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Deze eerste modellenrechtelijke kroniek in de BIE 
neemt als startpunt het voorjaar van 2016 – de perio-
de waarin het uiterst relevante arrest in de nationale 
procedure tussen KOZ en Adinco is gewezen (maart 
2016). Als eindstation is het langverwachte arrest in 
de Europese procedure tussen Easy Sanitary Soluti-
ons en Group Nivelles (september 2017) gekozen. In 
deze kroniek wordt beoogd een overzicht te geven 
van de meest interessante rechtspraak op het vlak 
van modellenrecht in de tussenliggende periode.

De meest opvallende jurisprudentie ziet op de uitleg 
van de techniekrestrictie (art. 8 lid 1 GModVo) en het 
relevante vormgevingserfgoed (art. 5 j° 7 lid 1 GMod-
Vo). Ook komt de problematiek aan bod rondom het 
vereiste van zichtbaarheid bij normaal gebruik (art. 4 
leden 2 en 3 GModVo). Tenslotte wordt afgesloten 
met een enkele procedurele herinnering. 

De techniekrestrictie
Op het vlak van de techniekrestrictie heeft het mo-
dellenrecht in Nederland in begin 2016 een nieuw ijk-
punt gekregen. Inmiddels alweer meer dan een jaar 
geleden, heeft het Haagse gerechtshof het arrest in 
de zaak KOZ/Adinco gewezen.1 Ondanks dat betwij-
feld kan worden of deze uitspraak in overeenstem-
ming is met de rechtspraak van het Hof van Justitie 
EU (‘HvJEU’), vindt deze leer inmiddels breed toepas-
sing in Nederland. 

KOZ/Adinco 
In deze procedure stonden de kabelblokken van KOZ 
centraal. Met deze kabelblokken kunnen spannings-
kabels en hydraulische buizen boven en/of naast el-
kaar worden gemonteerd. De vormgeving van deze 

kabelblokken was door KOZ gedeponeerd in meerde-
re Gemeenschapsmodelregistraties. De wederpartij 
van KOZ, Adinco, was tot voor kort als wederverkoper 
van de kabelblokken van KOZ opgetreden. Tijdens 
deze distributierelatie heeft Adinco ook zelfontwor-
pen kabelblokken op de markt gebracht. Toen KOZ 
daarmee bekend raakte, heeft zij de distributierelatie 
met Adinco beëindigd. KOZ vorderde in deze proce-
dure een verbod op de gestelde inbreuk die Adinco 
met haar kabelblokken op (onder meer) de Gemeen-
schapsmodellen van KOZ zou maken. 

In eerste aanleg wees de voorzieningenrechter deze 
vorderingen van KOZ af, omdat naar voorlopig oor-
deel de Gemeenschapsmodellen van KOZ ongeldig 
zouden zijn vanwege een gebrek aan eigen karakter.2 
Ten opzichte van de aangevoerde oudere modellen 
zouden de modellen van KOZ enkel afwijken in het 
gebruik van bepaalde overkappingen (uitsteeksels 
aan de uitsparingen aan de onderzijde van het kabel-
blok waarin de kabels worden opgevangen) en deze 
zijn juist technisch bepaald. Deze verschillen konden 
de modellen van KOZ dan ook geen eigen karakter 
geven ten opzichte van het vormgevingserfgoed, al-
dus de voorzieningenrechter.3 

Dan het Haagse hof. De hamvraag die voorlag was 
vrij helder: wat is de rol van een technisch element in 
een model en welke gevolgen heeft die rol voor de 
geldigheid en de beschermingsomvang van dat 
 model? De techniekrestrictie in het modellenrecht 
houdt in dat de bescherming van een Gemeen-
schapsmodel niet geldt voor die uiterlijke kenmerken 
die uitsluitend zijn ingegeven vanwege technische of 
functionele eisen. Dat heeft tot gevolg dat wanneer 
een model slechts op punten van technische vorm-
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geving verschilt met het vormgevingserfgoed, dat 
model eigen karakter zal ontberen (want de overige 
vormgeving zal gelijk zijn) en zal daardoor vatbaar 
zijn voor vernietiging. 

