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VACATURES & ADVERTENTIES 
 

Per direct gezocht: 
ADVOCAAT-

MEDEWERKER voor de 
Praktijkgroep Intellectuele 
Eigendom, Reclame & 
Mediarecht.  Profiel:  
4 tot 7 jaar werkervaring als 
advocaat; Kennis en 
ervaring op het gebied van 

het intellectuele eigendomsrecht (met name merken-, 
modellen- en auteusrecht) en het procesrecht;  Goede 
beheersing van de Engelse taal. Bij interesse graag uw 
sollicitatie (incl. curriculum Vitae) sturen aan Bingh 
Advocaten, mr drs L. Bakers , Byzantium, 
Stadhouderskade 14A (1054 ES) te Amsterdam of per 
e-mail aan bakers@bingh.com. 
 

To advise on all aspects of 
the creation, maintenance, 
protection and enforcement 
of adidas Group trade 
marks, patents and designs 
(adidas, Reebok, Rockport, 
CCM, Taylor Made, 
Ashworth, Adams, Five 

Ten), in designated countries and regions. 
 
Which ‘uses’ of a work can 
an author protect and which 
exclusive economic rights 
under copyright can she rely 
upon to exercise this control? 
There was a time when the 
answer was straightforward, 
but with each major 
technological development it 

takes a while before the legal protection is recalibrated 
to the new situation, the techniques and the new 
economic exploitations they enabled. Today the 
understanding of the uses protected under copyright has 
become bewilderingly complex because of digital 
technologies and the profound changes they brought to 
the world we live in. This book offers a thorough 
analysis of the question of the scope of protection 
under current international and European law, one 
cannot find a clearer explication – or more useful 
recommendations – than in this book. 
 

 
 
 
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 
 
Auteursrecht 
 
B9 13045. Conclusie AG Cruz Villalón over heffing 
thuiskopie op geheugenkaarten van mobiele telefoons 
“Richtlijn 2001/29 moet evenwel aldus worden 
uitgelegd dat deze zich verzet tegen de wettelijke 
regeling van een lidstaat die voorziet in de heffing van 
de thuiskopievergoeding op verwijderbare 
informatiedragers, zoals geheugenkaarten van mobiele 
telefoons, ter financiering van de billijke compensatie, 
terwijl de heffing op niet-verwijderbare dragers welke 
deel uitmaken van apparaten of installaties die 
specifiek zijn ontworpen en worden gebruikt als 
informatiedragers voor privédoeleinden wordt 
uitgesloten, zonder dat deze uitsluiting objectief 
gerechtvaardigd is.” 
 
 
 
 
 
 

http://www.boek9.nl/
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/conclusie-ag-cruz-villalon-over-heffing-thuiskopie-op-geheugenkaarten-van-mobiele-telefoons
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Merkenrecht  
 
Onderscheidend vermogen door inburgering 
countourloze kleurmerken kan niet enkel blijken uit 
opinieonderzoek 
IEPT20140619, HvJEU, Oberbank en Santander 
Consumer Bank v DSGV 
Merkenrecht. Onderscheidend vermogen door 
inburgering van contourloze kleurmerken kan niet 
enkel blijken uit opinieonderzoek met 
herkenningsgraad van minstens 70%. Wanneer lidstaat 
geen gebruik heeft gemaakt van mogelijkheid om 
inburgering ook na (aanvrage van) inschrijving van 
merk te laten plaatsvinden, kan onderscheidend 
vermogen slechts vóór datum van indiening 
inschrijving worden verkregen. Merk kan in dat geval 
nietig worden verklaard wanneer houder ervan niet in 
slaagt om aan te tonen dat vóór datum indiening 
onderscheidend vermogen is verkregen.  
 
B9 13037. Gemeenschapsmerk SENSUS normaal 
gebruikt voor o.a. matrassen, matrasvullingen en 
hoofdkussens 
OHIM Cancellation Division, no. 8303 C, 30 mei 2014, 
Swiss Sense v Recticel. Merkenrecht. Swiss Sense roept 
op grond van artikel 51(1)(a) GMeV het verval van het 
Gemeenschapswoordmerk “SENSUS” van Recticel in, 
wegens het ontbreken van normaal gebruik. Op grond 
van de door Recticel overgelegde facturen en catalogi 
oordeelt het OHIM dat Recticel wel normaal gebruik 
van haar merk heeft gemaakt in o.a. Nederland, België, 
Luxemburg, Zweden en Frankrijk voor een deel van de 
waren waarvoor het is ingeschreven, onder meer 
matrassen, matrasvullingen en hoofdkussens (klassen 
17 en 20). De relevante stukken leveren echter geen 
normaal gebruik op voor meubilair (klassen 10, 17 en 
20), zodat het merk als vervallen dient te worden 
aangemerkt voor deze waren. 
 
