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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.  

 
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 
 
Creatieve keuzes gemaakt bij interieurontwerpen 
IEPT20140618, Rb Midden-Nederland, Knijtijzer 
Auteursrecht. Portretrecht. Handelsnaamrecht. 
Auteursrechtinbreuk op ontwerpen voor inrichting 
kamers: Knijtijzer is enige maker en heeft creatieve 
keuzes gemaakt. Geen inbreuk op “Woodstacker 
Module”: inbreuk onvoldoende onderbouwd. 
Portretrechtinbreuk door portret Knijtijzer in negatieve 
context op blog te plaatsen zonder enige informatieve 
waarde of maatschappelijk belang. 
Handelsnaaminbreuk afgewezen voor naam “Finch 
Buildings”, maar toegewezen voor naam 
“Woodstacker”: samenwerking met betrekking tot 
handelsnaam tussen Knijtijzer en echtgenoot van B, 
waardoor B geen recht heeft op gebruik handelsnaam. 
(Met dank aan Job Hengeveld, Hengeveld advocaten). 
 
Auteursrechtinbreuk door Eredivisiewedstrijden uit te 
zenden zonder zakelijke licentie 
IEPT20140620, Rb Midden-Nederland, Eredivisie 
Auteursrecht. Aannemelijk dat Eredivisiewedstrijden 
openbaar zijn gemaakt door gedaagden, mede gezien 
aankondigingen op Facebook en Twitter, 
constateringen controleurs Fox sports en bevindingen 
deurwaarder. Auteursrechtinbreuk wegens uitzenden 
zonder zakelijke licentie. 
(Met dank aan Reindert van der Zaal, Kennedy Van der 
Laan).  
 
B9 13055. Bundesgerichtshof over collectieve 
vergoedingen bij dans- en balletlessen 
Zaak over een billijke vergoeding op muziek die wordt 
afgespeeld bij dans- en balletlessen tussen twee 
auteursrechtorganisaties. Partijen hebben een 
overeenkomst gesloten over de verdeling van de 
gecollecteerde gelden, maar zijn hierover in geschil 
geraakt. De premie op het GEMA tarief is door het 
Oberlandesgericht München verhoogt van 20% naar 
30%. Het Bundesgerichtshof verwijst de zaak terug, 
omdat het Oberlandesgericht haar oordeel niet 
overtuigend heeft gemotiveerd. 
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Merkenrecht  
 
B9 13064. Ompakking en herbemerking objectief 
noodzakelijk voor markttoegang 
Hof van Beroep Brussel, 18 maart 2014, PI Pharma v 
MSD: Het hof van Beroep oordeelt dat het ompakken 
naar verpakkingen van 98 tabletten objectief 
noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot 
de Belgische markt en niet uitsluitend ingegeven door 
het streven naar commercieel voordeel. Op de 
Belgische markt worden de losartan 100 mg tabletten 
namelijk uitsluitend in hoeveelheden van 98 tabletten 
verkocht, met name onder de merknamen Cozaar en 
Loortan. Ook alle generieken worden uitsluitend op 
deze wijze aangeboden. Ook tegen de herbemerking 
kan MSD zich niet verzetten, omdat dit ook objectief 
noodzakelijk is om effectieve toegang te krijgen tot de 
Belgische markt. Op grond van een Belgische bepaling 
inzake parallelinvoer mag een parallelimporteur slechts 
reclame maken die tot doel heeft de benaming van het 
geneesmiddel in herinnering te brengen. In herinnering 
brengen veronderstelt dat de benaming reeds bekend is 
bij het doelpubliek. Indien PI Pharma het geneesmiddel 
onder een andere naam op de markt moet brengen, is 
herinneringsreclame niet of weinig zinvol, waardoor de 
toegang tot de markt wordt belemmerd.  
 