De kern van dit verhaal zit volgens het hof in het ver-
schil tussen de apparaatgerichte leer en de resultaat-
gerichte leer.4 Adinco heeft zich in deze procedure be-
roepen op de apparaatgerichte leer. Volgens Adinco 
was de apparaatgerichte leer van toepassing, waar-
binnen het bestaan van alternatieve vormgeving niet 
relevant wordt geacht voor de technische bepaald-
heid van het model in kwestie. Het hof heeft deze leer 
niet zozeer afgewezen, maar wel een genuanceerde 
versie van de resultaatgerichte leer toegepast. Het 
hof oordeelde dat het bestaan van alternatieven wel 
degelijk van belang is voor de vraag of een element 
van een model uitsluitend technisch bepaald is. Zo-
dra alternatief vormgegeven ontwerpen voor dat ele-
ment worden aangevoerd, is het volgens het hof de 
vraag of:

I. er sprake is van slechts één of een aantal alterna-
tieve technische oplossingen waarmee hetzelfde 
technische effect kan worden bereikt en of

II. er sprake is van slechts één of een beperkt aantal 
reële alternatieven in de vormgeving van dezelfde 
technische oplossing; zo’n alternatief is niet reëel 
als het gaat om:
a. een toevoeging van een (technisch gezien) zin-

loos element (zoals een versiering of een verdik-
king) aan het technisch bepaalde element;

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

In de opvolgende feitelijke analyse oordeelde het hof 
dat de modellen van KOZ ten opzichte van het vorm-
gevingserfgoed uitsluitend afweken op punten die 
enkel technisch zouden zijn ingegeven. De alternatie-
ven die waren aangevoerd (door KOZ) zagen op alter-
natieve vormgevingen van dezelfde technische op-
lossing (r.o. 12, sub II). De door het hof ontwikkelde 
maatstaf stelde vervolgens de vraag: is dan sprake 
van reële alternatieven? Het hof kwam tot een nega-
tieve conclusie, waarmee voorlopig het doek viel 
voor de modellen van KOZ. 

Het is de vraag of deze maatstaf in lijn is met de door 
het HvJEU geformuleerde invulling van deze tech-
niek-exceptie. Uit Philips/Remington5 en Lego6 weten 
we dat de merkenrechtelijke invulling van deze toets 
een zeer strenge is: technische alternatieven zijn niet 
relevant voor het oordeel van de technische bepaald-
heid van een ingeroepen vormgeving. Uit Lego kan 
worden afgeleid dat deze strenge (apparaatgerichte) 
toets eveneens toepassing vindt in het modellen-
recht.7 Deze opvatting lijkt in elk geval de laatste ja-
ren ook in de praktijk te worden gedeeld.8 Concrete 

richtinggevende jurisprudentie van het HvJEU op het 
gebied van modellenrecht ontbreekt tot nu toe ech-
ter. Een Duits verzoek om een prejudiciële beslissing 
bij het HvJEU brengt daar in de nabije toekomst wel-
licht verandering in.9

Massive Air/Fatboy 
Hoe dan ook, in de anderhalf jaar na KOZ/Adinco is 
deze leer van de reële alternatieven doorgedruppeld 
in de Nederlandse modelrechtelijke jurisprudentie. 
Zo heeft deze leer direct al een grote rol gespeeld in 
de procedure tussen Massive Air en Fatboy. In deze 
procedure ging het om de vraag of de door Massive 
Air ontworpen ligzak inbreuk zou maken op het ou-
dere model ligzak van Fatboy. In de eerste uitspraak 
na KOZ/Adinco merkte de voorzieningenrechter op 
dat ook deze criteria “ruimte laten voor meerdere 
uitleg, omdat het enigszins subjectief is wat een ‘aan-
tal’ en een ‘beperkt aantal’ is”.10 Fatboy had in eerste 
aanleg (ten minste) dertien alternatieve vormgevin-
gen overgelegd, waarvan de voorzieningenrechter 
oordeelde dat het inderdaad om reële alternatieven 
ging. Het model van Fatboy was daardoor niet uitslui-
tend technisch bepaald en werd voor geldig gehou-
den. De ligzak van Massive Air maakte geen andere 
algemene indruk op de geïnformeerde gebruiker en 
de verbodsvordering werd toegewezen. In hoger be-
roep is dit oordeel overeind gebleven.11 

