

  IV.  Octrooirecht   

  Mrs. J.C.S. Pinckaers, A.F. Kupecz en F.W.E. Eijsvogels     

  1.  Wetgeving   
 In het verslagjaar zijn er geen nieuwe wetsvoorstellen in-
gediend die leiden tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 
1995. Wel is er ook in 2016 veel gebeurd met het oog op 
de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende een 
eengemaakt octrooigerecht (=UPC Agreement). Op 29 juni 
2016 heeft Nederland het Protocol betreffende privileges 
en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht ge-
tekend ( Trb . 2016/110). Op 14 september 2016 heeft Neder-
land de akte van bekrachtiging van de Overeenkomst be-
treffende een eengemaakt octrooigerecht gedeponeerd bij 
het secretariaat-generaal van de Raad van de EU in Brussel, 
een week na de inwerkingtreding van de Goedkeuringswet 
Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht 
( Trb . 2013/92 en  Trb . 2016/1) van 29 juni 2016. 38    Nederland is 
daarmee het elfde land dat de UPC Agreement heeft gerati-
ficeerd en dat betekent dat het eenheidsoctrooi en het UPC 
werkelijkheid worden nadat ook het VK en Duitsland deze 
overeenkomst hebben geratificeerd. De goedkeuring betreft 
alleen het Europese deel van Nederland. De aanpassing van 
de Rijksoctrooiwet 1995 aan de UPC Agreement laat echter 
nog op zich wachten omdat dit moet geschieden bij Rijks-
wet. De verwachting is dat in 2017 een voorstel Wijzigings-
wet Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooige-
recht en Verordening (EU) 1257/2012 zal worden ingediend. 
Haast is geboden, want het Preparatory Comittee heeft de 
verwachting uitgesproken dat het VK en Duitsland de UPC 
Agreement in de lente van 2017 zullen ratificeren, zodat het 
Protocol to the agreement on a UPC on Provisional Applica-

  37  Hof Amsterdam 22 november 2016,  ECLI:NL:GHAMS:2016:5061 , IEF 16386 
(Pearson/Bär Software). 

  38  Stb. 314; KS 34411. 

tion (PPA) 39    in werking zou kunnen treden op 1 september 
2017 en de UPC Agreement op 1 december 2017. Op grond 
van het PPA is het mogelijk het UPC zodanig op te richten 
en rechters te benoemen dat het vanaf 1 december 2017 ge-
schillen over Europese octrooien en eenheidsoctrooien kan 
beslechten. Houders van Europese octrooien (of Europese 
octrooiaanvragen of ABCs) die zich willen onttrekken aan de 
bevoegdheid van het UPC kunnen vanaf 1 september 2017 
(elektronisch) een opt-out indienen bij de griffie van het 
UPC. Nadere regels, zoals de Rules of Procedure of the UPC, 40    
de EPO Rules relating to Unitary Patent Protection, Rules on 
the European Patent Litigation Certificate, Rules on medi-
ation and arbitration, Rules on Court fees and recoverable 
costs 41    en de Decision on the scale of recoverable cost cei-
lings 42    zullen in 2017 definitief moeten worden vastgesteld.     

  2.  Rechtspraak    

    Aanvullende beschermingscertificaten (abc)   
 In 2016 zijn voor zover de auteur bekend door het Hof van 
Justitie geen abc-uitspraken gedaan die in deze kroniek 
vermelding verdienden. In de  Novartis/Teva  43   -zaak bij de 
Rechtbank Den Haag handhaafde Novartis (in kort geding) 
een abc en deed daarbij een beroep op de pediatrische ver-
lening van het abc. Op grond van art. 36 lid 1 van de Pedi-
atrische Verordening 44    wordt de duur van een abc met zes 
maanden verlengd als de abc-aanvraag de resultaten van 
alle overeenkomstig een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek uitgevoerde onderzoeken bevat. Zogenaamde 
weesgeneesmiddelen 45    kunnen geen gebruikmaken van de 
mogelijkheid tot pediatrische verlenging (art. 36 lid 4 Pedi-
atrische Verordening), maar hebben in plaats daarvan hun 
‘eigen verlenging’ in de vorm van 2 jaar extra marktexclu-
siviteit (art. 37 Pediatrische Verordening in samenhang met 
(art. 8 van) de Weesgeneesmiddelenverordening. 46    In casu 
had Novartis het geneesmiddel in kwestie ooit aangewezen 
als weesgeneesmiddel, maar waren de aanwijzingen inge-
trokken, terwijl onbetwist aan alle eisen voor pediatrische 
verlenging was voldaan. Teva stelde zich op het standpunt 

  39   https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_
the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.
pdf . 

  40   https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/rules_of_proce-
dure_2016.06.pdf . 

  41   https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/agreed_and_fi-
nal_r370_subject_to_legal_scrubbing_to_secretariat.pdf . 

  42   https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/recoverable_
costs_2016.06.pdf . 

  43  Rb. Den Haag 30 maart 2016, C/09/500844, ECLI:NL:RBDHA:2016:3427 
(Novartis/Teva). 

  44  Verordening (EG) 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 
en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/20/EG, 
Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (PbEU 2006, L 378). 

  45  Een geneesmiddel dat is bedoeld voor een kleine, specifieke patiënten-
groep en waarvoor op het moment van aanvragen nog geen adequate be-
handeling bestaat. Zie onder meer artikel 3 Verordening (EG) 141/2000 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesge-
neesmiddelen (PbEU 2000, L 18) (“Weesgeneesmiddelenverordening”). 

  46  Verordening (EG) 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1999 inzake weesgeneesmiddelen (PbEU 2000, L 18) (“Weesge-
neesmiddelenverordening”). 
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dat omdat het middel was aangewezen als weesgeneesmid-
del, Novartis niet in een later stadium alsnog gebruik kon 
maken van de pediatrische verlenging. De voorzieningen-
rechter ging in het betoog van Teva niet mee en oordeelde 
dat – onder meer met verwijzing naar de doelstellingen van 
de Pediatrische Verordening – aan voormalig weesgenees-
middelen met een ingetrokken status in beginsel een verle-
ning van zes maanden kan worden toegekend.     

    Geldigheid    

 Nieuwheid, nawerkbaarheid, toegevoegde materie  
 Met betrekking tot nieuwheid, nawerkbaarheid en toege-
voegde materie werden, anders dan onder het kopje “plau-
sibiliteit” opgenomen, in 2016 geen uitspraken gedaan die 
noopten tot een bespreking in deze kroniek.     

    Inventiviteit   
 In  Mylan/MSD  47    hield het Hof het oordeel van de rechtbank 
dat sprake was van inventiviteit in stand. Bij de beoordeling 
schoof het Hof bepaalde (combinaties van) publicaties uit de 
stand van de techniek, op basis waarvan de vakman volgens 
Mylan tot de uitvinding zou zijn gekomen, terzijde omdat 
de vakman op basis van latere, eveneens tot de stand van de 
techniek behorende, publicaties in ieder geval de weg van 
orale toediening van finasteride niet zou zijn ingeslagen. 48    
 In de woorden van het Hof was er in de stand der techniek 
sprake van     

 “…nieuwe technische ontwikkelingen die eerdere pu-
blicaties […] in een ander daglicht stellen en die maken 
dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, al-
les in aanmerking genomen, geen redelijke verwach-
ting zou hebben dat androgene alopecia effectief zou 
kunnen worden behandeld met orale toediening van 
finasteride.” 49          

    Plausibiliteit   
 “Plausibiliteit” is een term die in 2016 regelmatig terugkomt 
in de octrooi-jurisprudentie. 
 In  MSD/Ono  50    speelde plausibiliteit een rol in de context 
van “basis” (toegevoegde materie en prioriteit), waarbij de 
rechtbank de (in vivo) resultaten van een muismodel vol-
doende achtte om het geclaimde therapeutische effect 
(van een anti-PD-1-antilichaam voor de behandeling van 
kanker) aannemelijk te maken in het kader van prioriteit. 51    
Vervolgens werd een nieuwheidsaanval gepasseerd omdat 
de ingeroepen stand van de techniek het therapeutische 
effect in kwestie niet of onvoldoende aannemelijk maakte. 
Daarbij was van belang dat experimentele gegevens ont-
braken. Voor nawerkbaarheid is het volgens de rechtbank, 

  47  Hof Den Haag 22 maart 2016, 200.153.151/01, ECLI:NL:GHDHA:2016:765 
(Mylan/MSD). 

  48  Ro. 4.13 Mylan/MSD. 
  49  Ro. 4.34 Mylan/MSD. 
  50  Rb. Den Haag 29 juni 2016, C/09/489180, ECLI:NL:RBDHA:2016:7363 (MSD/

Ono). 
  51  Ro. 5.9 MSD/Ono. 

bij gebreke van concreet bewijs dat een therapeutisch ef-
fect ontbreekt, voldoende dat de vakman aan de hand van 
het octrooi en zijn algemene vakkennis in staat zou zijn een 
anti-PD-1-antilichaam te maken dat werkzaam is bij de be-
handeling van kanker. 52    
 In  Teva/Boehringer  53    overwoog de rechtbank in het kader 
van inventiviteit (bij het toepassen van de problem solution 
approach) dat:     

 “…alleen technische effecten die in het octrooi worden 
beschreven en plausibel worden gemaakt als basis kun-
nen dienen voor de formulering van het objectieve tech-
nische probleem.[…] Voor de vakman die het octrooi (als 
geheel) leest tegen de achtergrond van zijn algemene 
vakkennis, moet plausibel zijn dat de beschreven of ge-
claimde effecten bij toepassing van de geclaimde maat-
regelen optreden. Die plausibiliteit kan haar oorsprong 
bijvoorbeeld vinden in experimenten, in een causale uit-
leg van het effect, in een verwijzing naar (publicaties uit) 
de stand van de techniek of in algemene vakkennis.” 54      

 De rechtbank formuleerde bij gebreke van (plausibel geach-
te) effecten/voordelen het objectieve technische probleem 
als “het vinden van een alternatief” dat vervolgens voor de 
hand liggend werd bevonden. In Leo  Pharma/Sandoz  55    was 
het gestelde synergetische effect volgens de voorzienin-
genrechter onvoldoende plausibel gemaakt in het octrooi 
en mocht het daarom niet “meetellen” als voordeel bij de 
beoordeling van inventiviteit, ook niet als dat effect zou blij-
ken uit een publicatie van na de prioriteitsdatum, want dat 
zou erop neerkomen dat “de octrooihouder een ongerecht-
vaardigd voordeel [zou] krijgen door zich te beroepen op 
een (ruim) na de relevante data gepubliceerde studie voor 
zijn op speculatie gebaseerde stelling…”. 56    
 Plausibiliteit speelde tenslotte een rol in de zaak  Accord/Me-
dac  57    en ook daar in het kader van de vaststelling van het 
technische effect van de uitvinding (en het definiëren van 
het objectieve technische probleem). Verbeterde therapie-
trouw werd door de rechtbank niet aangemerkt als  tech-
nisch  effect (“…al is het maar omdat therapietrouw mede 
afhankelijk is van vrije keuzes van een patiënt.” 58   ), maar de 
rechtbank overwoog bovendien dat voor zover therapie-
trouw al een technisch effect zou kunnen zijn, dat effect in 
het octrooi niet was beschreven en ook niet plausibel was 
gemaakt. 59        

  52  Ro. 5.43 MSD/Ono. 
  53  Rb. Den Haag 7 september 2016, C/09/489185, ECLI:NL:RBDHA:2016:10815 

(Teva/Boehringer Ingelheim). 
  54  Ro. 4.11 Teva/Boehringer Ingelheim. 
  55  Vzr. Rb. Den Haag 11 mei 2016, C/09/508351,  ECLI:NL:RBDHA:2016:5093  (Leo 

Pharma/Sandoz). 
  56  Ro. 4.4 Leo Pharma/Sandoz. 
  57  Rb. Den Haag 27 juli 2016, C/09/489723,  ECLI:NL:RBDHA:2016:8596  (Ac-

cord/Medac). 
  58  Ro. 4.12 (Accord/Medac). 
  59  Ro. 4.12 (Accord/Medac). 
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    Beschermingsomvang   
 In de kortgedingzaak  Bayer/Sandoz  60    heeft de Hoge Raad het 
cassatieberoep van Bayer tegen het oordeel van het Hof Den 
Haag dat Sandoz geen inbreuk maakt op EP 791 en EP 840, 
verworpen. De Hoge Raad herhaalt een aantal van zijn eer-
dere arresten:     

  “3.3.5  In overeenstemming met deze uitlegregel 
van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere 
uitspraken gebezigde formuleringen, ‘hetgeen voor 
de uitvinding waarvan de bescherming wordt inge-
roepen, wezenlijk is’, onderscheidenlijk ‘de achter de 
woorden van die conclusies liggende uitvindingsge-
dachte’, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de 
letterlijke tekst van de conclusies (de ‘uitersten’ in de 
woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 [Lely/Delaval] en 
HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68 
[AGA/Occlutech]). Daarbij dient het achterhalen van de 
achter de woorden van de conclusies liggende uitvin-
dingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke 
betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom 
voor een redelijke bescherming van de octrooihouder 
wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermij-
den (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, 
NJ 1995/391 [Ciba Geigy]). De beschrijving en de teke-
ningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van 
de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van 
de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig be-
schouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 
van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in 
de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van 
belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers lei-
dend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn 
kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott)).”   

 EP 791 noemt rutheniumzout als katalysator en Sandoz 
gebruikt een variant Tempo. Het hof heeft geoordeeld dat 
indien de gemiddelde vakman zal aannemen dat de octrooi-
houder bewust voor een bepaalde variant heeft gekozen, 
de rechtszekerheid waarop derden aanspraak kunnen ma-
ken dan vergt dat de beschermingsomvang van het octrooi 
daartoe beperkt blijft. Dit is het geval. Volgens het hof biedt 
EP 791 geen bescherming tegen het gebruik van Tempo als 
katalysator, omdat de vakman begrijpt dat omwille van de 
aan rutheniumzout verbonden voordelen bewust voor die 
stof is gekozen boven Tempo. In cassatie stelt Bayer dat het 
hof een verkeerde maatstaf heeft aangelegd omdat het niet 
gaat om de vraag of er sprake is van een bewuste keuze voor 
een bepaald kenmerk maar of er goede grond bestaat om 
aan te nemen dat de octrooihouder afstand van de bescher-
ming van een equivalent heeft gedaan. De Hoge Raad oor-

  60  HR 5 februari 2016,  ECLI:NL:HR:2016:196 ,  NJ 2016/496 , m.nt. Ch. Gielen, 
Berichten IE 2016, nr. 15, p. 110, m.nt J.H.J. den Hartog en T.M. Blomme, 
AA2016, p. 650, m.nt. D. van Engelen; IEF 15677 (Bayer/Sandoz). 

deelt dat deze opvatting geen steun vindt in het recht (r.o. 
3.3.6). 
 Ten aanzien van EP 840 heeft het hof geoordeeld dat de 
gemiddelde vakman die het octrooischrift leest, zal aan-
nemen dat voor de middelen die in de beschrijving zijn 
geopenbaard, maar niet in de octrooiconclusie zijn opge-
nomen geen bescherming wordt gezocht (‘ disclosed but not 
claimed is disclaimed’ ). Omdat in de beschrijving van EP 840 
zuren (waaronder Lewiszuren) in het algemeen zijn geopen-
baard (als middelen waarmee de beoogde waterafsplitsing 
kan worden bewerkstelligd), zal de gemiddelde vakman de 
vermelding van één specifiek zuur (pTSA) in de octrooicon-
clusie zo verstaan dat de aanvrager zijn claim bewust heeft 
willen beperken tot het gebruik van uitsluitend dit ene zuur, 
en dat bijgevolg alle andere zuren en andere stoffen (waar-
onder basen) waarmee dat doel kan worden bereikt, buiten 
de bescherming van EP 840 zijn gehouden. Sandoz pleegt 
volgens het hof geen inbreuk omdat zij voor de beoogde 
waterafsplitsing niet het zuur pTSA maar het equivalent 
(zwakke base) pyridine gebruikt. In cassatie klaagt Sandoz 
niet dat de regel  ‘disclosed but not claimed is disclaimed ’ on-
juist is, maar dat deze regel alleen geldt indien hetgeen is 
geopenbaard en niet is geclaimd, wel geclaimd had kunnen 
worden. In casu had zij geen zwakke base kunnen claimen 
omdat daarvoor niet de vereiste basis in de aanvrage in de 
zin van  art. 123 (2) EOV bestond. Volgens de Hoge Raad be-
rust deze opvatting op een onjuiste rechtsopvatting omdat 
zij neerkomt     

 “op het weginterpreteren van het slot van de conclusie 
van EP 840, waarmee deze niet anders zou leren dan dat 
op enigerlei bekende wijze waterafsplitsing dient plaats 
te vinden, terwijl de wijze van waterafsplitsing onder-
deel van de uitvinding is.” (r.o. 3.4.2).       

    Varia    

 Adverteren zonder carve out  
 Warner-Lambert heeft een octrooi op een tweede medi-
sche indicatie voor pregabaline (Lyrica). Het stofoctrooi 
dat pregabaline en het gebruik ervan voor de indicaties 
epilepsie en GAS zelf beschermde, is inmiddels verlopen. 
Bij het aanvragen van een handelsvergunning voor een 
geneesmiddel dient onder meer een samenvatting van de 
productkenmerken (Summary of Product Characteristics; 
SmPC) en een bijsluiter te worden gevoegd. De SmPC bevat 
informatie over onder meer de benaming van het genees-
middel, de therapeutische indicaties, de dosering en wijze 
van gebruik en gegevens over de houder van de handels-
vergunning. Bij de aanvraag van een vergunning voor een 
generiek geneesmiddel behoeven de delen van de samen-
vatting van productkenmerken van het referentiegenees-
middel die verwijzen naar indicaties of doseringsvormen, 
die nog onder het octrooirecht vielen op het tijdstip waarop 
een generiek geneesmiddel op de markt werd gebracht, 
niet te worden vermeld. De weglating in een SmPC en/of 
bijsluiter van productkenmerken van het referentiegenees-
middel die verwijzen naar geoctrooieerde indicaties en/of 
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doseringsvormen wordt ook wel aangeduid als carve out. 
Een SmPC en/of een bijsluiter waarin de verwijzingen naar 
geoctrooieerde indicaties en/of doseringsvormen wel zijn 
opgenomen wordt hierna aangeduid als full label. In casu 
publiceerde het CBG ‘full label’ versies op zijn website. Vol-
gens Warner-Lambert maakte het CBG hiermee octrooi-
inbreuk door het geneesmiddel voor de geoctrooieerde in-
dicatie aan te bieden, door het op de markt brengen van het 
geneesmiddel voor de geoctrooieerde indicatie en door het 
anderszins verhandelen van het geneesmiddel voor de ge-
octrooieerde indicatie. Daarnaast maakte het CBG volgens 
Warner-Lamber indirecte inbreuk en handelde het onrecht-
matig door ‘downstream’ inbreuk te bevorderen. Volgens de 
voorzieningenrechter was van inbreuk geen sprake. Wat de 
indirecte inbreuk betreft oordeelde de voorzieningenrech-
ter dat de kennis dat pregabaline gebruikt kan worden voor 
de behandeling van pijn niet als “wezenlijk bestanddeel” in 
de zin van art. 73 lid 1 ROW 1995 kan worden aangemerkt; 
het begrip “wezenlijk bestanddeel” ziet enkel op fysieke za-
ken. Volgens de voorzieningenrechter had het CBG wel on-
rechtmatig gehandeld door een full label te publiceren. De 
Europese wetgever heeft de ‘carved out’ bedacht. Het CBG 
is niet verplicht om full label te publiceren en heeft een ze-
kere mate van beleidsvrijheid, die wordt begrensd tot waar 
geoordeeld moet worden dat het CBG niet in redelijkheid 
tot het gevoerde beleid heeft kunnen komen. Het vorige be-
leid van het CBG (tot 2009) volgde de aanbeveling van de 
Europese wetgever: een aanwijzing dat er mogelijk andere 
indicaties waren en dat bij twijfel de patiënt bij vragen zich 
bij zijn arts of apotheker moest melden. De argumenten van 
het CBG omtrent het nieuwe beleid waren ‘allerminst over-
tuigend’. Een patiënt die een generiek middel krijgt voor een 
indicatie die niet octrooirechtelijk is beschermd vindt de in-
dicaties op de carved out bijsluiter. Een patiënt die Lyrica 
krijgt voor de behandeling van pijn vindt de indicaties op 
de full label bijsluiter. In de onwenselijke situatie dat een 
patiënt een generiek middel krijgt voor de behandeling van 
pijn is de maatregel onvoldoende. De voorzieningenrechter 
legde een verbod op en een bevel tot rectificatie. Het CBG 
heeft beroep ingesteld tegen het vonnis. De uitspraak van 
het Hof wordt later dit jaar verwacht.     

    Handhaving na vaststellingsovereenkomst   
 In de zaak  Booth/Hestex  61    heeft de rechtbank een wapper-
verbod opgelegd jegens Hestex om DE 126 buitengerechte-
lijk in te roepen tegen klanten van Booth. Hestex is houdster 
van EP 681 en van DE 126, waarop het beroep op prioriteit 
van EP 681 is gebaseerd. Hestex had Booth in december 
2013 een sommatiebrief gestuurd wegens beweerdelijke 
inbreuk op EP 681. In die brief was geen beroep gedaan 
op DE 126. Booth had in 2014 een VRO-procedure gestart 
en een verklaring voor recht van niet-inbreuk gevorderd. 
Partijen hebben hun geschil daarna in der minne geschikt. 
Booth werd een paar dagen na ondertekening van de vast-
stellingsovereenkomst aangesproken wegens inbreuk op 

  61  Rb. Den Haag 6 augustus 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:10895 , IEF 16272 
(Booth/Hestex Systems). 

DE 126. Booth heeft vervolgens een vordering ingesteld om 
Hestex te verbieden om DE 126, EP 681 en/of daaraan gere-
lateerde rechten in te roepen of om op basis van die rechten 
vorderingen in te stellen. De voorzieningenrechter oordeel-
de dat zelfs indien zou moeten worden geconcludeerd dat 
DE 126 niet (rechtstreeks) onder het bereik van de vaststel-
lingsovereenkomst valt, het voorshands onzorgvuldig en in 
strijd met de postcontractuele goede trouw is dat Hestex in 
de gegeven omstandigheden buitengerechtelijke actie on-
derneemt op basis van DE 126 jegens afnemers van A Booth. 
Gelet op het korte tijdsverloop van enkele dagen tussen het 
sluiten van de vaststellingsovereenkomst en de sommatie 
van 4 juli 2016, kan het niet anders dan dat Hestex al bij het 
sluiten van de overeenkomst voornemens is geweest een 
beroep te doen op DE 126.     

    Executiegeschil   
 In de zaak  Ruby Decor/Basics Holding  had de voorzieningen-
rechter een grensoverschrijdend inbreukverbod opgelegd 
aan Ruby Decor. 62    Ruby Decor probeerde vervolgens ze-
kerheid te krijgen dat zij met bepaalde varianten het von-
nis niet zal overtreden en dwangsommen zal verbeuren en 
vorderde in kort geding (onder meer) dat Basic Holdings zal 
worden verboden op grond van het vonnis executiemaat-
regelen te nemen tot verhaal van verbeurde dwangsom-
men wegens het verrichten van voorbehouden handelingen 
met betrekking tot in de dagvaarding vermelde varianten 
in de landen waartoe het eerder opgelegde verbod zich uit-
strekte. De voorzieningenrechter wees het gevorderde af en 
oordeelde dat het aan de bodemrechter is inbreuk vast te 
stellen en – eventueel in een executiegeschil – of daardoor 
dwangsommen zijn verbeurd. Oplegging in kort geding van 
een ongeclausuleerd en in tijd onbeperkt verbod als door 
Ruby Decor c.s. gevorderd (dat volgens de letterlijke tekst 
kennelijk zelfs executie van het eerdere vonnis beoogt te 
verbieden nadat in een bodemprocedure zou zijn vastge-
steld dat dwangsommen zijn verbeurd) is niet mogelijk en 
Ruby Decor c.s. heeft daar dan ook geen (al dan niet spoed-
eisend) belang bij. Ruby Decor had niet tijdelijke schorsing 
van de bevoegdheid van Basic Holdings om het eerdere von-
nis te executeren en ook daarbij had zij geen belang. Ruby 
Decor c.s. had geen belang bij de gevorderde voorziening, 
omdat zij geen feiten of omstandigheden naar voren had 
gebracht waaruit zou kunnen volgen dat een concrete drei-
ging bestaat dat Basic Holdings het eerdere vonnis zal exe-
cuteren in verband met door Ruby Decor c.s. op de markt 
gebrachte niet-inbreukmakende sfeerhaarden. Vrees voor 
het ongemerkt verbeuren van dwangsommen hoefde Ruby 
Decor c.s. niet te hebben nu Basic Holdings had toegezegd 
geen aanspraak te maken op dwangsommen dan nadat zij 
een product heeft onderzocht en zij haar standpunt daar-
over aan Ruby Decor c.s. kenbaar heeft gemaakt. 63        

  62  Vzr. Rb. Den Haag 4 mei 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:4657 , IEF 15931 (Basic 
Holding/Ruby Décor c.s.). 

  63  Vzr. Rb. Den Haag 9 augustus 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:9395 , IEF 16179 
(Ruby Decor c.s./Basic Holdings). 

T2c_IER_1702_bw_V05.indd   75T2c_IER_1702_bw_V05.indd   75 3/31/2017   3:30:27 PM3/31/2017   3:30:27 PM



76 Afl. 2 - april 2017 IER  2017/11

Kroniek

    Verklaring voor recht niet/inbreuk   
 In  Tata Steel/Arcellormittal  64    oordeelde de rechtbank dat Tata 
Steel belang had bij een gevorderde verklaring voor recht 
van niet-inbreuk met betrekking tot een product dat nog 
niet concreet was ontwikkeld. Tata Steel had toegelicht dat 
zij al voorbereidingen aan het treffen was om de markt te 
betreden met een product dat op één kenmerk na aan alle 
kenmerken van de conclusies van het octrooi voldeed en dat 
zij, vanwege de grote investeringen die gemoeid zijn met 
het in productie nemen van het betreffende product, belang 
heeft bij duidelijkheid in een vroeg stadium over de vraag 
of zij daarmee inbreuk zou maken op het octrooi. Daarmee 
heeft zij volgens de rechtbank voldoende gemotiveerd wat 
haar concrete belang is bij de gevraagde verklaringen voor 
recht.     

