
De voornaamste winst
voor Apple is dat
Samsung wordt
gedwongen afstand
te nemen van de iPad

Apple: ‘Samsung maakt iPad na’
Stef Severt
............................................................Amsterdam
...............................................................

Het Amerikaanse computerbe-
drijf Apple heeft zijn Zuid-Kore-
aanse concurrent Samsung voor
de rechter gesleept, op beschuldi-
ging van het schenden van paten-
ten. Volgens Apple lijken de
smartphones en Galaxy-tablets
van Samsung qua uiterlijk ver-
dacht veel op de iPhone en iPad,
waarmee Apple momenteel flink
aan de weg timmert.

Het is de eerste rechtszaak die
Apple, marktleider op het gebied
van tablets, aanspant vanwege een
inbreuk op de patenten voor de

iPad. De zaak is vorige week aan-
hangig gemaakt bij het gerechts-
hof in San Jose.

Apple spreekt in de aanklacht
van het ‘slaafs kopiëren’ van zijn
technologie, gebruikersinterface
en het onderscheidende ontwerp
van zijn producten. Bij de iPad gaat
het met name om de vorm van de
tablet met zijn ronde hoeken, het

uiterlijk van de icoontjes waarmee
applicaties kunnen worden opge-
start, en de verpakking.

Juristen van Louwers advocaten
in Eindhoven, gespecialiseerd in
intellectueel eigendomsrecht, ge-
ven Apple een goede kans, met de
aantekening dat Amerikaanse
wetgeving op dit punt wat kan af-
wijken van Europese regels.

De voornaamste winst die Apple
in elk geval boekt, is dat Samsung
wordt gedwongen voldoende af-
stand te nemen van de iPad, zegt
Marianne Korpershoek, partner
bij Louwers. ‘Reken maar dat
Samsung hier nerveus van wordt.’

Het is niet de eerste patentzaak

die wordt aangespannen in de lu-
cratieve markt van de smart-
phones en tabletcomputers. In ta-
blets heeft Apple nu een markt-
aandeel van circa 70%. Samsung is
met een aandeel van 17% de groot-
ste concurrent.

Saillant detail is dat Samsung
chips levert aan Apple voor zijn
MacBook en A4- en A5-processors.
‘Ik kan me voorstellen dat de
rechtszaak als wisselgeld wordt ge-
bruikt’, zegt Korpershoek.

De aanklacht komt een week
voor de lancering van de nieuwe
Galaxy-tablet in Nederland.
Samsung zou juridische tegen-
stappen overwegen.

‘Dezelfde kleur en
rechthoekige 
vorm met platte 
achterkant’
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Apple vindt de Samsung Galaxy- 
tab te veel op zijn iPad lijken

Patentbreuk?

‘Icoontjes voor 
muziek, bellen, 
sms’en en 
contacten lijken 
op elkaar’

‘Gebaren om 
apparaat met de 
hand aan te sturen 
(zoomen, scrollen 
en selecteren) 
zijn identiek’
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