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a O? in, op re Telegraaf na.

heeft echter wel nog een buitengewoon
wakkere nieuwssÎte. Maar dat kost ze wc)

niet te concurreren 'met van de overheid
:.Ifh~nh.l;jke media zoaJs de publieke

Msalabim:veldwenenl

veel geld. De resultaten van De Telegraaf
zijn dan ook nog slechter dan de resultaten
van PCM; betnorrnale resUltaat daalde met

omroep. terwijl het bedrijfsleven op eigen
kracht nieuwe media-activiteiten
IIl()et
financieren.' Het lijktwd of De Telegraaf
zich op radio of televisie wil storten want

bet inklappen van de intemetluchtbd,
;en JandeIijl:e kranten.
bijvoorbeeld
:M. bet geloofin de digitale krant re hebQ verloren
en er niets meer in re willen
resteren. Dat was re merken aan de actie
loom PIM, PCM Interactieve Media. De
geverij van de vijf grootste kranten van
derland stapte te laat in en hield er al (te?)
leS mee op. Kranten staan bekend om
n conservatieve houding en betlijkt daarx nietvreemd dat ze bet zo snel mogelijk
er in de oude economie zochten.. Mur of
t slim was? Een bedrijf als PCM zou
melijk juist enorm

moeten

profiteIm

32 miljoen euro tot 16,5 miljoen euro. Niet
dat die van PCM goed zijn. Ook daar is een
verlies in het netto bedrijfsresultaat
te
bespeuren over 2001 van }1,2. procent ten
opzichte van het jaar ervoor. Beide bedrij.
ven hebben een personeelsstop aangekon.
digd. Vooral voor Holding De Telegraafwas
dat bijzonder, zelfs nog nooit vertoond. Net
als de persconferenties die het bedrijfsinds
kort geeft.. Nood doet vernieuwen.. Maar de
grootste krant van Nederland is er daarmee
nog niet. Volgens directielid Fred Arp is er
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wat betreft kranten is er nog geen publiek
dagblad te bekennen. De overheid moet
eerst maar eens voor een betrouwbaar eco'
nomisch klimaat zorgen, waardoor consu·
mellten weer geld overhouden voor een
abonnementje NRC ofTeiegraaf. Én dat ver·
trouwen moeten we nog maar e'Yen bezien
met het nieuwe kabinet!

Juridisch

De introduc:tievan het Europese model
Aanvang 200} (de precieze datum is nog onbekend) wordt het mogelijk om door middel van
één aanvraag, volgens één procedure en krachtens één regeling, één recht op een model te
verkrijgen dat in de gehele EU geldig is. Dit is het gevolg van een Verordening van de Raad
van de EU. Sinds I januari 1975 is het al mogelijk in de Benelux een nieuw uiterlijkvaneen
voortbrengsel dateen gebruiksfunctie heeft als ~\-f'T1;ngof model te beschermen. Ookis het
reeds tientallen}aren mogelijk om bij de WJPO te Genève. Zwiterland, modeIbeschenning
te verkrijgen voor een aantal bij een verdrag aanges10ren landen. Maar één recht op een
model voor de geheJe EU kon nog niet worden verkregen. Een tafel. een verpakkWg. een
fluitketel, een stoel, een plantenbak. een bed. een kinderltapperstoel en het profiel van een
fietsband zijn zomaar wat voorbeelden van voorwerpen waarvan de verschijningsvonn kan
worden beschennd. Om voor beschenningals
zogenaamd Gemeenschapsmodel
(Europees
model) in aanmerking te komen moet het model op het moment van depot nieuw zijn eneen
eigen karakter hebben. Hl!!: uiterlijk mag daarbij niet uitsluitend door de technische functie
worden bepaald. Bij een ingw:hreven Gmleenschapsmodel
is de beschermingsduurmaxi.
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Wtnllielminder.Ditisdespecillisotillwoormee
heehbereikt. Eenlormuiewoorinkope~\'(Jno.o.
'Under!ijk,wontWeDstorweetwotinkope~willen:
indem.Zooderrompslomp,londefoverheod.
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ma.al 25 jaar (s x 5 jaar). De houder ervan kan ondermeer optreden tegen derden die een
voortbrengsel op de markt brengen dat (al dan niet) ~
gelijkenis vertoont met het
geregistreerde model De Verordening ziet ook op een zogenaamd niet-ingeschreven
Gemeenscbapsmodel
Indien een voortbrengsel wordt ontwikkeld met een nieuw (niet uitsluitend door de techniek bepaald) uiterlijk en een eigen bnkter kan daarop gedurende 3
jaar een modelrecht worden geclaimd zonder dat een depot is vereist. Op basis van een dergelijk modelrecht kan evenwel slechts opgetreden worden tegen derden die het yoortbrengsel te kwader trouw exact namaken. Een beroep op een niet·ingeschreven model kan reeds
worden gedaan vanaf 6 maart 2002, de datum van inwerkingtreding van de Verordening.
Kortom: de mogeIijkbedenom producten te beschermen zijn weer uitgebreid.
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