Merkenrecht (GEU) 
 
Identieke waren wanneer aangeduide waren zijn 
opgenomen in geclaimde algemene categorie waren 
IEPT20140611, GEU, Golam v BHIM 
Merkenrecht. Driemaal beroep tegen gedeeltelijke 
toewijzing van opposities tegen woordmerken 
“METABIOMAX” en “METABOL” voor waren en 
diensten van klassen 5, 16 en 30 op grond van 
gemeenschapswoordmerk “BIOMAX” voor waren van 
klassen 5, 30 en 32, en nationale woordmerken 
“metabiarex” en “METABOL-MG” voor waren van 
klasse 5. Alle beroepen worden afgewezen. Er bestaat 
verwarringsgevaar tussen de merken 
“METABIOMAX” en “BIOMAX” enerzijds, en tussen 
de merken “METABOL” en “metabiarex” en 
“METABOL-MG” anderzijds. De betrokken waren 
(o.a. farmaceutische en diergeneeskundige producten, 
hygiënische producten voor medisch gebruik, 
graanproducten en zoetwaren) zijn identiek dan wel 
soortgelijk. Hierbij heeft te gelden dat waren als 
identiek worden aangemerkt, wanneer de door het 
oudere merk aangeduide waren zijn opgenomen in de 
meer algemene en bredere categorie waren waarvoor de 
merkaanvraag is ingediend (zoals de algemene 
categorie ‘farmaceutische producten’ en de waren 
‘medicijnen’).  
 
 
 
 

Vernietiging oppositiebeslissing wegens het ontbreken 
van enige motivering omtrent overeenstemming 
merken 
IEPT20140618, GEU, Cantina Broglie v BHIM 
Merkenrecht. Beroep tegen toewijzing oppositie tegen 
woordmerk “RIPASSA” voor waren van klasse 33 op 
grond van Italiaans woordmerk “VINO DI RIPASSO” 
voor waren van klasse 33. Het beroep wordt 
toegewezen. Alle beslissingen van het BHIM dienen 
met redenen omkleed te worden. De kamer van beroep 
heeft niet voldaan aan deze motiveringsplicht: zij heeft 
in haar beslissing slechts gesteld dat de betrokken 
merken visueel, auditief en begripsmatig 
overeenstemmend zijn, maar heeft niet haar redenen 
gegeven waarom zij tot deze conclusie is gekomen en 
waarom zij in dit opzicht tot een ander oordeel komt 
dan de oppositieafdeling van het BHIM. De bestreden 
beslissing wordt dan ook vernietigd. 
 
Verwarringsgevaar tussen woordmerk 'Nobel' en 
beeldmerk 'Nobel' voor beddengoed 
IEPT20140619, GEU, Kampol v BHIM 

Merkenrecht. Beroep tegen 
toewijzing oppositie tegen 
beeldmerk in kleuren zwart, 
goud en rood met 
woordelement “Nobel” voor 
waren van klassen 10 en 24 op 

grond van Portugees woordmerk “Nobel” voor waren 
van klasse 20. Het beroep wordt afgewezen: er is 
sprake van verwarringsgevaar tussen het oudere 
Portugese woordmerk “Nobel” en het aangevraagde 
beeldmerk “Nobel”, ongeacht het eventuele hoge 
aandachtsniveau van het relevante publiek. De 
betrokken waren (matrassen resp. kussens en dekens 
voor medisch gebruik en beddengoed) zijn 
complementair, worden in dezelfde verkoopomgeving 
aangeboden en zijn dus soortgelijk. Verder is er sprake 
van een gemiddelde visuele overeenstemming tussen de 
merken (het beeldelement is niet verwaarloosbaar), 
heeft het woord ‘Nobel’ geen betekenis in het 
Portugees en zijn de merken in auditief opzicht 
identiek. 
 