Dreiging inbreuk op Postbike merk, gezien 
aankondiging ter zitting om voorraad in toekomst te 
verkopen 
IEPT20140617, Rb Rotterdam, Postbike v DBG 
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. 
Postbike 2013 merk niet louter beschrijvend, wegens 
ongebruikelijke combinatie “post” en “bike”. Geen 
depot te kwader trouw, wegens voor-voorgebruik van 
rechtsvoorgangers Postbike. Geen (merk)inbreuk in het 
verleden, gezien verkoop fietsen vóór inschrijving 
Postbike 2013 merk en geen wanprestatie. Wel dreiging 
van toekomstige inbreuk, gezien aankondiging DBG ter 
zitting om in toekomst voorraad Postbike fietsen aan 
derden te verkopen. Geen misbruik van 
recht/onrechtmatig handelen, gezien situatie die lijkt op 
licentieverhouding. Reputatieschade wegens slechte 
accu’s in elektrische fietsen onvoldoende onderbouwd. 
 

Geen beroep op BVIE, omdat woord 
“Dealerverzekering” niet als Beneluxmerk is 
ingeschreven 
IEPT20140429, Rb Zeeland-West-Brabant, 
Dealerdiensten 
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Geen beroep op 
BVIE, omdat woord “Dealerverzekering” niet als 
Beneluxmerk is ingeschreven (maar als 
Gemeenschapsbeeldmerk). Geen handelsnaaminbreuk: 
niet gebleken dat onderneming van Dealerdiensten zich 
onder handelsnaam “Dealerverzekering” presenteert. 
Geen onrechtmatig handelen wegens gebruik 
afbeeldingen die zouden lijken op 
Gemeenschapsbeeldmerk “Dealer Verzekering”: geen 
overeenstemmende totaalindrukken. 
(Met dank aan Marlies Wiegerinck, Arnold + Siedsma) 
 
Normaal gebruik van "MATRA" merk in afwijkende 
vorm dat slechts marginale aanpassingen heeft 
ondergaan 
IEPT20140521, Rb Zeeland-West-Brabant, Matra 
Trading v Lagardere 
Merkenrecht. MATRA beeldmerk normaal gebruikt: 
afwijkende vormen van merk wijken slechts marginaal 
af van inschrijving, waardoor merk niet haar 
onderscheidend vermogen heeft verloren. Woord 
“MATRA” nog steeds dominant en wijze waarop 
woord is weergegeven heeft geen in oog springende 
wijzigingen ondergaan, net zoals de kleurstelling van 
het merk.  
(Met dank aan Fleur Folmer, NautaDutilh) 
 
Merkenrecht (GEU) 
 
Verwarringsgevaar tussen "JUNGBORN" en oudere 
merk "BORN" voor o.a. etenswaren 
IEPT20140611, GEU, Klingel v BHIM 
Merkenrecht. Beroep ingesteld door de aanvrager van 
het Gemeenschapswoordmerk „JUNGBORN” voor 
waren van de klassen 29, 30 en 32, tegen de beslissing 
van BHIM waarbij de inschrijving van dit merk 
gedeeltelijk werd geweigerd in het kader van de 
oppositie ingesteld door de houder van het nationale 
woordmerk „BORN” voor waren van de klassen 29, 30 
en 32. Het beroep wordt afgewezen. Omdat het oude 
merk in Duitsland is gedeponeerd, is het relevante 
publiek Duits. Er is sprake van verwarringsgevaar 
tussen het aangevraagde woordmerk “JUNGBORN” en 
het oudere merk “BORN” voor zover het o.a. 
etenswaren betreft. Het BHIM heeft terecht geoordeeld 
dat er sprake is van een gemiddelde mate van visuele 
en fonetische overeenstemming, en dat het soortgelijke 
goederen betreft.  Het Duitse publiek zal de term 
"Jung" begrijpen, maar de term "born" niet. Daarom 
neemt de term "born" een zelfstandige, 
onderscheidende plaats in in het aangevraagde merk. 
 
