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st
locatie Arnhem
afdeling civiel
1

(zaaknummer rechtbank Gelderland, Tea..m kanton en handelsrecht, Zittingsplaats

2017
Ïl;l de

zaak van

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Levola He1~ge!lo

ad11ocaat: mr.

van

de besloten vennootschap met beperkte aru~prak:eli.ikh.eid
Smilde Foods
o-e''"~1ii o-rl

te

geïntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde,

hie1ma: Smilde,
ad,roc11at: mr. T. Cohen Jeh1~rarn.
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1.
1.3

hofverwijst naar het tussenarrest van 31 mei 2016, waarinhet een

meervoudige

met bepaling dat partijen de

van

gelegenheid krijgen om tijdens de comparitie te pleiten. Voor het geding in
aanleg

de

hethofnaar deinhoud

1.2

2015 en 10

van21

tussertan·est gelaste meervoudige

heeft de

comparitie plaatsgevonden, waarbij nm1iit;n hun zaak overeenkomstig hun
overgelegde

hebben bepleit

proceskostenoverzichten

is akte verleend van de

berichten van 2 januari 2017

13 januari 2017 door

mr. Cohen Jehoram.namens Smilde zijn ingebracht, eve1t1als
procesll:osi:enc•verzicl1ten die

ben.cht1en van 3 januari

en 13

2017 door

mr. Klos namens Levola zijn ingebracht

lJ

samengevat- dat het

beroep-

1.4

bes:tre1jen (eind)vonnis zal vernietigen en oprlieuw

uitvoerbaar bij

zover

doende, bij
van

voor

verwoord

in het petitum van de inleidende dagvaarding .van 17 september 2014 alsnog zal
toewijzen,

kosten van beide ms'tant1es ex artikel

1019hRv.

L5
voorraad
"'"'"' <

van

door Levola ingestelde hoger beroep zal ""'"W''l'l'l''"
rechtbank van 10

zo

van gronden,

zal bekrachtigen, met veroordeling van Levola in de kosten van beide instanties ex
artikell019h
datum van het

te venneerderen

de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de
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in de rechtsoverwegingen 2J tot en met 2.10 van het vamris van 10 juni 2015.
is het moederbedrijfvan een groep bedrijven

is op het

terrein van prc•dw::.tie en verhandeling van verse levensmiddelen.
2.3

Smilde.is een producent van levensmiddelen, die

onder private labels

de

brengt Smilde

onder

merk

haar producten aan

supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo, Lid! enA1di.

2.4

In2007

uc:mL<> Voerman, een groente-. en versproducten

detailhandelaar,

product (een

met roomkaas en verse !cruide11)

product heeft hij in

winkel met de door hem bedachte naam

Heksenkaas te koop aangeboden tijdens Hal!oween.

2.5

Omdat het product Heksen.l(aas een

verkoop

en

Voerman medio

Voermart heeft in

0

1 een overeenkomst met Levola gesloten, w<umn

(intellectuele eigendoms-)

betrekking tot

heeft overgedragen.

gerelateerd aan

succes was, is de productie en

ontvangt

te behalen um"'"' door de verkoop van

de overeenkomst is

product Heksenkaas aan
een royaltyvergoeding

product Heksenkaas. In

meer

"Artikel 2 Overdracht Auteursrecht
1

Voe·rm1m di•aa,f!t hierbij het voli'edi;ge en exclusJ'eve aul'eur·srecht met betrek:kin!> tot
receptuur, de

hf'l't!ir.fimrswiize

en de sm,aairzir<tuig/tfke tcer,1meTKe:n van
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2017

over aan Levola voor de volledige

van

nuen

de

(

2.7

Levola

het product aanvankelijk via een van

al bestaande

ven·olge:ns de
vennootschap He:ks1~nk:aas B.V. opgericht, die

productie en verhandeling van het

krachtens een

product

veJrkrlsl!e:n auteursrechtelijke

van Levola

naano

veranderd

haar.Boer'n Yoghurt-lijn (hierna wordt steeds gesproken over

Heks'nkaas,

(ook)

Heks'nkaas).

