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Rechtsvragen 

Rechtsvraag (294) Intellectuele eigendom 

Dr.mr. M.S.C. Bakker* 

Timmermans, Schaafsma, Boorman en Van der 
Pen hebben in december 1975 een maatschap op
gericht. 

Alie vier zijn zij vormgevers en maken design 
meubelen, interieur-elementen (lampen) en 'heb
bedingetjes'. Het merendeel van hun ontwerpen 
wordt ook daadwerkelijk in productie genomen 
voor rekening en risico van de maatschap. Orn 
redenen van artistiek idealisme leggen de maat
schapsleden niets vast omtrent tekening- en mo
delrechten, exploitatierechten en dergelijke. 

In mei 1999 besluit Van der Pen uit de maat
schap te stappen en hij deelt de anderen mee dat 
hij als ontwerper actief blijft. Per 1 juni treedt hij 
uit. Op grond van de maatschapsovereenkomst 
zijn de overige maten van mening dat Van der 
Penna uittreding geen (exploitatie)rechten heeft 
ten aanzien van de ontwerpen die hij tijdens zijn 
deelname aan de maatschap heeft gemaakt. 

Artikel 12 van de maatschapsovereenkomst 
luidt namelijk: 

a in geval van uittreding van een van de leden 
van de maatschap zullen de overige maten de 
maatschap voortzetten; 

b alle industriele en intellectuele rechten zullen 
achterblijven bij de voortzettende maten. 

In september 1999 richten Timmermans, Schaaf
sma en Boorman de BV Ars Pauperibus op, waar
mee zij hun activiteiten voortzetten die ze voor
heen als maatschap verrichten. Zij dragen ook 'al
le hen toekomende rechten van intellectuele eigen
dom' over aan de BV. 

In oktober 2000 besluiten Timmermans, 
Schaafsma en Boorman om ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van de samenwerking een 
CD-rom uit te brengen waarop alle producten die 
in de loop der tijd door de (leden van de) maat
schap zijn ontworpen en op de markt gebracht, 
staan afgebeeld. Bovendien zijn de afbeeldingen 
op te vragen naar kleur, dan wel naar grootte, dan 
we! naar maker, dan wel naar type. 

• Martijn Bakker is docent intellectueel eigendomsrecht 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Techni-

De BV Ars Pauperibus geeft opdracht voor 
het samenstellen en de productie aan een kleine 
producent, Art-CD VoF. Een van de vennoten 
in die VoF is mevrouw Zwarts, toevallig de ex
partner van Van der Pen, die in 1992 van Van 
der Pen gescheiden is. De CD zal worden ver
pakt in een zeshoekig doosje dat heel sterk lijkt 
op een sierverpakking voor luxe bierviltjes waar
voor Van der Pen in 1988 het ontwerp en een 
proefmodel heeft gemaakt maar dat destijds niet 
in productie is genomen. 

Van der Pen is tegen dat CD-project en hij 
wendt zich tot u om advies. Bij de door u gear
rangeerde voorbesprekingen beroepen Timmer
mans, Schaafsma en Boorman zich op de toen
malige maatschapsovereenkomst (met name art. 
12), en mevrouw Zwarts laat weten dat zij en 
Van der Pen indertijd in volledige gemeenschap 
van goederen waren getrouwd en dat het idee 
van een zeshoekig doosje voor bierviltjes van 
haar afkomstig was. Zij stuurt ten bewijze van 
haar stelling haar schetsen naar u op. 

Van der Pen wordt steeds bozer en wil dat u 
via rechterlijke tussenkomst het hele CD-project 
laat stopzetten. 

- Hoe beoordeelt u de positie van Van der Pen, 
BV Ars Pauperibus en mevrouw Zwarts? 

- Wat kunt u in een aan te spannen procedure 
- met redelijke kans op succes - vorderen 
en op welke gronden? Geef daarbij ook aan 
wat u (alsnog) buiten de procedure laat. 

Uw antwoord kunt u tot 15 april 2001 zenden 
aan dr.mr. M.S.C. Bakker, e-mailadres: m.bak
ker@jur.kun.nl. De beantwoording zal geplaatst 
worden in het juli/augustusnummer 2001. 

Zoals gebruikelijk komt de beste student-in
zender in aanmerking voor een boekenbon van 
f 100,- plus een keuze uit het Ars Aequi Libri
fonds. De inzenders worden verzocht aan te ge
ven aan welke universiteit zij studeren. 

sche Universiteit Eindhoven. 
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