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Beschikkingen

BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot instemming met de toepassing van artikel
13, lid 1, van de Benelux-Overeenkomst M (70) 7 op het gebied van de jacht en de
vogelbescherming – M (2014) 3

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,
Gelet op artikel 13 van Benelux-Overeenkomst M (70) 7 op het gebied van de Jacht en de Vogelbescherming, ondertekend te Brussel op 10 juni 1970, zoals gewijzigd bij Protocol M (77) 8 van
20 juni 1977 (hierna: de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogelbescherming),
Overwegende het standpunt van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden dat Nederland als
gevolg van de bepalingen van de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogelbescherming, zoals uitgelegd
door het Benelux-Gerechtshof in zijn uitspraak van 22 maart 2013 (A 2011/2/10), onnodige
beperkingen ondervindt bij de uitvoering van het beheer van in het wild levende populaties van
wildsoorten en bij de bescherming tegen schade, veroorzaakt door wild,
Overwegende het verzoek van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden van 3 september
2013 met het oog op de toestemming van het Comité van Ministers om met toepassing van artikel 13
van de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogelbescherming Nederland toe te staan dat van de
bepalingen van de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogelbescherming wordt afgeweken voor zover
dit nodig is in het belang van de wetenschap, van het natuurbeheer of tot voorkoming van schade,
Overwegende dat de betrokken Regeringen van het Koninkrijk België en de Regering van het
Groothertogdom Luxemburg het wenselijk achten dat ook zij van dezelfde toestemming als waar
Nederland om verzoekt, kunnen genieten, voor zover nodig,
Heeft het volgende beslist:
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Artikel 1
1. Het Comité van Ministers verleent toestemming aan de Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden, aan de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en aan de Regeringen van
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het Koninkrijk
België om afwijkingen toe te staan van de artikelen 2, 3 en 4 van de Benelux-Overeenkomst M
(70) 7 op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel op 10 juni
1970, zoals gewijzigd bij Protocol M (77) 8 van 20 juni 1977, voor zover dit nodig is in het belang
van de wetenschap of van het natuurbeheer of tot voorkoming van schade.
2. De toestemming, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend onder voorwaarde dat handelingen
waarop de afwijking betrekking heeft, voor het overige worden verricht in overeenstemming met
de toepasselijke eigen wettelijke bepalingen van de betrokken Benelux-partner.

Artikel 2
Wanneer een Regering afwijkingen toestaat zoals bedoeld in artikel 1, geeft zij daarvan kennis aan
het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, die de andere Regeringen daarvan op de hoogte
stelt.

Artikel 3
Deze Beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

GEDAAN te Den Haag, op 5 maart 2014.