In 2012 werd het product Heksenkaas landelijk geïntroduceerd. In 2013

werden

supermarkien

200 gram-·vef]pakkingen Helk:seJ:'lkaas Vl!rkclcht

en werdin totaall,l miljoen lcilrHrro;m H[eks>enl!:aas gej)fOI:iuc:ee!·d.
Op

2.10

juli

is

octrooi voor

Heksenkaas B.V. heeft in dec:em:ber 2012 onder meer aan Smilde (en andere

proiiucemmvanlev<msrrliddelen,
een

product zouden""'"" nalboo>tsen)

gestuurd,

het auteursrecht

11

werkvvijze voor het vervaardigen van

voornemen aankondigt om

de smaak van het product Heksenkaas

handhaven.

Sinds januari 2014 produceert Smilde het product 'Witte Wievenkaas' voor
eucnarta meer

filialen heeft.

2017

~hy
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Stellende dat Smilde door de productie en verkoop van

4.1

Wievenkaas' inbreuk

'Witte

op de auteursrechten van Levola

de

van

eerste aanJeg gevorderd dat de rechtbank bij vonnis
uitvoerbaar bij voorraad:
1. voor recht verklaart dat

smaak (waarbij "smaak" wordt

consumptie van een
zintuil~en met
"""'"~t -

als

totale

de ~"'':l.i":lA

veroorzaakte

inbegrip vanhet met de tastzin waargenomen rnondgevoel) van het

dat

Levola door

wordt verhandeld

voorzien van de productaanduiding "srneerdip met roomkaas en verse kruiden", het
merk

-een

de

schepping is

"werk"

1 Auteurswet (hierna: AwJ de bescherming

de

van artikel

auteursrecht geniet,

voorrecht verklaart dat de smaak (waarbij 'smaak' wordt verstaan als de totale
door consumptie van een voedingsmiddel
zintuü~en

met inbegrip van

met

op de smaak

waargenomen mondgevoel) van het

orc)duct dat i:lH1uuc prclducee:rt en ve!·hru1delt voorzien van de productaanduiding
"kruidendipsaus

roomkaas" en het teken

verveelvoudiging is van

smaak (waarbij

van

product- dat onder

venkaas" een
wordt verstaan in
van

B.V, wordt verhandeld voorzien van de productaanduiding
en verse

hiervoor
met roomkaas

en de t:r-peaanduiding "origi11eel

een dv.ran1gsom te ~u:ul\~:n en ges:taakt te
houeden iedere inbJ:euk op de aut,eurs:recl1ten

werk

als bedoeld onder 1.,
4.

beveelt

houden
product voorzien van

straffe van verbeurte van een dwru1gsom te
inkoop,
productaanduiding

teken "Witte Wievenkaas",

en gestaakt te

verhandelingvan het

~hy
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Smilde veroordeelt om op straffe van verbetrrte van een dwan~;smn binnen 21
be1ek~mÏ11g

van

vonnis een door een omrlh:ankelijik n:glom::racc:omlu:Uu

op basis van een zelfstandig door die registeraccountant te verrichten onderzoek -

!l.e(:erl:ifi;:eerde verklaring te verstrekken
r.,J,·v~nt~>

a, de

de raadsman van Levola, ver'ge2:eld

do;:unaen.ten ter staving van die verklaring, betreffende:

hoeveelheid van

geproduceerd,
b,
c,

hoeveelheid van het inbreukrnakende product
gerealiseerde verkoopprijs voor

Smilde heeft verkocht,
van het inbreukrnakende

or<)OUct dat Smilde heeft geproduceerd,
d, de totale brutowinst en de

nettowinst die Smilde heeft behaald met

ve1:hru1de:ling van de

na betekening van dit vonnis de door
gerlOtfm netlelwinst af te dragen aan Levola,