 

http://www.boek9.nl/
http://www.boek9.nl/items/iept20140619-hvjeu-oberbank-en-santander-consumer-bank-v-dsgv
http://www.boek9.nl/items/iept20140619-hvjeu-oberbank-en-santander-consumer-bank-v-dsgv
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/gemeenschapsmerk-sensus-normaal-gebruikt-voor-o-a-matrassen-matrasvullingen-en-hoofdkussens
http://www.boek9.nl/items/iept20140617-rb-rotterdam-postbike-v-dbg
http://www.boek9.nl/items/iept20140429-rb-zeeland-west-brabant-dealerdiensten
http://www.boek9.nl/items/iept20140429-rb-zeeland-west-brabant-dealerdiensten
http://www.arnold-siedsma.com/
http://www.boek9.nl/items/iept20140521-rb-zeeland-west-brabant-matra-trading-v-lagardere
http://www.boek9.nl/items/iept20140521-rb-zeeland-west-brabant-matra-trading-v-lagardere
http://www.nautadutilh.com/
http://www.boek9.nl/items/iept20140611-geu-klingel-v-bhim
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BHIM heeft terecht geoordeeld dat Nike niet heeft 
bewezen dat zij houdster is van oudere merk 
IEPT20140612, GEU, Nike v BHIM 
Merkenrecht. Terugverwijzing door het Hof van 
Justitie EU (IEPT20120119) na vernietiging. Nike 
claimt op grond van een cessie houdster te zijn van een 
ouder merk, waardoor de inschrijving van het 
woordmerk "R10" volgens haar zou moeten worden 
geweigerd. Het BHIM heeft op grond van de 
onderhavige transfer agreement terecht geoordeeld dat 
Nike niet heeft bewezen dat zij houdster is van het 
oudere merk, waardoor zij terecht niet-ontvankelijk is 
verklaard. 
 
Vijfstrepenbeeldmerk van K-Swiss mist 
onderscheidend vermogen 
IEPT20140613, GEU, K-Swiss v BHIM 
Merkenrecht. Beroep ingesteld door de houder van het 
beeldmerk dat vijf strepen op een sportschoen 
weergeeft, voor waren van klasse 25, tegen de 
beslissing tot nietigverklaring van dat merk door het 
BHIM.  Het beroep wordt afgewezen. Het BHIM heeft 
terecht geoordeeld dat het beeldmerk van vijf strepen 
op een sportschoen onderscheidend vermogen mist. 
Verzoekster heeft niet bewezen dat de vijf strepen op 
de schoen kunnen worden waargenomen zonder 
gelijktijdig de intrinsieke eigenschappen van de 
schoenen waarop de strepen zijn opgenomen waar te 
nemen. Het feit dat het beeldmerk in acht andere 
lidstaten is ingeschreven vormt geen bewijs van het 
onderscheidend vermogen. 
 
Woordmerk "FLEXI" beschrijvend voor o.a. 
schoenen en tassen 
IEPT20140613, GEU, Grupo Flexi de León v BHIM 
Merkenrecht. Beroep tegen de weigering van het BHIM 
om het woordmerk “FLEXI” in te schrijven voor waren 
van de klassen 18 en 25. Het beroep wordt afgewezen. 
Het woordmerk "FLEXI" duidt een kenmerk aan van 
de producten waarvoor het is aangevraagd (o.a. 
schoenen en tassen), namelijk dat deze flexibel en 
buigbaar zijn. Daarom is het beschrijvend voor deze 
producten. Het BHIM kan niet op grond van 
andersluidende bevindingen van de Duitse en Spaanse 
autoriteiten worden verplicht om het merk in te 
schrijven. 
 
Octrooirecht 
 
Beschermstof kan “product” en “werkzame stof” zijn 
in ABC-Vo als stof eigen toxische fytotoxische of 
gewasbeschermende werking heeft 
IEPT20140619, HvJEU, Bayer v Patent und 
Markenamt 
Octrooirecht. ABC. Beschermstof kan “product” en 
“werkzame stof” zijn in ABC-Vo als stof eigen 
toxische fytotoxische of gewasbeschermende werking 
heeft. 
 