De voorzitter van het Benelux Comité van Ministers,

F. TIMMERMANS
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Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij Beschikking M (2014) 3 van het Comité van
Ministers tot instemming met de toepassing van artikel 13, lid 1, van de Benelux-Overeenkomst M
(70) 7 op het gebied van de jacht en de vogelbescherming
Op 4 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het Koninkrijk
der Nederlanden twee uitspraken (201100944/1/A3-A en 201012263/1/A3) gedaan over de
toepassing van de Benelux-Overeenkomst M (70) 7 inzake de jacht en de vogelbescherming (hierna:
de Overeenkomst) in Nederland. De Raad van State constateert daarin dat Nederland de bepalingen
uit die Overeenkomst ook moet toepassen wanneer wildsoorten in de zin van de Overeenkomst
worden gevangen of gedood met het oog op het voorkomen van schade. Zij volgt daarin het door het
Benelux Gerechtshof op 11 maart 2013 gewezen arrest in de zaak A 2011/2.
Deze twee uitspraken hebben onwenselijke gevolgen in Nederland voor de praktijk van het beheer
van in het wild levende populaties en het voorkomen van schade, veroorzaakt door deze dieren. De
Nederlandse praktijk van beheer en schadebestrijding strekt tot bescherming van belangen zoals
volksgezondheid, openbare veiligheid en verkeersveiligheid. Die belangen staan onder toenemende
druk als er in Nederland niet effectief maatregelen getroffen kunnen worden. De Regering van het
Koninkrijk der Nederlanden heeft zich daarom genoodzaakt gezien om, met een beroep op artikel 13
van de Overeenkomst, maatregelen te nemen teneinde te verzekeren dat het bevoegd gezag
toestemming kan blijven geven voor het beheer van in het wild levende populaties en het bestrijden
van schadeveroorzakende dieren in overeenstemming met de toepasselijke nationale wettelijke
bepalingen, in het bijzonder de Nederlandse Flora- en Faunawet die onder andere de Vogel- en
Habitatrichtlijnen van de Europese Unie ten uitvoer legt. Artikel 13, tweede lid, van de Overeenkomst
geeft de Regeringen van de Benelux-landen het recht om in dringende gevallen eenzijdig afwijkende
maatregelen te treffen voor een tijdvak van maximaal drie maanden. De secretaris-generaal van de
Benelux Unie heeft op 10 december 2013 kennis gegeven van de maatregelen van Nederland aan de
betrokken Regeringen van het Koninkrijk België en aan de Regering van het Groothertogdom
Luxemburg.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden past de maatregelen toe in afwachting van een
toestemming van het Comité van Ministers op grond van artikel 13, lid 1, van de Overeenkomst voor
een duurzame afwijking.
Het Comité van Ministers overweegt dat het steeds de gezamenlijke bedoeling van de Beneluxpartners is geweest dat iedere Regering de nodige maatregelen kan blijven nemen met het oog op de
uitoefening van bestrijding van in de zin van de Overeenkomst als wild gerangschikte dieren, met
name waar deze gericht is op het bestrijden van bepaalde door deze dieren veroorzaakte schade dan
wel het veiligstellen van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, alsmede de veiligheid van
het luchtverkeer, die door deze dieren in gevaar kunnen worden gebracht. Nu de bepalingen van de
Overeenkomst in de weg blijken te staan aan het treffen van dergelijke maatregelen, moet
Nederland worden toegestaan om de maatregelen, waar nodig, in afwijking van de Overeenkomst te
treffen.
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Derhalve stemt het Benelux Comité van Ministers in met de door de Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden gewenste afwijkingen, waarbij zij van mening is dat de draagwijdte van deze
afwijkingen de handhaving van de verplichtingen betreffende de uitoefening van de jacht niet
ondermijnt. Het Comité van Ministers acht het voorts wenselijk dat ook de Luxemburgse en de
Belgische Gewestelijke Regeringen, indien specifieke omstandigheden die Regeringen daartoe
nopen, dergelijke afwijkingen van de bepalingen van de Overeenkomst moeten kunnen toestaan met
het oog op de uitoefening van bestrijding. Deze mogelijke afwijkingen (thans niet voorafgegaan door
een afwijking op grond van artikel 13, lid 2, van de Overeenkomst zoals voor de Nederlandse
Regering) vallen onder het toepassingsgebied van onderhavige beschikking. Zij dienen evenwel door
de Regering die de afwijkingen toestaat via het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie ter kennis
worden gebracht van de andere Regeringen.
De Benelux-partners wensen eveneens het belang te benadrukken van een in voorbereiding zijnde
wijziging van de Overeenkomst zelf ter ondervanging van de gevolgen voor Nederland van de
bovenvermelde jurisprudentie en van mogelijke gelijkaardige gevolgen voor de andere Beneluxpartners van de toepassing van de Overeenkomst zoals uitgelegd door het Benelux-Gerechtshof in
zijn arrest in de zaak A 2011/2.
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Arresten

BENELUX-GERECHTSHOF – Zaak A 2013/1 – PARFUMERIE ICI PARIS XL nv tegen PUBLICATIONS
FRANCE MONDE nv – 19 februari 2014