7,

het totale bedrag van de door

om aan Levola

van het inbreu.kmakend handelen van Smilde,

Levoia geleden schade als

en te

wet, en

als

8. Smilde veroordeelt in de volledige door

gemaakte

van

procedure inclusief advocaatkosten, dan wel een ander door de rechtbank in

justitie

bepalen

gerechtskosten

ter

Smilde

aangevoerd dat
beschenning en

en evenredige

Levola

Wetboek van Burgerlijke

4.2

de

van het

(Rv),

de vorderingen bestreden, waarbij zij onder meer heeft
'smaak' zich

niet leent voor au:teursn~chteliüke

ook onvoldoende heeft

auteur:sre(:hte:lUk beschermde trekken en

en toegelicht

gelegen die

tot een auteur:srec:htto:lijk beschermd werk ma!cen.

de

smaak van haar

te

113y 2017

Tuesda)' 23 af
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4.3

De rechtbank heeft

vonnis van 10 juni

Mo'""""7''" en Levola veroordeeld in

kosten van

voJ~de.rin:gen

procedure.

hiertoe, kort samengevat, overwogen dat zij niet toe komt
de vraag of de smaak van
~;:ruJ.t:m,

beantwoording van

Heks 'nkaas auteursrechtelijke bescherming

omdat

welke e:u::J.u"'""'" of (;orntbinatie van

elementen van de smaak van

Heksenkaas orc1dnct leiden tot

oorspronkelijke karakter en persoonlijk stempel.
product te proeven en
beoordelen

van Levola

is niet aan

rec.hthank om het

smaak ervan .te beschrijven, nog daargelaten dat het

aan smaak

worden toege1;eud,

smaken overeenkomen of aan elkaar ontleend zijn ook praktische problemen
oplevert, aldus de rechtbank.

en
In deze

zijn partijen is onder meer in geschil of onder geldend Unierecht

aut;;urs:rec:hte!ijke besche!rmÏ!Ilg van de

van

mogelijk

als hierna onder 7 nader wordt toegelicht, WliUeJ.urrJg
prejudiciële

aan

In verband

van
hof hieronder,

de daarvoor bedoelde

Aanbevelingen (2016/C439/0l), de relevante regels van internationaal recht,

Internationaal recht
lid 1, van de Overeenkomst inzake de hru1de!sa:;pe;:ten van
lC

aan

tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, die is goedgekeurd bij besluit

94i1801DIEG van

Raad van

1994

Gemeenschap voor wat betreft
aartgelege:nheden, van

uit de multilaterale

de sluiting, namens de
onder haar bevoegdheid vallende
in het

van

blz. 1),

~hy

Tuesda)' 23 af
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bepaalt:

"D~

[Ij eden leven de artikelen 1 tot en met 21

Conventie (1971) na.

5.3

en

"

Artikel 2 van de

voor

letterkunde en kunst (Akte van

van werken van

van 24

op

28 september 1979 (hierna: Berner Conventie), luidt als volgt:

term, werken vanletterkunde en kunst' omvat alle voortbrengselen op het

"1)

en kunst, welke ook de wijze ofde vorm van

l!ebied van

uitdrukking zij, zoals boeken, brochures en andere geschriften;
"

Overeenkomstig artikel9, lid 1, van de Berner Conventie genieten auteurs van
we>rb"., van letterkunde en kunst

recht om

verlenen

tot het verveelvoudigen van deze werken, ongeacht op welke

welke vorm.

De punten 4, 6, 9 tot en met 11, 20 tot en met 22, 31 en 33 van de considerans
van het

van

en

betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het
nalluri:ge rechten in

2001
en

infonnatiemaatschappij (hierna: richtlijn 2001/29) lulden:

gebied van het awrew·srechl en de

"(4)
~n·"'""'" 0

van

recrht<m zullen voor meer recrht11ze.ker·he.id z,·,ro•tm een hoog '"'''"on" van

he.<lchern•ino·van de

en aldus nmry7;,,"/!'ilro

Tuesda)'
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we.U!:ever!de werkzaamheden op natwnaat niv.~au waarmee
lids'tat1m als reactie

een aantal

de tec,~no,lOJ!.

bescht:rming en daarrnu'"e tot
en prtJd~!cten u•nnrm intellectuele

vrije verkeer van

intellectuele eigendom zijn

met een

de interne markt en een gebrek aan
W;etJlevinfl van dien.

uilwerking van

van

verschillen en onzekerheden
voortschrijdende

gebiedvan

ontwikkeling

recht en

schaalvoordelen voor nieuwe producten en diensten, waarvan de
auteursrecht en

naburige

door

beschermd, verhinderen.