    VRO-procedure   
 De rechtbank houdt in de praktijk strak vast aan het VRO-
reglement. De eiser die in een later stadium van de proce-
dure bijv. de grondslag van de eis wijzigt loopt, indien de 
verweerder daar bezwaar tegen maakt, het risico dat de 
rechtbank die grondslagwijziging niet toelaat, zoals de 
rechtbank besliste in de zaak  HP/Digital Revolution . 65    In 
 Teva/Boehringer  66    paste de rechtbank de regel uit HP/Digital 
Revolution toe en oordeelde dat het voor het eerst bij akte 
gedane beroep op toegevoegde materie in strijd was met 
een goede procesorde.       
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  V.  Ongeoorloofde mededinging   

  Prof. mr. P.G.F.A. Geerts en mr. G.A.C. van den Hout     

  1.  Wetgeving    

    Knowhow   
 In onze vorige kroniek hebben wij melding gemaakt van het 
voorstel Richtlijn Bedrijfsgeheimen. In deze kroniek kunnen 
wij melden dat Europees Parlement en Raad deze Richtlijn 
op 8 juni 2016 hebben aangenomen. 67    Zij moet uiterlijk op 
9 juni 2018 door de lidstaten zijn omgezet in hun nationale 
wetgeving. Omdat ten tijde van het schrijven van deze kro-
niek nog geen implementatiewetsvoorstel voorhanden was, 
beperken wij ons tot een bespreking van de hoofdlijnen van 
de richtlijn. De richtlijn bevat vier hoofdstukken. Het eerste 
hoofdstuk geeft het toepassingsgebied van de richtlijn aan: 
de richtlijn stelt de regels vast betreffende de bescherming 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar 
maken van bedrijfsgeheimen. De lidstaten kunnen voorzien 
in een verder reikende bescherming. Het eerste hoofdstuk 
bevat ook een aantal definities, waaronder een definitie van 
bedrijfsgeheimen ( trade secrets ), namelijk: informatie die 
(a) geheim is, althans niet algemeen bekend of gemakkelijk 
toegankelijk is; (b) commerciële waarde heeft omdat zij ge-
heim is; en (c) onderworpen is aan redelijke maatregelen om 
deze geheim te houden. Deze definitie komt vrijwel letter-
lijk overeen met die van  art. 39  TRIPs-Verdrag. 
 Hoofdstuk 2 bepaalt wanneer het verkrijgen, gebruik en 
openbaar maken van een bedrijfsgeheim rechtmatig, dan 
wel onrechtmatig is (art. 3 resp. art. 4). De verkrijging van 
een bedrijfsgeheim is onrechtmatig indien op on rechtma-
tige wijze toegang is verkregen tot het bedrijfsgeheim, of de 
verkrijging in strijd is met eerlijke handelsgebruiken. Het 
gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is 
onrechtmatig indien het bedrijfsgeheim op onrechtmatige 
wijze verkregen is, sprake is van wanprestatie of een an-
dere verplichting het bedrijfsgeheim niet te gebruiken of te 
openbaren niet wordt nageleefd. Ingevolge art. 4 lid 5 wordt 
het produceren, aanbieden of in de handel brengen van in-
breukmakende goederen, of de invoer, uitvoer of opslag van 
inbreukmakende goederen voor die doeleinden, ook als een 
onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim beschouwd. 
Al met al bevat hoofdstuk 2 open en algemeen geformu-
leerde normen die de nationale rechters veel ruimte laten 
voor een nadere invulling. De verwachting is dat dit voor 
Nederland niet veel nieuws zal brengen. 
 Het derde hoofdstuk ziet op de handhaving en verplicht de 
lidstaten om maatregelen, procedures en rechtsmiddelen 
vast te stellen die nodig zijn om te waarborgen dat tegen 
het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar ma-
ken van bedrijfsgeheimen een civiele vordering kan worden 
ingesteld. De richtlijn noemt een waslijst aan maatregelen 
die ons vrijwel allemaal bekend in de oren klinken. Ook op 

  67  Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow 
en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrij-
gen, gebruiken en openbaar maken daarvan, PbEU 2016, L 157/1. 

dit punt brengt de richtlijn weinig nieuws. Nieuw is wel dat 
art. 8 voor het instellen van een gerechtelijke actie een ver-
jaringstermijn voorschrijft van maximaal zes jaar. Interes-
sant is ook hetgeen art. 9 voorschrijft. Die bepaling schrijft 
maatregelen voor om vertrouwelijkheid van bedrijfsgehei-
men in een procedure te waarborgen. Een probleem dat zich 
in de praktijk regelmatig voordoet (zie hierna ook het kopje 
 Rechtspraak ). 
 Hoofdstuk 4 bevat ten slotte nog enkele formele voorschrif-
ten waaronder het al eerder genoemde voorschrift dat de 
lidstaten de Richtlijn op uiterlijk 9 juni 2018 in hun interne 
wetgeving moeten hebben omgezet.      

  2.  Rechtspraak    

    Knowhow   
 Wil van een bedrijfsgeheim sprake zijn dan (i) moet de be-
trokken informatie niet algemeen bekend of gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor diegenen die zich gewoonlijk bezig-
houden met de desbetreffende soort informatie; (ii) moet 
de informatie handelswaarde bezitten omdat zij geheim is; 
en (iii) moet de eigenaar van de informatie redelijke maatre-
gelen nemen om de geheimhouding te waarborgen (vgl.  art. 
39  TRIPs-Verdrag). Indien aan één van deze voorwaarden 
niet is voldaan dan kan de informatie niet als knowhow be-
schermd worden. 68    In Hof Den Haag 19 juli 2016,  IEF  16142 
( Dow Chemical/Organik ) was wel sprake van beschermings-
waardige knowhow. Het arrest laat fraai zien hoe rechters 
proberen te voorkomen dat het onderzoek naar het gebruik 
van bedrijfsgeheimen een fishing expedition wordt. In deze 
zaak had Dow Chemical op grond van  art. 843a  Rv inzage 
in beslagen bewijsmateriaal gevorderd op basis van de stel-
ling dat voldoende aannemelijk is dat Organik inbreuk heeft 
gemaakt op haar bedrijfsgeheimen. Deze inzagevordering 
wordt grotendeel toegewezen, omdat aannemelijk is dat 
Organik de bedrijfsgeheimen van Dow Chemical heeft ge-
schonden. De inzage wordt echter niet verleend voor wat 
betreft de documenten die betrekking hebben op het pro-
ductieproces van Organik dat niet overeenstemt met de be-
drijfsgeheimen van Dow Chemical. Van dat deel van het pro-
ductieproces moet – aldus het hof – worden aangenomen 
dat Organik dat zelfstandig heeft ontwikkeld, zodat Organik 
een gewichtige reden in de zin van  art. 843a lid 4  Rv heeft 
om zich te verzetten tegen het verstrekken van informatie 
daarover aan haar concurrent Dow Chemical. 
 In Hof Arnhem-Leeuwarden 28 december 2015, 
 ECLI:NL:GHARL:2015:9798  ( Ventilex/Tema Process ) gaat het om 
de vraag of vijf oud-werknemers van Ventilex deze laatste on-
eerlijk hebben beconcurreerd door beweerdelijk vertrouwelij-
ke bedrijfsinformatie te stelen en te delen met Tema Process en 
daarvan ook gebruik te maken. Ten aanzien van vier oud-werk-
nemers en Tema Process beslist het hof dat daarvan sprake is.     

  68  Zie: Rb. Overijssel (vzr.) 22 juni 2016,  ECLI:NL:RBOVE:2016:2914 , IEF 16144 
(FBD) alsook Hof Den Haag 2 februari 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:217 , IEF 
15663 (DCC/Forax). 
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    Slaafse nabootsing   
 Ook het afgelopen jaar zijn op het terrein van het slaafse-
nabootsingsrecht niet veel uitspraken gewezen. In de mees-
te zaken is de slaafse-nabootsingsvordering bovendien af-
gewezen. In al die gevallen was dat omdat het product in 
kwestie van eiser geen eigen plaats in de markt innam en/of 
omdat er geen verwarringsgevaar te duchten was:     

    Geen eigen plaats in de markt:       
  –  Rb. Gelderland 13 januari 2016,  ECLI:NL:RBGEL:2016:384 , 

 IEF  15645 ( Desmi/Gieterij Neede en Mercator ).     
  –  Rb. Gelderland (vzr.) 3 mei 2016,  ECLI:NL:RBGEL:2016:2862 , 

 IEF  15929 ( Paper Dreams/So Low ).     
  –  Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 3 mei 2016,  IEF  15928 

( De Rooy/My Lady ).     
  –  Rb. Midden-Nederland (vzr.) 29 juli 2016,  IEF  16167 

( Slipperzool ).     
  –  Rb. Zeeland-West-Brabant 30 november 2016,  IEF  

16428 ( PFB/CRT Emotions ).       

    Geen verwarringsgevaar:       
  –  Hof Den Haag 29 maart 2016,  IEF  15864 ( KOZ/Adinco ).     
  –  Rb. Noord-Holland (vzr.) 28 april 2016, 

 ECLI:NL:RBNHO:2016:3280 ,  IEF  15915 ( Mokesys/VDH ).     
  –  Rb. Gelderland (vzr.) 3 mei 2016,  IEF  15929 ( Paper 

Dreams/So Low ).     
  –  Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 3 mei 2016,  IEF  15928 

( De Rooy/My Lady ).     
  –  Rb. Den Haag 31 augustus 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:10130 , 

 IEF  16214 ( Fahrer/Trading To ).     
  –  Rb. Zeeland-West-Brabant 30 november 2016,  IEF  16428 

( PFB/CRT Emotions ).       

    Onvoldoende belang:       
  –  Rb. Den Haag (vzr.) 9 maart 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:2511 , 

 IEF  15753 ( Atlas-Danifé/Satellite ).     

 Slechts één keer is een slaafse-nabootsingsvordering toe-
gewezen: Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016,  IEF  
16470 ( Trebs/Food & Fun ). In eerste aanleg had Food & Fun 
met succes een verbod gevorderd wegens beweerdelijke 
slaafse nabootsing van haar pizzaoven. In hoger beroep is 
het oordeel op dit punt door het hof bekrachtigd. De uit-
voerige overwegingen van het hof zijn de moeite van het 
lezen waard. Interessant is met name dat het hof uitdruk-
kelijk beslist dat in het onderhavige geval het gevaar voor 
verwarring niet weggenomen wordt door het enkele feit dat 
de nabootser op zijn product een andere naam aanbrengt 
(r.o. 5.35). Op dit punt bestaat zowel in de literatuur als de 
rechtspraak verschil van mening. 69    Het arrest is ook bespro-
ken in de rubriek XI Reclamerecht onder het kopje Oneer-
lijke handelspraktijken.     

  69  Zie Wichers Hoeth/Geerts, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 
Deventer: Kluwer 2017, nr. 723. 

    Varia   
 In dieetland is het niet altijd koek en ei zo blijkt uit Rb. Noord-
Holland 9 november 2016,  ECLI:NL:RBNHO:2016:8389 ,  IEF  
16364 ( Pols/Bakker ). Bea Pols heeft Sonja Bakker voor de rech-
ter gesleept omdat een dieetboek van Bakker volgens Pols te 
veel op een van haar boeken lijkt. Pols heeft een verklaring 
voor recht gevorderd dat (primair) Bakker onrechtmatig 
heeft gehandeld door inbreuk te maken op haar auteursrecht 
en dat (subsidiair) Bakker onrechtmatig heeft gehandeld 
door delen van haar boek slaafs na te bootsen. Beide vorde-
ringen worden afgewezen. De slaafse-nabootsingsvordering 
wordt afgewezen met een beroep op HR 29 maart 2013,   NJ  
2013/504 , m.nt. Hugenholtz,   IER  2013/40 , m.nt. Eijsvogels, 
 AMI  2013, p. 108, m.nt. Pinckaers ( Broeren/Duijsens ).      

  3.  Literatuur       
  –  Frits Gerritsen, ‘Voorstel voor een richtlijn – Absoluut 

verbodsrecht voor bedrijfsgeheimen?’,  IER  2016/1, p. 1-2.     
  –  Mary-Rose McGuire, ‘Der Schutz von Knowhow im Sys-

tem des Immaterialgüterrechts’,  GRUR  2016/1000.     
  –  Björn Kalbfus, ‘Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie’, 

 GRUR  2016/1009.     
  –  Sharon K. Sandeen, ‘Implementing the EU Trade Secret 

Directive: a view from the United States’,  EIPR  2017/39 
(1), p. 4-11.     

  –  Jean Lapousterle, ‘What protection for trade secrets in 
the European Union? A comment on the Directive pro-
posal’,  EIPR  2016/38(5), p. 255-261.     

  –  Anna Aurora Wennakoski, ‘Trade secrets under review: 
a comparative analysis of trade secrets in the EU and in 
the US’,  EIPR  2016/38(3), p. 154-171.     

  –  Georgios Psaroudakis, ‘Trade secrets in the cloud’,  EIPR  
2016/38(6), p. 344-350.     

  –  Anand B. Patel, ‘The global harmonisation of trade se-
cret law: the convergence of trade secret information in 
the US and EU’,  EIPR  2016/38(12), p. 738-745.        

  VI.  Modellenrecht   

  Mr. dr. R.W. de Vrey     

  1.  Wetgeving   
 In het verslagjaar hebben zich op wetgevingsgebied geen 
ontwikkelingen voorgedaan.     

  2.  Rechtspraak    

    Unierechter   
 Het Hof van Justitie oordeelde in het  Thomas Philipps Wasch-
ball -arrest 70      dat de licentiehouder een vordering kan instel-
len wegens inbreuk op het ingeschreven gemeenschaps-
model waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze 
licentie niet in het register van gemeenschapsmodellen is 
ingeschreven. Zie ook het eerdere arrest van het Hof  Hassan/

  70  HvJ EU 22 juni 2016, C-419/15,  ECLI:EU:C:2016:468 ,  IER 2016/53 , m.nt. 
F.W.E. Eijsvogels (Thomas Philipps Waschball). 
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Breiding  71      waarin het Hof tot hetzelfde oordeel kwam ten 
aanzien van een licentie van een gemeenschapsmerk. 
 Verder besliste het Hof dat, als een licentiehouder met toe-
stemming van de houder van het gemeenschapsmodel een 
vordering wegens inbreuk heeft ingesteld, de licentiehouder 
tevens vergoeding van zijn eigen schade kan vorderen die de 
licentiehouder als gevolg van de inbreuk heeft geleden. 72      

 In de  Nintendo/BigBen Interactive  zaken (C-24/16 en C-25/16) 
zijn door de Duitse rechter 73    prejudiciële vragen gesteld aan 
het Hof van Justitie over het afbeelden van afbeeldingen van 
gemeenschapsmodellen op een website. De gedaagden ver-
kochten accessoires (o.a. een afstandsbediening) voor de Wii. 
Naast een aantal IPR vragen, ligt als vraag voor of een derde 
het gemeenschapsmodel mag afbeelden voor commerciële 
doeleinden wanneer hij toebehoren bij de – met het gemeen-
schapsmodel overeenstemmende – goederen van de houder 
wil verkopen, en zo ja, welke criteria daarvoor gelden.   

 Diverse prejudiciële vragen zijn gesteld over de zogenoemde 
“reparatieclausule” ( art. 110  van de Gemeenschapsmodellen-
verordening Verordening (EG) Nr. 6/2002). In de  Acacia/Audi  
zaak (C-397/16) 74    zijn diverse vragen gesteld die erop zien of 
en zo ja onder welke omstandigheden het recht van de EU 
zich ertegen verzet dat de reparatieclausule aldus wordt uit-
gelegd dat modellen van replicawielen vallen onder de cate-
gorie ‘onderdelen van een samengesteld voortbrengsel’. Ook 
de  Acacia/Porsche  zaak C-435/16 bevat diverse prejudiciële 
vragen ten aanzien van de reparatieclausule. 75        

    Nationale rechter   
 De techniek-exceptie in het modellenrecht was een veel-
voorkomend discussiepunt in de lagere rechtspraak. Het 
Hof van Justitie heeft zich tot op heden nog niet uitgelaten 
over de toe te passen leer voor de techniek-exceptie in het 
modelrecht: resultaatgerichte leer of apparaatgerichte leer 
(en zo ja, welke vorm daarvan). De Duitse rechter heeft al 
wel de volgende vragen van uitleg gesteld op dit gebied: 76        
  –  Is ook sprake van technische bepaaldheid die bescher-

ming uitsluit in de zin van  art. 8, lid 1 , van Verordening 
(EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 
betreffende gemeenschapsmodellen, wanneer de uit-

  71  HvJ EU 4 februari 2016, C-163/15,  ECLI:EU:C:2016:71 ,  IER 2016/32 , m.nt. 
F.W.E. Eijsvogels (Hassan/Breiding). 

  72  Voor een nadere beschouwing over de procesbevoegdheid van de exclu-
sieve licentiehouder, ook als deze geen toestemming heeft gekregen van 
de rechthebbende, mr. D.A.J.M. Melchers LL.M, ‘Het recht van de exclusieve 
licentiehouder om op te treden tegen merkinbreuk’,  IER 2016/44 , afl. 44, 
p. 295-298. 

  73  Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesge-
richt Düsseldorf (Duitsland), 18 januari 2016, C-24/16 en C-25/16 (Nintendo 
Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH en BigBen Interactive SA). 

  74  Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello 
di Milano (Italië) 18 juli 2016, C-397/16 (Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda 
Srl/Audi AG). 

  75  Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesge-
richtshof (Duitsland), 4 augustus 2016, C-435/16 (Acacia Srl en Rolando 
D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG). 

  76  Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandes-
gericht Düsseldorf (Duitsland) 15 juli 2016, C-395/16 (DOCERAM GmbH/
CeramTec GmbH). 

werking van de vormgeving niet van belang is voor het 
design van het product, maar de (technische) functio-
naliteit de enige factor is die het design bepaalt?     

  –  Voor het geval dat het Hof de eerste vraag bevestigend 
beantwoordt: Vanuit welk oogpunt moet worden be-
oordeeld of de afzonderlijke ontwerpkenmerken van 
een product alleen op basis van overwegingen inzake 
functionaliteit zijn gekozen? Moet worden uitgegaan 
van een “objectieve waarnemer” en zo ja, hoe moet 
deze worden omschreven?     

 Het Gerechtshof Den Haag heeft in het  KOZ/Adinco -arrest 
van 29 maart 2016 77    in dit kader een nieuwe regel geïntro-
duceerd die breed toepasbaar lijkt in het modellenrecht. Het 
hof gaat daarbij uit van (een alternatief op) de apparaatge-
richte leer (zonder voor deze term te kiezen).   

 Het hof is van oordeel dat een element van een model dat 
door een technische functie is bepaald in beginsel  uitslui-
tend  door een technische functie is bepaald,       

  I.  als er slechts een of een aantal alternatieve technische 
oplossingen is waarmee hetzelfde technische effect 
kan worden bereikt; of     

  II.  als er slechts een of een beperkt aantal  reële  alterna-
tieven is in de vormgeving van dezelfde technische op-
lossing; zo’n alternatief is niet reëel als het slechts zou 
inhouden:     
  a.  een toevoeging van een (technisch gezien) zinloos 

element (zoals een versiering of een verdikking) 
aan het technisch bepaalde element;     

  b.  een afwijking in de vormgeving van het technisch 
bepaalde element die zo futiel is dat zij ten opzichte 
van het model geen eigen karakter geeft (waardoor 
dit alternatief dus onder de beschermingsomvang 
van het model valt).       

 Het hof geeft aan dat een ander oordeel er toe zou leiden dat 
er (vrijwel) nooit sprake zou zijn van een uitsluitend door een 
technische functie bepaald element daar zinloze en futiele 
toevoegingen (vrijwel) altijd mogelijk zijn. Het hof weegt ook 
mee dat een dergelijke toevoeging in dit geval ook nog extra 
kosten zou meebrengen. Uitgangspunt blijft dat het model-
recht niet gebruikt mag worden om een bepaald technisch 
effect te laten monopoliseren door één of een beperkt aantal 
marktdeelnemers en daarmee anderen te beletten van tech-
nische verworvenheden gebruik te maken.   

 Deze KOZ-regel is ook toegepast in een aantal daaropvol-
gende zaken. 
 De Rechtbank Den Haag 78    en in hoger beroep het Hof Den 
Haag 79    in de zaak  Massive Air/Fatboy  oordeelden in een zaak 

  77  Hof Den Haag 29 maart 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:928 , TBR 2016/160, 
m.nt. R. Nefkens (KOZ/Adinco) 

  78  Rb. Den Haag 13 mei 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:5216  (LAMZAC/Massive 
Air). 

  79  Hof Den Haag 20 juli 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:2232  (Massive Air/Fat-
boy). 
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over ligzakken dat er voldoende alternatieven mogelijk wa-
ren voor dezelfde technische oplossing. De modelrechtelijke 
bescherming bleef overeind. Ook in de  Impliva/Senz  80    zaak 
heeft de Rechtbank Den Haag in kort geding bovenstaande 
criteria toegepast. In deze zaak ging het over vermeende 
nabootsing van de, als model geregistreerde, stormparaplu 
van Senz. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat bij een 
keuze uit slechts enkele alternatieve technische oplossin-
gen geen modelrechtelijke bescherming kan worden gekre-
gen voor de Senz paraplu. Ook kan gewezen worden op de 
zaak  Fahrer/Trading To.  81    Het ging hierbij om een niet-inge-
schreven gemeenschapsmodel op beschermhoezen voor e-
bike onderdelen. Nu het niet mogelijk was om per element 
meer dan een beperkt aantal alternatieven aan te dragen 
besliste de Rechtbank Den Haag dat de vormgeving van de 
beschermhoezen niet modelrechtelijk was beschermd.   

 De rode lijn lijkt aldus te zijn dat als sprake is van meer dan 
een beperkt aantal (reële) vormgevingsalternatieven voor 
een technische oplossing, er voor de ontwerper nog vol-
doende keuzevrijheid is om tot een andere vormgeving te 
komen; in een dergelijk geval is de techniek-exceptie niet 
van toepassing.      

  3.  Literatuur       
  –  Mr. dr. P.H. Blok, ‘Het onderscheid tussen techniek en 

vormgeving’,   IER  2016/18 .        

  VII.  Merkenrecht   

  Mr. A.M.E. Verschuur     

  1.  Wetgeving    

    Unierecht   
 Op 23 maart 2016 trad het grootste gedeelte van de her-
schikte EU Merken Verordening 82    in werking; een aantal ar-
tikelen treedt echter pas later dit jaar, op 1 oktober 2017, in 
werking. Voor de gewijzigde  Merkenrichtlijn  83    geldt voor de 
meeste artikelen een implementatietermijn van 3 jaar. Voor 
een bespreking van zowel de Verordening als de Richtlijn 
verwijs ik naar de overvloedige hoeveelheid artikelen die 
hierover dit jaar verscheen (zie hierna onder “Literatuur”). 84         

  80  Vzr. Rb. Den Haag 19 mei 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:5461  (Senz/Impliva). 
  81  Rb. Den Haag 31 augustus 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:10130  (Fahrer/Tra-

ding To) 
  82   Verordening (EU) 2015/2424  van het Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2015 tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 207/2009 en 
(EG) nr. 2868/95 en tot intrekking van  Verordening (EG) nr. 2869/95 . 

  83  Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidsta-
ten (herschikte versie, PbEU 2015, L 336/1). 

  84  En zie ook (kort) de IER Kroniek van 2016, onderdeel Merkenrecht ( IER 
2016/16 ). 

  2.  Rechtspraak    

    Unierechter  
Vormmerken hebben het de laatste jaren niet gemakkelijk en 
2016 was geen uitzondering hierop. In de  Simba Toys  zaak 
oordeelde het Hof van Justitie dat het gerecht de beoorde-
lingscriteria van art. 7 lid 1 sub e (ii) GMeVo (oud) te strikt 
had uitgelegd door te oordelen dat voor het onderzoek van 
het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van 
het betrokken teken (met name de roosterstructuur op elk 
vlak van de kubus) diende te worden uitgegaan van de be-
trokken vorm zoals grafisch weergegeven zonder rekening 
te hoeven houden met bijkomende elementen die een ob-
jectieve waarnemer niet juist kan vatten op basis van de 
grafische voorstellingen van het betreffende merk. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om het draaivermogen van individuele 
elementen van een driedimensionale puzzel van het type 
“Rubik’s Cube”.

De omstandigheid dat het litigieuze merk werd ingeschre-
ven voor “driedimensionale puzzels” in het algemeen (en 
dus niet alleen dergelijke puzzels met een draaivermogen), 
betekent voorts ook niet dat geen rekening met de tech-
nische functie moet worden gehouden. En ditzelfde geldt 
voor de omstandigheid dat de merkhouder bij de inschrij-
vingsaanvraag geen beschrijving heeft gevoegd waarin is 
gepreciseerd dat de betrokken vorm een draaivermogen 
heeft.85

Illustratief ten aanzien van klankmerken is een beslissing 
van het Gerecht EU uit september 2016.86 Een aangevraagd 
klankmerk was geweigerd door het EUIPO en het hiertegen 
ingestelde beroep werd verworpen.

