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Bescherming van 'business methods' 
door auteurs- en merkenrecht ?
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Intellectueel KapitaalIntellectueel Kapitaal

Waarde Creatie

Menselijk kapitaal

• Kennis
• Ervaring
• Vaardigheden
• Ideeën

Exploitatie

Immateriële activa

• Documentatie
• Databanken
• Methode
• Know how

Intellectuele
Eigendom

Codificatie
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ICIntellectual Capital
(Unique Assets)

Value Extraction
Intellectual Assets

• Documents
• Databases
• Methodologies
• Know how

Intellectual
Property

Value Creation
Human Assets

• Knowledge
• Experience
• Skills
• Creativity

Complementary Business Assets
(Differentiable Assets)
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Structural Capital
(Generic Assets)

© Sullivan, 1998
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Gecodificeerde kennis
Gecodificeerde kennis

Immateriële activa
• Kennis inzake werkwijzen (business methods)
• Documentatie, handleidingen
• Geheime marketingdata: klantengegevens - prijsinformatie
• Geheime technische kennis

Intellectuele Eigendom:
• Octrooi
• Auteursrecht
• Databankenrecht
• Merkenrecht
• Know How bescherming (quasi IE-recht)
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Octrooirechtelijke banvloek
Article 52 EPC
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the 
meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing 

games or doing business, and programs for computers;
(d) presentations of information.

(3) “as such”-limitation
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Business methods

Octrooirechtelijk vogelvrij ondanks: 
nieuwheid en inventiviteit vereiste
Nawerkbare publicatie vereiste
Maximaal 20 jaar bescherming
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Business Methods

Alternatief: Bescherming als bedrijfsgeheim
Inclusief ‘triviale’ kennis
Geen inspiratie voor derden
Onbeperkte duur
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Intellectuele EigendomIntellectuele Eigendom

Techniek

Octrooi

“Uitgezonderd bij
merk, model, 
auteursrecht”

Cultureel

Auteursrecht

“Bescherming van 
vorm maar niet van 
inhoud”
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De Praktijk

The proof of the pudding is in the eating

ofwel: food for thought
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Technologie: 
voor praktische doeleinden toepasbare       
natuurwetenschappelijke kennis 

Business method: 
voor praktische doeleinden toepasbare kennis

Software als grensvervager:
Instructies aan een machine
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IEPT20070905, Rb Amsterdam, Gallup v Nipo

“Daargelaten de vraag voor wie Stapel in 
1947 het woordmerk 'Gallup' heeft
geregistreerd, is de rechtbank van oordeel
dat, gelet op het bovenstaande, IAPOI, 
GIRI en Gallup International met hun
leden altijd afspraken hebben gemaakt
over het gebruik van de naam Gallup. Een
gebruik dat voor de organisaties en haar
leden vrij stond, met dien verstande dat
het recht op gebruik eindigde als het 
lidmaatschap eindigde en slechts in elk 
land één organisatie de naam mag
gebruiken.”
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www.gallup.com
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IEPT20070906, Rb Amsterdam, Greenleaf

“Niet in geschil is dat de stichting Maris
in ieder geval tot 2003 als 
vertegenwoordiger van The Greenleaf
Center in Nederland is opgetreden. 
Evenmin is in geschil dat zij tot 2003 het 
recht had de naam en het logo van The 
Greenleaf Center te gebruiken.”