Senz/Impliva 
In het stormachtige kort geding tussen Senz en Impli-
va12 ging het om de vraag of de paraplu’s van Impliva 
inbreuk maakten op de oudere modellen van Senz. 
Daar oordeelde de voorzieningenrechter dat Impli-
va’s gebruik van stijve baleinen, de resulterende 
strakke vormgeving door de technische functie ervan 
wordt bepaald. Een paraplu moet tenslotte, aldus de 
voorzieningenrechter, recht kunnen worden opge-
vouwen. Ter zitting heeft Senz “slechts” (aldus de 
voorzieningenrechter) aangegeven dat de baleinen 
ook relatief flexibel kunnen zijn, waarbij de benodig-
de (wind)weerstand ook kan worden bereikt door 
strakke spanning van het doek. Impliva betwistte dat 
dit een alternatief zou zijn met hetzelfde technische 
effect, omdat de paraplu volgens haar dan sterk zou 
deformeren en gaan flapperen. De voorzieningen-
rechter besloot dat de keuze uit slechts enkele alter-
natieve technische oplossingen geen modelrechtelij-
ke bescherming toekomt (KOZ/Adinco, sub I). Ook 
konden marktdeelnemers niet worden verplicht om 
zinloze toevoegingen te doen om het model van Senz 
te ontlopen. De conclusie was daardoor dat de 
“strakke ‘knik’/piramidale vorm van de Impliva para-
plu’s niet kan worden meegewogen bij de beant-
woording van de overeenstemmingsvraag”, want uit-
sluitend technisch bepaald. Hierbij merkte de 
voorzieningenrechter nog op, wederom in lijn met 
KOZ/Adinco, dat het dogmatisch geen verschil zou 
maken dat het hier een kenmerk betrof van een 
voortbrengsel en niet van het ingeroepen model, om-
dat het modelrecht hoe dan ook niet gebruikt mag 
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worden om andere marktdeelnemers de toepassing 
van technische innovaties te ontzeggen. 

Fahrer/Trading To
Een goed voorbeeld van een vrij uitvoerige beschou-
wing met betrekking tot een ingeroepen (niet-inge-
schreven) Gemeenschapsmodel is de zaak tussen 
Fahrer en Trading To over de bescherming van hoe-
zen voor accu’s van e-bikes.13 Uit het vonnis blijkt dat 
de rechthebbende in deze zaak een vrij uitvoerige 
lijst met kenmerken heeft geschetst die bepalend 
zouden zijn voor het uiterlijk van de hoezen. Na een 
analyse te hebben gemaakt van elk van deze elemen-
ten, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie 
dat elk van deze kenmerken, met uitzondering van 
een label en de plaatsing daarvan, uitsluitend door 
hun technische functie zijn gekozen. De bescher-
mingsomvang ziet dan ook uitsluitend op het label 
en de plaatsing daarvan, maar daarvan heeft de ge-
daagde voldoende afgeweken om een andere alge-
mene indruk te wekken. Geen inbreuk en geen ver-
bod. 

Spin Master/High5 Products
In de procedure tussen Spin Master en High5 Pro-
ducts14 werd geoordeeld over de vraag of speelballe-
tjes (en bijbehorende koffers en accessoires) van 
High5 inbreuk maakten op de balletjes van Spin Mas-
ter. Zonder te verwijzen naar het maatgevende arrest 
van het Haagse hof, geeft ook de Amsterdamse voor-
zieningenrechter blijk van wetenschap van deze 
nieuwe toets. Interessant aan dit vonnis is dat uit de 
overwegingen van de rechtbank niet duidelijk blijkt 
of de constatering van voldoende beschikbare tech-
nische alternatieven is ingegeven door hetgeen par-
tijen hebben aangevoerd of door een eigen aanname 
van eisen aan de vormgeving van dergelijk speelgoed 
door de rechter zelf. In vergelijking met andere recht-
spraak op dit punt, waar partijen over en weer dis-
cussie hebben gevoerd over de overgelegde bestaan-
de alternatieven, is een dergelijke discussie hier 
opvallend afwezig. Enfin, de geldigheid van het mo-
del wordt aangenomen, evenals de inbreuk daarop 
door High5. 