[. ..]

(9)

Bij een harmonisatie van

auteursrecht en de naburige

moet steeds

van een hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten van
wezenlijk belang

voor scheppend

(JO)

gebruik vcm hun

ao.~m<anrg

systeem

van

en

naburige rec:num is een van de voornaamste instrumenten om ervoor te ""r<rPn dat de
nr~lfhh••fip

om

over de nodi~·e rn>idrfpJ.>n bescrhi!tken en

sct.rep)?enti en utt·voerer.rd ktmst·enlrars
bewaren.

(20)

Deze richtlijn is get•ase·erá

va.1:1g<rt<ik:a

in

op

be;~imrel<m

en voorschriften

get•tedgeldende richtlijnen,

name

richtlijnen [911250]
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en [9619].

hl'<>il1.''"b"'

en VO<?rschr•ifitm vt,rnt'r en mt.ef!r'ee/·tze
bepalingen van

moeten

bepalingen van

voornoemde vi,-hf/;!iML•M fll'llJ"pjpf
De doe,lst<ûliiJg van een werkelijke steun aan de verspreiding van cultuur,
mn<aeum die ten koste

van een

besche·rm,in%! van de rechten ofdoor

van na;gen·1a~rf..1e

ve?·va.rsle werken.

"

Artikel

lid<tn.t""

sub a, van richtlijn 2001/29 bepaalt:

voorzien ten behoeve van:

a)

auteurs, met betrekking tot hun werken,

in

uitsluitende recht, de directe

gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en

welke vorm

ook, toe te staan of te verbieden. "
5.7

In

van 16 juli 2009 Infopaq I (ECLI:EU:C:2009:465)

dat uil de eisen van de eenvor-mi;?.e tclep,assing

Vooraf zij eraan
F!li!lnelciiS<Ch,rosJrecht en

van het

van

een bepaling van gelne<msch<Jpsrec·ht

van

2001129, voor de vaststelling van de !Jetetm·ms en
verwnsr naar het recht
(ie,me.~nschc!p

2 van richtlijn

draagwijdte ervan

autonoom en op

dienen te worden

name arresten van 6 februari 2003, SENA, C-245100, Jurispr.
7 december 2006,

28.

Deze

de xer.um~

de lidstaten, in de

p.
voor

met

1-1251,

23, en

punt 31).
2001/29, gelet

de

~hy
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be;voc~rdl'nf!•m

van

16 en 21 van de

nv.~n,,eçri;w

richtlijn 2001/29 wordt

ervan.

'noch

begrip

'gedeeltelijke reproductie' ):l"eclefi.nie,~rd.
voor de definitie van
gehouden ·met de bewoordingen en de context van
deel uitmaken, alsmede

richtlijn 2001/29 waarvan
!Zetlete

rl<:htJ'!In

aangehaald,

en met het lntenmtion,aai

nm1ter.

bepalingen van artikel 2 van

34 en

van

(zie

arrest SGAE, reeds

en aldaar am1gehac1llie rechtspraak).

Artikel
te verbie<ien.
ofte verme,aen betreft
34.

Uit de alg<1me;•1e
5 en8,

een
van de Berner Conventie, inzonderheid van nrt,r/ml2,

volgt echter dat voor de

van bepaald materi'nal

van de
Overeenkomstig artlkell, lid 3 van richtlijn 91/250, artikel 3, lid 1 van
ricl1tli,!n 9619 en

worden ook werken

6 van

slechts
wanneer

oorspronkelijk zijn,

van de

mnlrnr

36.

Richtlijn 2001129,

die

l!el1ar.r~w;~is;wr,;;te

zoals

beschermd

uit

rechtsregels

van het

punten 4. 9 tot en met

en 20 van de

considerans ervan, gebaseerd op nei'Zetrae ue'v"'·'"''

Aldus kan het nW'P>J>",<Yf'f'ht
slechts gelden met betrekking tot materiaal

van artlkel2, sub a, van richtlijn 2001129
oorspronkelijk is in

zin dat het

in een aantal andere am~st<m

uitge1>Pr<Dk<m over de

waaraan een

moet

om voor

auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Het hofwijst hierbij

de

Tuesda)'

23 af

00202031201; P'9'
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HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816

(BSA),

1 december

1, nr.