Woordmerk "THE SPIRIT OF CUBA" beschrijvend 
voor alcoholische dranken 
IEPT20140624, GEU, 1872 Holdings v BHIM 
Merkenrecht. Beroep ingesteld door de houder van het 
woordmerk “THE SPIRIT OF CUBA” voor waren en 
diensten van de klassen 33, 35 en 42 tegen de 
toewijzing van de nietigverklaring van dit merk. Het 
beroep wordt afgewezen. Het BHIM heeft terecht 
geoordeeld dat het woordmerk "THE SPIRIT OF 
CUBA" door het relevante publiek wordt opgevat als 
verwijzing naar alcoholische dranken uit Cuba. Hoewel 
"spirit" meestal in de meervoudvorm wordt gebruikt ter 
aanduiding van alcoholische dranken, betekent dit niet 
dat "spirit" slechts in de meervoudvorm beschrijvend is 
voor alcoholische dranken. Dat gelijkwaardige merken 
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zijn geregistreerd maakt de beslissing van het BHIM 
niet onjuist. Hoewel BHIM haar eerdere beslissingen 
moet meenemen in haar oordeel, dient iedere zaak 
individueel te worden beoordeeld. Het BHIM mocht 
daarom concluderen dat het onderhavige merk nietig 
was. 
 
Modelrecht 
 
Voldoende bewezen dat Exive in 2011 werkwagen met 
modelinbreukmakende onderdelen op Nederlandse 
markt heeft gebracht 
IEPT20140507, Rb Gelderland, Filmop v Exive 
Modelrecht. Slaafse nabootsing. Procesrecht. 
Modelinbreuk: voldoende bewezen dat Exive ten 
minste eenmaal in 2011 een werkwagen op 
Nederlandse markt heeft gebracht, die was voorzien 
van op modelrechten van Filmop inbreukmakende 
steelklem en zakdragerdeksel. Tevens slaafse 
nabootsing, voor zover Exive soortgelijke 
schoonmaak/werkwagens op de Nederlandse markt 
heeft verhandeld. Reconventie: verzoek van Exive tot 
wijziging grondslag eis afgewezen, nu Exive al eens 
eerder eis heeft gewijzigd en dit zou leiden tot 
onredelijke vertraging van geding. 
 
Diversen 
 
Artikel met kritische kanttekeningen bij 
betrokkenheid eiser bij goede doelen fondsen deels 
onrechtmatig 
IEPT20140527, Rb Amsterdam, Vereniging Tegen 
de Kwakzalverij 
Publicatie. Artikel waarin kritische kanttekeningen 
geplaatst bij de betrokkenheid van [R] en een aantal 
van zijn familieleden bij een aantal goede doelen 
fondsen deels onrechtmatig wegens geen steun in 
feiten. Dat geen wederhoor is toegepast doet geen 
afbreuk aan rechtmatige passages: zwaarwegend belang 
om misstand aan de orde te brengen. 
 
Kort geding geschorst wegens verplichting 
mantelovereenkomst om eerst mediation te beproeven 
IEPT20140619, Rb Gelderland, Coöperatieve 
Drogisten-Associatie v DA 
Overeenkomst. DA heeft wanprestatie gepleegd door in 
strijd met mantelovereenkomst nieuwe formule te 
ontwikkelen, waarbij gebruik is gemaakt van DA-merk. 
Kort geding geschorst wegens verplichting uit 
mantelovereenkomst om eerst mediation te beproeven: 
partijen staan met rug tegen de muur en moeten met 
elkaar spreken. 
 
Staking onderneming wegens overtreding non-
concurrentiebeding 
IEPT20140526, Rb Amsterdam, Coffee Company v 
Dam Spirit 
Licentieovereenkomst. Dam Spirit moet gebruik naam 
“Coffee Company Dam” op grond van 

licentieovereenkomst staken. Dam Spirit moet 
onderneming staken wegens non-concurrentiebeding: 
niet eerder geklaagd over tekortkomingen naleving 
overeenkomst en soortgelijke horecaonderneming. 
Geen overdracht onderneming aan Coffee Company: 
overeenkomst niet door opzegging beëindigd. 
 