  85  HvJ EU 10 november 2016, C-30/15 P,  ECLI:EU:C:2016:849 , BIE 2016/46, 
m.nt. A.C.M. Alkema (Simba Toys/EUIPO). 

  86  Gerecht EU 13 september 2016, T-408/15, ECLI:EU:T:2016:468, BIE 2016/43 
(Globo Comunicações/EUIPO). 
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Het Gerecht EU overweegt in dit kader dat het teken niet voldoet 
aan art. 7 lid 1 sub b GMeVo. Op zich is het, aldus het Gerecht 
EU, voor sommige waren of diensten mogelijk niet ongebrui-
kelijk dat de consument deze identificeert door een klankele-
ment, bijvoorbeeld in de televisieomroepsector. Het Gerecht EU 
stelt vast dat voor bepaalde waren en diensten (die met name 
verband houden met communicatie- of ontspanningsmidde-
len via televisie of radio en met telefonie en, voorts, met com-
putergegevensdragers, met software of met media in het alge-
meen), klankelementen, zoals jingles en melodieën, worden 
gebruikt om de betrokken waar of dienst auditief te kunnen 
identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het 
klankteken in kwestie moet, wil het worden ingeschreven, wel 
over “een zekere pregnantie” beschikken waardoor de betrok-
ken consument het kan opvatten en beschouwen als merk. Het 
Gerecht EU oordeelt dat het aangevraagde teken niet aan deze 
eis voldoet; het is in feite een alarm- of beltoon, die geen enkel 
ander intrinsiek kenmerk heeft dan de noot waaruit het bestaat 
en op basis waarvan iets anders dan deze alarm- of beltoon zou 
kunnen worden onderscheiden.
 Van geldigheid kom ik nu op inbreuk; want ook op dat terrein 
waren er weer een paar noemenswaardige uitspraken. Zo 
wil het nog wel eens gebeuren dat een derde zelf is gestaakt 
met het gebruik van een teken, maar er nog wel gebruik van 
wordt gemaakt in niet door deze gecontroleerde kanalen. 
Vormt dit dan toch gebruik door die derde? Nee, zo oordeelt 
het Europese Hof in  Daimler  .87    Een derde die wordt genoemd 
in een op een website gepubliceerde advertentie die een te-
ken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, 
zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden 
bestaan tussen hem en de merkhouder, maakt geen gebruik 
van dat teken dat door de merkhouder kan worden verboden, 
wanneer de advertentie niet door of namens de derde is ge-
plaatst. En dit geldt ook als de advertentie door of namens de 
derde is geplaatst met de toestemming van de merkhouder 
en de derde de beheerder van de website, bij wie hij de ad-
vertentie had besteld, nadrukkelijk heeft gevraagd om de ad-
vertentie of de vermelding van het merk erin te verwijderen. 
 In  Ferring/Orifarm  88    oordeelde het Europese Hof dat de hou-
der van een merk zich kan verzetten tegen de verdere ver-
handeling van een geneesmiddel door een parallelimporteur 
die dit geneesmiddel in een nieuwe buitenverpakking heeft 
omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, 
wanneer het betrokken geneesmiddel in het EER-land van 
invoer kan worden verhandeld in dezelfde verpakking als 
die waarin dat product wordt verhandeld in het EER-land 

  87  HvJ EU 3 maart 2016, C-179/15,  ECLI:EU:C:2016:134 , BIE 2016/16 (Daimler). 
  88  HvJ EU 10 november 2016, C-297/15,  ECLI:EU:C:2016:857  (Ferring/Orifarm). 

van uitvoer en de importeur niet heeft aangetoond dat 
het ingevoerde product slechts op een beperkt deel van de 
markt van het invoerland kan worden verhandeld. 
 In  combit/Commit  89    oordeelde het Europese Hof dat wanneer 
wordt vastgesteld dat het gebruik van een teken leidt tot 
gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een deel van 
het grondgebied van de Europese Unie, terwijl een dergelijk 
gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, 
de betrokken nationale rechter moet oordelen dat sprake is 
van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende 
recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het 
gehele grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering 
van het deel van het grondgebied waarvoor het ontbreken 
van verwarringsgevaar werd vastgesteld (zie ook hierna on-
der Rechtshandhaving, procesrecht en IPR). 
 Elk jaar zijn er ook wel weer uitspraken van het Europese Hof 
die minder verrassend zijn. Een voorbeeld hiervan is de  Länsf-
orsäkringar/Matek  uitspraak 90   , waarin werd geoordeeld dat er 
écht geen gebruiksverplichting is in de eerste vijf jaar na in-
schrijving van een merk. Het Hof oordeelde dat de houder van 
een Uniemerk binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving 
ervan, in geval van verwarringsgevaar, derden het gebruik in 
het economische verkeer kan verbieden van een teken dat ge-
lijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor alle waren en 
diensten die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waar-
voor dit merk is ingeschreven, zonder dat een normaal gebruik 
van dit merk voor deze waren of diensten hoeft te worden aan-
getoond. En voor een inbreukverbod is een vordering door de 
merkhouder nodig, zo blijkt uit  Nikolajeva/Multi Protect . 91    
 Het Hof van Justitie maakte dit jaar tot slot ook duidelijk 
dat voor een merkinbreukvordering door een licentienemer 
niet nodig is dat de betreffende licentie is ingeschreven. 92       

    Nationale rechter  
In de  Pacogi/Lacoste  zaak 93    oordeelde het Hof Den Haag dat 
er gevaar voor verwarring bestaat tussen een door Lacoste 
ingeroepen beeldmerk en het aangevraagde EAU CROCO, 
ondanks de afwezigheid van visuele overeenstemming.

  89  HvJ EU 22 september 2016, C-223/15,  ECLI:EU:C:2016:719 ,  RvdW 2016/1125  
(combit Software/Commit Business Solutions). 

  90  HvJ EU 21 december 2016, C-654/15,  ECLI:EU:C:2016:998  (Länsförsäkringar/
Matek). 

  91  HvJ EU 22 juni 2016, C-280/15,  ECLI:EU:C:2016:467 , BIE 2016/37, m.nt. 
C.J.J.C. van Nispen (Nikolajeva/Multi Protect). 

  92  HvJ EU 4 februari 2016, C-163/15,  ECLI:EU:C:2016:71 ,  IER 2016/32 , m.nt. 
F.W.E. Eijsvogels (Hassan/Breiding). 

  93  Hof Den Haag 26 januari 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:1218 ,  IER 2016/34 , 
m.nt. L. van Gaal (Pacogi/Lacoste). 
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Gelet op de in ruime mate bestaande begripsmatige over-
eenstemming, de gelijkheid tussen de betrokken waren en 
het grote onderscheidend vermogen van het beeldmerk, is 
er naar het oordeel van het hof, hoewel er dus geen visuele 
overeenstemming is (en eventuele auditieve overeenstem-
ming buiten beschouwing wordt gelaten), sprake van gevaar 
voor verwarring bij het relevante publiek, zeker nu het op 
de markt waarop de betrokken waren worden aangeboden 
gebruikelijk is dat parfums in verschillende varianten, met 
variatie in benaming, worden aangeboden.

 De Belgische  Merci II  zaak 94    is met name aardig om te noe-
men omdat  art. 2.20 lid 4  BVIE hierin aan de orde kwam. 
Dit artikel bepaalt dat “ het uitsluitend recht op een merk 
luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-
gebied ” zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling 
in een andere van deze talen. De Brusselse Rechtbank van 
Koophandel oordeelde dat “Bedankt!” en “Merci!” overeen-
stemmende tekens zijn, met name omdat voornoemd ar-
tikel vertalingen gelijkstelt met het geregistreerde woord-
merk. Gedaagde had aangevoerd dat handhaving van deze 
Benelux bepaling strijdig is met de  Merkenrichtlijn , omdat 
hiermee een onweerlegbaar vermoeden van verwarrings-
gevaar voor vertaling van een merk in een streektaal zou 
worden gecreëerd. De rechter volgt deze stelling echter niet 
en oordeelt dat de unieke taalkundige situatie in België en 
de Benelux de rechtvaardiging voor de bepaling vormt. 
 Op adwords gebied laat de  Fleurop/Topbloemen  zaak 95    een 
toepassing van het  Interflora -arrest 96    van het Hof van Jus-
titie zien. In  Interflora  overwoog het Hof onder meer dat 
van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het 
merksprakeis wanneer een advertentie het voor de normaal 
geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker on-
mogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of dien-
sten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn 
van de merkhouder of een economisch met hem verbonden 
onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. In het 
onderhavige geval maakte Topbloemen gebruik van het  ad-
word  “fleurop” voor bepaalde internetadvertenties in Goo-
gle, en Fleurop maakte hier bezwaar tegen. De rechtbank 
komt tot de conclusie dat inderdaad sprake is van inbreuk, 
waarvoor onder meer relevant wordt geacht dat het leeu-
wendeel van het relevante publiek Topbloemen niet kent. 
De relevante consument die bloemen wil laten bezorgen en 
de zoekterm “fleurop” invult, weet op grond van zijn alge-
mene marktkennis dus niet dat Topbloemen een concurre-
rend bezorgnetwerk biedt. En de advertenties van Topbloe-
men vermelden ook niet uitdrukkelijk dat Topbloemen een 
bezorgnetwerk van bloemisten vormt. De rechtbank komt 
vervolgens tot het oordeel dat het onder de gegeven om-
standigheden voor het relevante publiek moeilijk is te we-
ten of de bloemen, die middels de aangehaalde advertenties 

  94  Rb. van Koophandel Brussel (vzr.), 17 maart 2016, ICIP 2016, p. 449-466 
(Merci II). 

  95  Rb. Den Haag 20 juli 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:8293 ,  IER 2016/52 , m.nt. 
R.W. de Vrey (Fleurop/Topbloemen). 

  96  HvJ EU 22 september 2011, C-323/09,  ECLI:EU:C:2011:604 ,  IER 2011/71 , 
m.nt. Ch. Gielen (Interflora). 

worden aangeboden, afkomstig zijn van Fleurop, dan wel 
van een van haar concurrenten. Daarmee staat vast dat de 
herkomstaanduidingsfunctie van de Fleuropwoordmerken 
is aangetast, aldus de rechtbank. 
 Ik noem ook kort de  Your Hosting/Bavaria  uitspraak 97   , ook 
reeds behandeld in het Auteursrecht deel van deze kroniek. 
Wordt met het teken “Zo. nu eerst naar de cloud” inbreuk 
gemaakt op de merken “ZO. NU EERST EEN BAVARIA” en/
of “ZO, NU EERST ’N BAVARIA” op grond van  art. 2.20 lid 1  
sub c en d BVIE? Het Hof Den Haag oordeelt van niet; het is 
niet overtuigd van het door Bavaria aangedragene. Uit het 
arrest is niet in detail af te leiden wat precies is aangevoerd/
overgelegd en waarin dit naar het oordeel van het Hof dan 
precies tekort schiet; helaas, want het blijft interessant om 
te zien wat níet en wél voldoende wordt geoordeeld. 
Van dit laatste is de Belgische  Inbev/Aldi  uitspraak 98    dan 
weer een mooi voorbeeld. De rechter oordeelt hierin dat, 
hoewel de aangevallen tekens auditief en begripsmatig niet 
overeenstemmen met de ingeroepen merken, er overeen-
stemming is door onder meer het gebruik van een identieke 
kleurcombinatie, een rode achtergrond, een witte balk, een 
diermotief (wild paard/wilde stier) in eenzelfde zwart/wit 
contrast en een schild in een rood/wit/grijs contrast. De 
rechter concludeert dat er een inbreuk onder c is omdat er 
een reëel risico op verwatering is.

Tot slot noem ik  Foralways/Quilate ; hoewel de Hoge Raad 
de zaak afdeed op grond van  art. 81 lid 1  RO 99    verdient de 
conclusie van de A-G 100    een vermelding. Het Hof had geoor-
deeld dat het relevante publiek “L’ARGENTINA” zal opvat-
ten als geografische aanduiding van het land Argentinië; nu 
Argentinië een bij het relevante publiek bekend (groot) land 
is, kleding en schoeisel hun herkomst in Argentinië kunnen 
hebben en het relevante publiek dit weet, gaat het om een 

  97  Hof Den Haag 19 juli 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:2137 ,  IER 2016/62 , m.nt. 
R.M. Sjoerdsma (Yourhosting/Bavaria). 

  98  Rb. van Koophandel Brussel (vzr.) 13 januari 2016, ICIP 2016, p. 116-137 (In-
Bev/Aldi e.a.). 

  99  HR 11 november 2016,  ECLI:NL:HR:2016:2573 ,  RvdW 2016/1153  (Foral-
ways/Quilate). 

  100  Conclusie A-G van Peursem 9 september 2016,  ECLI:NL:PHR:2016:920  
(Quilate/Foralways). 

T2c_IER_1702_bw_V05.indd   82T2c_IER_1702_bw_V05.indd   82 3/31/2017   3:30:27 PM3/31/2017   3:30:27 PM



83Afl. 2 - april 2017IER  2017/11

Kroniek VAN DE BRUG AF GEZIEN

geografische benaming die een geografische plaats aan-
duidt, waarvan redelijkerwijs in de toekomst te verwachten 
is dat die plaats in de opvatting van de betrokken kringen 
met de betrokken categorie van waren in verband wordt ge-
bracht, zodat dit woordmerk elk onderscheidend vermogen 
mist. 101    A-G Van Peursem zet in zijn zeer lezenswaardige 
conclusie het juridisch kader van de beschrijvende geogra-
fische aanduiding mooi uiteen, in welk kader hij uiteraard 
onder meer in gaat op het  Chiemsee -arrest 102   .    
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  VIII.  Handelsnaamrecht   

  Mr. M. Bronneman     

  1.  Wetgeving    

    Nationaal   
 Op het gebied van het handelsnaamrecht hebben zich geen 
wetgevingsontwikkelingen voorgedaan.      

  2.  Rechtspraak    

    Nationale rechter   
 In het verslagjaar was er veel aandacht voor de bescherming
(somvang) van de beschrijvende handelsnaam. Noemens-
waardig zijn de uitspraken in de zaken  Parfumswinkel/Ans 
Trading  103    en  Slaapspecialist   Tiel  .104    De Rechtbank Den Haag 
oordeelde in de bodemzaak  Parfumswinkel/Ans Trading , in 
welke zaak het ging om de oudere handelsnaam Parfums-
winkel versus de jongere handelsnaam Parfumswebwinkel, 
dat het gebruik van de handelsnaam Parfumswebwinkel 
diende te worden gestaakt omdat verwarring tussen de 
ondernemingen te duchten is. De rechtbank wees daarbij 
onder meer op de grote gelijkenis tussen de handelsna-
men, op het feit dat de ondernemingsactiviteiten en het 
publiek (nagenoeg) gelijk zijn en op het feit dat er zich in 
elk geval 12 gevallen van verwarring hadden voorgedaan. 
Het verweer van Ans Trading dat het handelsnaamrecht van 
Parfumswinkel niet geldig is nu haar handelsnaam onder-
scheidend vermogen mist, wat volgens Ans Trading sinds de 
uitspraak van de Hoge Raad in de zaak  Artiestenverloningen/
Prae Artiestenverloning  105    een vereiste zou zijn, slaagt niet. 
Volgens de rechtbank hoeft voor een geldig recht slechts te 
zijn voldaan aan het vereiste van  art. 1  Hnw, te weten dat 
onder de handelsnaam een onderneming wordt gedreven, 

  103  Rb. Den Haag 15 juni 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:6475 , BIE 2016/31, m.nt. 
D.J.G. Visser (Parfumswinkel/Ans Trading). 

  104  Rb. Gelderland (vzr.) 19 juli 2016,  ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 , BIE 2016/40, 
 NJF 2016/441  (Slaapspecialist Tiel). 

  105  HR 11 december 2015,  ECLI:NL:HR:2015:3554 ,  NJ 2016/79 , m.nt. D.W.F. Verkade; 
 BIE 2016/4 , m.nt. C.J.J.C. van Nispen;  Computerrecht 2016/87 , m.nt. M. 
Schut; AA 2017/1, m.nt. D.J.G. Visser (Artiestenverloningen/Prae Artiesten-
verloning). 

T2c_IER_1702_bw_V05.indd   83T2c_IER_1702_bw_V05.indd   83 3/31/2017   3:30:28 PM3/31/2017   3:30:28 PM



84 Afl. 2 - april 2017 IER  2017/11

Kroniek

hetgeen in casu aan de orde was. De rechtbank, die er ver-
onderstellenderwijs vanuit ging dat het arrest in de zaak  Ar-
tiestenverloningen/Prae Artiestenverloning  ook gelding heeft 
voor handelsnaamconflicten (waarover, zoals in de vorige 
kroniek is aangestipt, de meningen verdeeld zijn), overwoog 
vervolgens ervan uit te gaan dat de maatstaf in dit arrest 
dezelfde is als in de  Bouwcentrum -beschikking 106    en ziet op 
aanduidingen die in de branche algemeen gebruikelijk zijn 
geworden. Daarvan was volgens de rechtbank in dit geval 
geen sprake. Voor zover door Ans Trading het verweer was 
gevoerd dat de noodzaak bestaat om beschrijvende aandui-
dingen beschikbaar te houden om door concurrenten als 
handelsnaam te worden gebruikt, werd dit betoog verwor-
pen. Anders dan bij merken is een dergelijke noodzaak bij 
handelsnamen volgens de rechtbank niet aan te nemen nu 
deze niet dienen ter onderscheiding van waren of diensten. 
 In de zaak  Slaapspecialist Tiel  overwoog de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Gelderland dat nu de handels-
naam van eiser louter een combinatie van een in de bed-
denbranche gebruikelijke algemeen beschrijvende term en 
een geografische aanduiding betrof, bescherming van deze 
handelsnaam zou leiden tot monopolisering van algemeen 
gangbare woorden. De voorzieningenrechter achtte daarom 
voorshands onvoldoende aannemelijk dat de bescherming-
somvang van deze handelsnaam dusdanig is dat eiser een 
gerechtvaardigd beroep op de bescherming van  art. 5  Hnw 
kan doen. Door zijn handelsnaam samen te stellen uit een in 
de branche gebruikelijke algemeen beschrijvende term en 
een geografische aanduiding, heeft eiser, aldus de voorzie-
ningenrechter, het risico genomen dat andere bedrijven hier 
ook gebruik van zullen maken. Het beroep van eiser op art. 5 
Hnw slaagt daarom niet. Opvallend is dat de voorzieningen-
rechter bij de beoordeling of gedaagde onrechtmatig han-
delde door het gebruik van dezelfde handelsnaam als die 
van eiser vervolgens wel aanneemt dat er bij het relevante 
publiek verwarring is te duchten tussen de beide bedrijven 
(waartegen art. 5 Hnw een oudere handelsnaam beschermt). 
Omdat er volgens de voorzieningenrechter ook sprake was 
van bijkomende omstandigheden (gedaagde gebruikte de 
handelsnaam van eiser om hoger in de Google-ranking uit 
te komen om zodoende kosten uit te sparen, terwijl hij niet 
eens in Tiel was gevestigd) werd de vordering tot het staken 
van het gebruik van de (jongere) handelsnaam alsnog op 
grond van onrechtmatige daad toegewezen.      

  3.  Literatuur   
 Er is geen literatuur gesignaleerd.      

  IX.  Kwekersrecht   

  Mr. dr. R.W. de Vrey     

  1.  Wetgeving   
 Ook in het afgelopen jaar speelde de discussie over de sa-
menloop van het kwekersrecht en het octrooirecht op het 

  106  HR 8 mei 1987,  ECLI:NL:HR:1987:AG5592 ,  NJ 1988/36 , m.nt L. Wichers 
Hoeth (Bouwcentrum). 

gebied van de bescherming van (uitvindingen op gebied 
van) plantaardig materiaal.    

    Europese Unie   
 In reactie op de “Tomaat II” en “Broccoli II” uitspraken uit 
2015 van de Grote Kamer van Beroep van het EOB van 2015 
heeft de Europese Commissie op 8 november 2016 een me-
dedeling over dat onderwerp gepubliceerd. 107    In deze uit-
spraken had het EOB bevestigd dat (uitvindingen ziend op) 
planten, verkregen door toepassing van essentieel biologi-
sche processen, geoctrooieerd mogen worden, mits voldaan 
wordt aan de standaard criteria voor octrooiverlening. 
 In haar Mededinging brengt de Commissie de volgende 
standpunten naar voren:     
  –  De EU-wetgever wilde, bij de vaststelling van de  Bio-

technologierichtlijn  (Richtlijn 98/44/EG), de octrooieer-
baarheid van producten (planten/dieren en delen daar-
van) die worden verkregen door middel van essentieel 
biologische processen uitsluiten;     

  –  Met betrekking tot de voorwaarden voor dwanglicen-
ties in art. 12 lid 3 sub b van de Biotech richtlijn zal de 
Commissie nader kijken naar de interpretatie van het 
vereiste “ dat het plantenras of de uitvinding een belang-
rijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch 
belang vertegenwoordigt ten opzichte van de uitvinding 
waarvoor een octrooi wordt aangevraagd of van het be-
schermde plantenras ” (om te voorkomen dat dit een te 
grote belemmering voor toepassing van een dwangli-
centie wordt);     

  –  Er moet worden geborgd dat sprake is van een even-
wichtige en voldoende toegang tot een monster van het 
gepatenteerde biologisch materiaal.   

 In reactie op deze Mededeling heeft de president van het 
EOB beslist dat alle aanvraag- en oppositieprocedures voor 
het EOB, waarin de beslissing afhankelijk is van de octrooi-
eerbaarheid van een plant of dier, verkregen door een we-
zenlijk biologische proces, ambtshalve worden opgeschort.     

    Nationaal   
 De Regeling van de Staatssecretaris van Economische Za-
ken van 2 december 2016, nr. WJZ/16076010 wijzigt per 1 
januari 2017 de  Regeling verhandeling teeltmateriaal  en de 
 Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen  in ver-
band met de implementatie van drie uitvoeringsrichtlijnen 
(Richtlijn 2014/96/EG, 2014/98/EG en 2008/90/EG) inzake 
teeltmateriaal van fruitgewassen. 108    
 Uit de toelichting blijkt dat er een verplichting tot rassenre-
gistratie is gekomen om teeltmateriaal onder naamaandui-
ding te kunnen verhandelen. Nieuwe rassen moeten offici-
eel worden onderzocht, beschreven en geregistreerd. Oude 
rassen (voor 2012 in de handel) kunnen met een oudere, er-
kende beschrijving in het register van een lidstaat opgeno-
men worden. Vanaf 1 januari 2017 gaat een EU gereguleerd 
certificeringssysteem in fruitgewassen van start. Tot die 

  107  Mededeling van de Commissie inzake bepaalde artikelen van  Richtlijn 
98/44/EG  van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbe-
scherming van biotechnologische uitvindingen (PbEU 2016, C 411/03). 

  108  Stcrt. 2016, 66350. 

T2c_IER_1702_bw_V05.indd   84T2c_IER_1702_bw_V05.indd   84 3/31/2017   3:30:28 PM3/31/2017   3:30:28 PM



85Afl. 2 - april 2017IER  2017/11

Kroniek VAN DE BRUG AF GEZIEN

datum bestaan er nationale systemen per lidstaat. Er zijn 
vanaf 2017 nieuwe voorschriften van kracht voor de labels, 
etiketten en documenten die moeten worden gebruikt bij 
het in de handel brengen van teeltmateriaal. In het certifi-
ceringsprogramma wordt het maximale aantal vermeerde-
ringsgeneraties in de categorie basismateriaal vastgesteld. 
Ten slotte moet de herkomst van het voortkwekingsmateri-
aal (zowel CAC als gecertificeerd) bekend zijn.      

  2.  Rechtspraak    

    Unierechter   
 Het Hof van Justitie EU oordeelde in het  Jørn Hansson/Jungp-
flanzen Grünewald- arrest 109    dat het recht op een “passende 
vergoeding” in geval van inbreuk (art. 94 lid 1 van de Kwe-
kersrechtverordening Verordening (EG) 2100/94) ziet op 
vergoeding van de geleden schade. Het biedt geen grond-
slag voor een forfaitaire toeslag voor inbreuk noch voor 
winstafdracht. Het begrip “passende vergoeding” dekt, 
naast betaling van de vergoeding die voor het produceren 
onder licentie gebruikelijk is, alle schade die nauw verband 
houdt met het niet-betalen van deze vergoeding, waartoe 
met name de betaling van vertragingsrente kan behoren. 
Het is aan de verwijzende rechterlijke instantie om uit te 
maken welke omstandigheden een vermeerdering van die 
vergoeding eisen, met dien verstande dat elk van deze om-
standigheden slechts eenmaal in aanmerking mag worden 
genomen voor de begroting van het bedrag van de passende 
vergoeding. 
 De begroting van de schade op grond van het  tweede lid 
van art. 94  Verordening (EG) 2100/94 moet worden bepaald 
aan de hand van de concrete elementen die worden aange-
dragen door de kwekersrechthouder en desnoods forfaitair 
indien die elementen niet kwantificeerbaar zijn. In deze 
procedure had de rechthebbende de KG procedure in eerste 
aanleg en hoger beroep verloren. De verwijzende rechter 
vroeg zich af of art. 94 lid 2 Verordening (EG) 2100/94 eraan 
in de weg staat dat de rechthebbende bij winst de volgende 
bodemprocedure, toch deze kosten uit de KG procedure niet 
vergoed krijgt. Het HvJ bevestigde dat een dergelijke rege-
ling niet onverenigbaar is met art. 94 lid 2 Verordening (EG) 
2100/94. Hetzelfde geldt voor een nationale regeling waar-
bij de kosten van de rechthebbende kosten van Hansson be-
steed aan de procedure wegens tijdverlet, tijd besteed aan 
reizen, de voorbereiding, overleg advocaat en afwikkeling 
van de bodemprocedure niet vergoedbaar zijn. 
 Deze bepaling belet niet dat de kosten van een procedure in 
kort geding die niet tot een gunstig resultaat heeft geleid, 
uitgesloten worden bij de begroting van deze schade, en 
belet evenmin dat in het kader van de bodemprocedure ge-
maakte buitengerechtelijke kosten niet in aanmerking wor-
den genomen. Het buiten beschouwing laten van deze kos-
ten is echter afhankelijk van de voorwaarde dat het bedrag 
dat naar verwachting als gerechtskosten aan het slachtoffer 
van de inbreuk kan worden toegekend, niet van dien aard 

  109  HvJ EU 9 juni 2016, C-481/14,  ECLI:EU:C:2016:419 ,  BIE 2016/7 , m.nt. T.E 
Deurvorst ( Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald). 

is dat het deze laatste ervan kan weerhouden zijn rechten 
in rechte geldend te maken, gelet op de buitengerechtelijke 
kosten die te zijnen laste blijven en op het nut daarvan voor 
de primaire vordering tot schadevergoeding.     

    Nationale rechter   
 In de  Amaryllis zaak 110    had partij D haar bedrijfsmatige ac-
tiviteiten gestaakt en had partij B de bollenteelt van partij 
D overgenomen, inhoudende de verzorging van de reeds 
in de grond staande bloembollen van de beschermde ras-
sen van partij A. De rechtbank had vastgesteld dat (een 
deel van) deze bloembollen vervolgens door partij B waren 
verkocht voor de consumentenmarkt. Er zou alleen sprake 
kunnen zijn van inbreuk op de kwekersrechten van partij A, 
als partij B voorbehouden handelingen zou hebben verricht 
ten aanzien van teeltmateriaal (c.q. componenten) van de 
beschermde rassen (en niet ten aanzien van oogstmateri-
aal). Partij B heeft geen teeltmateriaal voortgebracht of ver-
meerderd omdat de bollen reeds in de grond stonden toen 
hij de teelt overnam; B heeft enkel de bloembollen die in de 
grond stonden verkocht. De rechtbank oordeelt vervolgens 
dat partij B geen handelingen heeft verricht met betrekking 
tot teeltmateriaal (partij D wel) en er dus geen sprake is van 
inbreuk.      

  3.  Literatuur       
  –  Gert Würtenberger, Martin Ekvad, Paul van der Kooij, 

and Bart Kiewiet, European Union Plant Variety Protec-
tion, Oxford University Press, December 2015.     

  –  P.A.C.E. van der Kooij, Te zien of niet te zien. Over on-
derscheidbaarheid in het kwekersrecht, Berichten IE, 
2016/10.     

  –  P.A.C.E. van der Kooij, De kwekersvrijstelling anno 
2016, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2016/7-8.     

  –  P.A.C.E. van der Kooij, Hoofdstuk 6 Kwekersrecht, in: 
Huydecoper e.a., Industriële eigendom deel 1, 2016.        

  X.  Geneesmiddelenrecht   

  Mr. S.M. Wertwijn 111        

  1.  Wetgeving    

    Nationaal – CGR Gedragscode    

 Sponsoring van samenkomsten  
 Op basis van de hieronder te bespreken adviesaanvraag 112    
heeft de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) be-
sloten om in geval van een adviesaanvraag van een congres-
organisatie voor de toetsing van een samenkomst die door 
een of meerdere vergunninghouders zal worden gespon-

  110  Rb. Den Haag 6 juli 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:7375 , IEF 16125 (A Amaryllis/
gedaagden B en C). 