Rechten met betrekking tot rubber compounds 
middels development agreement prijsgegeven 
IEPT20140604, Rb Den Haag, Ruma v Shell  
Octrooirecht. Overeenkomst. Ruma heeft rechten met 
betrekking tot technische informatie rubber compounds 
in development agreement aan Shell prijsgegeven: 
development agreement is helder over verdeling van 
rechten en uit niets blijkt dat reeds tot stand gekomen 
samenwerking tussen Ruma en Shell voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van de development agreement 
opnieuw zou beginnen. 
 
Geen inbreuk op octrooi voor naafversnelling en geen 
equivalentie 
IEPT20140618, Rb Den Haag, MBI v Shimano 
Octrooirecht. Geen (indirecte) inbreuk op octrooi voor 
naafversnelling: beperkt tot “ten minste twee 
verzamelingen pallen” en omvat niet mede “tenminste 
twee verzamelingen van één of meer pallen”. 
Equivalentie afgewezen: kenbaar equivalent, waarbij 
aanvullende maatregelen nodig waren die niet aan 
stand techniek zijn toegevoegd. 
 
Modelrecht 
 
Eigen karakter model moet worden beoordeeld aan de 
hand van een of meer individueel beschouwde oudere 
modellen 
IEPT20140619, HvJEU, Karen Millen Fashions v 
Dunnes Stores 
Modelrecht. Eigen karakter moet niet worden 
beoordeeld aan de hand van combinatie afzonderlijke 
kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de 
hand van een of meer individueel beschouwde oudere 
modellen. Houder niet-ingeschreven 
Gemeenschapsmodel hoeft eigen karakter niet te 
bewijzen, om van rechtsgeldig model te spreken, maar 
moet enkel aangeven in welk opzicht het model 
volgens hem een eigen karakter heeft. 
 
Onderscheidende kenmerken EXIT InTerra-
trampoline technisch bepaald 
IEPT20140614, Rb Den Haag, Dutch Toy Group v 
Avyna 
Modelrecht. Auteursrecht. Onderscheidende 
kenmerken EXIT InTerra-trampoline technisch 
bepaald: niet gemotiveerd welke vormgevingskeuze 
gemaakt zou zijn. Wegens technische bepaaldheid 
kenmerken EXIT InTerra-trampoline ook geen 
auteursrechtinbreuk. 
(Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, 
De Gier | Stam & Advocaten) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boek9.nl/
http://www.boek9.nl/items/iept20140612-geu-nike-v-bhim
http://www.boek9.nl/files/2012/IEPT20120119_HvJEU_BHIM_v_Nike.pdf
http://www.boek9.nl/items/iept20140613-geu-k-swiss-v-bhim
http://www.boek9.nl/items/iept20140613-geu-grupo-flexi-de-leon-v-bhim
http://www.boek9.nl/items/iept20140619-hvjeu-bayer-v-patent-und-markenamt
http://www.boek9.nl/items/iept20140619-hvjeu-bayer-v-patent-und-markenamt
http://www.boek9.nl/items/iept20140604-rb-den-haag-ruma-v-shell
http://www.boek9.nl/items/iept20140618-rb-den-haag-mbi-v-shimano
http://www.boek9.nl/items/iept20140619-hvjeu-karen-millen-fashions-v-dunnes-stores
http://www.boek9.nl/items/iept20140619-hvjeu-karen-millen-fashions-v-dunnes-stores
http://www.boek9.nl/items/iept20140614-rb-den-haag-dutch-toy-group-v-avyna
http://www.boek9.nl/items/iept20140614-rb-den-haag-dutch-toy-group-v-avyna
http://www.degierstam.nl/
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Handelsnaamrecht 
 
Geen handelsnaaminbreuk, omdat domeinnaam 
slechts doorlinkt naar website gedaagde 
IEPT20140418, Rb Overijssel, Inbitex 
Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Geen 
handelsnaamrecht inbreuk op “www.filter-
webshop.nl”: domeinnaam “filterwebshop.nl slechts als 
internetadres gebruikt die doorlinkt naar website 
gedaagde. Geen onrechtmatig gebruik domeinnaam: 
gedaagde heeft domeinnaam als eerste geregistreerd en 
domeinnamen hebben beschrijvend karakter 
 