Tower Living/De Kleine Winst 
Daartegenover staat het (bodem)vonnis in de zaak 
tussen Tower Living en De Kleine Winst15. In deze 
zaak ging het onder meer over de geldigheid van een 
aantal niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen op 
een aantal meubels. Hier maakt de rechter korte 
metten met een door De Kleine Winst opgeworpen 
nietigheidsverweer, dat inhield dat de uiterlijke ken-
merken van de meubels uitsluitend technisch be-
paald zouden zijn: deze stelling was onvoldoende 
toegelicht, waardoor de juistheid ervan niet kon wor-
den vastgesteld. De gevorderde verklaring voor recht 
van ongeldigheid van de niet-geregistreerde Ge-
meenschapsmodellen werd afgewezen. 

Toi-Toys/Tinnus Enterprises
Tot slot het vonnis in de zaak tussen Toi-Toys en Tin-
nus Enterprises.16 In deze procedure vorderde Toi-
Toys een wapperverbod tegen Tinnus Enterprises, de 
houdster van verschillende Gemeenschapsmodelre-
gistraties voor de vormgeving van een product waar-
mee meerdere waterballonnen tegelijk konden wor-
den afgevuld. De verhandeling door Toi-Toys van een 
gelijkelijk vormgegeven product deed Tinnus Enter-
prises in eerste instantie besluiten een sommatie aan 
Toi-Toys te versturen, maar vervolgens heeft de licen-
tiehouder van Tinnus Enterprises, Zuru, ook afne-
mers van Toi-Toys aangeschreven met de melding 
dat de producten van Toi-Toys inbreukmakend zou-
den zijn. Daarbij dreigde Zuru met rechtsmaatregelen 
jegens deze afnemers bij het voortzetten van de ver-
koop. De rechter oordeelde voorlopig dat de model-
registraties van Tinnus niet met succes kunnen wor-
den ingeroepen om de producten van Toi-Toys te 
verbieden. Uit het tussen partijen gevoerde debat en 
de overgelegde stukken bleek dat geen reële alterna-
tieven bestonden voor de vormgeving van de techni-
sche oplossing (KOZ/Adinco, sub II). De aangevoerde 
alternatieven bestonden uit vormgevingsmogelijkhe-
den die ofwel niet praktisch zouden zijn, ofwel be-
stonden uit vormgevingen met toevoegingen die 
technisch zinloos zouden zijn. 

De leer van de reële alternatieven heeft zich dus in 
elk geval voorlopig genesteld in de modelrechtelijke 
jurisprudentie. Het is afwachten of deze Nederlandse 
benadering in lijn blijkt te zijn met de Europese.

Samengesteld voortbrengsel en 
zichtbaarheid bij normaal gebruik
Wanneer een model is toegepast of verwerkt in een 
onderdeel van een samengesteld voortbrengsel geldt 
het vereiste dat dit onderdeel bij normaal gebruik 
zichtbaar is. Normaal gebruik betekent het gebruik 
door de eindgebruiker, met uitzondering van hande-
lingen in verband met onderhoud, service of repara-
tie.