Contractuele boete van € 22.500 verschuldigd wegens 
gebruik van naam 'Biomos' in strijd met 
vaststellingsovereenkomst 
IEPT20140521, Rb Overijssel, Profan 

Vaststellingsovereenkomst. Op 
grond van vaststellingsover-
eenkomst dient gedaagde gebruik 
van naam ‘Biomos’ blijvend te 
staken. Contractuele boete van € 
22.500 verschuldigd wegens het niet 
tijdig op zwart zetten van website 
biomos.net en gebruik van naam 
‘Biomos’ of variant hierop in 
mailing en op diverse websites. 
Geen overtreding vaststellings-
overeenkomst door gebruik van 

keywords ‘biomos’ en samenstellingen hiervan: niet 
gebleken dat klanten via deze keywords naar website 
van gedaagde worden geleid. 
 
Geen beroep mogelijk tegen beslissing rechtbank tot 
weigering comparitie naar aanleiding van 
deskundigenbericht 
IEPT20140624, Hof Den Haag, DCC v Forax 
Procesrecht. Deskundigenbericht. DCC niet-
ontvankelijk in beroep tegen brief waarin is geweigerd 
een comparitie te gelasten naar aanleiding van  
deskundigenbericht: discretionaire bevoegdheid, 
waartegen geen beroep open staat. DCC ook niet 
ontvankelijk in beroep tegen brieven, waarin ingrijpen 
in deskundigenprocedure, in verband met als 
vertrouwelijke aangemerkte stukken is geweigerd: 
beroep te laat ingesteld. 
(Met dank aan Peter Claassen en Roderick Chalmers 
Hoynck van Papendrecht, AKD). 
 
BERICHTEN 
 
Kamerstukken en Wetgeving 
 
B9 13059. European Publishers Council presents 
recommendations on copyright to EU Commissioners 
Uit het persbericht: “With the publication of the 
Commission’s white paper on Copyright due out in 
July, CEO members of the European Publishers 
Council (EPC) on 18th June presented to 
Commissioner Michel Barnier their “Copyright Vision” 
including specific recommendations that are designed 
to help realise the full potential of the media and 
publishing ecosystem to the benefit of creators and 
every internet user. To support rapid market 
developments and consumer demands, the EPC’s 
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vision combines three digital elements: the technical 
infrastructure, specific parts of the legislative 
framework to be adapted in line with digital media 
developments, and innovative practical solutions, based 
on licensing and clear guidelines to promote 
transparency.” 
 
B9 13062. Assessing the economic impacts of 
adapting certain limitations and exceptions to 
copyright and related rights in the EU. Analysis of 
specific policy options, part 2. 
 “This report is the second part of a wider study, 
commissioned by DG Internal Market and Services, 
that aims at assessing targeted changes in European 
copyright law, with a focus on exceptions and 
limitations to copyright, as a response to technological 
advances.” 
 
B9 13063. Unified Patent Court, Implementing the 
Patent Package Second progress report 
 “Since the update provided to the Competiveness 
Council at its last meeting in December 2013, the 
Preparatory Committee has: 
– Received an expression of interest from 1300 
candidate judges (both for legally and technically 
qualified judges) and organised a pre-selection process 
– Set out the basic principles for the framework for the 
training of candidate judges 
– Opened the Training Centre for the Unified Patent 
Court in Budapest, as the first organ of the UPC […]” 
 
Artikelen en Opinies 
 
B9 13054. Reinier Bakels, U.S. Supreme Court 
verwerpt softwareoctrooi 
 “Op zich lijkt deze casus niet zoveel met de 
octrooieerbaarheid van software te maken te hebben, 
maar de vraag die Alice Corporation het Supreme 
Court had voorgelegd was wel of software 
octrooieerbaar is, vermoedelijk in de veronderstelling 
dat bij een bevestigend antwoord de business method 
ook voor octrooi vatbaar zou zijn. Daarom rijst toch de 
vraag of er nu reden is tot vreugde bij de tegenstanders 
van softwareoctrooien, en reden tot zorg voor degenen 
die menen dat een afwijzing van softwareoctrooien 
onzinnig is omdat in wezen dezelfde uitvinding 
dikwijls zowel in hardware als in software kan worden 
gerealiseerd, zoals onze voormalige Octrooiraad al 
meer dan dertig jaar geleden vaststelde in 
Tomoscanner.” 
 