Procesrecht 
 
Tussentijds hoger beroep opengesteld wegens vraag of 
onderbouwde stelling van rechtsbetrekking voldoende 
is voor toewijzing exhibitie 
IEPT20140604, Rb Den Haag, Zoorobotics v 
Labelsoft 
Auteursrecht. Procesrecht. Exhibitie afgewezen: 
vermoeden van inbreuk op gebruikersinterface kan niet 
zonder nadere motivering redelijk vermoeden van 
inbreuk op software zelf rechtvaardigen. Onvoldoende 
onderbouwd dat Labelsoft non-obfuscated versie van 
software heeft ontvangen. Tussentijds hoger beroep 
opengesteld, omdat hof Den Haag in Real Networks 
vraag heeft open gelaten of onderbouwde stelling van 
rechtsbetrekking voldoende is voor toewijzing 
vordering tot exhibitie.  
(Met dank aan Wouter Seinen en Nathalja Doing, CMS 
Derks Star Busmann) 
 
Incident ingetrokken met referte ten aanzien van 
proceskosten 
IEPT20140611, Rb Den Haag, Regeneron v Merus 
Procesrecht. Gelet op intrekking vordering in incident 
slechts beslissing over proceskosten, aangehouden tot 
in hoofdzaak is beslist. 
 
Internationaal Privaatrecht 
 
Verwevenheid tussen vorderingen jegens gedaagden 
voldoende aangetoond 
IEPT20140618, Rb Midden-Nederland, Curator v 
Flore 
IPR. Procesrecht. Rb Midden-Nederland bevoegd, 
verwevenheid tussen vorderingen voldoende 
aangetoond: vorderingen tegen de drie gedaagden zijn 
gelijkluidend, gebaseerd zijn op zelfde feiten complex, 
[A] is (middelijk) bestuurder geweest bij de failliete 
vennootschappen en de vorderingen jegens de Flore 
vennootschappen gebaseerd zijn op misbruik maken 
van het handelen van A. Onvoldoende aanleiding tot 
benoeming deskundige in dit stadium van procedure. 
 
 
 
 

Publicatie 
 
Onrechtmatige publicatie jegens Eye Center niet ook 
onrechtmatig jegens enige aandeelhouder van Eye 
Center 
IEPT20140528, Rb Den Haag, Consumentenbond 
Publicatie. Onrechtmatige publicatie jegens Eye Center 
niet ook onrechtmatig jegens enige aandeelhouder van 
Eye Center: dat rekening moest worden gehouden met 
mogelijkheid dat eventueel onrechtmatig karakter 
publicaties gevolgen zou kunnen hebben voor 
aandeelhouders van Eye Center levert onvoldoende 
grond om handelen Consumentenbond  ook als 
onrechtmatig jegens eiser aan te merken. 
 
Uitlatingen in uitzendingen RTS waarin eiser wordt 
beschuldigd van uitbuiting en seksueel misbruik niet 
onrechtmatig 
IEPT20140521, Rb Amsterdam, RTS 
IPR. Publicatie. Nederlandse rechter bevoegd: website 
waarop beschuldigende uitzendingen staan toegankelijk 
in Nederland. Zwitsers recht van toepassing, gezien 
nauwere band met Zwitserland, in gelijke zin 
Nederlands recht uitgelegd. Uitlatingen waarin eiser 
wordt beschuldigd van uitbuiting beoefenaars massage 
methode en seksueel misbruik niet onrechtmatig: 
misstanden, beschuldigingen niet onaannemelijk, 
voldoende afstand genomen en wederhoor geboden. 
Voldaan aan verzwaarde motiveringsplicht t.a.v. 
uitlatingen seksueel misbruik eiser. 
 
B9 13047. Prins Albert van Monaco verliest privacy 
zaak tegen publicaties over buitenechtelijke kind 
EHRM, 12 juni 2014, Couderc et Hachette Filipacchi 
Associés v Frankrijk, Media Report bericht: 
“Concluderend oordeelt het EHRM dat de veroordeling 
van Paris Match en haar hoofdredactrice Anne-Marie 
Couderc disproportioneel was. De Franse rechter had in 
strijd gehandeld met de door artikel 10 EVRM 
beschermde persvrijheid door in dit geval het belang bij 
publieke debat over de toekomst van de monarchie niet 
zwaarder te laten wegen dan de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van prins Albert.” 
 