  111  Mr. S.M. Wertwijn is partner bij De Grave De Mönnink Spliet advocaten te 
Amsterdam. 

  112  CGR Codecommissie 1 maart 2016, AA15.016 (bijeenkomst in Chicago). 
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sord, voortaan de begroting verplicht moet worden overge-
legd volgens een door de CGR vastgesteld format. 113    
 De toetsingsprocedure is bovendien dusdanig aangevuld, 
dat bij de navraag bij de aanvrager wat met het adviesoor-
deel van de Codecommissie is gedaan, ook een eindafreke-
ning, waarin mede de sponsorinkomsten zijn gespecificeerd 
met de namen en bijdragen van de individuele sponsoren, 
zal worden opgevraagd. 
 Congresorganisatoren dienen vervolgens richting de deel-
nemers aan de samenkomst transparant te maken in welke 
mate gastvrijheidskosten zijn gesponsord door vergunning-
houders. De berekening hiervan dient plaats te vinden over-
eenkomstig de zelfevaluatie gunstbetoon in het kader van 
accreditatie. Van vergunninghouders wordt verwacht dat 
in de sponsorovereenkomst 114    met de congresorganisator 
wordt opgenomen dat aan de regels van de CGR wordt vol-
daan, waarbij dient te worden gewezen op de verplichting 
om congresdeelnemers te informeren over de sponsoring 
van gastvrijheidskosten door vergunninghouders. 
 Als de verleende gastvrijheid (tevens) reis- en overnach-
tingskosten betreft (zonder dat een vergunninghouder hier 
invloed op heeft), dient de congresorganisator de afspraken 
hierover vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst 
met de individuele beroepsbeoefenaar, waarin de uitvoe-
ring helder wordt omschreven .115    
 Daarnaast is het aanvraagformulier voor de (verplichte pre-
ventieve) toetsing van samenkomsten uitgebreid met een 
vraag om een toelichting op de wetenschappelijkheid van 
een bijeenkomst. In aanvulling daarop geldt dat wanneer 
de vergunninghouders die de bijeenkomst zullen sponso-
ren (nog) niet bekend zijn, de Codecommissie niet kan vast-
stellen 116    of de bijeenkomst een wetenschappelijk karakter 
heeft.    

 Niet-WMO-plichtig onderzoek  
 Met ingang van 1 juli 2016 is de verantwoordelijkheid voor 
de toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek volgens het 
Toetsingskader nWMO van de CGR overgegaan op de Dutch 
Clinical Trial foundation (DCTF 117   ). 118    
 De toetsing geldt voor niet-WMO-plichtig onderzoek dat 
wordt geïnitieerd en/of gefinancierd door farmaceutische 
bedrijven. De toetsing is beperkt tot de bedrijven die (via 
het lidmaatschap van de koepelorganisaties, waarvan de 
leden zijn betrokken bij nWMO-plichtig onderzoek) zijn 
gebonden aan het daartoe tussen deze koepelorganisaties 
afgesloten convenant. Indien een niet-WMO-plichtig onder-
zoek is beoordeeld op grond van het convenant, dan valt het 
buiten de reikwijdte van de Gedragscode. 
 De regels omtrent dienstverlening van de CGR maken in-
tegraal onderdeel uit van het Toetsingskader nWMO. De 
dienstverlening zal dus onverkort aan deze gedragsregels 119    

  113  CGR Nieuwsbrief 2016, 2. 
  114  Vergunninghouders hadden tot 1 januari 2017 om de sponsorovereenkom-

sten aan te passen. 
  115  Art. 6.4.6 onderdeel 3 CGR Gedragscode. 
  116  Op grond van art. 6.4.5, sub 3 CGR Gedragscode. 
  117   http://nwmostudies.nl/nl/Home . 
  118  CGR Nieuwsbrief 2016, 3. 
  119  Paragraaf 6.3 CGR Gedragscode. 

moeten beantwoorden evenals aan alle overige regels uit de 
CGR Gedragscode.    

 Transparantie indirecte relaties  
 In oktober 2016 kondigde de CGR aan 120    dat met ingang van 
1 januari 2017 farmaceutische bedrijven ook de indirecte fi-
nanciële relaties met derde partijen 121    dienen te openbaren. 
Daarvan is sprake indien een betaling plaatsvindt aan on-
afhankelijke congresorganisatoren en onderzoeksbureaus 
die (mede) wordt besteed aan de nascholing van zorgaan-
bieders of aan honoraria voor zorgaanbieders binnen een 
dienstverlenings- of sponsorovereenkomst die binnen de 
werkingssfeer van de CGR Gedragscode valt. De hoofdregel 
dat de financiële relatie op naam van de zorgaanbieder dient 
te worden gemeld indien bekend is welke zorgaanbieder de 
werkzaamheden feitelijk zal verrichten, blijft in stand. 
 De CGR kan de onafhankelijke tussenpartijen niet verplich-
ten hun relaties met zorgaanbieders aan het Transparantie-
register Zorg te melden omdat deze partijen niet zijn aan-
gesloten bij de CGR. Deze partijen kunnen dat wel vrijwillig 
doen.      

  2.  Rechtspraak    

    Nationaal - CGR   
 Enkel aandacht voor twee adviesaanvragen uit 2016. 
 Een eerste adviesoordeel 122    betrof een verzoek voor de toet-
sing van een satellietsymposium in het buitenland, waarbij 
(nog) onduidelijk was welke vergunninghouders een bijdra-
ge leveren en hoe deze bijdrage zal zijn. Wel is een totale 
bijdrage namens alle vergunninghouders begroot. Naar me-
ning van de CGR Codecommissie is hiermee echter niet aan 
de verplichting voor de (individuele) vergunninghouders 
voldaan om hun bijdragen aan gasvrijheid in het buitenland 
preventief te laten toetsen. 
 Het verzoek komt bovendien van een congresorganisatie, 
die zelf geen vergunninghouder of beroepsbeoefenaar is. 
Hoewel zij dus zelf niet door de CGR Gedragscode gebonden 
wordt, wordt de adviesvraag wordt wel ontvankelijk geacht. 
Immers, de beroepsbeoefenaren die zullen deelnemen aan 
het symposium ontvangen gunstbetoon door een bijdrage 
in de kosten (betaald door één of meerdere vergunning-
houders). De beroepsbeoefenaren zijn wel gebonden aan de 
Code. 
 De CGR Codecommissie overweegt dat om die reden elke 
beroepsbeoefenaar bekend dient te zijn met gunsten die 
hem, direct of indirect, door een bepaalde, niet anonieme 
vergunninghouder worden verleend, zodat hij zelf een be-
oordeling kan maken van de toelaatbaarheid van bepaalde 
gunsten die hij ontvangt. Iedere bijdrage van een vergun-
ninghouder die lasten van een beroepsbeoefenaar vermin-
dert dient daarom getoetst te kunnen worden aan de Ge-
dragscode Geneesmiddelenreclame, ook indien die bijdrage 
niet rechtstreeks aan de beroepsbeoefenaar wordt gedaan. 

  120  CGR Nieuwsbrief 2016, 4. 
  121  Niet zijnde samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders en zorginstel-

lingen. 
  122  CGR Codecommissie 1 maart 2016, AA15.016 (bijeenkomst in Chicago). 
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Ook de vergunninghouder dient bekend te zijn met de per-
soon van de beroepsbeoefenaar aan wie hij gunstbetoon 
verleent, al was het maar om te kunnen vaststellen of het 
maximumbedrag als bedoeld in art. 6.4.6 lid 1 van de Ge-
dragscode niet wordt overschreden. De transparantievoor-
schriften, die controle en verantwoording mogelijk maken, 
zijn een aanvulling op de geest van de Gedragscode Genees-
middelenreclame. 
 Naar aanleiding van dit adviesoordeel heeft de CGR besloten 
om de procedure voor de (verplichte preventieve) toetsing 
van sponsoring van samenkomsten te verduidelijken en aan 
te vullen .123    
 De Codecommissie oordeelde 124    bovendien dat een spon-
sorproject waarbij de zorgaanbieder de mogelijkheid kreeg 
om een vooraf door de vergunninghouder getrainde externe 
verpleegkundige in te zetten voor de veilige bereiding en 
injectie van een geneesmiddel en het herkennen van een be-
paalde aandoening, toelaatbaar was. Van belang was dat het 
project zou worden beëindigd, wanneer de zorgaanbieder 
zelf voldoende expertise had opgebouwd. Bovendien lag het 
initiatief voor deelname aan het sponsorproject bij de zorg-
aanbieder en werd het sponsorverzoek beoordeeld door de 
medische afdeling van de vergunninghouder.      

  3.  Literatuur   
 Geen signaleringen.      

  XI.  Reclamerecht   

  Mr. E.H. Hoogenraad en mr. drs. S. Arayess 125       

 Het kroniekjaar 2016 was vanuit veel oogpunten een veelbe-
wogen jaar. Zo rommelt het in de wereld(politiek), zowel ver 
weg als dichterbij (we noemen slechts één woord: Brexit), 
houdt de natuur (en de bescherming daarvan) ons flink be-
zig en dendert de trein met technologische innovaties onver-
minderd voort. Hierdoor wordt het steeds eenvoudiger om 
met je mening een groot publiek te bereiken. Consumenten 
verworden met één enkele post tot journalisten, adverteer-
ders en politici. Een tegenbeweging is ook al groeiende: de 
wens om offline te zijn en niet te pas en te onpas te worden 
geconfronteerd met hybride berichten waarvan onduidelijk 
is of het reclame of informatie is. Al deze ontwikkelingen zijn 
goed terug te zien in het reclamerecht, de ogen die de spie-
gel zijn van de ziel: het consumentensentiment. Laten we 
terugblikken op de actualiteiten van 2016 aan de hand van 
wetgeving, rechtspraak en beslissingen uit de zelfregulering.    

  123  Zie eerder in deze Kroniek. 
  124  CGR Codecommissie 1 juni 2016, AA16.053 (sponsoring). 
  125  Met dank aan Stephanie Reinders Folmer. Allen van Hoogenraad & Haak 

advocaten. 

  1.  Wetgeving    

    Europese Unie    

 Verplichte voedingswaardevermelding voorverpakte 
levensmiddelen  
 In 2014 trad de VIC-verordening 126    in werking: dit zorgde 
destijds voor flink wat werk voor de levensmiddelenbran-
che. Zo moesten allergenen op een duidelijke wijze op de 
verpakking worden vermeld en werd een verplichte letter-
grootte geïntroduceerd. Ook bevat de VIC-Verordening de 
verplichting voedingswaarden (hoeveel calorieën, vet en 
zout bevat mijn chocoladereep?) op de verpakking te ver-
melden. Hiervoor bestond een overgangstermijn. 127    Inmid-
dels zijn twee jaar verstreken en is deze overgangstermijn 
nu voorbij. Sinds 16 december 2016 zijn bedrijven ook ver-
plicht om de voedingswaarden in een overzichtelijke tabel 
op de etikettering van voorverpakte levensmiddelen te 
plaatsen. De meeste bedrijven hebben bij de inwerkingtre-
ding van de VIC-Verordening direct alle nieuwe regels toe-
gepast op de etiketten, waardoor de meeste verpakkingen 
al vóór de officiële inwerkingtreding aan alle nieuwe ver-
eisten voldeden.    

 Tabaksrichtlijn  
 Voor de tabaksindustrie was 2016 opnieuw een veelbewogen 
jaar. Zo kwamen de eerste verpakkingen met confronterende 
plaatjes, die de gevolgen van roken expliciet in beeld bren-
gen, in de schappen te liggen. Dit is het gevolg van de inwer-
kingtreding van de Tabaksrichtlijn op 20 mei. 128    Dit betekent 
onder meer verplichte waarschuwingsteksten met afschrik-
wekkende plaatjes op de verpakkingen ,129    het einde van de 
menthol sigaret 130    en voor e-sigaretten en navulverpakkin-
gen een leeftijdgrens van 18 jaar. 131    Producten die voldoen 
aan de oude regels mogen nog tot 20 mei 2017 op de markt 
worden gebracht. 132    Bij het Hof van Justitie waren in 2015 
drie zaken parallel aanhangig: hierin werd de geldigheid van 
de Tabaksrichtlijn betwist. De eisende tabaksproducenten 
zijn van mening dat de beperkende maatregelen uit de Ta-
baksrichtlijn een schending van het evenredigheidsbeginsel, 
rechtszekerheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel opleveren 
dan wel strijdig zijn met de grondrechten die de vrijheid van 

  126   Verordening (EU) 1169/2011 . 
  127  Art. 54  Verordening (EU) nr. 1169/2011  van het Europees Parlement en 

de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedsel-
informatie aan consumenten, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 
1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
en tot intrekking van richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 
90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 
2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/
EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) Nr. 608/2004 van 
de Commissie (PbEU 2011, L 304/18). 

  128   Richtlijn 2014/40/EU  van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 
2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de ver-
koop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van  Richt-
lijn 2001/37/EG  (PbEU 2014, L 127/1). 

  129  Art. 3.4 Tabaks-en rookwarenregeling. 
  130  Art. 2.5  Tabaks- en rookwarenregeling . 
  131  Art. 8 Tabaks- en rookwarenwet 
  132  Want dan eindigt de implementatietermijn van bovengenoemde tabaks-

richtlijn: zie  art. 19a  Tabaks- en rookwarenwet. 
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ondernemerschap en eigendom waarborgen. In deze zaken 
ging het respectievelijk om het verbod op de verkoop van 
mentholsigaretten, 133    de regeling voor e-sigaretten, 134    en de 
derde zaak draaide om vrijwel de gehele Tabaksrichtlijn. 135    
Het Hof van Justitie heeft inmiddels in alle zaken een oordeel 
geveld. In alle drie de gevallen is, tot teleurstelling van de 
industrie, de geldigheid van de Tabaksrichtlijn in stand ge-
bleven. Hiermee lijkt voor hen alle hoop de Tabaksrichtlijn 
tegen te houden te zijn vervlogen.    

 Voorstel tot herziening Richtlijn audiovisuele mediadiensten  
 In het kader van de “ European Digital Single Market ” heeft 
de Europese Commissie in 2016 aangekondigd de  Richtlijn 
audiovisuele mediadiensten  te actualiseren. 136    Het doel: de 
Richtlijn beter te laten aansluiten bij de huidige technologi-
sche ontwikkelingen. Een van de voorstellen is om de wer-
king van de Richtlijn uit te breiden naar videoplatforms zoals 
YouTube, die tot op heden niet onder de werkingssfeer van 
de Richtlijn vallen. Een belangrijk doel van de herziening is 
om de spelregels voor video-on-demanddiensten en video-
platforms meer gelijk te trekken met de spelregels voor tra-
ditionele omroepen. Dat geldt met name op het gebied van 
de bescherming van kinderen. Dit houdt in dat video-on-
demanddiensten en videoplatforms, net als televisiezenders, 
de toegang tot schadelijke inhoud voor minderjarigen zullen 
moeten beperken. Dit kan bijvoorbeeld door systemen van 
leeftijdscontroles zoals pincodes, filters etc. Ook zal de infor-
matievoorziening met betrekking tot mogelijke schadelijk-
heid van inhoud moeten worden verbeterd. Tot voorgestelde 
maatregelen behoren bijvoorbeeld tools waarmee gebruikers 
schadelijke inhoud kunnen melden en markeren. Door deze 
wijzigingen zal de rol voor Commissariaat voor de Media 
(CvdM) bij media als YouTube belangrijker worden. Eind 2016 
kondigde het CvdM in dit kader al aan om vloggers die sluik-
reclame maken in de toekomst te willen gaan beboeten. 137        

    Nationaal    

 Verhoging boetes Warenwet  
 Vorig jaar signaleerden we dat de boetes bij een overtreding 
van de Warenwet verhoogd zouden worden. Per overtreding 
kan een maximale boete van € 810.000 worden opgelegd. 
Daarnaast is voor de overtreding van bepaalde specifieke 
artikelen een omzetgerelateerde boete geïntroduceerd. 
Een open eindje destijds was nog hoe deze verhoging in 
de wet zou worden geïmplementeerd. Op 7 juli 2016 is de 

  133  HvJ EU 4 mei 2016, C-358/14,  ECLI:EU:C:2016:323  (Polen/Parlement en 
Raad). 

  134  HvJ EU 4 mei 2016, C-477/14,  ECLI:EU:C:2016:324  (Pillbox 38 Ltd/Secretary 
of State for Health). 

  135  HvJ EU 4 mei 2016, C-547/14,  ECLI:EU:C:2016:325  (Phillip Morris/Secretary 
of State for Health). 

  136  Voorstel van 25 mei 2016 van de Europese Commissie voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van  Richtlijn 2010/13/
EU  betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrech-
telijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten in het licht van een veranderde marktsituatie. 

  137  ‘Commissariaat voor de Media wil reclameregels voor vloggers’, Adforma-
tie.nl 23 november 2016, te raadplegen via:  www.adformatie.nl /nieuws/
commissariaat-voor-de-media-wil-reclameregels-voor-vloggers. 

wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, 
waarin onder meer de specifieke boetebedragen per over-
treding zijn opgenomen, gepubliceerd. 138    Het beoogde doel: 
bewerkstelligen dat de hoogte van de boete voor grote be-
drijven afschrikwekkender wordt. In dit besluit is bepaald 
dat een omzetgerelateerde boete opgelegd kan worden aan 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een omzet 
van ten minste € 10 miljoen in het vorige boekjaar. 139    Maar: 
daarvoor moet wel sprake zijn van een opzettelijke overtre-
ding, dan wel een overtreding waarbij sprake is van grove 
schuld. 140    De drempel voor een opzettelijke overtreding is 
betrekkelijk laag. Hiervan is bijvoorbeeld al sprake wan-
neer de NVWA een overtreding constateert en daarvoor een 
schriftelijke waarschuwing geeft of een bestuurlijke boete 
oplegt, en het bedrijf de overtreding blijft begaan. Een voor-
beeld van grove schuld is wanneer een bedrijf gebrekkige 
voorzorgsmaatregelen treft en daardoor een overtreding 
begaat. 141    De eerste boetes op basis van het nieuwe regime 
zullen vermoedelijk in 2017 volgen. De NVWA was in 2016 
al opvallend actief. Zo heeft zij naar eigen zeggen door strik-
tere handhaving meer boetes opgelegd. In cijfers: over 2016 
is het aantal boetes met 38% verhoogd ten opzichte van 
2015. 142       

 ACM  
 Waar de ACM vorig jaar haar pijlers vooral richtte op de reis-
branche en bescherming van ouderen, ligt dit kroniekjaar de 
focus op de autobranche. Het gevolg: de autobranche moet 
duidelijker zijn over autoprijzen. Met name de wijze waarop 
de branche omgaat met “autorijklaarkosten” kan volgens de 
ACM niet door de beugel. Denk aan de kosten van transport 
van de fabriek naar de dealer, het reinigen en poetsen van 
de carrosserie, de afleverbeurt, kentekenplaten, leges en re-
cyclingbijdrage – alle kosten die nodig zijn voordat een con-
sument met zijn aankoop de weg op kan. Die onvermijdbare 
kosten moeten van de ACM voortaan verplicht in de adver-
tentieprijs worden opgenomen. De ACM kondigde eerder dit 
kroniekjaar aan om vanaf 1 november 2016 hierop te zullen 
handhaven.    

 Zelfregulering  
 In 2015 werd een flink aantal wijzigingen doorgevoerd aan 
de bijzondere reclamecodes. Zo werd de Reclamecode voor 
Voedingsmiddelen (RVV) gewijzigd, verviel de Reclame-
code voor Zoetwaren en traden de Reclamecode Cosmeti-
sche Producten en de Reclamecode Cosmetische Medische 
Behandelingen in werking. Hoe anders is het in 2016: het 
blijft opvallend stil. Per 1 januari 2016 is de Reclamecode 
Fieldmarketing toegevoegd aan de Nederlandse Reclame-
code. De Code bevat regels voor verkoop en promotie bui-

  138  Kamerstukken II 2015/16, 33775, 20. 
  139  Art. 3 lid 3 Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. 
  140  Art. 2 lid 2 Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. 
  141  Nota van toelichting bij het besluit van 7 juli 2016, houdende wijziging van 

het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het stellen van 
regels over de omzetgerelateerde boete. 

  142  ‘Meer boetes door striktere handhaving’, NVWA.nl 5 januari 2017, te raad-
plegen via:  https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2017/01/05/
meer-boetes-door-striktere-handhaving . 
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ten de verkoopruimte, zoals op straat en aan de deur. Het 
initiatief hiertoe kwam van de fieldmarketingorganisaties 
zelf. Belangrijkste regels: het moet duidelijk zijn voor wie de 
fieldmarketeer werft en hij moet bepaalde leeftijdsrestric-
ties respecteren. Bovendien moet rekening gehouden wor-
den met zogenaamde “bel-niet-aan stickers” en mag een 
fieldmarketeer op doordeweekse dagen alleen tussen 9:00 
uur en 21:00 uur en in het weekend tussen 10:00 en 20:00 
uur bij consumenten aan de deur komen. Ook voorziet de 
Code in een verplichte klachtprocedure voor consumenten.    

 Einde van het vinkjestijdperk  
 Ruim 10 jaar geleden, rondom de inwerkingtreding van de 
Claimsverordening, ontstond een initiatief vanuit de levens-
middelenbranche om ‘vinkjes’ op verpakkingen op te ne-
men. Hiermee kunnen bedrijven laten zien dat hun product 
voldoet aan bepaalde criteria en daarmee een betere keus is 
dan andere producten uit dezelfde categorie. Deze vinkjes 
zijn een manier voor bedrijven om, binnen de strenge regels 
van de Claimsverordening o.a. in het kader van productver-
nieuwing, toch aandacht te vestigen op de verhoudingsge-
wijs meer positieve kenmerken van het product. Maar: VWS 
besloot hier in 2016 een stokje voor te steken. Vanaf 1 au-
gustus 2016 was het ‘blauwe vinkje’ (bewuste keuze), het 
mindere broertje van het ‘groene vinkje’ (gezondere keuze) 
niet meer toegestaan op producten met kindermarketing. 
Met kindermarketing wordt bedoeld producten die zich 
richten op kinderen, bijvoorbeeld door gebruik van afbeel-
dingen van idolen, animatiefiguren of gebruik van bewoor-
dingen als  kidzz . De branche werd voor een keuze gesteld: 
óf kindermarketing óf het blauwe vinkje: een combinatie 
van beide was geen optie meer. Een overgangstermijn van 
een jaar werd ingesteld voor bestaande verpakkingen. Al-
vast een blik vooruit: onze verwachting is dat kindermar-
keting op verpakkingen überhaupt steeds zeldzamer wordt. 
Bedrijven gaan nu al over tot het minimaliseren van het 
gebruik van kindermarketing op verpakking van bijvoor-
beeld ‘ongezonde’ producten. Niet zomaar natuurlijk: de 
druk vanuit de politiek en consumentenorganisaties neemt 
steeds verder toe. Naarmate het jaar vorderde, sloot het 
net rond de vinkjes verder. Op 19 oktober 2016 is namelijk 
aangekondigd dat beide vinkjes, dus ook het groene vinkje, 
zullen verdwijnen. Belangrijkste redenen: consumenten be-
grijpen de betekenis van en het verschil tussen de vinkjes 
niet. Het einde van een tijdperk. 
 De vervanger van de vinkjes staat echter al te popelen om 
het stokje over te nemen. Op 4 oktober 2016 presenteerde 
minister Schippers (Ministerie van Volksgezondheid Wel-
zijn en Sport) het plan voor het ontwikkelen van een nieuwe 
‘voedings-app’. 143    Verwachte opleverdatum: begin 2017. 
Deze app moet consumenten de juiste informatie bieden 
over de samenstelling en voedingswaarden van producten. 
De lancering zal geschieden in drie fasen, waarbij elke fase 
steeds meer mogelijkheden zou moeten ontsluiten. Ook 
wordt onderzocht of het mogelijk is om de app gezondere 

  143  Brief van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 oktober 
2016, 1014181-154784-VGP. 

alternatieven voor gescande producten te laten tonen. Hallo 
(door de overheid gemaakte) vergelijkende reclame! Wij 
zien een hoop (mededingings- en IE-rechtelijke) haken en 
ogen. Opvallend aan de afschaffing van de vinkjes en de in-
troductie van de voedings-app is wederom de trend die wij 
over de gehele linie lijken te ontwaren: meer overheidsbe-
moeienis en minder ruimte voor zelfregulering.      

  2.  Rechtspraak    

    Unierechter    

 Levensmiddeletikettering  
 Een belangrijke uitleg van de Claimsverordening wordt 
gegeven in het arrest Breitsamer. Breitsamer und Ulrich 
GmbH is een Duitse producent van portieverpakkingen 
honing. Breitsamer levert deze portieverpakkingen aan in-
stellingen, zoals restaurants en kantines, in dozen van 120 
stuks. Op deze gezamenlijke buitenverpakking is de ver-
plichte herkomstetikettering aangebracht, maar op de losse 
portieverpakkingen niet. De uitzondering op grond van de 
grootte van de verpakking uit de VIC-verordening biedt 
voor Breitsamer geen soelaas: de portieverpakking is groter 
dan 10 cm 2 . 144    Het  Guidance Document,  opgesteld door een 
werkgroep van deskundigen uit de verschillende lidstaten 
met als doel een uniforme uitleg van regels te bevorderen, 
vermeldt echter dat op dit soort kleine portieverpakkin-
gen die bij een maaltijdprijs zijn inbegrepen géén land van 
oorsprong hoeft te worden genoemd. Het Hof van Justitie 
heeft in de zaak Breitsamer anders besloten. 145    De juridi-
sche vraag is of een aluminium honingkuipje (zo eentje die 
je los bij je thee krijgt) geldt als ‘voorverpakt levensmiddel’ 
en afzonderlijke verkoopeenheid. Het Hof van Justitie kan 
er niet onderuit dat dit soort honingverpakkingen onder 
deze definitie vallen. Daarmee wordt het  Guidance Docu-
ment  naar onze mening wel érg gemakkelijk terzijde gelegd. 
Het Hof van Justitie beroept zich op de juridische disclaimer 
die expliciet in dit richtsnoerdocument is opgenomen (“ dit 
Guidance Document heeft geen enkele juridische waarde” ). 
Dit heeft grote gevolgen voor de levensmiddelenbranche. 
Zijn nu opeens allerlei andere toelichtingen uit het  Guidance 
Document  ook met een knip van de vingers weg te vegen? 
Hierin ligt het risico besloten dat de harmonisatie van der-
gelijke regels extra onder druk komt te staan. Immers: het 
degraderen van de status van de  Guidance Documents  werkt 
een eigen koers van nationale handhavers in de hand. 
 En dan nóg een invloedrijke beslissing waarin ook wordt 
gebroken met een bestendige praktijk. Het Hof van Justi-
tie maakte duidelijk dat – anders dan tot dan toe in meer-
dere landen, waaronder Nederland, werd geoordeeld – de 
strenge regels uit de Claimsverordening óók van toepassing 

  144  Art. 16 lid 2  Verordening (EU) nr. 1169/2011  van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voed-
selinformatie aan consumenten, tot wijziging van verordeningen (EG) 
nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad en tot intrekking richtlijnen 87/250/EEG, 90/496/EEG, 1999/10/EG, 
2000/13/EG, 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening 
(EG) nr. 608/2004 (PbEU 2011, L 304/18). 