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2013/1 het volgende arrest gewezen.
1.
Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een
Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 (verder te noemen: het Verdrag) heeft het Hof van Cassatie
van België in een arrest van 11 januari 2013, gewezen in de zaak C.11.0607.N van nv Parfumerie ICI
Paris XL tegen nv Publications France Monde, een vraag van uitleg gesteld met betrekking tot artikel
2.17, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).
…
3.
Het Hof van Cassatie oordeelt dat een uitleg van artikel 2.17, eerste lid, BVIE noodzakelijk is
om uitspraak te kunnen doen. Bij arrest van 11 januari 2013 heeft het de zaak aangehouden totdat
het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag:
“Moet artikel 2.17, eerste lid, BVIE, in het licht van de arresten A 2005/1 en A 2008/1, zo worden
uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe
feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde
oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE (het Benelux‐Bureau voor de
Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), n.v.d.r.)?”
…
De plaatsvervangend advocaat-generaal D. Thijs heeft op 18 september 2013 een schriftelijke
conclusie genomen.
…
Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 11 januari 2013 gestelde vraag.
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Verklaart voor recht
10.
Artikel 2.17, eerste lid, BVIE dient zo te worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke
beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in
het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het
BBIE.

Aldus gewezen op 3 februari 2014 door de ridder J. de Codt, president, E.J. Numann, eerste
vicepresident, L. Mousel, tweede vicepresident, C.A. Streefkerk, G. Santer, E. Dirix, A. Fettweis,
rechters, I. Folscheid en A.H.T. Heisterkamp, plaatsvervangende rechters,
En uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 19 februari 2014, door de heer J. de Codt,
voornoemd, in aanwezigheid van de heren D. Thijs, plaatsvervangend advocaat-generaal en A. van
der Niet, hoofdgriffier.

A. van der Niet

J. de Codt
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Prejudiciële vragen

BENELUX-GERECHTSHOF – Zaak A 2013/2 – MONTIS DESIGN bv tegen GOOSSENS MEUBELEN bv –
Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij arrest van de Hoge Raad der Nederlanden
inzake Montis tegen Goossens

De Hoge Raad der Nederlanden, eerste kamer, heeft bij een in bovengenoemde zaak (12/02029)
gewezen arrest van 13 december 2013 – ontvangen ter griffie van het Benelux-Gerechtshof op 16
december 2013 – dit Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitleg met
betrekking tot de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna: BTMW).
“1.
Dient het vervallen van art. 21 lid 3 (oud) BTMW, per 1 december 2003, krachtens het
Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW aldus te worden uitgelegd – mede gezien de
noodzaak van een uitleg conform de Beschermingstermijnrichtlijn (Richtlijn 93/98/EEG van de Raad
van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht
en van bepaalde naburige rechten, PB L 290 van 24.11.1993, blz. 9, n.v.d.r.) – dat het auteursrecht
ten aanzien van een werk van toegepaste kunst dat voor 1 december 2003 is vervallen wegens het
niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring, als blijvend vervallen geldt, dan wel op enig
tijdstip is herleefd?
2.
Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat het auteursrecht op enig tijdstip is herleefd, met
ingang van welk tijdstip is dat dan het geval:
(a)
het tijdstip waarop het auteursrecht ingevolge art. 21 lid 3 (oud) BTMW bij gebreke van een
instandhoudingsverklaring is vervallen,
(b)
het tijdstip genoemd in art. 10 lid 2 in verbinding met art. 13 lid 1
Beschermingstermijnrichtlijn,
(c)
het tijdstip waarop art. 21 lid 3 (oud) BTMW is vervallen, of
(d)
een ander tijdstip?”

SECRETARIAAT-GENERAAL
Regentschapsstraat 39
1000 Brussel

Het Benelux Publicatieblad wordt uitgegeven door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie en is
verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans.
Op de website www.benelux.int kunt u het Benelux Publicatieblad raadplegen en kunt u zich inschrijven voor
de mailinglist. U vindt er eveneens de regelgeving van de Benelux Unie.