1

EU 4 oktober 2011, C-403/08 en C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631 (Premier League)
1 maart 2012,C-604/10,
2

1

(Football Dataco) en

C-406/10,

6.1

Artikell

Auteurswet

van
te maleen en te verveelvoudigen, behoudens

6.2

maker van een
beperkingen

van
wet gesteld. "

Artikel 10 lid 1 van de Auteurswet luidt:

Onder wer·Ken van letlerkuncte, J>'ete.nschap

verstaat

wet:

1' boeken, brtJcnur;;s. nieuwsbladen, tijdschriften en alle ana1ere ge,>chriji'en,
2e tO~IeeJ'werkern en dramatisch-muzikale werken;

5" muziekwerken meten zonder woorden;

7" aardrijkskundige kaarten;

ontwerpen, schelsem
9" fotografische werken;

~hy
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Op

weiKen vorm het ook tot utt,c:~n,rkki'ng
Lancome) heeft de
arrest van 16 juni 2006 ~""'"~'-'L·"'-''n''-·"'·'uu
aan;cien van
als auteursrechtelijk werk kan

wo1·den aangen1er~:t, het ""'""'"'·"" mren\ro!!e:n:
"3.3.2 Bij debeoordeling van dit onderdeel

vooropgesteld dat daarin

wordt bestreden dat een
geurcombinatie-in aanmerking kan komen
Dat

in art. 10 Aw,

werksoorten,

omschrijving van wat

worden verstaan
hrençt mee

de niet-limitatieve op,wnlmi'nR van

algemeen

belet

de

van

daaronder een

wetmoet

heç>riil~en

Dat

in am1m~;rk1'ng

voor de. vraag of een

auteursrechtel!fke bescherming beslissend is of hetdaarbij gaat om een
vatoac!l' is voor menselijke waarneming en
OOl"SprOI:Ikeilijkknrnlrt,,r

werkbegrip van

stempel van

maker draagt Het

/i.Uteursvvervindt weliswaar zij'n begrenzing waar het

oor·sr;r·onif:eli.ikkarakter
van een technisch

heeft !'n

een

dal)J;eJ•Je
nu

h.etrPft wal

noodzakelijk is voor

een parfum van een

verkrijgen

.mcnmscn effect geen

toe,f<.ennen van aw:ew'sn!chtelifjke
bescherming aan de geur van een
van het menselijk reukzintuig aan
~>ré:nz<m

stelle·n en

De omstandigheden
vermogen

het on<iersc~leicien van ve,:;re·n

de mate waarin men afi:on,derlij~:e vew·en

van mens tot mens verschilt, doen aan het vm·en.sta,cm<ie
omstandigheid

van geuren tot gevolg
b!11voorbeeta op

ontzeggen, gebruik van een parfum,
verspreiding van de geur meebrengt.

aan

evenmin als
dat nietalle

normale verbruiker

te

naar zijn aard noodzakelijkerwijs

2017

~hy
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datum:

ook voor

van

teweegbrengen.
fungeren als - niet noodzakelijkerwijs exclusieve - belichaming van het
is, en

dragen er tevens

bij dat de

niet, als te vluchtig of onstabiel,

van auteursrechtelijke bescherming moet worden uitgeslotf;n. Bij

nn:Ffi,",

de

is samengesteld en waaruit, wanneer het mengsel is

lucht, de gasvormige geurstoffen vrijkomen

6.4

aan

met het reukorgaan kunnen worden

arrest van

Stokke/Hauck)

I-loge Raad overwogen:

"(a)

voor auteursrechtelijke

het desbetreffende

aanmerking te komen, is vereist dat

een eigen, oorspronkelijk karakter

ster.•wel van de

en hetpersoonlijk

(vgl.
moetgaan om

'

"een

intellectuele schepping van de auteur van

nr.

7.1

werk"(HvJEU

2009,

NJ 2011/288 (lnfopaq 1)). ''

gaat

2007

kort san:Lengevat om het volgende.