  145  HvJ EU 22 september 2016, zaak C-113/15,  ECLI:EU:C:2016:718  (Breitsamer). 
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zijn op commerciële communicatie vanuit levensmiddelen-
bedrijven naar beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. 
Opnieuw een uitspraak met grote gevolgen. Op deze manier 
kunnen artsen of andere gezondheidsprofessionals alleen 
nog maar op dezelfde wijze als consumenten worden voor-
gelicht over de positieve eigenschappen van een product in 
kwestie. Ratio: ook professionals kunnen worden misleid 
door ontoelaatbare claims waardoor het risico bestaat dat 
deze onjuiste informatie te goeder trouw wordt overge-
bracht aan consumenten. De branche organisaties zijn met 
VWS in overleg over de gevolgen van deze uitspraak in de 
handhaving en het Richtsnoerdocument.    

 Vergelijkende reclame  
 Een interessant geschil speelt tussen Carrefour en Inter-
marché. 146    Carrefour maakte in 2012 een grootschalige tv 
campagne, waarbij zij haar prijzen vergelijkt met andere 
supermarkten. Intermarché stelt dat de vereisten van een 
objectieve en neutrale vergelijkende reclame niet zijn nage-
leefd door prijzen in de  hypermarkten  van Carrefour te ver-
gelijken met die in de  supermarkten  van Intermarché, zon-
der daarbij het publiek te informeren over de criteria voor 
de keuze van de winkels en over het verschil in type van de 
vergeleken verkooppunten. De verwijzende rechter vraagt 
zich af of prijsvergelijkingen alleen zijn toegestaan als de 
producten worden verkocht in winkels van hetzelfde type 
of van dezelfde omvang. Vervolgvraag: is de omstandig-
heid dat de winkels waarvan de prijzen worden vergeleken 
in omvang en type van elkaar verschillen, essentiële infor-
matie? En zo ja, in welke mate moet die informatie aan de 
consumenten moet worden meegedeeld? De A-G oordeelt 
ten eerste dat het vergelijken van prijzen in winkels die qua 
type of omvang van elkaar verschillen in principe is toege-
staan. Maar: het feit dat beide ketens zowel  hypermarkten  
als  supermarkten  hebben, kan wel gevolgen hebben voor 
toelaatbaarheid. Zo kan een asymmetrische vergelijking of 
een kunstmatig prijsverschil de consument misleiden en 
kan een dergelijke vergelijking niet objectief zijn. In sommi-
ge gevallen kan het type winkels dat wordt vergeleken wor-
den gezien als essentiële informatie, bijvoorbeeld wanneer 
het bedrijf dat in de vergelijking wordt betrokken dezelfde 
type winkels heeft als de vergelijkende partij, waardoor op 
kunstmatige wijze een prijsverschil ontstaat. 147    Wanneer 
het verschil in type winkels in het specifieke geval inder-
daad essentiële informatie is, moet in de reclame-uiting zelf 
worden vermeld. Tot zover het oordeel van de A-G, in 2017 
ongetwijfeld meer over deze zaak. Bij het schrijven van deze 
kroniek heeft het HvJ EU zojuist geoordeeld dat het mislei-
dend is als dergelijke informatie niet in de reclamebood-

  146  Concl. A-G H. Saugmandsgaard Øe,  ECLI:EU:C:2016:781 , bij HvJ EU 19 okto-
ber 2016, C-562/15 (Carrefour/Intermarché). 

  147   Richtlijn 2005/29/EG  van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 
consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/
EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Eu-
ropees Parlement en de Raad en van  Verordening (EG) nr. 2006/2004  van 
het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke handelspraktij-
ken, PbEU 2005, L 149/22). 

schap zelf wordt opgenomen, en dat de nationale rechter 
bepaalt of sprake is van objectieve vergelijkende reclame. 148       

 Oneerlijke handelspraktijken  
 Het Hof van Justitie heeft dit jaar op velerlei gebied de ju-
ridische gemoederen opgeschud. Zo legt het Hof van Jus-
titie het begrip “uitnodiging tot aankoop” uit de  Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken  uit. Citroën plaatste in 2011 
een advertentie in een lokale Duitse krant voor een van haar 
auto’s. 149    Daarbij stond de prijs vermeld met een asterisk 
waarbij onderaan de pagina verwezen werd naar aanvullen-
de transportkosten. Het oordeel van het HvJ EU: deze extra 
onvermijdbare en voorzienbare kosten hadden in de vanaf-
prijs moeten worden opgenomen. Logisch. De weg die het 
Hof neemt om tot deze conclusie te komen: minder logisch. 
Het HvJ EU komt namelijk niet tot dit oordeel op grond van 
de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken maar, vreemd ge-
noeg, op grond van de Richtlijn Prijsaanduiding producten. 
Daar zijn een aantal vraagtekens bij te plaatsen.     

    Nationale overheidsrechter    

 Oneerlijke handelspraktijken  
 In kroniek 2015 hebben wij uitgebreid aandacht besteed 
aan de discussie over de implementatie van de OHP-regels 
uit de OHP-Richtlijn in  art. 6:193a  BW en verder. Onze eind-
conclusie: de verhouding tussen art. 6:193a-193j BW en  art. 
6:194  BW is nog niet voor iedereen klip-en-klaar. Eerlijk is 
eerlijk, ook de rechtspraak is niet altijd even eenduidig. De 
uitgangspunten hebben wij in kroniek 2015 op een rijtje ge-
zet. 
 Een stukje herhaling van het speelveld uit Kroniek 2015: 
een onderscheid moet worden gemaakt naar i) tot wie de 
reclame zich richt en ii) wie zich op de bepalingen kan be-
roepen.  Art. 6:194  BW ziet op misleiding in business-to-
business reclame (B2B reclame): reclame gericht op profes-
sionals. Vroeger viel hieronder ook consumentenreclame 
(B2C reclame). Maar bij de implementatie van de Richtlijn 
OHP in het Burgerlijk Wetboek is dit gewijzigd door de in-
voering van art. 6:193a– 6:193j  BW. De Richtlijn OHP zorgt 
voor volledige harmonisatie van mededelingen die zich op 
consumenten richten. Dit betekent dat B2C reclame uitslui-
tend aan de OHP-regels (art. 6:193 a-j BW) getoetst kan wor-
den. De wettekst van art. 6:194 BW is bij die implementatie 
niet gewijzigd, maar het bereik van dit artikel is sindsdien 
beperkt tot B2B communicatie. Hoewel de OHP-regels al-
lereerst de consument beschermen, kan ook een concurrent 
een beroep op deze bepalingen doen. Overtreding van de 
OHP-regels kan namelijk als oneerlijke concurrentie gelden. 
Daarom wordt aangenomen dat, op grond van een richt-
lijnconforme interpretatie, ook ondernemingen (concur-
renten) een beroep toekomt op de OHP-bepalingen in afde-

  148  HvJ EU 8 februari 2017, C-562/15,  ECLI:EU:C:2017:95  (Carrefour/Intermar-
ché). 

  149  HvJ EU 7 juli 2016, zaak C-467/14,  ECLI:EU:C:2016:527  (Citroën ZLW),  IER 
 2017/9, m.nt. B.B. Duivenvoorde. 
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ling 6.3.3A BW. 150    Deze uitleg van het toepassingsbereik van 
de OHP-regels blijkt ook uit een aantal uitspraken van de 
Rechtbanken Rotterdam en Den Haag en het Hof Den Haag 
uit 2015. 151    Een beroep op art. 6:194 BW kan in dat geval niet 
slagen. 152     

Schematisch weergegeven:

Is de reclame / 
mededeling gericht 
op consumenten?

6:193 a-j BW van 
toepassing

consumenten concurrenten

6:194 BW van 
toepassing 

concurrenten

Dan over naar het kroniekjaar 2016. Het jaar begint direct 
met een interessante uitspraak. De Rechtbank Amsterdam 
wijst in een reclamezaak namelijk de op  art. 6:194  BW ge-
fundeerde eis af en overweegt dat sinds invoering van de 
Richtlijn OHP en de inwerkingtreding van de Wet oneer-
lijke handelspraktijken art. 6:194 BW zich uitsluitend richt 
op de op ondernemers gerichte misleidende reclame (B2B 
reclame). 153    Het geschil draaide om op consumenten ge-
richte reclame-uitingen, waardoor de rechtbank conclu-
deerde dat 6:194 BW niet van toepassing is. Tot zover een 
volledig juiste redenering. Vervolgens maakt de rechtbank 
een opvallend uitstapje door ambtshalve toepassing te ge-
ven aan  art. 6:162  BW jo. Art. 6:193a e.v. BW en de zaak als-
nog inhoudelijk te behandelen. De rechtbank overweegt dat 
misleidende reclame van een onderneming gericht op con-
sumenten onzorgvuldig kan zijn ten opzichte van een con-
currerende onderneming in de zin van art. 6:162 BW, ook 
als een wettelijke bepaling is geschonden die niet strekt ter 
bescherming van de belangen van die onderneming, zoals 
art. 6:163a e.v. BW (bescherming belangen consumenten). 
In een vonnis van een maand later neemt de eisende partij 
Specsavers het zekere voor het onzekere en gaat voor meer-
dere ankers liggen. Zij beroept zich op zowel art. 6:193a e.v., 
art. 6:194 en 6:162 BW. De voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Amsterdam maakt een klassieke denkfout door 
het verschil tussen  tot wie richt de reclame zich  en  wie kan 
zich op de bepaling   beroepen  te vergeten. Zij oordeelt dat het 
rechtstreekse beroep van Specsavers op de artikelen 6:193a-

  150  Zie ook D.W.F. Verkade in Kluwer Monografieën BW: ‘Misleidende (B2B) re-
clame en vergelijkende Reclame’, Deventer: Kluwer 2011, p. 10 en 11. 

  151  Rb. Rotterdam 27 maart 2014,  ECLI:NL:RBROT:2014:2601  (Omega Pharma/
Procter & Gamble), Rb. Den Haag (vzr.) 31 oktober 2014, ECLI:NL:RBDH:2014:1964 
en Hof Den Haag 23 december 2014,  ECLI:NL:GHDHA:2014:4446  (Hotels.nl/
Hotel Booker) en D. van Eek, “Het Ryanair/PR Aviation-arrest: de luchtbrug tussen 
de OHP-regels en concurrenten”,  IER 2014/4 , Rb. Midden-Nederland 30 decem-
ber 2015, IEPT 20151230 (Glaxo/ Sandoz), ro. 4.28. 

  152  Zie ook Rb. Amsterdam 20 november 2015, IEPT 20151120 (Dyson/BSH) en 
Rb. Den Haag 27 november 2015, IEPT 20151127 (BKR/Dynamiet). 

  153  Rb. (vzr.) Amsterdam 27 januari 2016,  ECLI:NL:RBAMS:2016:397  (Boehrin-
ger Ingelheim B.V./Omega Pharma Nederland B.V.). 

j BW niet opgaat nu Specsavers geen consument is en deze 
bepalingen juist zien op reclame gericht tot consumenten 
(B2C).   Deze evident onjuiste redenering wordt goedgemaakt 
door de terechte afwijzing van de vordering op grond van 
6:194 BW, aangezien de reclame zich niet op bedrijven maar 
op consumenten richt. Een vonnis gewezen op basis van 
de juiste uitgangspunten komt net als vorig jaar 154    van de 
Rechtbank Midden-Nederland. De voorzieningenrechter 
past een richtlijnconforme interpretatie van art. 6:193a-j 
BW toe en oordeelt dat zowel consumenten als concurren-
ten een beroep op deze bepaling kunnen doen.
 Nog eentje voor de liefhebbers. Wat gebeurt er wanneer de 
reclame gericht is op de zakelijke markt (dus B2B commu-
nicatie), maar de reclame in kwestie niet gericht is op de 
concurrent, maar op de zakelijke klanten van concurrenten. 
Kunnen concurrenten van de reclamemakende onderne-
ming, niet zijnde ontvangers van de reclame, een beroep 
doen op  6:194  BW? 155    Onder verwijzing naar de Richtlijn 
en de Monografiën van Verkade beantwoordt het Hof deze 
vraag bevestigend. 
 Op het randje van het kroniekjaar werd nog een (zorg-
wekkende) uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden 
gepubliceerd. In de procedure tussen Trebs en Food&Fun 
die voornamelijk ging over de slaafse nabootsing van een 
tafelpizzaoven, baseerde Food & Fun een van haar vorde-
ringen op art. 6:193a-j BW. 156    De mededelingen over de ta-
felpizzaoven die Trebs aan consumenten verstrekte zouden 
misleidend zijn. Het Hof oordeelt ten onrechte dat, gezien 
de doelstelling en strekking van de Richtlijn, een concur-
rent géén  rechtstreeks  beroep kan doen op de Wet OHP 
(art. 6:193 a-j BW). Het Hof oordeelt evenwel dat via de cor-
rectie Langemeijer de belangen in de Wet OHP zich mede 
kunnen uitstrekken tot de belangen van een concurrerende 
handelaar die zich jegens consumenten schuldig maakt aan 
misleidende handelspraktijken. Met andere woorden: géén 
rechtstreeks beroep op art. 6:193 a-j BW, maar via de correc-
tie Langemeijer is wel een indirect beroep mogelijk. Het Hof 
baseert deze redenering op punt 8 van de considerans van 
de Richtlijn OHP. Het subsidiaire beroep op  art. 6:194  BW 
wordt afgewezen. Food & Fun was van mening dat het ver-
kopen van een slaafse nabootsing moet worden beschouwd 
als een mededeling in de zin van art. 6:194 BW. Aangezien 
art. 6:194 BW enkel bescherming biedt tegen reclame en de 
verkoop van een product niet valt onder de definitie van re-
clame, werd deze vordering afgewezen. Alles samenvattend 
blijft de B2B/B2C discussie nog steeds voortduren. We zijn 
benieuwd wat Kroniek 2017 gaat brengen.   

 Vergelijkende reclame  
 Rectificatievorderingen en reclamezaken zijn in het verle-
den een interessante combi gebleken. Vaker dan eens maak-
ten tot rectificatie veroordeelde partijen creatief gebruik 

  154  Rb. Midden-Nederland 30 december 2015, IEPT 20151230 (Glaxo/ Sandoz), 
r.o. 4.28. 

  155  Hof Den Haag 15 november 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:3362  (Belcentrale 
B.V./Pretium B.V.), r.o. 8.3. 

  156  Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016,  ECLI:NL:GHARL:2016:10382  
(Trebs B.V./Food & Fun), r.o. 5.42 e.c. 
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van ruimte in het dictum om tóch nog eens de eigen visie 
voor het voetlicht te brengen. Zo ook in een procedure over 
vermeende inbreuken op octrooien en gemeenschapsmo-
dellen voor inktcartridges waarbij eveneens vergelijkende 
reclame werd gemaakt. 157    Samsung heeft bij haar eis een 
keurig voorstel voor een rectificatietekst gedaan met de 
toevoeging: “ met uitsluitend gebruikmaking van de volgende 
tekst, zonder toevoegingen, wijzigingen of weglatingen ”. De 
rechter wijst in het dictum de rectificatie toe, maar  zonder  
deze laatste zin. Hier maakte 123inkt.nl dankbaar en op ge-
waagde manier gebruik van. Zo kwam boven de rectificatie 
op de website van 123inkt.nl te staan: ps: Samsung, succes 
met jullie ontploffende telefoons en wasmachines – smiley. 
Bron voor een executiegeschil?     

    RCC    

 Levensmiddeletikettering  
 Dat food een  hot topic  is bleek de afgelopen jaren al. Ook in 
2016 zien we veel levensmiddelenzaken bij de RCC terug-
komen. Een uiterst belangrijke uitspraak over misleidende 
verpakkingen in 2015 was HvJ EU  Teekanne . 158    Eindconclu-
sie in die zaak: een mededeling (tekst of afbeelding) op een 
verpakking kan misleidend zijn, zelfs wanneer het product 
een juiste ingrediëntendeclaratie heeft. Een etiket is bij-
voorbeeld misleidend wanneer het ten onrechte suggereert 
dat het product een bepaald ingrediënt bevat. De lijst van 
ingrediënten is soms onvoldoende om een misleidende in-
druk te corrigeren. Maar: uiteraard blijft nog steeds het uit-
gangspunt gelden dat de consument die geïnteresseerd in 
de samenstelling van een product de lijst van ingrediënten 
zal bekijken (de zogeheten labelling doctrine). Direct dat 
jaar al werd een aantal uitspraken gedaan waarin de RCC 
Teekanne toepaste en uitlegde. Een zijstapje: in 2016 was 
het tijd voor de eerste rechterlijke toepassing van Teekanne, 
en wel in een procedure tussen het Ministerie van VWS en 
de producent van Heks’nkaas. 159    De vermelding “Heks’n-
kaas” op de verpakking zou de onjuiste indruk wekken dat 
het product een soort kaas is. Dit is volgens de NVWA mis-
leidend ten aanzien van de samenstelling van het product. 
Het product is namelijk een – jawel – “smeerdip”. Geen kaas 
dus. De rechtbank oordeelt dat een dergelijke misleiding 
zich in dit geval niet voordoet. De rechtbank toetst keurig 
aan de uitgangspunten uit Teekanne. Alle elementen van de 
verpakking worden meegewogen. Zo overweegt de recht-
bank dat het begin van de lijst van ingrediënten klip-en-
klaar vermeldt:  “smeerdip met 16% roomkaas en verse krui-
den ”. Ook staan er geen andere ingrediënten in de lijst die 
de suggestie kunnen wekken dat er meer dan 16% (room) 
kaas in het product zit. Dus: geen soort kaas, maar overdui-
delijk gemaakt  met  16% roomkaas. Een juiste en terechte 
interpretatie van Teekanne door de bestuursrechter. Een 
maand later deed eerst de RCC en in beroep het CvB ook een 
duit in het zakje na een klacht over de claim 100% Xylitol 

  157  Rb. Den Haag 30 november 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:14383  (Samsung/123inkt). 
  158  HvJ EU 4 juni 2015, C-195/14,  ECLI:EU:C:2015:361  (Teekanne). 
  159  Rb. Rotterdam 13 mei 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3513 , IER 2016/05, m.nt. 

E.H.H. Hoogenraad en S.A. Arayess (VWS/Heks’n kaas). 

op een kauwgomverpakking. 160    De RCC bekijkt de gehele 
de kauwgomverpakking en overweegt dat de gemiddelde 
consument gemakkelijk de indruk kan krijgen dat hij voor 
informatie over de gebruikte zoetstoffen de ingrediënten-
lijst niet  hoeft  te raadplegen. Het product lijkt immers voor 
100% met xylitol te zijn gezoet. Met andere woorden: de 
vermelding is dermate misleidend dat de  labelling doctrine  
misschien wel helemaal niet op gaat. De RCC kent gewicht 
toe aan de omstandigheid dat 100% xylitol meermaals op de 
verpakking gedrukt staat en het feit dat bepaalde personen 
allergisch kunnen zijn voor aspartaam. Eindconclusie van 
de RCC: de vermelding is misleidend. Het CvB bevestigt dit. 
De mededelingen op de verpakking hebben volgens het CvB 
een  zeer absolute strekking . Bovendien is de mededeling 
“100% xylitol” naar zijn aard ongeschikt om nog te worden 
genuanceerd. Met andere woorden: 100% laat geen ruimte 
voor uitzonderingen. Heel anders oordeelt de Voorzitter 
na een klacht over de verpakking van de snoepjes Goody 
Good Stuff. 161    De klager was verontwaardigd dat de naam 
suggereert dat het product beter is dan ander snoep, wat in 
werkelijkheid niet zo blijkt te zijn. De Voorzitter stelt dat de 
consument de naam niet zal opvatten als gezondheidsclaim 
en dat een eventuele “gezonde indruk” voldoende wordt 
weggenomen door de lijst van ingrediënten. De Voorzitter 
lijkt hier dus voor het gemak te vergeten dat de  hele  verpak-
king moet worden bekeken. En laat dat nou net een groene 
verpakking zijn, met claims als “ naturally delicious ” en veel 
“vrij van” claims. 
 Ook werd dit jaar geklaagd over een billboard van Opti-
mel. 162    Hierop stond “ Nieuw! Griekse yoghurt om te drinken ” 
met daarnaast een afbeelding van een verpakking Optimel 
Griekse stijl. De klager vond dit misleidend omdat het pro-
duct helemaal geen Griekse yoghurt bevat. De Voorzitter 
is hier duidelijk mild en beslist dat de verpakking groot en 
duidelijk is afgebeeld. De vermelding “Griekse stijl” nuan-
ceert de vermelding “Griekse yoghurt”. Ook de vermelding 
“Frisse Tonijnsalade” kan worden gebruikt voor een product 
waar 42% tonijn in zit. 163    Een soortgelijke klacht werd inge-
diend aan het eind van het jaar. De  limoncello pudding  van 
Mona zou geen druppel limoncello bevatten. De Voorzitter 
schetst het juiste juridische kader en overweegt dat de con-
sument zal verwachten dat het product in ieder geval voor 
een deel uit de sterke drank limoncelllo bestaat. Dat het 
product geen limoncello bevat kan alleen indirect worden 
afgeleid uit de ingrediëntenlijst. De Voorzitter bekijkt de 
gehele verpakking, waaronder de gebruikte bewoordingen 
en komt tot de conclusie dat de benaming misleidend is. De 
Voorzitter komt evenwel tot een wenkbrauwbeslissing .164    
De adverteerder erkent namelijk dat op de verpakking dui-
delijker een verband had kunnen worden gelegd tussen de 

  160  CvB 23 juni 2016, dossier 2016/00105 (100% Xylitol). 
  161  RCC 26 juli 2016, dossier 2016/00431 (Goody Good Stuff). 
  162  RCC 16 augustus 2016, dossier 2016/00558 (Optimel Griekse Stijl). 
  163  RCC 22 maart 2016, dossier 2016/00090 (Tonijnsalade). 
  164  Zie over wenkbrauwbeslissingen Kroniek 2015. Het gaat om een zelfver-

zonnen term voor de categorie uitspraken waarbij de Voorzitter of de RCC 
besluit om voor een reclame-uiting die in strijd is met de NRC toch af te 
zien van een aanbeveling. De bevoegdheid hiertoe bestaat op grond van 
art. 12 lid 5 en 17 lid 1 sub g Reglement Stichting Reclame Code. 
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smaakaanduiding en de verkoopbenaming. Bovendien stelt 
de adverteerder het product niet meer te verkopen. Een 
aanbeveling blijft achterwege.    

 Reclame of informatie?  
 In het reclamerecht blijft het grensgebied tussen “reclame 
en informatie” een heikel punt. Het jaar begon direct goed 
met een voorlichtingsspot over digitalisering en het einde 
van de blauwe envelop van de belastingdienst. 165    De voor-
lichtingsspot wordt afgesloten met de welbekende spreuk 
“ leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker ”. Klager 
is het met deze reclamespot en afsluitende lijfspreuk niet 
eens. Sterker nog, hij vindt het leugenachtig: “ het aanmaken 
van een DigiD is voor computeranalfabeten een ramp ”. De RCC 
bevestigt allereerst dat sprake is van reclame in de zin van 
 art. 1  NRC. De mededeling is niet louter informatief, maar 
heeft tevens een aanprijzend karakter ten aanzien van een 
nieuwe (digitale) dienst. 166    De RCC acht de reclamespot en 
de lijfspreuk van de belastingdienst in dit kader echter niet 
misleidend, o.a. door geboden ondersteuningsmaatregelen 
en mogelijk persoonlijk contact met een klantenservice. 
Een ander oordeel van de RCC betrof een zogeheten ‘0-mu-
tatie’ van de ABN Amro. 167    Een klant van de ABN klaagt over 
‘spam-achtige’ berichten tussen zijn bij- en afschrijvingen 
op het rekeningoverzicht. In dit bericht werd een oproep ge-
daan over de ‘Stand-By Service’ waarvoor klager was aan-
gemeld. Volgens ABN Amro was dit geen reclame, maar een 
belangrijk verzoek dat volgens de ABN noodzakelijk is voor 
het goed functioneren van deze dienst. Op grond van dit ge-
geven oordeelt de Voorzitter dat het bericht informatief van 
aard is en wijst de klacht af. Daarbij verwijst de Voorzitter 
naar een eerdere uitspraak van het CBB 168    waaruit volgt dat 
een impliciete oproep tot het gebruik van een dienst niet 
direct een vorm van reclame, werving of verkoopbevorde-
ring is. 
 PostNL overschreed de scheidslijn met reclame echter 
wel. 169    In een e-mail aan klanten met een PostNL-account 
werd verzocht gegevens aan te vullen. In de e-mail stond 
als reden genoemd dat dit noodzakelijk is voor het geval er 
onverhoopt iets misgaat met een pakket, maar ook (en nu 
komt de aap uit de mouw) om consumenten te informeren 
over interessante ontwikkelingen of acties. Klager had zich 
echter afgemeld voor acties van PostNL. De RCC acht de e-
mail aanprijzend voor de diensten of goederen en daarmee 
reclame. Nu klager expliciet gebruik had gemaakt van zijn 
recht op verzet (opt-out) is de uiting in strijd met de Recla-
mecode e-mail 2012. Maar hoe zit het dan met de juridische 
blog van JuroFoon? 170    In een van deze blogs wordt toelichting 
gegeven op de rechten van consumenten met betrekking tot 
telefoonabonnementen. De blog bevat volgens klager ech-
ter onjuiste informatie waardoor de consument kan worden 

  165  RCC 18 januari 2016, dossier 2015/01164/A (Belastingdienst). 
  166  Dit is in lijn met de eerdere uitspraak van het CvB 1 april 2015, dossier 

2015/00005 (FNV/Staat): Reclamespotjes vanuit de overheid zijn reclame. 
  167  RCC 19 september 2016, dossier 2016/00641 (ABN AMRO). 
  168  CBB 5 juni 2014,  NJB 2014/1925 ,  ECLI:NL:CBB:2014:206  (SD&P Interactive 

B.V./ACM). 
  169  RCC 4 oktober 2016, dossier 2016/00591 (PostNL). 
  170  CvB 1 dec 2016, dossier 2016/00595 (JuroFoon). 

misleid. Terwijl tevens op dezelfde website de diensten van 
JuroFoon worden aangeprezen als: “Deskundig en eerlijk”. 
De hamvraag: is deze blog reclame? De RCC oordeelt, in 
tegenstelling tot het eerdere oordeel van de Voorzitter, dat 
wél sprake is van reclame omdat de context van de uiting 
is bedoeld als aanprijzing van de diensten van JuroFoon. De 
RCC wijst de klacht – net als de VZ – af en bevestigt dat het 
niet de taak is van de RCC om de juridische inhoud van een 
blog op juistheid te toetsen. Klager blijft standvastig en gaat 
in hoger beroep. Het CvB komt tot de conclusie dat de RCC, 
na het oordeel dat sprake is van reclame, heeft nagelaten om 
te beoordelen of de totale uiting misleidend is, en besluit de 
klacht alsnog zelf af te doen. Het uiteindelijke oordeel: het 
enkele feit dat in een juridische blog incidenteel een of meer 
fouten staan maakt nog niet dat die blog niet deskundig en 
eerlijk zou kunnen zijn. De blog is niet misleidend en er is 
eveneens geen sprake van oneerlijke reclame. JuroFoon kan 
opgelucht ademhalen. Procedureel is opvallend dat het CvB 
zelf afdoet en niet terugverwijst naar de RCC om alsnog de 
totale uiting te beoordelen. Hierdoor wordt feitelijk een in-
stantie overgeslagen.    