Samsung/Maxperian
In Samsung/Maxperian17 speelde de vraag of Maxpe-
rian met haar generieke inktcartridges inbreuk maak-
te op de Gemeenschapsmodellen van Samsung. 
Maxperian bestreed dit met een beroep op de nietig-
heid van de modellen; de inktcartridges zouden on-
derdeel uitmaken van een samengesteld voortbreng-
sel (de printers waarin zij worden geplaatst), zodat 
niet zou zijn voldaan aan het vereiste van zichtbaar-
heid. Hier ging de Haagse rechtbank niet in mee. 
Hoewel een printer moet worden aangemerkt als een 
samengesteld voortbrengsel, is dit een volledig pro-
duct op zichzelf, ook zonder cartridge.18 De cartridge 
is dus geen onderdeel van de printer en hoeft ook 
niet zichtbaar te zijn bij normaal gebruik. 
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Een andere vraag die speelde, was of het zichtbaar-
heidsvereiste überhaupt alleen van toepassing is op 
onderdelen of dat dit vereiste ook geldt voor alle an-
dere modellen.19 In dit kader wees Maxperian naar 
het arrest van gerechtshof Den Haag in de zaak 
I-Drain/ESS20  en betoogde dat het zichtbaarheidsver-
eiste voor andere modellen geldt. Dit argument faal-
de. Volgens de rechtbank had het hof in I-Drain deze 
opvatting slechts terloops geopperd, “zonder zich 
daarmee te verenigen”.21 Omdat Maxperian haar 
standpunt niet nader had gemotiveerd faalde het. 
 Interessant is dat het gerechtshof in die zaak wél in 
overweging had genomen dat die opvatting zou aan-
sluiten bij de twaalfde overweging van de conside-
rans van de Modellenverordening en bij het doel van 
het modellenrecht, namelijk het beschermen van het 
uiterlijk van een voortbrengsel.22 Overigens is het 
oordeel van de Haagse rechtbank in lijn met het Bis-
cuits Poult arrest van het Gerecht uit 2014, waaruit 
blijkt dat het zichtbaarheidsvereiste bij ‘normaal ge-
bruik’ écht alleen geldt voor onderdelen van een sa-
mengesteld voortbrengsel.23 
Overigens merken wij op dat ook over de definitie 
van ‘normaal gebruik’ in de literatuur en binnen Eu-
ropa onenigheid lijkt te bestaan. Zo is Hasselblatt van 
mening dat normaal gebruik ruim moet worden op-
gevat, zodat slechts onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden, uitgevoerd ‘in a workmanlike manner’, 
d.w.z. gewoonlijk uitgevoerd door professionals, niet 
hieronder vallen. Zijns inziens vallen het vervangen 
van consumables, zoals vervanging van een printer-
cartridge of het bijvullen van water in een auto onder 
normaal gebruik. Volgens deze benadering vervullen 
onderdelen die alleen zichtbaar worden na de ope-
ning van de klep van een printer of de motorkap van 
een auto het vereiste van zichtbaarheid bij normaal 
gebruik.24 Als deze opvatting juist is, volgt hier logi-
scherwijs uit dat een printercartridge in ieder geval 
moet worden aangemerkt als ‘zichtbaar bij normaal 
gebruik’. Geerts hanteert daarentegen een nauwer 
begrip van normaal gebruik. Zo schrijft hij dat onder-
delen van een stofzuiger die alleen zichtbaar worden 
bij het verwisselen van een stofzuigerzak niet voor 
bescherming in aanmerking komen, immers, het ver-
wisselen van de zak zou moeten worden aangemerkt 
als onderhoud.25

Het einde van de Kinderkapperstoelleer?
In Nederland is sinds 1 december 2003 een discussie 
gaande of de zogenaamde Kinderkapperstoelleer 
nog geldt. Deze leer komt erop neer dat een model 
wordt bepaald door een bepaald uiterlijk in combina-
tie met een bepaald voortbrengsel.26 Omdat de 
nieuwheid van een model niet los van de gebruiks-
functie kon worden gezien, had de leer het gevolg dat 
een nieuw en beschermbaar model kon worden ver-
kregen wanneer aan een bestaand uiterlijk een nieu-
we gebruiksfunctie werd verbonden.27 

HvJEU Easy Sanitary Solutions (ESS)
In Easy Sanitary Solutions28, een zaak over de geldig-
heid van een modelinschrijving voor een doucheaf-
voergoot, heeft het Hof van Justitie recentelijk een 
belangrijk arrest gewezen. De grote vraag was of een 
ouder model uit een andere sector (of met een ande-
re gebruiksfunctie), bij de beoordeling van de nieuw-
heid en het eigen karakter, buiten beschouwing kan 
worden gelaten. ESS deed een uitdrukkelijk beroep 
op de Kinderkapperstoelleer en betoogde dat een af-
voergoot bestemd voor industrieel gebruik niet de 
geldigheid van haar model (voor een doucheafvoer-
goot) kon aantasten. 