Diversen 
 
B9 13034. Telefoonabonnement met ‘gratis’ gsm is 
koop op afbetaling 
Hoge Raad, 13 juni 2014. Rechtspraak.nl bericht: “De 
Hoge Raad heeft vandaag beslist dat consumenten die 
een telefoonabonnement afsluiten waarbij door de 
provider een ‘gratis’ mobiele telefoon ter beschikking 
wordt gesteld, beschermd worden door de wettelijke 
regels met betrekking tot koop op afbetaling en 
consumentenkrediet.” 
 
 
 

http://www.boek9.nl/
http://www.boek9.nl/items/iept20140418-rb-overijssel-inbitex
http://www.boek9.nl/items/iept20140604-rb-den-haag-zoorobotics-v-labelsoft
http://www.boek9.nl/items/iept20140604-rb-den-haag-zoorobotics-v-labelsoft
http://www.cms-dsb.com/
http://www.cms-dsb.com/
http://www.boek9.nl/items/iept20140611-rb-den-haag-regeneron-v-merus
http://www.boek9.nl/items/iept20140618-rb-midden-nederland-curator-v-flore
http://www.boek9.nl/items/iept20140618-rb-midden-nederland-curator-v-flore
http://www.boek9.nl/items/iept20140528-rb-den-haag-consumentenbond
http://www.boek9.nl/items/iept20140521-rb-amsterdam-rts
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/prins-albert-van-monaco-verliest-privacy-zaak-tegen-publicaties-over-buitenechtelijke-kind
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/telefoonabonnement-met-gratis-gsm-is-koop-op-afbetaling
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Overtreding verbod op misleidende mededelingen 
onbesproken wegens bereiken maximum 
schadevergoeding uit vaststellingsovereenkomst 
IEPT20140514, Rb Amsterdam, Belfabriek v 
MTTM 
Vaststellingsovereenkomst. Procesrecht. MTTM 
Partners via bekrachtiging vaststellingsovereenkomst 
gebonden aan verboden uit kort geding vonnis tussen 
Belfabriek en MTTM Telecom en uitleg hof van dit 
vonnis. Verbod uit kort geding vonnis 97 keer 
overtreden: bij polteringsverzoeken geen rekening 
gehouden met einddatum lopende contract van klant 
met Belfabriek. Overtreding verbod op misleidende 
mededelingen onbesproken gelaten wegens bereiken 
van maximum schadevergoeding uit 
vaststellingsovereenkomst. 
 
B9 13049. Nepdoctor mag zich wel jurist noemen 
De Rechtspraak bericht: “Een 53-jarige man is in hoger 
beroep veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens 
oplichting, verduistering en valsheid in geschrift. Het 
gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. De 
man gebruikte volgens het hof ten onrechte de titel van 
‘doctor’ (dr.). Wel mag hij zich jurist noemen omdat dit 
geen beschermde titel is. Het hof heeft er bij de hoogte 
van de opgelegde gevangenisstraf rekening mee 
gehouden dat de verdachte reeds eerder voor soortelijke 
feiten is veroordeeld. Daarnaast heeft het hof drie 
vorderingen van door de man opgelichte personen die 
zich in het strafproces hadden gevoegd (gedeeltelijk) 
toegewezen.” 
 
BERICHTEN 
 
Kamerstukken en Wetgeving 
 
B9 13033. Kamervragen over bericht dat cybercrime 
Nederland jaarlijks 8,8 miljard euro kost 
Uit de Kamervragen: “Weet u waarom het verlies ten 
gevolge van cybercrime uitgedrukt in een percentage 
van het BNP in Nederland relatief hoog is? Zo ja, wat 
zijn de oorzaken van dit hoge percentage? Zo nee, 
waarom weet u dit niet en acht u het alsnog vergaren 
van dergelijke kennis relevant voor een gerichte aanpak 
van cybercrime in Nederland?” 
 