 Misleiding  
 Begin 2016 werd  Ikea  door de RCC terechtgewezen in ver-
band met de prijzen van haar verhuisdozen. 171    Twee ver-
huisdozen in de winkel kosten € 3,99 terwijl diezelfde twee 
verhuisdozen op de website slechts € 2,99 kosten. In een 
eerdere beslissing over badmatten van Ikea in 2015 oordeel-
de de RCC al dat sprake is van het ontbreken van essentiële 
informatie doordat op de website niet is gemeld dat er een 
verschil kan bestaan tussen de prijs in de winkel en in de 
webshop. Dit is in strijd met  art. 7  NRC. De Voorzitter ver-
wijst naar deze eerdere beslissing en oordeelt dat opnieuw 
sprake is van strijd met art. 7 NRC. Lesson learned: bij ver-
schil in prijzen tussen offline en online moet dit worden 
vermeld. Nog meer gesteggel over prijzen bij een klacht over 
het geautomatiseerde prijsbeleid van de  Mediamarkt. 172     Het 
geautomatiseerde prijsbeleid van de Mediamarkt houdt in 
dat de prijzen elke dag (kunnen) veranderen, o.a. naar aan-
leiding van de prijzen van concurrenten. De (overigens va-
ker gehoorde) klacht: precies op het moment dat de bekende 
btw-weg-ermee actie start, is het product dat klager wil ko-
pen ineens veel duurder. Hierdoor ontstaat een kunstmatig 
prijsverschil, waardoor klager eigenlijk alsnóg bijna even-
veel betaalt als een paar weken voor de actie. Mediamarkt 
wijst de verdenkingen af en stelt dat de prijsverhoging het 
toevallige gevolg is van haar prijsbeleid. De RCC oordeelt dat 
onvoldoende is vast komen te staan dat de prijsverhoging 
was doorgevoerd om de korting tijdens de actie te compen-
seren en wijst de klacht af. Een andere klacht over prijzen 
betreft een geautomatiseerd persoonlijk inruilaanbod van 
 Renault . 173    Klager ontving een “ Uniek overstapaanbod ” met 
de mededeling “ de inruilprijs voor uw Renault met kenteken 
60-TXK-2 is € 13.500,- ”. Enthousiast besluit klager inderdaad 

  171  RCC 23 februari 2016, dossier 2015/01197 (Ikea II), zie ook RCC 28 april 
2015, dossier 2015/00228 (Ikea I). 

  172  RCC 18 maart 2016, dossier 2016/00099 (Mediamarkt). 
  173  RCC 17 juni 2016, dossier 2016/00357 (Renault Mégane). 
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haar auto in te ruilen, maar komt van een koude kermis 
thuis. Het aanbod blijkt slechts te gelden wanneer je met de 
auto gemiddeld 15.000 km per jaar hebt gereden. Nu klager 
ruim 25.000 km per jaar heeft gereden, moet ze extra bijbe-
talen. Toch niet zo persoonlijk dus. Renault stelt zich op het 
standpunt dat sprake is van een geautomatiseerd persoon-
lijk aanbod, waarop een aantal beperkende voorwaarden 
van toepassing zijn. De RCC acht dit ontoelaatbaar nu het 
onvoldoende duidelijk is dat beperkende voorwaarden van 
toepassing zijn op het aanbod. Zo wordt geen gebruikge-
maakt van een asterisk om naar beperkende voorwaarde te 
verwijzen, waardoor dit de consument makkelijk kan ont-
gaan. Vlug over naar een zonniger onderwerp. De reclames 
van Sunweb met hét nummer van 2016: “Follow the Sun”. Na 
een klacht buigt zowel de RCC als in hoger beroep het CvB 
zich over deze idyllische TVC. 174    In de eerste TVC zie je een 
verliefd stel op een scooter langs een mooie kustlijn rijden. 
De volgende tekst verschijnt in beeld: “ Algarve 2342 kilome-
ter verwijderd van knooppunt de Hogt ”. Vervolgens wordt 
een vanafprijs genoemd voor een vakantie naar de Algarve. 
Een klager vindt de TV commercial misleidend: de TV com-
mercial prijst een vakantie naar de Algarve aan, maar laat 
de kustlijn van de West-Kaap in Zuid-Afrika zien. Grappig 
feitje: klager weet duidelijk met coördinaten aan te geven 
waar in Zuid-Afrika de beelden zouden zijn geschoten. Sun-
web legt uit dat de beelden bedoeld zijn om consumenten in 
een bepaalde (vakantie)stemming te krijgen (en dus niet om 
een specifieke bestemming aan te prijzen). Maar daar gaan 
de RCC, later gevolgd door het CvB, niet in mee. De TVC is 
misleidend aangezien consumenten zullen denken dat het 
mooie getoonde landschap in de Algarve ligt. De hamvraag 
is hier natuurlijk of wel voldaan is aan het manipulatieve-
reiste. 175    Betekent dit voor de reclamebranche het einde 
voor het gebruik van sfeerbeelden? Niet direct. De crux in 
deze uitspraak is dat in de TVC één concreet aanbod wordt 
gedaan. Hierdoor zal de consument de beelden sneller op 
de specifieke bestemming uit het aanbod betrekken. Een 
soortgelijke klacht ging over een TVC waarin dierenmishan-
deling in Nederland aan de orde werd gesteld. 176    De TVC zou 
misleidend zijn omdat de getoonde beelden van dieren in 
het buitenland zijn. Met je donatie help je dus niet de die-
ren uit de TVC. Het oordeel van de RCC? Geen misleiding. 
Er is geen expliciete vermelding dat de beelden van dieren 
in Nederland zijn. Daarbij kunnen Nederlandse dieren zich 
in dezelfde situatie bevinden. Oftewel: de TVC probeert een 
bepaalde boodschap over te brengen. De opvolger van de 
Sunweb TVC, een aanbieding voor een vakantie naar Corfu, 
ontving wederom een klacht. 177    Subweb heeft geleerd van 
haar fout en maakt gebruik van een asterisk met de tekst: 
“* de getoonde beelden zijn een sfeerimpressie en niet opgeno-
men op genoemde bestemming ”. De Voorzitter wijst ditmaal 

  174  CvB 8 maart 2016, dossier 2015/01233,  IER 2016/4 , m.nt. B.B. Duivenvoorde 
(Sunweb Algarve). 

  175  Zie in dit kader m.nt. B.B. Duivenvoorde bij CvB 8 maart 2016, dossier 
2015/01233,  IER 2016/4  (Sunweb Algarve). 

  176  RCC 8 maart 2016, dossier 2016/00078 (Stichting Dierenlot). 
  177  RCC 9 augustus 2016, dossier 2016/00579 (Sunweb Corfu). 

de klacht af en oordeelt dat door de asterisk voldoende dui-
delijk blijkt dat de beelden niet in Corfu zijn opgenomen.    

 Vergelijkende reclame  
 Ook lekker! Een opvallende vergelijkende reclame bevatte 
een smaaktest. Lidl vergelijkt haar huismerkproducten met 
die van A-merken. De reclames toonden twee producten 
en de bijbehorende prijs. Proefpersonen in de televisie- en 
radiocommercials noemden het A-merkproduct “lekker” en 
het Lidl-product “ook lekker”. Na een klacht van de Federatie 
Nederlandse Levensmiddelen Industrie (‘FNLI’) oordeelde 
de RCC in eerste instantie dat “ook lekker” (zowel taalkun-
dig als door nonchalante wijze van zeggen) niet zegt dat het 
product “ net zo  lekker” is. Er is sprake van een prijsvergelij-
king, maar niet van een vergelijking op smaak. In online ui-
tingen wordt ook op smaak vergeleken, met een verwijzing 
naar resultaten uit een onafhankelijke smaaktest. 178    De FNLI 
gaat tegen dit oordeel in beroep. 179    Het CvB bevestigt dat de 
TVC’s door de beugel kunnen omdat sprake is van een verge-
lijking met een uiterst summier en subjectief karakter. Het 
oordeel “ook lekker” wordt gepresenteerd als een individu-
ele mening en er wordt niet verwezen naar een smaak- of 
ander onderzoek. De gemiddelde consument zal begrijpen 
dat in die commercials geen sprake is van een serieus te ne-
men smaakvergelijking of objectieve smaakclaim, aldus het 
CvB. Dit is niet het geval voor de website waar een link naar 
een smaakonderzoek is opgenomen, waardoor de reclame 
wel verwordt tot een objectieve smaakvergelijkingsclaim. 
Na een uitgebreide beoordeling komt het CvB tot de con-
clusie dat de onderliggende smaaktest de toets der kritiek 
niet kan doorstaan. De website uitingen zijn misleidende 
vergelijkende reclame en dat geldt ook voor de – in principe 
wel toelaatbare – TVC’s voor zover deze in de uiting op de 
website zijn opgenomen.    

 Vertrouwen in reclame  
 Een thema in 2016 is het vertrouwen in reclame. Zo klaagde 
iemand over een billboard van de Partij van de Dieren, met 
daarop de boodschap “ Zeg op 6 april NEE tegen het associa-
tieverdrag met Oekraïne ” en het logo van de Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland. 180    De RCC oordeelt dat sprake is 
van strijd met het vertrouwen in reclame. Het publiek zou 
bij het zien van de reclame ten onrechte kunnen denken dat 
de Rijksdienst voor ondernemend Nederland de afzender is 
van de boodschap. De overheid krijgt dit jaar veel kritiek op 
haar orgaandonatiebeleid. Ook wordt zij door de RCC op de 
vingers getikt over de website  www.orgaandonatie.nu . Op 
deze site wordt het publiek aangespoord om een keuze te 
maken over orgaandonatie. Zo wordt beschreven:   

 “als je namelijk niets doet, dan moeten je familieleden na 
jouw overlijden voor jou beslissen. Dus praat met elkaar 
over orgaandonatie en leg je keuze vast.”   

  178  RCC 7 maart 2016, dossier 2016/00014 (Lidl/FNLI). 
  179  CvB 14 juni 2016, dossier 2016/00014 – CvB (Lidl/FNLI). 
  180  RCC 12 mei 2016, dossier 2016/00312/A (Partij voor de Dieren). 
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 De klager vindt dit onjuist. Een beslissing over orgaandona-
tie wordt immers al vóór het overlijden gemaakt, juist in de 
lastige fase waarin een persoon hersendood is verklaard. De 
RCC oordeelt dat de overheid meer informatie had moeten 
geven over hersendood, omdat dit essentieel is voor de be-
slissing over de vraag of men zich als donor zal laten regis-
treren. De tekst onder het kopje “meer weten” is daarvoor 
onvoldoende. De RCC geeft ook een hint hoe het wél kan: 
bijvoorbeeld door een uitdrukkelijke toelichting op het be-
grip overlijden. Het CvB gaat uitgebreid in op het verschil 
tussen  dood  en  hersendood  en bevestigt dat het publiek 
onvoldoende wordt geïnformeerd over de feitelijke om-
standigheden waaronder de organen bij een donor worden 
weggenomen. 181    Voor een iets vrolijkere noot in dit thema 
zorgt een billboard waarin geadverteerd wordt voor een 
vlooiencircus. 182    Op het billboard staat onder meer:  Nu in de 
stad! Gratis toegang! Check voor meer info & de acts onze site. 
 Verspreid over de poster zijn geanimeerde vlooien op fiets-
jes te zien. Klager is geïnteresseerd en surft bij thuiskomst 
onmiddellijk naar de website, vult een deelnameformulier 
in, maar komt uiteindelijk bedrogen uit. Het vlooiencircus 
blijkt namelijk niet echt te bestaan, maar onderdeel te zijn 
van een onderzoek naar de werking van affiches door een 
buitenreclame-exploitant. De RCC maakt korte metten met 
deze handelswijze. Volgens de RCC vertrouwt de consu-
ment erop dat affiches in reguliere buitenreclameborden 
daadwerkelijk bestaande producten of diensten aanprijzen. 
Deze consument is er niet op bedacht dat mogelijk sprake 
zou kunnen zijn van een onderzoek in plaats van een circus. 
Adverteerder schaadt hiermee het vertrouwen in reclame, 
aldus de RCC.    

 Intermezzo: grappige beslissingen  
 In Kroniek 2015 geïntroduceerd: een luchtig intermezzo met 
opvallende klachten of beslissingen. We beginnen met: RCC, 
red mijn vakantie. 183    Op booking.com wordt een apparte-
ment aangeprezen als een “luxury apartment”. Klager dacht 
er het zijne van en vond het appartement, dat in een zeer 
slechte staat van onderhoud verkeerde, helemaal niet luxe. 
Zo was er veel vocht, afbrokkelend pleisterwerk, vlekken en 
ga zo maar door. Als bewijs van de staat van het appartement 
had klager slechts een foto van een scheur in de muur laten 
zien. Booking.com verweerde zich onder verwijzing naar 
2321 reviews van gasten die het hotel met gemiddeld een 8 
(“very good”) beoordelen. Daarbij stelt Booking.com slechts 
te fungeren als bemiddelaar. Hier gaat de Voorzitter niet in 
mee. Booking.com dient (mede) verantwoordelijk te worden 
geacht met betrekking tot de op haar website getoonde in-
formatie. Zij kan zich daarbij niet verschuilen achter haar 
zogenaamde faciliterende, bemiddelende rol. 184    Vervolgens 
onderzoekt de Voorzitter het misleidende karakter van de 
aanduiding  luxury  en wijst op basis van de beschikbare in-
formatie de klacht af. Een andere opvallende beslissing gaat 

  181  CvB 8 november 2016, dossier 2016/00445 (Orgaandonatie). 
  182  RCC 5 december 2016, dossier 2016/00840 (Vivlavlooiencircus). 
  183  RCC 9 februari 2016, dossier 2016/01220 (Booking.com). 
  184  In dit kader wordt door de voorzitter kortheidshalve verwezen naar dos-

siers 2011/01186, 2013/00852 en 2014/00251. 

over medische claims. 185    In een reclame-uiting in de Goudse 
post wordt Lucovitaal Magnesium als volgt aangeprezen: 
“ werkt bij kuitkrampen, alle soorten spierpijn (..) hoofdpijn 
etc.”.  Klacht: hier worden niet-toegelaten claims gemaakt. 
Lucovitaal verklaart dat het de intentie was om een  adver-
torial  te plaatsen over magnesium. Dit is een vaak gebruikte 
handgreep om onder de strenge reclameregels uit te komen. 
Lucovitaal erkent dat door een miscommunicatie tussen de 
betrokken partijen per ongeluk het product Lucovitaal Mag-
nesium Forte is genoemd. Au! Het jaar sluiten we af met een 
ludieke actie van de onderneming Incentro. Om haar be-
kendheid te vergroten verloot zij een geldbedrag voor ieder-
een die zijn kind Incentro noemt. Meerdere klagers vinden 
dit een onverantwoorde actie. De RCC ziet hier echter de 
humor wel van in en vindt de uiting niet in strijd met de 
goede smaak en/of het fatsoen. Het publiek begrijpt dat de 
actie niet al te serieus moet worden genomen, zeker nu het 
geen aanmeldingen heeft opgeleverd. Opvallend is dat het 
wél een echte actie is geweest, inclusief actievoorwaarden.    

 Goede smaak en fatsoen: niet voor de poes  
 Suitsupply, bekend van haar opvallende reclamecampagnes 
zorgde ook dit jaar voor een klachtenregen. 186    De campagne 
zou vrouwonvriendelijk en seksistisch zijn. De campagne is 
volgens Suitsupply juist geïnspireerd door de hedendaag-
se dominante positie van de vrouw in onze maatschappij 
waarin de man steeds meer van “playboy” tot “plaything” 
verwordt .  De RCC oordeelt in eerste instantie dat de vrouw 
wordt neergezet als speelobject: een glijbaan waar kleine 
mannetjes vanaf glijden. Het lijkt erop dat de man plezier 
heeft, terwijl de vrouw gelaten haar hoofd afwendt. Een 
aantal afbeeldingen uit de campagne zou in strijd zijn met 
de goede smaak en het fatsoen. Het CvB fluit de RCC ech-
ter terug: van de negen uitingen acht het CvB slechts één in 
strijd met de goede smaak en fatsoen. Met de billboards van 
 Webcamsex.nl  die op tal van plekken in Nederland te zien 
warenliep het minder goed af. 187    Het CvB schaart zich achter 
de RCC en bevestigt dat de billboardreclame in strijd is met 
de goede smaak en fatsoen. Voor het CvB weegt de locatie 
waar de billboards zich bevinden zwaar mee in de beoorde-
ling. Het beoordelingskader wordt onder andere ingekleurd 
door de wijze waarop de uiting is geopenbaard en het effect 
dat de uiting op het publiek heeft. Van belang hierbij zijn 
onder andere de frequentie en positionering, beoordeeld 
per specifieke locatie. Daarbij benadrukt het CvB dat naar-
mate het verkeer dat de uiting passeert zich in het algemeen 
langzamer voortbeweegt (bijvoorbeeld door de aanwezig-
heid van fiets- en voetpaden) en de afstand waarop dat 
verkeer de uiting passeert korter is, de confrontatie met de 
aanprijzing van ‘webcamsex’ intenser is dan wanneer het 
verkeer op hoge snelheid en op relatief grote afstand de ui-
ting passeert. Het CvB acht ten aanzien van beide locaties de 
confrontatie van de uiting met het passerende verkeer on-
verhoeds, onvermijdelijk en intens. Wij voorspellen dat we 

  185  RCC 13 oktober 2016, dossier 2016/00700 (Lucovitaal). 
  186  CvB 8 maart 2016, dossier 2015/01233 (Suit Supply). 
  187  RCC 15 juli 2016 en CvB 11 oktober 2016, dossier 2016/00494 (Webcamsex.

nl). 
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de nieuwe woorden  indringendheid  en  onverhoeds & onont-
koombaar  vaker zullen gaan horen in de context van goede 
smaak en fatsoen. 
 Het is een zwoele zomerse dag wanneer de abri’s van  Radio 
538  in bushokjes in de stad verschijnen. 188    In het kader van 
de slogan ‘zet je zomer aan met Radio 538’ zie je op de abri 
een vrouw in sporttop wijdbeens op een bank naar verkoe-
ling zoeken. Voor haar staat een ventilator en tussen haar 
benen op de bank ligt een kat. De klacht: er wordt bewust 
een associatie opgeroepen met porno. Nu de uiting zich in 
de openbare ruimte bevindt is dit in strijd met de goede 
smaak en fatsoen. Radio 538 stelt zich op het standpunt met 
de campagne alleen het zomergevoel te willen versterken 
en op humoristische wijze een knipoog te willen maken 
naar seksualiteit.  Sex sells , niet waar? De RCC oordeelt, on-
danks de in acht te nemen terughoudendheid wanneer het 
gaat om kwesties betreffende de goede smaak en fatsoen, 
dat de abri de grenzen van het toelaatbare overschrijdt. 
Door de uitdagende wijdbeense pose van de vrouw zou 
gehint worden naar seksualiteit. Dat is niet zonder meer in 
strijd met de NRC. Maar (nu wordt het interessant) de RCC 
overweegt dat de kat, die ook poes kan worden genoemd, en 
haar positionering maken dat de grens wordt overschreden. 
Nu de poster bij een bushalte is geplaatst, kunnen wachten-
den zich bovendien langere tijd moeilijk aan de confronta-
tie daarmee onttrekken. Hierbij plaatsen we een kritische 
kanttekening: lijkt de RCC de terughoudendheid bij goede 
smaak en fatsoen kwesties alleen nog maar als “toverfor-
mule” te gebruiken, simpelweg “omdat het moet”? Of houdt 
ze zich ook daadwerkelijk aan dit criterium waarin ruimte 
voor de vrijheid van meningsuiting is weggelegd. De afgelo-
pen jaren lijkt de RCC in elk geval steeds uitgesprokener en 
strenger te zijn in goede smaak en fatsoen kwesties. 
 Een beslissing in deze categorie van een geheel andere orde: 
dinoplaatjes van het Logos (bijbels) instituut. 189    Het Logos 
Instituut ontwikkelde net als de Albert Heijn kaartjes met 
dino’s en een QR-code. Die QR-code laat alleen geen bewe-
gende dino’s zien (zoals de variant van Albert Heijn) maar 
linkt door naar eigen website waarop de Bijbelse visie op 
dinosauriërs en de schepping staat. Die kaartjes werden 
met envelop en een begeleidende brief verspreid onder vol-
wassenen. De inhoud van de begeleidende brief: deel deze 
kaartjes zoveel mogelijk uit aan kinderen in de AH of op het 
schoolplein. Klager vindt het onaanvaardbaar om op deze 
wijze op te roepen tot benadering van kinderen om – bui-
ten de ouders om – een denkbeeld aan te prijzen. De RCC 
is het hiermee eens: adverteerder heeft de grenzen van het 
toelaatbare ruimschoots overschreden. Het moet ongepast 
worden geacht op deze heimelijke wijze kinderen te wil-
len beïnvloeden. Dit wordt versterkt door het feit dat deze 
kaartjes in het geheim worden uitgedeeld, onder de vlag van 
een populaire landelijke dino-actie van Albert Heijn. 
 Een belangrijk oordeel voor (online) adverteerders volgde 
dit jaar op een klacht tegen een advertentie op YouTube 

  188  RCC 8 augustus 2016, dossier 2016/00622 (Radio 538). 
  189  RCC 16 augustus 2016, dossier 2016/00569 (Dinoplaatjes). 

door McDonalds. 190    McDonald’s lanceerde een griezelige 
commercial op YouTube: onheilspellende filmmuziek, een 
verlaten landhuis, een vrouw die tot haar schrik geconfron-
teerd wordt met de spookachtige gedaante van een jong 
meisje. Een schelle schrik-kreet volgt. En dan: tijd voor een 
McBreak! Voelt u het al? McDonald’s had een duidelijke op-
dracht gegeven deze commercial alleen te tonen aan You-
Tube-gebruikers ouder dan 13 jaar. Toch kreeg een 11-jarige 
het filmpje te zien. Het gevolg: slapeloze nachten en een 
moeder die een klacht indient bij de RCC. Hoe kon dit ge-
beuren? Targeting op YouTube is gekoppeld aan het profiel, 
maar om filmpjes te kijken hoef je niet (met je eigen profiel) 
in te loggen. Een 11-jarige kan dus enge reclames zien als ze 
kijkt op de tablet van haar ouders of terwijl ze niet is inge-
logd. De RCC vindt deze commercial inderdaad té griezelig 
en dus ongeschikt voor jonge kinderen. Daarom is het RCC-
oordeel: als de adverteerder de griezelige commercial toont 
aan kijkers zonder profiel, is de uiting in strijd met de goede 
smaak en het fatsoen. Belangrijk voor adverteerders is dat 
reclame op YouTube voor gevoelige producten (zoals levens-
middelen (12 jaar), ‘gezonde’ levensmiddelen (7 jaar) of al-
cohol (18 jaar) die ondanks een strak targeting beleid toch 
bij kinderen terechtkomen volgens deze RCC-redenering 
voor de verantwoordelijkheid van de adverteerder komt!    

 Alcohol  
 Het is weer tijd voor een van de jaarlijks terugkerende the-
ma’s in deze kroniek: alcoholhoudende drank. Net als voor-
gaande jaren is er ook in 2016 genoeg om over te schrijven. 
Zo was er onder meer een klacht gericht tegen de televisie-
commercial van  Amstel Bier . 191    Deze reclame brengt mannen 
op verschillende locaties in beeld, terwijl ze hun gevoelens 
uitspreken tegenover goede vrienden. Deze vrienden reage-
ren overdreven ongemakkelijk en weten niet wat te zeggen. 
Een van hen rent zelfs weg. De voice-over spreekt: “ Vrien-
den hoeven hun gevoelens toch helemaal niet uit te spreken ?” 
En, terwijl mannen in een café proosten met een biertje: 
“Zeg het met een vaasje.” Volgens klager wekt deze reclame 
de indruk dat het tonen van je gevoelens eng en onnodig is 
en dat je dit beter kunt vervangen door samen een vaasje 
te drinken. Klaagster associeert de TVC met homofobie. De 
RCC is van mening dat het voor de gemiddelde consument 
voldoende duidelijk is dat hier gaat om “ het op humoristi-
sche wijze weergeven dat mannen hun vriendschap niet per 
se tegenover elkaar hoeven uit te spreken .” Niet kan worden 
gezegd dat de reclame een oproep is aan mannen om niet 
meer over hun gevoelens te praten of deze weg te drinken. 
Ondanks de strenge bril die bij alcoholreclame vaak wordt 
opgezet, wordt in deze beslissing een beetje humor best ge-
waardeerd. Dat er (duidelijke) grenzen zijn voor het gebruik 
van humoristische uitingen wanneer het gaat om reclame 
voor alcoholhoudende dranken heeft  Wijnvoordeel.nl  het 
afgelopen jaar wel bewezen. De RCC heeft in 2016 maar 
liefst elf keer geoordeeld over reclame-uitingen van Wijn-
voordeel.nl. Slechts twee klachten werden afgewezen. Een 

  190  RCC 23 juni 2016, dossier 2016/00359 (McDonalds). 
  191  VAF 17 februari 2016, dossier 2016/00061 (Zeg het met een vaasje). 
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aantal van de toegewezen klachten gingen over strijdig-
heid met  art. 20  van de Reclamecode voor Alcoholhoudende 
dranken (RvA). Dit artikel bepaalt dat de korting op alco-
holhoudende producten maximaal 50% van de normale ver-
koopprijs mag bedragen. Wijnvoordeel prijst haar produc-
ten aan met kortingen tot wel 87%, soms in combinatie met 
een voucher voor bijvoorbeeld een hotelovernachting. 192    Dit 
is niet toegestaan wanneer de stellige indruk wordt gewekt 
dat de korting op de wijn meer dan 50% bedraagt. Andere 
toegewezen klachten gaan over Facebook posts van Wijn-
voordeel.nl met teksten als: “ heeft wijn ook een positieve 
invloed op jou? Wijn wordt beter met de jaren, maar ik word 
beter met een wijntje op ” 193    (strijd met  art. 6  RvA), “ Wine is 
like duct tape, it fixes everything ”194     (strijd met art. 6 RvA),  “Ik 
mocht van de dokter nog maar 2 glazen wijn per dag. Ik heb nu 
4 dokters!”  195   (strijd met  art. 1  RvA – terughoudendheid bij 
alcoholreclame). Wijnvoordeel geeft in diverse procedures 
aan de bevoegdheid van de RCC, en zelfregulering van alco-
hol reclame in het bijzonder, niet te aanvaarden. Een andere 
partij die op Facebook de mist in ging met het betrachten 
van de zorgvuldigheid was een Nederlandse organisator 
van een Oktoberfest. 196    Op deze Oktoberfest Facebook ston-
den berichten als “ Drink bier met maten…geen liters maar 
vaten ”. Deze en andere uitingen roepen op tot overmatige 
of anderszins onverantwoorde consumptie van alcoholhou-
dende drank en zijn daarom in strijd met art. 1 RvA, aldus 
de Voorzitter. Een andere Facebook post betreft “ 3 x rede-
nen om als vrouw wel bier te drinken: 1. Een glas bier bevat 
evenveel calorieën als een glas wijn”.  De Voorzitter doet de 
klacht niet alleen af op de RvA, maar merkt eveneens op dat 
de claim dat een product evenveel calorieën bevat als een 
ander product een vergelijkende voedingsclaim is. De claim 
“bevat evenveel als” is echter een verboden claim, nu deze 
niet voorkomt op de lijst met krachtens Verordening (EG) 
nr. 1924/2006 toegestane voedingsclaims. De uiting is dus 
(ook) in strijd met de wet als bedoeld in  art. 2  van de NRC. 
Een oplettende Voorzitter.    