Het Gerecht had geoordeeld dat wanneer een eerder 
identiek model beschikbaar is gesteld, een latere 
modelaanvraag voor datzelfde model niet nieuw kan 
zijn – ook als dit eerdere model betrekking heeft op 
een ander voortbrengsel.29 Volgens het Gerecht was 
de betrokken sector echter wél van belang voor de 
beoordeling van het eigen karakter. Wanneer de geïn-
formeerde gebruiker een ouder model niet kent, 
hoeft er met dit model geen rekening te worden ge-
houden, aldus het Gerecht.

Het Hof stelde het Gerecht in zoverre in het gelijk dat 
bij de beoordeling van nieuwheid, geen rekening kan 
worden gehouden met de voortbrengselen waarin 
het model is verwerkt of toegepast. De reden hier-
voor is een logische. Omdat de beschermingsomvang 
van een model niet beperkt is tot slechts de voort-
brengselen waarvoor het model is ingeschreven, kan 
ook de beoordeling van nieuwheid niet hiertoe wor-
den beperkt.30 Als dit anders zou zijn, zou zich de ab-
surde situatie kunnen voordoen dat bescherming 
wordt verkregen voor een model identiek aan een 
ouder geregistreerd model met een andere toepas-
sing–waarna de latere modelhouder zich zou kunnen 
verzetten tegen het gebruik van het model voor de 
eerdere toepassing.31, 32 

Daarnaast maakte het Hof duidelijk dat de uitzonde-
ring van artikel 7 lid 1 van de Modellenverordening 
(dat een model niet geacht wordt voor het publiek 
beschikbaar te zijn gesteld, indien dit redelijkerwijs 
niet ter kennis kon zijn gekomen van ‘ingewijden in 
de betrokken sector’) restrictief moet worden uitge-
legd; ze dient er niet toe om een onderscheid te ma-
ken tussen verschillende bedrijfssectoren. Het doel 
van de uitzondering is slechts om te voorkomen dat 
lastig verifieerbare feiten die zich zouden hebben af-
gespeeld in niet-lidstaten als een openbaarmaking 
kunnen worden aangemerkt.33 De ‘betrokken sector’ 
is dus geenszins beperkt tot de sector van het voort-
brengsel waarin het betwiste model is verwerkt.34

Met het oordeel van het Gerecht dat een model al-
leen in de weg kan staan van het eigen karakter wan-
neer de geïnformeerde gebruiker het oudere model 
kent, maakte het Hof korte metten. Wanneer een mo-
del wordt geacht beschikbaar te zijn gesteld voor het 
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35 R.o. 132.
36 R.o. 133.
37 Volgens Hasselblatt doet de uitzonde-

ring zich alleen voor bij obscure 
openbaarmakingen in ‘remote places’ 
buiten de EER waarvan de Europese 
industrie redelijkerwijs geen kennis 
had kunnen nemen. Hasselblatt, 
Community Design Regulation (EC) 
No 6/2002, 2015, C.H. BECK Hart 
Nomos, p. 119. Te denken valt aan het 
voorbeeld, genoemd in Geerts, Kort 
Begrip van het intellectuele eigendoms-
recht (Gielen, red.), 12e druk, p. 181, 
dat een identiek model vóór de 
inschrijvingsdatum van het latere 
model (enkel) op een dorpsmarkt in 
China is verkocht.

38 R.o. 122; Zie in dit kader ook Gerecht 
EU 22 juni 2010, zaak T-153/08, 
IEF 8930 (Shenzhen Taiden), waarin 
het Gerecht bij de beoordeling van het 
eigen karakter rekening hield met de 
gebruiksfunctie van het voortbrengsel 
waarop het bestreden model betrek-
king had. In die zaak oordeelde het 
Gerecht dat verschillen tussen 
vergeleken modellen, die tijdens 
gebruik voor de gebruiker van het 
voortbrengsel niet goed zichtbaar zijn, 
geen grote impact zullen hebben op 
de perceptie van de geïnformeerde 
gebruiker, zodat dergelijke onderdelen 
van het model onbelangrijk zijn voor 
de beoordeling van de gewekte 
algemene indruk.