B9 13038. Nota van wijziging afschaffing 
geschriftenbescherming 
Uit de nota van wijziging: “Deze nota van wijziging 
brengt een technische wijziging in het wetsvoorstel aan 
inhoudend  dat lid 4 en 5 van artikel 10 Auteurswet 
worden geschrapt. Deze leden dienen om aan te  geven 
dat databanken die vallen onder de sui generis-
bescherming voor databanken die  niet auteursrechtelijk 
zijn beschermd, maar wel het resultaat zijn van een 
substantiële  investering alsmede 
computerprogramma’s geen geschriften zijn in de zin 
van de  geschriftenbescherming van artikel 10 lid 1 
onder 1 Auteurswet. Nu de  geschriftenbescherming in 

haar geheel wordt afgeschaft, kan ook deze afbakening  
vervallen. Zulks wordt met deze nota van wijziging 
bewerkstelligd.” 
 
B9 13046. Protocol houdende wijziging Benelux-
verdrag inzake beroep bij BenGH 
Uit het kamerstuk: “1. Eenieder die partij is in een 
procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van 
het Bureau in de uitvoering van zijn officiële taken ter 
toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, 
kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-
Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening 
van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het 
instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen 
vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing.” 
 
Tijdschriften 
 
B9 13044. Bart Wirtz, Green Streaming 
Ntb - Muziekwereld 2, 2014: “Ik zit met een dilemma. 
Of laat ik beginnen te zeggen dat ik eerst blij verrast 
was, en in een later stadium pas aan het wankelen werd 
gebracht. Het zit zo. Op Spotify kun je zien hoeveel een 
track van een bepaalde artiest gestreamd is. Toen ik er 
achter kwam dat een stuk van mij ongeveer 200.000 
keer was beluisterd, werd ik meteen vrolijk en heb in 
mijn enthousiasme Buma/Stemra gebeld om te vragen 
hoeveel dat dan ongeveer zou opleveren. Zij lieten mij 
weten dat er met Spotify een percentage is 
onderhandeld dat uitkomt op 0,00001137 cent per 
gespeelde track. Met mijn getemperde blijdschap ben ik 
toen van mijn 2 welverdiende euro’s een espresso gaan 
kopen.” 
 
Artikelen en Opinies 
 
B9 13039. Ingve Stjerna, The Parliamentary History 
of the European “Unitary Patent” 
Uit het artikel: “The present document intends to allow 
interested persons to obtain information about the 
course of the Parliamentary negotiations on the 
“unitary patent package” at least from an ex post 
perspective. It reproduces the wording of the statements 
made in the respective public meetings of the European 
Parliament and its Legal Affairs Committee between 2 
December 2010, after the political “breakthrough” for 
the creation of a Community patent was achieved, and 
11 December 2012, on which the European Parliament 
adopted the components of the “patent package”. The 
document permits a detailed insight into the different 
stages and developments of the legislative proceedings, 
for instance the handling of the European Court of 
Justice’s opinion 1/09 on the originally planned 
structure of the Patent Court system, the discussions 
about using the procedure of enhanced cooperation 
after the necessary unanimity on the language regime 
was missed or the origins of the controversies about the 
former Articles 6 to 8 of the unitary patent Regulation, 
their escalation after the European Council summit 
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decisions in June 2012 and their resolution pursuant to 
the compromise proposal of the Cyprus Council 
Presidency.” 
 
Agenda 
 
B9 13036. Reminder: IViR jubileumconferentie: 
Information Influx (2-4 juli 2014) 
IViR bericht: “Join us and a host of renowned scholars 
in beautiful Amsterdam for our 25th birthday 
conference on the myriad challenges facing information 
law today. […] Information Influx will bridge 
disciplines, regions and institutional perspectives to 
confront the major challenges of developing the rules 
that govern the expression, organization and re(use) of 
information in our society – as the central aspects of 
IViR’s Research Programme.” 
 
Nieuws 
 
B9 13031. Tesla kiest voor open source octrooibeheer 
“Om de ontwikkeling van duurzaam transport te 
stimuleren zal Tesla haar octrooien niet handhaven 
tegenover partijen die 'te goeder trouw' haar 
technologie willen gebruiken. Dat maakte Tesla 
oprichter Elon Musk op 12 juni 2014 bekend op zijn 
Tesla-blog […]” 
 
B9 13032. Amazon introduceert muziekdienst: Prime 
Music 
“Amazon introduceert Prime Music: "Over One 
Million Songs, Hundreds of Playlists, Unlimited 
Listening, No Ads, Free With Amazon Prime", aldus 
het persbericht van Amazon van 12 juni 2014 […]"” 
 