 Duurzame wereld  
 In Kroniek 2016 signaleerden wij de trend dat vrijwel elk 
product of elke dienst wordt aangeprezen als “eerlijk”, 
“duurzaam”, of “groen”. Deze trend zet zich in 2016 on-
verminderd voort. Tui adverteerde met “ Je vliegt met één 
van de duurzaamste airlines van Europa naar een duurzame 
accommodatie ”. 197    Klager vond dit misleidend omdat alleen 
al de reis met het vliegtuig een vliegvakantie veel minder 
duurzaam maakt dan een vakantie met welk ander ver-
voersmiddel dan ook. De RCC benadrukt dat het woord 
 duurzaam  geen vastomlijnde betekenis heeft. Doordat ner-
gens in de reclame-uiting door TUI wordt toegelicht wat be-
doeld wordt met “duurzame accommodaties”, is de uiting 
onduidelijk over de milieuvoordelen. Dit is strijdig met arti-

  192  RCC 8 februari 2016, dossier 2016/00124 (Korting Wijnvoordeel). 
  193  RCC 21 april 2016, dossier 2016/00232 (Wijnvoordeel Facebook). 
  194  RCC 1 augustus 2016, dossier 2016/00522 (Wijnvoordeel Facebook II). 
  195  RCC 1 augustus 2016, dossier 2016/00519 (Wijnvoordeel Facebook III). 
  196  RCC 25 oktober 2016, dossier 2016/00768 (Oktoberfest Facebook). 
  197  RCC 2 februari 2016, dossier 2015/01195 (TUI). 

kelen 3 en 4 van de Milieu Reclame Code, op grond waarvan 
vereist is dat milieuclaims aantoonbaar juist zijn. De RCC 
maakt opnieuw 198    duidelijk dat strooien met onduidelijke 
claims een no-go is. Termen zonder vastomlijnde betekenis 
vereisen een toelichting. Niet alleen woorden, maar ook af-
beeldingen kunnen de suggestie van “eerlijkheid” wekken. 
Zo werd geklaagd over een TVC van  John West  199    waarin een 
‘klein’ vissersbootje op zee op misleidende wijze kleinscha-
ligheid en ambachtelijkheid zou suggereren. Dit in contrast 
met de moderne visvangst die juist ontzettend grootscha-
lig en belastend is, aldus klager. John West geeft aan dat 
dergelijke boten wel degelijk voor de visvangst worden 
gebruikt. De RCC oordeelt bovendien dat niet de suggestie 
wordt gewekt dat John West haar producten klein en am-
bachtelijk produceert. Een beetje reclameoverdrijving (in 
de woorden van John West: sfeertekening) mag dus best. 
Een adverteerder prees zijn product trots aan met de claim 
“100% allergeenvrij”. 200    Dit ging natuurlijk mis, want er is 
een verschil tussen allergeenvrij en het niet bevatten van de 
allergenen die op basis van levensmiddelenwetgeving ver-
plicht vermeld zouden moeten worden. Nog meer gezonde 
voeding in een TVC van Zonnatura. 201    Let me tell you about 
the birds and the bees..  Een geanimeerd bijtje vliegt zingend 
door de natuur en vervolgens in een fabriek. Daar staan al-
lemaal industriële vaten met lastig uit te spreken namen 
van chemische toevoegingen voor voeding. Dat vindt de 
bij maar niks. Bij het uitspreken van de chemische namen 
trekt de bij een vies gezicht en maakt dat ‘ie weg komt. On-
dertussen zegt de voice-over: “ Bij Zonnatura houden we van 
lekker eten. En lekker is voor ons al het goede uit de natuur, 
zonder onnodige toevoegingen.”  Klager vindt dat Zonnatura 
met de TVC de misleidende impliciete indruk wekte dat de 
daarin genoemde toevoegingen ongezond zijn. De RCC gaat 
hier niet in mee. De bij verwoordt slechts de mening (“ voor 
ons” ) van Zonnatura. In beeld of tekst wordt nergens gesug-
gereerd dat de betreffende toevoegingen nooit in voedings-
middelen gebruikt zouden mogen worden of dat producten 
waarin deze toevoegingen voorkomen ongezond zijn.    

 Reclamecode Social Media  
 In de Kronieken over 2013 en 2014 werd al kort ingegaan 
op de (toen aanstaande) Reclamecode Social Media (RSM). 
In 2015 heeft de RCC voor het eerst en wel tweemaal ge-
oordeeld over de RSM. In 2016 wederom twee uitspra-
ken, waarin beide keren YouTube beautyvlogster Mascha 
Feoktistova (Mascha) centraal stond. Het eerste oordeel is 
de eerste toewijzing van een klacht op basis van de RSM en 
geeft een goed inkijkje in het beoordelingskader van de RCC. 
Zo ontstaat discussie over twee vlogs van Masha over Swiss 
Sense en de vraag op welk moment een eventuele relatie 
tussen de vlogster en beddenfabrikant Swiss Sense zou zijn 
ontstaan. 202    Deze ‘relevante’ relatie is vereist voor toepasse-

  198  RCC 24 december 2015, dossier 2015/0179 (Zeeman). 
  199  RCC 16 februari 2016, dossier 2015/01246 ( John West). 
  200  RCC 21 juli 2016, dossier 2016/00430 (Consenza allergeenvrij). 
  201  RCC 29 maart 2016, dossier 2016/00096 (Zonnatura). 
  202  RCC 17 maart 2016, dossier 2016/00079,  IER 2016/40 , m.nt. D. Haije (Vlog-

ger Mascha). 
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lijkheid van de RSM met zijn verplichte vermeldingen. Swiss 
Sense kon niet weerleggen dat Mascha voorafgaand aan pu-
blicatie van de eerste vlog door Swiss Sense is gestimuleerd 
tot het maken van reclame. Swiss Sense wordt daarom op 
grond van de in art. 6 RSM opgenomen zorgplicht verant-
woordelijk gehouden voor de geconstateerde overtreding 
van art. 3 RSM. Een streng oordeel. 203    Op de valreep van 
2016 volgde de tweede RSM uitspraak met wederom in de 
hoofdrol: Mascha Feoktistova. 204    Dit maal gaat het Mascha 
beter af. De klacht is gericht tegen haar vlog getiteld: “iets 
aan mijn gezicht laten doen”. Mascha ondergaat in deze vlog 
een botoxbehandeling. In de vlog vermeldt ze eerst dat ze 
zichzelf de behandeling cadeau doet, terwijl ze aan het eind 
van het filmpje zegt dat ze de behandeling uiteindelijk ca-
deau heeft gekregen. Ook vermeldt ze dit als bijschrift bij de 
vlog. Klager vindt dit het niet kunnen. Veel mensen kijken 
niet het hele filmpje af en zullen dus niet weten dat de be-
handeling een cadeau was en de vlog dus feitelijk reclame 
is. De RCC gaat hier niet in mee. Ondanks dat de vlog wel 
degelijk reclame is, wordt voldaan aan de RSM. De RSM doet 
suggesties voor het laten zien van de relatie tussen adver-
teerder en de vlogger, maar schrijft niet één bepaalde wijze 
voor. Mascha heeft duidelijk geleerd van haar eerdere fout.    

 Blik op 2017?  
 Wij verwachten dat in 2017 veel aandacht zal zijn voor re-
gels voor specifieke producten: denk aan alcohol, frisdrank 
en “ongezond voedsel”. Ook op online gebied zullen meer 
regels komen. Gepersonaliseerde reclame zal een steeds 
grotere rol spelen, waarbij misleiding op de loer licht. On-
dertussen stoomt de trein met jurisprudentie op het gebied 
van het levensmiddelenrecht onverstoorbaar door. Aan-
dachtspunt hierin zal zijn de verhouding tussen ‘nationa-
lisme en protectionisme’ versus ‘Europa en harmonisatie’. 
Het politieke sentiment zal ook in andere gebieden van het 
reclamerecht doorsijpelen. 2017 zal een belangrijk politiek 
jaar zijn voor zowel Nederland als andere landen. Op naar 
een dynamisch jaar met genoeg gekke klachten, juridische 
ontwikkelingen en bijzondere procedures.       

  XII.  Rechtshandhaving, procesrecht & IPR   

  Prof. mr. S.J. Schaafsma en mr. M. Bronneman     

  1.  Wetgeving    

    Nationaal   
 In de zomer van 2016 is de wetgeving rond KEI in het Staats-
blad 205    gepubliceerd. Een belangrijk onderdeel van KEI 
betreft de invoering van het digitaal procederen. Zoals in 
de vorige kroniek al aangegeven, zal de invoering in fasen 
geschieden. Voor de nieuwe digitale vorderingsprocedure 
in eerste aanleg met verplichte procesvertegenwoordiging 
loopt er op dit moment een vrijwillige pilot bij de Recht-

  203  RCC 17 maart 2016, dossier 2016/00079,  IER 2016/40 , m.nt. D. Haije (Vlog-
ger Mascha). 

  204  RCC 23 december 2016, dossier 2016/00896 (Vlogger Mascha II). 
  205  Stb. 2016, 288-291. 

banken Gelderland en Midden-Nederland. De verwachting 
is dat op zijn vroegst op 1 april 2017 bij deze rechtbanken 
zal worden gestart met verplicht digitaal procederen. Na de 
uitrol bij deze twee rechtbanken volgt in een later stadium 
de landelijke uitrol bij de rechtbanken en de hoven, waar-
bij de planning is dat medio 2019 de digitalisering volledig 
moet zijn ingevoerd. De Hoge Raad – die een eigen digitaal 
platform heeft ontwikkeld – zal, als eerste, per 1 maart 2017 
overgaan op het digitaal procederen. Voor een overzicht 
van de wijzigingen in het procesrecht naar aanleiding van 
de KEI-wetgeving wijzen wij op het boek Kort begrip van 
KEI. 206         

  2.  Rechtspraak    

    Unierechter    

 Proceskosten; art. 14 Handhavingsrichtlijn  
 Op 28 juli 2016 wees het Hof van Justitie EU arrest in de 
zaak  United Video/Telenet, 207     naar welke uitspraak door 
velen met spanning werd uitgekeken. Het Hof overwoog 
dat  art. 14  Handhavingsrichtlijn zich niet verzet tegen een 
systeem met forfaitaire tarieven voor vergoeding van de 
kosten voor de bijstand van een advocaat mits die tarieven 
waarborgen dat de kosten die de verliezende partij moet 
dragen redelijk zijn en minstens een significant en passend 
deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde 
partij door de verliezende partij wordt gedragen. Daarnaast 
dient de rechter die de verwijzing in de kosten moet uit-
spreken de mogelijkheid te hebben om rekening te houden 
met de specifieke kenmerken van de bij hem aanhangige 
zaak. Om ons Nederlandse systeem van indicatietarieven 
in IE-zaken aan deze door het Hof gestelde eisen te laten 
voldoen, wordt een aanpassing van de regelingen door de 
gerechten voorbereid.    

 Tussenpersoon; art. 11, derde zin Handhavingsrichtlijn  
 In de zaak  Tommy Hilfiger/Deltacenter 208     overwoog het Hof 
van Justitie dat de huurder van markthallen die de ver-
schillende in deze markthallen gelegen verkoopstands 
onderverhuurt aan marktkramers van wie sommigen hun 
standplaats gebruiken om nagemaakte merkproducten te 
verkopen als tussenpersoon in de zin van  art. 11  Handha-
vingsrichtlijn kwalificeert.    

 Internationaal privaatrecht  
 Op het snijvlak van het intellectuele-eigendomsrecht en het 
internationaal privaatrecht kan een aantal uitspraken van 
het Hof van Justitie worden genoteerd. 209    

  206  W. Heemskerk, K. Teuben en R. Wieringa, Kort begrip van KEI, Dordrecht: 
Convoy Uitgevers 2016. 

  207  HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15,  ECLI:EU:C:2016:611 ,  IER 2016/54 , m.nt C. 
Vrendenbarg; BIE 2016/35, m.nt. C.J.J.C. van Nispen (United Video/Telenet). 

  208  HvJ EU 7 juli 2016, C-494/15,  ECLI:EU:C:2016:528 ,  IER 2016/66 , m.nt. A.M.E. 
Verschuur; BIE 2016/45 (Tommy Hilfiger e.a./Deltacenter). 

  209  Zie over HvJ EU 20 oktober 2016, C-169/15,  ECLI:EU:C:2016:790  (Montis 
Design) de rubriek auteursrecht. Zie voorts de aanhangige zaken C-617/15 
(Conclusie A-G  ECLI:EU:C:2017:13 ), C-341/16 en C-433/16. 
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 In internationale intellectuele-eigendomszaken rijst gere-
geld de vraag of de rechter bij de bepaling van zijn inter-
nationale bevoegdheid moet uitgaan van de stellingen van 
eiser. In Nederland wordt vaak aangenomen dat dat het ge-
val is. 210    In de vorige kroniek kwam al aan de orde dat het 
genuanceerder ligt: blijkens het  Kolassa -arrest van het Hof 
van Justitie geldt in het kader van de toetsing van de be-
voegdheid overeenkomstig de Brussel I-Verordening (EEX-
Verordening) dat wanneer het gaat om betwiste feiten die 
zowel voor de bevoegdheidsvraag als voor het bestaan van 
het ingeroepen vorderingsrecht relevant zijn, een goede 
rechtsbedeling en de autonomie van de rechter vereisen dat 
hij zijn internationale bevoegdheid kan toetsen aan alle te 
zijner beschikking staande gegevens, daaronder begrepen 
de betwistingen van de verweerder; een uitgebreide be-
wijsprocedure is in dat kader echter niet nodig. 211    
 Over de precieze betekenis daarvan was discussie moge-
lijk, zo merkte het Hof Den Haag op in  H&M/G-Star : het Hof 
van Justitie lijkt in  Kolassa  te bedoelen dat de rechter niet 
enkel mag uitgaan van de stellingen van eiser, maar dat hij 
ook acht  moet  slaan op de betwistingen van verweerder en 
andere te zijner beschikking staande gegevens; discussie is 
evenwel mogelijk omdat het Hof van Justitie het woord ‘kan’ 
gebruikt (in de procestaal: ‘steht jedoch frei’). 212    Die discus-
sie is nu opgeklaard door het Hof van Justitie in de  Universal 
Music  zaak. 213    Daarin oordeelde het Hof dat de rechter in 
het kader van de toetsing van zijn bevoegdheid krachtens 
de Brussel I-Verordening alle hem ter beschikking staande 
gegevens in aanmerking  moet  nemen, daaronder begrepen, 
in voorkomend geval, de betwistingen van de verweerder. 
Het komt er dus op neer dat de rechter in de fase van de 
bepaling van de bevoegdheid krachtens ( art. 5  sub 3 van) 
de Brussel I-Verordening (i) de aanknopingspunten met de 
forumstaat identificeert die zijn bevoegdheid op grond van 
deze bepaling rechtvaardigen ,214    en (ii) daarbij alle hem ter 
beschikking staande gegevens in aanmerking moet nemen, 
daaronder begrepen, in voorkomend geval, de betwistin-
gen van de verweerder ,215    (iii) waarbij hij niet hoeft over te 
gaan tot een bewijsprocedure, 216    terwijl (iv) hij wat betreft 
de voorwaarden voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad uit mag gaan van de relevante beweringen van de ver-
zoeker, zij het enkel om na te gaan of hij krachtens deze be-
paling bevoegd is. 217    
  Art. 5  sub 3 Brussel I-Verordening leverde ook in 2016 weer 
een IE-arrest van het Hof van Justitie op:  Austro-Mechana/

  210  Zie bijv. Rb. Den Haag 11 juli 2012, IEPT20120711 (G-Star/H&M), rov. 4.2-4.3. 
  211  HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13,  ECLI:EU:C:2015:37 ,  NJ 2015/332 , m.nt. L. 

Strikwerda (Kolassa/Barclays Bank); IER 2016/16, p. 130. 
  212  Hof Den Haag 22 maart 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:669  (G-Star/H&M), 

rov. 4.4. 
  213  HvJ EU 16 juni 2016, C-12/15,  ECLI:EU:C:2016:449  (Universal Music Interna-

tional Holding). 
  214  Zie ook HvJ EU 25 oktober 2012, C-133/11,  ECLI:EU:C:2012:664 ,  NJ 2013/80 , 

m.nt. L. Strikwerda (Folien Fischer/Ritrama). 
  215  HvJ EU 16 juni 2016, C-12/15,  ECLI:EU:C:2016:449  (Universal Music Interna-

tional Holding), rov. 46. 
  216  Zie ook HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13,  ECLI:EU:C:2015:37 ,  NJ 2015/332 , 

m.nt. L. Strikwerda (Kolassa/Barclays Bank), rov. 63-65. 
  217  Zie ook HvJ EU 3 april 2014, C-387/12, ECLI:EU:C:2014:215 (Hi Hotel), rov. 

20, en HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13,  ECLI:EU:C:2015:37 ,  NJ 2015/332 , 
m.nt. L. Strikwerda (Kolassa/Barclays Bank), rov. 62.  

Amazon  218    (zie ook hiervoor in de rubriek Auteursrecht). In 
deze zaak ging het om een Oostenrijkse collectieve beheers-
organisatie voor auteursrechten, Austro-Mechana, met on-
der meer de taak de ‘billijke compensatie’ te innen bedoeld 
in  art. 5 lid 2  onder b van de Auteursrechtrichtlijn 219    (§ 42b 
lid 1 van de Oostenrijkse Auteurswet; de ‘thuiskopievergoe-
ding’; in Oostenrijk kan deze alleen door Austro-Mechana 
worden opgeëist). Austro-Mechana stelde bij de Oosten-
rijkse rechter een vordering in tegen Amazon (gevestigd 
in Luxemburg en Duitsland), die via internet producten 
verkoopt en aldus onder meer dragers als bedoeld in deze 
bepaling in Oostenrijk voor het eerst in het verkeer brengt. 
Vraag: is de vordering tot betaling van dergelijke billijke 
compensatie een vordering uit ‘onrechtmatige daad’ in de 
zin van art. 5 sub 3? Ja, aldus het Hof van Justitie. Het merkte 
daarbij de niet-inning door de collectieve beheersorganisa-
tie van de vergoeding aan als het schadebrengend feit in de 
zin van deze bepaling. Indien dat schadebrengend feit zich 
in Oostenrijk heeft voorgedaan of zich aldaar kan voordoen, 
is de Oostenrijkse rechter op grond van art. 5 sub 3 bevoegd 
om kennis te nemen van de vordering van de collectieve be-
heersorganisatie. 220    
 In 2016 deed het Hof van Justitie in de zaak  Brite Strike Tech-
nologies  uitspraak over de problematiek van de samenloop 
tussen de bevoegdheidsregeling in (art. 4.6 van) het Bene-
lux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en de 
bevoegdheidsregeling van de Brussel I-Verordening. 221    De 
vraag was welke regeling prevaleert in geval van samen-
loop. Daarbij komt de samenloopbepaling van  art. 71  Brus-
sel I-Verordening in beeld: volgens deze bepaling wijkt de 
Brussel I-Verordening alleen voor bijzondere regelingen in 
anterieure verdragen, niet voor bijzondere regelingen in 
posterieure verdragen. Is, kort gezegd, de BVIE-regeling een 
anterieure regeling (omdat zij de oude BMW- en BTMW-
regeling heeft overgenomen; een materiële benadering) of 
een posterieure (omdat het BVIE een nieuw verdrag is; een 
formele benadering)? Het Hof Den Haag koos voor de for-
mele benadering ,222    de Advocaat-Generaal in Luxemburg 
voor de materiële. 223    Het Hof van Justitie gooit het uitein-
delijk over een heel andere boeg: het haalt  art. 350  VWEU 
van stal, en plaatst art. 71 Brussel I-Verordening in het licht 
van die bepaling. 224    Daarbij stelt het Hof vast, kort gezegd, 

  218  HvJ EU 21 april 2016, C-572/14,  ECLI:EU:C:2016:286  (Austro-Mechana/Amazon). 
  219  Richtlijn 2001/29/EG, PbEG 2001, L 167/10. 
  220  Vgl. ook Hof Den Haag 10 februari 2015,  ECLI:NL:GHDHA:2015:3993  (Thuis-

kopie), rov. 8: ‘(…) dat de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft 
voorgedaan, in Nederland is gelegen, nu het gaat om het in Nederland im-
porteren van informatiedragers zonder in Nederland opgave te doen en 
thuiskopievergoeding te betalen.’ 

  221  HvJ EU 14 juli 2016, C-230/15,  ECLI:EU:C:2016:560  (Brite Strike Technolo-
gies). Zie ook S.J. Schaafsma, ‘Samenloop van EEX en BVIE’, IER 2012, p. 593-
597; Rb. Den Haag 13 mei 2015,  ECLI:NL:RBDHA:2015:5716 , en Hof Den 
Haag 23 november 2016,  ECLI:NL:RBDHA:2016:14189  (Brite Strike Techno-
logies). 

  222  Hof Den Haag 26 november 2013,  ECLI:NL:GHDHA:2013:4466  (H&M/G-
Star). 

  223  Conclusie A-G Saugmandsgaard Øe,  ECLI:EU:C:2016:366 . 
  224  ‘De bepalingen van de Verdragen vormen geen beletsel voor het bestaan en 

de voltooiing van de regionale unies tussen België en Luxemburg alsmede 
tussen België, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van 
die regionale unies niet bereikt zijn door toepassing van de Verdragen.’. 
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dat het BVIE verder is voortgeschreden dan het Europese 
merkenrecht, en dat art. 4.6 moet worden beschouwd als 
onmisbaar voor de goede werking van het BVIE (welk ver-
eiste samenhangt met de doelstelling van art. 350 VWEU 
te verhinderen dat het Unierecht ertoe leidt dat de Benelux 
uiteenvalt of in de weg staat aan de ontwikkeling ervan). Zo 
komt het Hof van Justitie tot het oordeel dat art. 71 Brus-
sel I-Verordening, gelezen in het licht van art. 350 VWEU, er 
niet aan in de weg staat dat de bevoegdheidsregeling in  art. 
4.6  BVIE wordt toegepast. 
 In  combit/Commit  ging het om de vraag wat de territoriale 
reikwijdte is van een verbod om inbreuk te maken op een 
Uniemerk, in de situatie dat de rechter vaststelt dat het ge-
bruik van het gewraakte teken leidt tot gevaar voor verwar-
ring met het Uniemerk in een deel van het grondgebied van 
de Europese Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat 
in een ander deel van dit grondgebied (zie ook hiervoor on-
der Merkenrecht). 225    Moet de rechter dan de staking van 
dit gebruik gelasten voor het gehele grondgebied van de 
Europese Unie? Het Hof van Justitie oordeelde dat de rech-
ter in zo’n geval moet oordelen dat sprake is van schending 
van het aan dit Uniemerk verbonden uitsluitende recht en 
de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele 
grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van 
het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van 
verwarringsgevaar werd vastgesteld. Dat deel moet nauw-
keurig worden geïdentificeerd, zodat uit het opgelegde ver-
bod ondubbelzinnig blijkt welk deel van het grondgebied 
van de Unie er niet onder valt. Een omschrijving als ‘het 
Engelstalige taalgebied’ volstaat niet: daarbij moet op vol-
ledige wijze worden gepreciseerd op welke gebieden deze 
term betrekking heeft. 
 Ten slotte werd in  Taser International  aan het Hof van Jus-
titie onder meer de vraag voorgelegd of een geschil over 
de niet-nakoming van een verbintenis uit overeenkomst 
tot overdracht van nationale merken onder de werkings-
sfeer van de exclusieve-bevoegdheidsgrond in art. 22 sub 4 
valt. 226    Het Hof kwam aan de beantwoording van die vraag 
echter niet toe.     

    Nationale rechter    

 Exhibitie  
 In de prejudiciële beslissing  Synthon/Astellas  227    overwoog de 
Hoge Raad geen aanleiding te zien om - zoals door Astellas 
werd bepleit – terug te komen van zijn uitspraak in de zaak 
 AIB/Novisem  ,228    welke uitspraak in de vorige kroniek is be-
sproken. De Hoge Raad oordeelde voorts dat de rechter bij 
zijn oordeel omtrent de toewijsbaarheid van een exhibitie-
vordering in intellectuele-eigendomszaken in de toetsing van 

  225  HvJ EU 22 september 2016, C-223/15,  ECLI:EU:C:2016:719  (combit Soft-
ware/Commit Business Solutions). Zie ook HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, 
 ECLI:EU:C:2011:238 ,  IER 2011/57 , m.nt. S.J. Schaafsma (DHL/Chronopost). 

  226  HvJ EU 17 maart 2016, C-175/15,  ECLI:EU:C:2016:176  (Taser International). 
De verwijzende rechter spreekt over ‘in een lidstaat van de Europese Unie 
ingeschreven merken’.  

  227  HR 9 december 2016,  ECLI:NL:HR:2016:2834  (Synthon/Astellas). 
  228  HR 13 november 2015,  ECLI:NL:HR:2015:3304 ,  IER 2016/10 , m.nt. H.J. 