39 Rechtbank Den Haag 26 april 2017, 
IEF 16748, ECLI:NL:RBD-
HA:2017:4392 (Eichholtz/Van Roon). 

40 Art. 85 lid 1 GModVo, tweede zin.
41 Art. 85 lid 1 GModVo, eerste zin. 

publiek geldt dit voor zowel de beoordeling van 
nieuwheid, als voor het eigen karakter. Anders zou 
degene die de nietigheid van een model vordert 
 moeten bewijzen (i) dat er reeds een ouder model 
beschikbaar is gesteld, maar óók (ii) dat het publiek 
dat wordt geconfronteerd met het bestreden model, 
het oudere model kent.35 Hiermee zou er dus bewijs 
worden verlangd van twee openbaarmakingen: een 
eerste jegens ingewijden in de betrokken sector – die 
zoals gezegd niet beperkt is tot de sector van het 
voortbrengsel waarin het model is bewerkt – en een 
tweede jegens het publiek van de gebruikers van het 
type voortbrengsel waarop het betwiste model be-
trekking heeft.36 Deze extra voorwaarde blijkt vol-
gens het Hof “noch uit de letter noch uit de geest” van 
artikel 7 lid 1 van de Modellenverordening en kan ook 
niet worden verzoend met het beginsel dat een mo-
del bescherming biedt tegen ‘elk model’ dat bij de 
geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt. 

Uit het bovenstaande volgt dat een model – behou-
dens de (wellicht zeer) beperkte gevallen waarin de 
uitzondering van artikel 7 lid 1 GModVo zich voor-
doet37– ongeacht de sector, ten opzichte van ieder 
model dat eerder voor het publiek beschikbaar is 
 gesteld, zowel nieuw moet zijn als een eigen karakter 
moet hebben. 

Is de Kinderkapperstoelleer dan helemaal weg? Dat is 
nog niet helemaal zeker: het EUIPO heeft het oordeel 
van het Gerecht, dat de “verschillende aard” van 
voortbrengselen waarin de vergeleken modellen zijn 
verwerkt wél relevant kan zijn bij de beoordeling van 
het eigen karakter, niet betwist. Bij de beoordeling of 
een model bij de geïnformeerde gebruiker een ande-
re algemene indruk wekt, zou volgens het EUIPO met 
name de ‘gebruiksvoorwaarden’ van de voortbrengs-
elen waarop de vergeleken modellen betrekking heb-

ben relevant zijn.38 Of deze opvatting juist is, zal het 
Hof een andere keer moeten beoordelen. 

Procedureel
Op procedureel modelrechtelijk gebied is de afgelo-
pen twee jaar weinig nieuws verschenen. Wel een 
zeer relevante herinnering, is die aan artikel 85 
GModVo. In de zaak tussen Eichholtz en Van Roon 
vorderde Eichholtz een verklaring voor recht van in-
breuk op onder meer haar Gemeenschapsmodellen 
voor bepaalde tafels.39 
Van Roon voerde op gebruikelijke wijze verweer te-
gen deze vordering door de geldigheid van het inge-
roepen modelrecht te betwisten. De GModVo bepaalt 
echter dat de rechtsgeldigheid van het ingeroepen 
Gemeenschapsmodel niet kan worden aangevochten 
zolang formeel geen reconventionele vordering tot 
nietigverklaring wordt ingesteld.40 Tot die tijd wordt 
uitgegaan van de geldigheid van het ingeroepen 
recht (de geldigheids-presumptie).41 
Nu Van Roon geen reconventionele vordering tot nie-
tigverklaring had ingesteld, passeerde de rechtbank 
deze verweren en werd uitgegaan van de geldigheid 
van het ingeroepen recht. 

Conclusie
Hoewel het lichaam van jurisprudentie over dit jonge 
en interessante rechtsgebied nog altijd beperkt is, 
blijft het gestaag groeien. Vele fundamentele vragen 
blijven vooralsnog zonder (eenduidig) antwoord, maar 
toch lijkt het erop dat in de afgelopen jaren  belangrijke 
gaten in de gemeenschappelijke kennis van het mo-
dellenrecht zijn gedicht. Wij kijken uit naar de rechts-
ontwikkelingen die het komende jaar zal brengen.

Amsterdam, oktober 2017.