B9 13033. Kartelwaakhond: vaste boekenprijs 
achterhaald 
NRC bericht: “De vaste boekenprijs is achterhaald en 
niet effectief, en moet daarom worden afgeschaft. Dat 
zegt de Autoriteit Consument en Markt, die toezicht 
houdt op mededinging, vandaag op de opiniepagina van 
NRC Handelsblad. De vaste boekenprijs houdt in dat 
boeken, ongeacht of ze verkocht worden via de 
boekhandel, supermarkt of webwinkels als bol.com, 
overal hetzelfde kosten, en dat de uitgever die prijs 
bepaalt. De gedachte is dat het cultuuraanbod niet door 
marktwerking gedomineerd mag worden ten koste van 
het ‘kleinere’ boek. [...] „Een vaste boekenprijs dient 
beschikbaarheid en diversiteit niet, maar leidt juist tot 
hogere prijzen en minder verkochte boeken”, zeggen 
drie onderzoekers van de ACM, onder wie 
hoofdeconoom Jarig van Sinderen.” 
 
B9 13040. Game of Thrones opnieuw meest illegaal 
gedownloade tv-serie ooit 
Nu.nl bericht: “De laatste aflevering van het vierde 
seizoen van tv-serie Game of Thrones breekt zowel 
legaal als illegaal kijkersrecords. Volgens Torrentfreak 
is aflevering tien van het vierde seizoen van Game of 

Thrones in de eerste twaalf uur na verschijnen 1,5 
miljoen keer download.” 
 
B9 13048. Rutte legt eerste steen nieuwbouw 
Europees Octrooi Bureau 
Rijksoverheid bericht: “Minister-president Rutte legt 
woensdag 25 juni 2014 de eerste steen voor het nieuwe 
gebouw van het Europees Octrooi Bureau (EOB) in 
Rijswijk. [...] Het nieuwe pand in Rijswijk wordt 
grotendeels duurzaam gebouwd en beslaat 80.000 
vierkante meter. Het is een van de grootste nieuwe 
bouwprojecten in ons land. De oplevering is in 2017. 
Er zullen dan circa 1750 mensen uit Nederland en 
andere EU-lidstaten werken.” 
 
B9 13050. Helft kroegen zond WK uit zonder licentie 
Nu.nl bericht: “De helft van de gecontroleerde kroegen 
vertoonde de WK-wedstrijd Nederland - Spanje zonder 
daarvoor de benodigde licentie te hebben afgenomen.” 
 
B9 13051. Debat downloadverbod verplaatst naar 24 
september 
Nu.nl bericht: “Het debat staat nu gepland op 24 
september, nadat VVD-Kamerlid Joost Taverne een 
verzoek tot uitstel indiende. Taverne wil graag de 
uitspraak van een Europese rechtszaak op het gebied 
van de thuiskopieheffing afwachten. De PvdA, die het 
debat met VVD-staatssecretaris Teeven in eerste 
instantie aanvoeg, steunt het verzoek van Taverne.” 
 
B9 13052. Sherlock Holmes is vanaf nu van iedereen 
De Morgen bericht: “Een Amerikaanse federale 
rechtbank heeft beslist dat het personage van Sherlock 
Holmes voortaan publieke eigendom is. Volgens de 
nieuwssite Gawker velde de rechter dat besluit in een 
dispuut tussen de Arthur Conan Doyle-stichting en 
schrijver Leslie Klinger.” 
 
B9 13053. 50.000 Nederlandse liedteksten op internet 
Metronieuws bericht: “Het zoeken van de tekst van een 
oud Nederlands lied is sinds donderdag een fluitje van 
een cent. Tijdens een bijeenkomst van het Meertens 
Instituut in Utrecht vond de lancering plaats van 'Dutch 
Songs On Line', een enorme databank met 50.000 
Nederlandse liedteksten.” 
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Stichting BREIN www.anti-piracy.nl 

Van Doorne www.van-doorne.com 
Van der Steenhoven Advocaten www.vandersteenhoven.nl 

Ventoux Advocaten www.ventouxlaw.com 
V.O. www.vo.eu 

Vondst Advocaten www.vondst-law.com 
 
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft 
aangemeld via Boek9.nl. Mocht u deze nieuwsbrief 
ongewild ontvangen of u voor verdere ontvangst willen 
afmelden, dan verzoeken wij u dit via 
nieuwsbrief@boek9.nl aan ons te laten weten. 
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