Voerman,

te Lu·~~t:r, na ontvacngst van een

toevoeging van een

mayonaise

onder

saus, ge;me~:!en

km)flookrmlo bewerkt tot een roomkaas die ge;;chiki is om te smeren. Voenman
deze (smeer- ofkaas)dip
gebracht.

de naam 'Heks:enl(aa.s' met succes op
door

de rechten op het nrc;duct

Iek:seJ:Jk<tas, waaronder een (eventueel) auteursrecht
Levola heeft

naam

smaak, laten overdragen.
de markt
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naam 'Witte Wievenkaas'.

In deze procedure vordert Levola jegens Smilde onder meer een verbod op
ve!ve,~lv,oucug:mg

en

van het product

het product 'Witte Wievenk:aas' een verveelvoudiging vormt van
haar 'Heks'nkaas', welke smaak volgens Levoh1 auteursrechtelijke
smaak zonder

Door

verveelvoudigen en (door verkoop van de

te vei:sp!·eiden, m""""' '"'""u" inbrenk op
Levola. Levola
volgens

(partij)deskundigenberichten in het geding gebracht waaruit

volgt dat de (totaalindruk

van

de 'Witte Wievenkaas' van Smilde.
auteursrechtelijke
omschrijft

auteursrecht van
gelijk is aan

'smaak' zich voor
smaak, san1en:gev.a:t w·eeor""'""ve:n

waarbij

wat zintuigelijk wordt aargertorr1en bij de consumptie van een

voedingsmiddel, bestaand in een combinatie van basissmaken en het
meer

7.3

grond van

~sc:ositeltencontsi~temievan

P~>nnntiv""rtl

een en

Smilde

betwist, met als meest verstrekkende

van een vo<~dilllgstmidd<~l

verweer dat de

zoc!amtg zich niet

auteursrechtelijke besche1mîng,
te beschrijven wa<ifm

voor
Levola, door na

aut<:urs.rectltel\jk b<:scllerrnde tmkkem van

erlfof de daaraan ten grondslag .,515 ~u de creatieve keuzes

gesteld om

de

smaak

gel,egeJn, onvoldoende

van

oor:sprc>nk<:lijk is

en door overname van welke auteursrec.htelijk beschermde trekken sprake is van
beweerde auteursrecht van LevohL
7.4

zaak is

smaak van een vo,edinge;midd<el
antwoord

vraag om pr<lcesec:onomische redenen in

deze

midden gelaten, en de vordering van
nag:elat;~n

(combinatie van) elementen van de smaak van

te

Heksenkaas-product leîden

het

2017

~hy
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voor auteursrechtelijke beo;cherrnrntg in
karakt•~r

en persoonlijk stempel.

7.5

de hierboven aartgelhaalde jurisprudentie van het Hofvan

Justiti;;: EU, is voor auteursrechtelijke bes:ch<:Immg vere1st dat door de maker van het

gerna<lkl, zodat er sprake is van een

intellectuele

schepping van de maik:er.

hoeverre in een voorliggend geval zo<:lanllge

creatieve keuzen zijn gemaakt,

mede afhankelijk van de

bij een werk van beeldende

doorgaans sprake

van het werk. Zo zal

van creatieve kellZen, tenvijl

bij het ontwerp van een gebruiksvoorwerp functionele eisen de creatieve
keuzemogelijkheden van de ontwerper doorgaans zullen beJJeriken
aard der zaak gevolgen voor de omvang van de stelplicht.

7.6
leent voor auteursrechtelijke beschern1ing fundamenteel van mening. Levola heeft
voor

dat

van een VolediJI1gs:midd<!l

van letterk~mcte, v.•etenschap of kunst kan worden aangenu~r~:t,
name beroepen op het hiervoor onder 6.3

arrest van 16

(Lancóme/Kecofa), waarin de

2006 van de

mogelijkheid van

de geur van een na1·nnn

bescheiming van smakem echter niet
dat mede

art 10 lid 1 Auteurswet louter voor visuele en auditieve creaties is

bedoeld.

volgens

ectiev·e kJimi.ktl~f van de

de instabiliteit van

eraan

en

weg om

van een

voedingsmiddel als auteursrechtelijk beschern1d werk aan te merken. Bovendien zijn
de in de

geregelde uitsluitende rechten en wettelijke beperkingen op

smaken niet of nauwelijks toe te passen. Voorts is
de

na

Smilde het oordeel var1 de
van

vru1 Justitie EU, waaruit kan worden afgeleid dat het werk een unierechtelijk begrip

achterhaald.