Verstrijken 5-jaars termijn voor depot te
kwader trouw verhindert niet actie ex 
artikel 6:162 BW
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IEPT20070808, Rb Arnhem, Rijnconsult en 
HBDI
“Hoe het precies zit met het auteursrecht
op de vragenlijst, de diagrammen en het 
handboek wordt na de uitleg door 
Rijnconsult en Hermann France niet hele-
maal duidelijk. Het auteursrecht zal
worden beheerst door het recht van North 
Carolina of de Verenigde Staten. Of het 
naar dat recht mogelijk is een auteursrecht
te splitsen in een recht voor de Verenigde
Staten en een recht voor Europa is de 
rechtbank niet bekend.”
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IEPT20060224, HR, Technip Kinetisch 
Stroomschema
“Waar het kinetisch schema het 
productieproces van ethyleen en propyleen in 
de petrochemische industrie schematisch in 
onder andere een verzameling chemische 
reactievergelijkingen weergeeft, en de aldus in 
het schema opgenomen chemische 
reactievergelijkingen op zichzelf slechts een 
hoeveelheid objectieve wetenschappelijke 
gegevens vormen, die als zodanig niet voor 
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking 
komt, heeft het hof terecht onderzocht of de 
selectie van die gegevens met het oog op het 
al dan niet opnemen ervan in het kinetisch 
schema, een eigen, oorspronkelijk karakter 
heeft en het persoonlijk stempel van de maker 
draagt.”
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IEPT20060224, HR, Technip Kinetisch 
Stroomschema
“Uit (…) valt niet af te leiden dat het hof 
zou hebben miskend dat aan dit vereiste 
kan zijn voldaan indien de selectie ten 
behoeve van het kinetisch schema van een 
groot aantal chemische componenten en 
reacties uit een veel groter (schier 
oneindig) aantal van dergelijke 
componenten en reacties is gebaseerd op 
wetenschappelijke of technische kennis, 
inzicht en ervaring, terwijl de selectie 
betrekking heeft op objectieve 
wetenschappelijke gegevens en 
wetmatigheden en gericht is op doeleinden 
van wetenschappelijke of technische 
aard.”
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IEPT20030904, Hof Den Haag, Scientology

“Nu Spaink en de Providers hun stelling onvoldoende hebben 
geconcretiseerd en/of onderbouwd en nu ook niet is gebleken 
dat wat het kennis nemen van OT II en OT III betreft er voor 
leden ook tegenover derden (niet-leden) geen 
geheimhoudingsplicht bestond en evenmin dat die documenten 
zonder beperking ook voor derden ter inzage waren, passeert 
het hof het bewijsaanbod van Spaink en de Providers als 
onvoldoende gesubstantieerd en gaat het hof ervan uit dat de 
leden geen toestemming hadden die werken onbeperkt, dus 
ook onder derden, te verspreiden”
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IEPT20030904, Hof Den Haag, Scientology

artikel 10 EVRM als veiligheidsventiel
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Business methods

Auteursrechtrecht: 
Lage eisen oorspronkelijkheid
Kan publicatie blokkeren
Minimaal 70 jaar bescherming
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Hugenholtz, NJB 2008  7 (IE-Diner 2008):
Auteursrecht op alles

“Hoewel de HR over feitelijkheden natuurlijk niet mag
oordelen, heeft hij recent ruim baan gegeven aan de 
auteursrechtelijke bescherming van triviale
kinderspelletjes (waaronder vier op 'n rij en zeeslag), 
een kinetisch schema voor de productie van ethyleen en 
propyleen, de geur van een parfum en het ontwerp van 
eenvoudige vakantiewoningen.”
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Hugenholtz, NJB 2008  7 (IE-Diner 2008): 
… is een auteursrecht van niets

Auteursrecht wordt gereduceerd tot privacyrecht. (…) Een bijzonder
sterk privacyrecht (…) tot 70 jaar na de dood van de maker. 

Een oeverloos auteursrecht is niet alleen een bedreiging voor de 
informatievrijheid en de vrijheid van mededinging, maar ook voor het 
auteursrecht zelf.  (…) de belangrijke bijdrage die hun prestaties
leveren aan het algemeen cultuurgoed. Auteursrechtelijke bescherming
van chemische formules, geurtjes en geleuter ondermijnt deze
argumentatie.

De sleutel ligt in standaardarrest uit 1946. De raad overwoog 'dat
alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot 
zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet'.

IEPT19460628, HR, Van Gelder v Van Rijn 
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The devil is in the detail