Koenraad;  NJ 2016/491 , m.nt. Ch. Gielen (AIB/Novisem). 

het ‘rechtmatig belang’ de belangen van de verweerder dient 
te betrekken, waaronder diens belang dat de bescherming 
van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd, maar in het 
bijzonder ook om verschoond te blijven van de ingrijpende 
maatregel die exhibitie niet zelden is, ingeval de beweerde 
inbreuk niet voldoende aannemelijk is, of indien de exhibitie 
verlangende partij ook andere effectieve, maar voor de ver-
weerder minder belastende middelen tot bewijsvergaring ten 
dienste staan (zoals een voorlopig getuigenverhoor of des-
kundigenbericht). In het licht hiervan kan het antwoord op 
de vraag of de vereiste mate van aannemelijkheid van de ge-
stelde inbreuk dezelfde moet zijn wanneer de exhibitie dient 
ter staving van wat wordt aangeduid als ‘technische inbreuk’, 
als wanneer het gaat om bewijs van andere feiten, zoals door 
wie en in welke omvang inbreuk plaatsvindt, volgens de Hoge 
Raad niet categorisch bevestigend of ontkennend luiden. Wel 
zal de afweging van de over en weer bestaande belangen eer-
der in het voordeel van de eisende partij kunnen uitvallen 
als het gaat om ‘technisch bewijs’ dan wanneer het gaat om 
bewijs van andere feiten in het geding. Verder stelt de Hoge 
Raad in deze zaak nog vragen van uitleg aan het Hof van Justi-
tie EU over  art. 6  Handhavingsrichtlijn, te weten of bij de aan 
te leggen maatstaf voor de toewijsbaarheid van een exhibitie-
vordering onderscheid moet worden gemaakt al naargelang 
de partij van wie de exhibitie wordt verlangd, een (beweerde) 
inbreukmaker is of een derde, en of, indien een verweer wordt 
gevoerd dat inhoudt dat het recht van intellectuele eigendom 
op grond waarvan de exhibitie wordt verlangd, nietig is (of 
niet langer bestaat), de gegrondheid van dat verweer aan de 
hand van dezelfde maatstaf dient te worden beoordeeld als 
die welke geldt voor de vraag naar de aannemelijkheid van de 
gestelde inbreuk (aangenomen dat het ingeroepen recht van 
intellectuele eigendom bestaat). Wordt dus vervolgd. 
 In de zaak  PlantLab/Van der Sande 229     stelde het Hof Den 
Haag al een minimumvereiste voor wat betreft de te hante-
ren maatstaf bij een nietigheidsverweer dat gedaagde voert 
tegen een inzagevordering. Het Hof overwoog in deze zaak 
dat de geldigheid van het octrooi in het geval van een nie-
tigheidsverweer – anders dan in die zaak door PlantLab was 
betoogd – wél in de beoordeling moet worden betrokken 
en dat een inzagevordering in ieder geval niet kan worden 
toegewezen indien sprake is van een octrooi dat om welke 
reden dan ook evident nietig (kennelijk ongeldig) is.    

 Medewerkingsplicht bij (bewijs)beslag  
 Het Hof Den Haag 230    bekrachtigde de beslissing van de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Den Haag tot afwijzing 
van een verzoek om gerekwestreerde er op straffe van een 
dwangsom toe te verplichten de noodzakelijke medewer-
king, althans toegang tot haar bedrijfsruimten te verlenen 
in verband met het leggen van (bewijs)beslag. Het hof over-
woog dat het in het  Molenbeek -arrest 231    van de Hoge Raad 

  229  Hof Den Haag 28 juni 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:1734 ,  IER 2016/55 ; Be-
richtenIE 2016/42, m.nt. D.M. Mulder (PlantLab/Van der Sande). 

  230  Hof Den Haag 15 september 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:3585  (Hatex/Alka-
pida). 

  231  HR 13 september 2013,  ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 ,  IER 2014/9 , m.nt. F.W.E. 
Eijsvogels;  NJ 2014/455 , m.nt. H.B. Krans (Molenbeek). 
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geen aanknopingspunt ziet voor het aannemen van een me-
dewerkingsplicht in die gevallen waarin de wet voorziet in 
een mogelijkheid toegang te verkrijgen tot het in beslag te 
nemen materiaal ook als de gerekwestreerde daaraan geen 
medewerking verleent ( art. 444 lid 2  Rv). Dat die wettelijke 
mogelijkheid (tijdelijk) feitelijk wordt gefrustreerd, doordat 
zowel de politie (vanwege een landelijke staking) als de bur-
gemeester hebben geweigerd bijstand te verlenen conform 
art. 444 lid 2 Rv, maakt dit niet anders.    

 Veroordeling in hoger beroep; rechtsgrond; dwangsom  
 De Hoge Raad oordeelde in de zaak  Burgers/Basil 232     dat het 
de appelrechter vrijstaat een in eerste aanleg uitgesproken 
veroordeling in hoger beroep te vervangen door eenzelfde 
veroordeling, berustend op een andere rechtsgrond, met 
handhaving van de datum van ingang waarvoor de eerste 
veroordeling gold, ook als daaraan een dwangsom is ver-
bonden, mits de veroordeling op de nieuwe rechtsgrond 
niet meer of andere gedragingen bestrijkt dan de eerdere. 
Dan treft de in hoger beroep uitgesproken veroordeling im-
mers geen andere handelingen dan die de gedaagde na de 
in eerste aanleg uitgesproken veroordeling ook al gehouden 
was te verrichten of na te laten, aldus de Hoge Raad.    

 Rechterswisseling na mondelinge behandeling  
 Bij arrest van 15 april 2016 233    verduidelijkte de Hoge Raad 
zijn eerdere uitspraak van 31 oktober 2014 234    inzake de 
rechterswisseling na mondelinge behandeling. Er werd 
geoordeeld dat de verplichting van het gerecht om na een 
mondelinge behandeling aan partijen mededeling te doen 
van een rechterswissel vervalt na de eerste uitspraak die op 
de mondelinge behandeling volgt. Na een uitspraak is het 
aan partijen om initiatieven te ontplooien om desgewenst 
alsnog in aanmerking te kunnen komen voor een nadere 
mondelinge behandeling. De Hoge Raad oordeelde voorts 
dat de regels van het arrest van 2014 niet zien op de compa-
ritie na aanbrengen in hoger beroep.    

 Producties in vreemde taal  
 Blijkens een uitspraak van de Hoge Raad van 15 januari 
2016 235    is het overleggen van een vertaling van een produc-
tie in beginsel niet noodzakelijk als die productie is gesteld 
in de Engelse, Duitse of Franse taal. De rechter kan echter 
een vertaling verlangen als hij dat nodig of wenselijk acht 
voor de behandeling van de zaak, mede gelet op de belangen 
van de wederpartij. Een vertaling is in beginsel wel nood-
zakelijk als een productie is gesteld in een andere vreemde 
taal.    

  232  HR 19 februari 2016,  ECLI:NL:HR:2016:268 ,  IER 2016/42 , m.nt. A.W. 
Jongbloed;  NJ 2016/343 , m.nt. D.W.F. Verkade; JBPR 2016/34, m.nt. J.J. van 
der Helm (Burgers/Basil). 

  233  HR 15 april 2016,  ECLI:NL:HR:2016:662  (Muetstege/Gemeente Amsterdam). 
  234  HR 31 oktober 2014,  ECLI:NL:HR:2014:3076 ,  NJ 2015/181 , m.nt. W.D.H. 

Asser (Eisers c.s./Staat). 
  235  HR 15 januari 2016,  ECLI:NL:HR:2016:65 ,  IER 2016/30 , m.nt. R.W. de Vrey. 

 Proceskosten  
 In een arrest van 3 juni 2016 in de zaak  Wieland/GIA Sys-
tems 236     beantwoordde de Hoge Raad verschillende preju-
diciële vragen die zien op de omstandigheid dat een kort 
geding voorafgaand aan de zitting wordt ingetrokken. De 
Hoge Raad overwoog dat een kort geding (in eerste aanleg) 
niet aanhangig is vanaf het moment van dagvaarding, maar 
vanaf de eerdere mededeling van de datum van de zitting 
aan gedaagde. De aanhangigheid van het kort geding komt 
in beginsel te vervallen door een mededeling van de eiser 
aan de gedaagde, strekkende tot intrekking van het kort ge-
ding. De aanhangigheid komt echter niet te vervallen indien 
de gedaagde tijdig aan de eiser en de voorzieningenrechter 
mededeelt dat het geding desondanks doorgang dient te 
vinden omdat hij een beslissing van de voorzieningenrech-
ter omtrent de proceskosten verlangt. De gedaagde kan die 
mededeling nog doen tot veertien dagen na de datum waar-
tegen hij was opgeroepen. De regels die de Hoge Raad in 
dit arrest formuleert gelden blijkens het arrest ook voor IE-
zaken waarin  art. 1019h  Rv van toepassing is, ook al spreekt 
art. 1019h Rv van de “in het ongelijk gestelde partij”. Het 
in eerste aanleg gehanteerde indicatietarief kan voor de 
begroting van de advocaatkosten als uitgangspunt gelden. 
Daarbij wordt opgemerkt dat een veroordeling op de voet 
van art. 1019h Rv slechts kan plaatsvinden voor zover de 
voorbereidende werkzaamheden betrekking hebben op ge-
schilpunten die onder het bereik van deze bepaling vallen. 
De kosten die worden gemaakt om de kosten van het inge-
trokken kort geding te doen vaststellen, vallen niet onder 
dat bereik en dienen te worden begroot met toepassing van 
het liquidatietarief. 
 In een uitspraak van 15 april 2016 237    oordeelde de Hoge Raad 
dat het Hof (in kort geding) de beslissing omtrent de proces-
kosten in die zaak niet mocht aanhouden totdat in de bo-
demprocedure onherroepelijk zou zijn beslist, dan wel deze 
procedure anderszins zou zijn beëindigd. Dat het belang bij 
de beoordeling van de in eerste aanleg uitgesproken proces-
kostenveroordeling niet spoedeisend zou zijn en er inmid-
dels een bodemprocedure over de inbreukvraag aanhangig 
was, hetgeen het Hof aan zijn beslissing tot aanhouding ten 
grondslag had gelegd, rechtvaardigde volgens de Hoge Raad 
die aanhouding niet. De Hoge Raad achtte daarbij onder 
meer van belang dat het ging om een onbepaalde aanhou-
ding van mogelijk (zeer) lange duur, terwijl ingevolge  art. 20  
Rv de rechter dient te waken tegen onredelijke vertraging 
van de procedure.    

 Internationaal privaatrecht  
 De Hoge Raad sloot het dossier in de  Diageo Brands -zaak, 
waarin het ging om erkenning en tenuitvoerlegging in Ne-
derland van een beslissing uit Bulgarije. 238    Eerder had het 
Hof van Justitie EU op vragen van de Hoge Raad in deze zaak 
geoordeeld dat schending van de uitputtingsregel in  art. 5 
lid 3  van de Merkenrichtlijn – ook al heeft dat rechtstreeks 

  236  HR 3 juni 2016,  ECLI:NL:HR:2016:1087  (Wieland/GIA Systems). 
  237  HR 15 april 2016,  ECLI:NL:HR:2016:666 ,  NJ 2016/211  (Astellas/Synthon). 
  238  HR 8 juli 2016,  ECLI:NL:HR:2016:1431 ,  RvdW 2016/921  (Diageo Brands). 
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invloed op de werking van de interne markt – geen inbreuk 
oplevert op een fundamenteel beginsel van Unierecht, en 
dus niet de inzet van de openbare orde-clausule van  art. 34  
sub 1 van de Brussel I-Verordening rechtvaardigt, terwijl in 
casu geen bewuste schending van het Unierecht is geble-
ken. 239    
 Voorts, in  Dahabshiil , stond de Hoge Raad voor de vraag welk 
recht van toepassing is op de (on)rechtmatigheid van inter-
netpublicaties. 240    De  Rome II-Verordening  is hierop niet van 
toepassing (art. 1 lid 2 onder g), maar wordt door  art. 10:159  
BW toch van toepassing verklaard. 241    Zo rijst de vraag: welk 
recht is op grond van  art. 4  van de Rome II-Verordening van 
toepassing in geval van smaad via internet? De Hoge Raad 
extrapoleert het  eDate  arrest van het Hof van Justitie (over 
bevoegdheid ex  art. 5  sub 3 Brussel I-Verordening in geval 
van smaad via internet 242   ) naar de onderhavige toepasselijk 
recht-vraag, en komt zo tot het oordeel dat in deze zaak van 
toepassing is het recht van het land waar het centrum van 
de belangen van het slachtoffer zich bevindt. 
 Voor de fijnproevers wordt ten slotte  Heraeus/Biomet  ge-
signaleerd, waarin het Hof Den Haag zich onder meer boog 
over de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige maat-
regelen ( art. 31  Brussel I-Verordening) en litispendentie. 243         

  3.  Literatuur   
 Het tijdschrift  BerichtenIE  wijdde een themanummer aan de 
proceskostenveroordeling na  United Video/Telenet,  alsmede 
een themanummer aan 10 jaar  Handhavingsrichtlijn ,met de 
volgende bijdragen:   

 De proceskostenveroordeling na  United Video/Telenet :     
  -  R.J. Prins, ‘Proceskostenveroordelingen naar Frans recht’, 

 BerichtenIE  2016/9, p. 246-248.     
  -  U. Hildebrandt, ‘United Video – need for adaption in the 

German fee system’,  BerichtenIE  2016/9, p. 249.     
  -  S. Dack, ‘Proceskostenveroordelingen naar Engels 

recht’,  BerichtenIE  2016/9, p. 250-252.     
  -  W. Pors, ‘United Video Properties – the limits to ceilings 

for costs orders under the UPC Agreement’,  BerichtenIE  
2016/9, p. 253-254.     

 10 jaar  Handhavingsrichtlijn :     
  -  J.L.R.A. Huydecoper, ‘Inzien in verwondering’,  BerichtenIE  

2016/11, p. 298-304.     
  -  E.F. Brinkman, ‘Het ex parte verbod’,  BerichtenIE  

2016/11, p. 304-307.     

  239  HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13,  ECLI:EU:C:2015:471 ,  IER 2015/49 , m.nt. F.W.E. 
Eijsvogels (Diageo Brands). Richtlijn 89/104/EEG, PbEG 1989, L 40/1. Zie ook 
de vorige kroniek, IER 2016/16, p. 131. 

  240  HR 3 juni 2016,  ECLI:NL:HR:2016:1054 ,  NJ 2016/354 , m.nt. T.M. de Boer 
(Dahabshiil). 

  241   Verordening (EG) nr. 864/2007 , PbEU 2007, L 199/40. 
  242  HvJ EU 25 oktober 2011, C-509/09 en C-161/10,  ECLI:EU:C:2011:685 ,  NJ 

2012/224 , m.nt. M.V. Polak;  IER 2012/19 , m.nt. S.J. Schaafsma (eDate/X en 
Martinez/MGN). 

  243  Hof Den Haag 31 mei 2016,  ECLI:NL:GHDHA:2016:1539 ,  IER 2016/57  
(Heraeus/Biomet). 

  -  M.M. Truijens, ‘10 jaar volledige proceskosten-veroor-
delingen – how about it?’,  BerichtenIE  2016/11, p. 307-
311.     

  -  W. Maas, ‘Het bewijsbeslag in IE-zaken; het kalf is nog 
niet verdronken’,  BerichtenIE  2016/11, p. 311-317.     

  -  C.J.J.C. van Nispen, ‘Het verbod tegen een tussenper-
soon in de fysieke wereld. Beschouwingen naar aanlei-
ding van HvJ 7 juli 2016 (Praagse markthal)’,  BerichtenIE  
2016/11, p. 318-321.     

 Het Nederlands tijdschrift voor internationaal privaatrecht 
 NIPR  wijdde een themanummer aan intellectuele eigendom 
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  -  P.L.C. Torremans, ‘The law applicable to copyright in-

fringement on the Internet’,  NIPR  2016/4, p. 687-695.     
  -  S.J. Schaafsma, ‘Multiple defendants in intellectual pro-

perty litigation’,  NIPR  2016/4, p. 696-705.     
  -  M.C.A. Kant, ‘The Unified Patent Court and the Brussels 

I  bis  Regulation’,  NIPR  2016/4, p. 706-715.     
  -  M. van Eechoud, Bridging the gap: private internatio-

nal law principles for intellectual property law’,  NIPR  
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lectual property revisited’,  NIPR  2016/4, p. 724-729.     
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 art. 12  van de Handhavingsrichtlijn‘,  BerichtenIE  2016/4, 
p. 82-86.     

  -  F.W. Grosheide (red.),  Handhaving van intellectuele ei-
gendom , Amsterdam: Uitgeverij deLex 2016     

  -  H. de Hek, ‘Een onmogelijke opdracht. Over de rol van de 
accountant in de IE-praktijk’,  IER  2016/46, p. 309-314.     

  -  W.J.G. Maas en J.T. Maalderink,  Het ex parte bevel: een 
korte introductie , Den Haag: Boom juridisch 2016     

  -  C.J.J.C. van Nispen, ‘Van Containerbox/City Box naar 
Wieland/GIA; zoek de verschillen’,  BerichtenIE  2016/7, 
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  -  P. Picht & C. Kopp, ‘Die internationale Zuständigkeit 
für Immaterialgüterrechtsverletzungen im Internet 
nach den EuGH-Entscheidungen Hejduk und Pinckney’, 
 GRUR Int.  2016, p. 232-235.     

  -  L. Tochtermann, ‘Die Lizenzierung des Einheitspatents 
aus kollisionsrechtlicher Perspektive’,  GRUR Int.  2016, 
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  -  M. Senftleben en N. Dorenbosch, ‘Bewijsbeslag in ver-
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  -  S.J. Schaafsma, ‘Internationale bevoegdheid en de 
grensoverschrijdende inbreuk’,  IER  2016/60, p. 398-
407.        

  XIII.  Douane & Anti-piraterijverordening   

  Mr. F.W.E. Eijsvogels     

  1.  Wetgeving   
 Op 5 juli 2016 is een bericht van de Commissie gepubliceerd 
over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 
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door de douane met betrekking tot goederen die het doua-
negebied van de Unie worden binnengebracht zonder in het 
vrije verkeer te worden gebracht, met inbegrip van goede-
ren in doorvoer. 244    
 Dit document vervangt de “Richtlijnen van de Europese 
Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van 
de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmid-
delen, in doorvoer door de EU”, teneinde rekening te hou-
den met Verordening 608/2013 en met “het merkenpakket” 
(de nieuwe EU-merkenverordening (EU) 2015/2424 en de 
nieuwe EU-richtlijn (EU) 2015/2436). De bepalingen van 
 Verordening (EU) Nr. 608/2013  moeten zodanig worden toe-
gepast dat intellectuele-eigendomsrechten doeltreffend en 
adequaat worden beschermd zonder dat de desbetreffende 
handhavingsmaatregelen en -procedures zelf hinderpalen 
worden voor het legitieme handelsverkeer, zoals neergelegd 
in de preambule en  art. 41  van de TRIPs-overeenkomst. Het 
merkenpakket stelt de houder van een merk dat op het ni-
veau van de Unie is ingeschreven als een Uniemerk of op het 
niveau van een lidstaat als een nationaal merk, in staat te 
verhinderen dat derden, in het kader van het economische 
verkeer, goederen die uit derde landen afkomstig zijn en 
zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het 
voor deze goederen ingeschreven merk of in zijn belangrijk-
ste onderdelen niet van dat merk kan worden onderschei-
den, de Unie binnenbrengen zonder deze in het vrije verkeer 
te brengen. Bij de handhaving van intellectuele-eigendoms-
rechten moet de douane hiermee rekening houden. 
 Op deze plaats is paragraaf 3.3 van het bericht over genees-
middelen het vermelden waard, waarin wordt opgemerkt 
dat hoewel er geen specifieke voorschriften voor genees-
middelen zijn opgenomen in de hiervoor genoemde Unie-
wetgeving, daarin wel wordt geconstateerd dat de vlotte 
doorvoer van wettige geneesmiddelen overal in de EU moet 
worden gefaciliteerd. Overeenkomstig de door de WTO-mi-
nisterconferentie op 14 november 2001 in Doha aangeno-
men verklaring over de TRIPs-overeenkomst en de volksge-
zondheid moet de TRIPs-overeenkomst worden uitgelegd en 
uitgevoerd op een wijze die het recht van de WTO-leden om 
de volksgezondheid te beschermen en met name de toegang 
tot geneesmiddelen voor iedereen te bevorderen, ten goede 
komt. De EU en haar lidstaten geven hun onverkorte steun 
aan alle inspanningen om de toegang tot geneesmiddelen 
voor de landen die daaraan behoefte hebben, overeenkom-
stig de verklaring te faciliteren. De douaneautoriteiten moe-
ten alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat — al dan niet — generieke wettige geneesmiddelen die 
legaal worden verhandeld, over het douanegebied van de 
Unie kunnen worden vervoerd en niet zullen worden vast-
gehouden op grond van Verordening 608/2013. De douane-
autoriteiten mogen geneesmiddelen dus — als er geen aan-
wijzingen zijn dat zij voor de EU-markt bestemd zijn — niet 
vasthouden, bijvoorbeeld wanneer er gelijkenissen bestaan 

  244  2016/C 244/03, PbEU 2016, C 244. 

tussen de INN 245    voor het werkzame bestanddeel in een ge-
neesmiddel en het merk dat in de EU is ingeschreven. De 
douaneautoriteiten moeten daarom met alle omzichtigheid 
te werk gaan om te vermijden dat geneesmiddelen worden 
vastgehouden op grond van  Verordening (EU) Nr. 608/2013 , 
tenzij zij voor de EU-markt bestemd zijn of tenzij de goede-
ren in kwestie een merk dragen waarvan wordt vermoed 
dat het gelijk of in wezen gelijk is aan het beschermde merk.     

  2.  Rechtspraak   
 In de zaak  World Freight Logistics/Philip Morris Brands  246    
vorderde World Freight Logistics (WFL) opheffing van een 
conservatoir beslag dat Philip Morris Brands (PM) had ge-
legd op een partij sigaretten van het merk Marlboro wegens 
inbreuk op auteurs- en merkrechten, die door de douane 
met toepassing van  Verordening (EU) Nr. 608/2013  was te-
gengehouden. Volgens informatie van de douane was WFL 
geadresseerde van de goederen. WFL had PM bericht dat zij 
slechts de expediteur was van de sigaretten, dat zij was in-
geschakeld om de sigaretten te doen vervoeren van, en naar, 
een land gelegen buiten de EU, dat de sigaretten ten gevolge 
van een logistieke fout van een ander logistiek bedrijf in 
de keten abusievelijk naar de EU (Rotterdam) zijn gestuurd 
en dat WFL, afgezien van haar logistieke bemoeienis, geen 
rechten kon doen gelden op de sigaretten en zodoende ook 
geen toestemming kon geven tot vernietiging van de siga-
retten. WFL betoogde ter onderbouwing van haar vordering 
tot opheffing van het beslag dat slechts indien de goede-
ren zich op het grondgebied van de EU bevinden, aan PM 
het recht zou toekomen om op te treden tegen (dreigende) 
inbreuk op merk- en auteursrechten van PM. De beslagen 
goederen bevinden zich echter niet op het grondgebied van 
de EU. Deze goederen bevinden zich in transit: de goede-
ren zijn afkomstig uit een derde land, staan thans onder 
douanetoezicht en zullen worden doorgevoerd naar een 
land buiten de EU, namelijk Syrië. Transitgoederen mogen 
naar huidig recht 247    niet beslagen worden door een recht-
hebbende. Naar komend recht (per 23 maart 2016) wordt 
dit anders. Alsdan kan een rechthebbende wel handhavend 
optreden tegen transitgoederen in geval van een rechten-
schending. Anticipatie op deze komende regelgeving is 
echter niet toegestaan. Er is volgens WFL geen enkele aan-
leiding om te veronderstellen dat de sigaretten uiteindelijk 
bestemd zijn voor een land binnen de EU. De voorzienin-
genrechter verwierp het argument van Philip Morris dat 
Nederland op grond van art. 15 lid 4 van de “International 
Framework Convention on Tobacco Control” (het WHO-Ka-
derverdrag) gehouden zou zijn om wetgeving te maken of 

  245  Internationale generieke benamingen (international non-proprietary 
names — INN) duiden farmaceutische stoffen of werkzame farmaceutische 
bestanddelen aan. Elke INN is een wereldwijd erkende unieke benaming 
en publiek eigendom. Een generieke benaming is ook bekend als een soort-
naam. Informatie over INN’s is te vinden op de volgende website van de 
Wereldgezondheidsorganisatie:  http://www.who.int/medicines/services/
inn/innguidance/en/ . 

  246  Rb. Rotterdam (vzr.) 1 maart 2016,  ECLI:NL:RBROT:2016:1630 , IEF 15739, 
BIE 2016/18 (World Freight Logistics/Philip Morris Brands). 

  247  HvJ EU 1 december 2011, zaken C-446/09 en C-45/09,  ECLI:EU:C:2011:796 , 
 IER 2012/18 , m.nt. F.W.E Eijsvogels;  NJ 2013/408 , m.nt. P.B. Hugenholz. 
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te verstevigen tegen de illegale handel in tabaksproducten 
(sub b) en gepaste maatregelen dient te treffen om ervoor 
te zorgen dat alle in beslag genomen namaak en/of smok-
kelsigaretten vernietigd worden (sub c) en dat opheffing 
van het beslag strijdig zou zijn met deze bepalingen. Moge-
lijk is dat bepalingen uit dit verdrag rechtstreekse werking 
toekomen. art. 15 ziet op de bestrijding van “illicit trade” 
(illegale handel). Naar huidig Europees recht is echter in 
geval van transitgoederen geen sprake van illegale handel. 
De voorzieningenrechter zag geen reden aan te nemen dat 
onder het verdrag het begrip “illegale handel” een ruimere 
strekking zou hebben dan naar Europees recht, daargelaten 
wat daarvan dan zou zijn als wel sprake zou zijn van een 
tegenstrijdigheid. De voorzieningenrechter oordeelde dat er 
geen plaats was voor anticipatie op het merkenpakket, om-
dat de uiterste implementatiedatum nog niet is verstreken. 
De vordering tot opheffing van het beslag werd afgewezen, 
omdat niet kon worden uitgesloten dat Philip Morris in de 
tussen partijen aanhangige bodemprocedure zal kunnen 
bewijzen dat de sigaretten bestemd waren voor de Neder-
landse markt.   

 In de zaak  Van Caem/Bacardi  heeft het Hof Den Haag op 26 
juli 2016 eindarrest gewezen en beslist dat sprake is ge-
weest van merkinbreuk door het opslaan en verhandelen 
van gedecodeerde en niet-gedecodeerde niet-uitgeputte 
Bacardi-producten die waren geplaatst onder een accijns-
schorsingsregeling, doch dat er geen sprake is geweest van 
merkinbreuk door het in de EU opslaan en verhandelen van 
(gedecodeerde of niet-gedecodeerde) niet-uitgeputte Ba-
cardi-producten met voortdurende T1-status. Bacardi had 
gegronde reden voor verzet tegen verhandeling van niet-
uitgeputte Bacardi-producten die niet voortdurend onder 
T1-verband zijn opgeslagen of verhandeld. 248        
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