113y 2017
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7. 7

Het L'~"~ "~

Cassation heeft in een tweetal arrt:sten, laatstelijk

een

10 deceJnber
mogelijkheid van auteursrechtelîjke bescherming van een geur categorisch van
hand gewezen. De hoogste national<e rechtspraak in de

ten
geur

aanzien van een, naar

7.8
en

voor

Gelet op het voorgaande bestaat naar het oordeel van het hof gerede twijfel of
hoeverre het

~m'"'11.van

laat voor auteursrechtelijke

een voedingsmiddel. Het antwoord

van de

vraag heeft (mogelijk)

zich op een zo<ianige bescherming
beroept. Zoals hiervoor is
""~""""•g

van

Het

is naar het oordeel van het

HvJEUnoodzakeiijk om in

daarom

in dit

een

een uitspraak te kunnen

aan

8

het HvJEU voor te 1eg1;en.

Hethof

a:t\lracltltirtg van

beantwoording

vragen door

HvJEUvan

die, hieronder

de "",'""wiS zijn getbnnuleerd. "'""'"verdere besllss;ing

aan dat Hof voor te leggen prejudiciêle vragen,

worden aangehouden

8.
hof, recht doende

ver:welk:t het

hoger beroep:
Jusititie van

met be1re~ldrtg

de

vra,gen uitspra;ll< te doen:
1. (a) Verzet het

de smaak van een voedingsmiddel-

'?
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(b) Staat aan auteursrechtelijke bescherming in
letterkunde en kunst"

art. 2

weg dat het

"werken van

1 van de

voor alle lidstate:n

van de Unie verbindend is, weliswaar omvat "alle voortbrengselen op het gebiedvan
lettedcunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uit1drukkjing

dat
creaties

op

met het oog en/of het gehoorkunnen worde:n v,raargen.omen?

(c) Staan de (mogelijke) instabiliteit van een voedingsmiddel

karakt;er van

smaakervaring eraan in

subjectieve

om de smaak van een

voedingsmiddel als auteursrechtelijk beschermd werkaan
(d) Staat het stelsel van uitsluitende rechten en beperkingen, zoals geregeld in de

en met 5 van

artikelen 2

2001/29/EG, aan

auteursrechtelijke

bes,ehe:rmmg van de .smaak van een voedingsmiddel in de weg'?
2.

antv.oord op

(b) Welke

een vo<:dintgsrniddel!
op

auteursre1:htc:lijlce beschem1ing van

(a)

op de receptlaur van het voedingsmiddel?
Wat dient een

stelt een aut,eur:sre(:hte:lijk

een

beschermde smaak van een voedingsmiddel

hebben gecreêerd,

pnJeedUJ:e aan de rechter voor te

volstaan
leggen opdat

stellen? Kan

rechte:r, door te proeven en te ruiken, zich een eigen oordeel erover
voor

vormt

auteursrechtelijke be~;ch1emlin!!?

een

omschrijving te geven van de creatieve keilZes in de smaakcompositie
~"''"'"t"'.. op

waarvan de smaak als eigen intellectuele scttepping

kart worden aangemerkt?
(d)

de rechter in een inb,re~lkproc:ed1:rre vast

vmldillgsJmi<!del van de gedaagde partij zodanig overeenstemt met de smaak van
voedingsmiddel van

dat

is van aut,eur:;rec:hti.nbreuk

tot,lalindiuklKen van

beide smaken
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Justitie van de Europese Unie naar aarlleidi.J11g van.

tot het

verzoe:k uitspraak heeft gedaan;

mrs.

F

IS m teg;en1NQ()fd:tgheid van de griffier in het openbaar litg,eSJ:ll'01cen op

mei