B9 13057. Ingve Stjerna, "Unitary patent" and court 
system - New problems ahead? 
 “As is well known, Spain has filed nullity actions 
against the two European Regulations on the “unitary 
patent“(Regulation (EU) No 1257/2012 of 17 
December 2012) and the language regime Regulation 
(EU) No1260/2012 of 17 December 2012) at the Court 
of Justice of the European Union (CJEU), objecting, 

amongst others, a lack of a legal base. The CJEU will 
hear these cases on 1 July 2014, from 9:00. The dispute 
about the legal base of the “unitary patent” Regulation 
goes back to the conflict between the European 
Parliament and the Council about the deletion of the 
former Articles 6 to 8which were, in the end, replaced 
by the new Article 5 intending to include the contents 
of the deleted Articles in the Regulation through a 
reference to external legal sources, especially the 
intergovernmental Agreement on the Unified Patent 
Court. The following article will briefly summarize the 
respective events and will show potential implications 
of the CJEU’s decisions.” 
 
B9 13060. Corina Post-Wolfert, Voedselfraude rukt 
op, bestrijding vraagt om 'criminele' denkwijze 
Verschenen in Levensmiddelenkrant, 21-06-2014: “Het 
Europees parlement wil dat controlediensten, zoals de 
Nederlandse Voedings- en Warenautoriteit (NVWA), 
beter over de grenzen samenwerken om misstanden 
harder aan te pakken. Hiervoor moet dan wel 
voldoende capaciteit zijn want afgelopen jaar konden 
de NVWA en de douane niet deelnemen aan Operation 
Opson III omdat zij hun handen vol hadden aan het 
paardenvleesschandaal. Daarnaast moeten er zwaardere 
straffen, minder administratieve controles en 
onaangekondigde inspecties komen. Producenten en 
supermarkten moeten strenger de inhoud van de 
verpakkingen controleren en elkaar waarschuwen voor 
verdachte partijen voedsel. Tevens mag er alleen nog 
handel gedreven worden met gecertificeerde bedrijven 
die in de toekomst de module Food Fraud in hun 
voedselveiligheidssysteem voeren.” 
 
B9 13066. Bas Kist: De Sherlock Holmes uit 1923 
mag nieuwe avonturen beleven 
Verschenen in NRC 25-06-2014: “De Amerikaanse 
schrijver en Sherlock Holmes-fan Leslie Klinger hoeft 
voor de publicatie van zijn boek In the Company of 
Sherlock Holmes geen licentievergoeding te betalen 
aan de erven van Arthur Conan Doyle, de geestelijke 
vader van Sherlock Holmes. Dat heeft het Amerikaanse 
hof van beroep in Chicago vorige week bepaald.” 
 
B9 13067. Antoon Quaedvlieg, UsedSoft: digitale 
uitputting tot elke prijs 
Bijdrage in De invloed van het Europese recht op het 
Nederlandse privaatrecht, Kluwer 2014: “Het als 
laatste besproken ‘UsedSoft’ toont breidelloos uit zijn 
bol tredend rechterlijk activisme. Al toeredenerend naar 
het resultaat haalt het HvJEU alles overhoop wat de zee 
van het recht bevaarbaar maakt.  Het Hof negeert 
burgerlijk recht, negeert internationaal recht, mutileert 
het concept van het specifiek voorwerp van de 
intellectuele eigendom, miskent de basisvoorwaarden 
van de uitputtingsregel en omkleedt het geheel met een 
maskerade van onbeschrijflijke juridische warrigheid.  
Het spreekwoordelijke gehaspel van de aap in de 
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garenwinkel, dat is de onweerstaanbare associatie die 
deze uitspraak oproept.” 
 
Nieuws 
 
B9 13055. Frankrijk klaagt over domeinnamen .wine 
en .vin 
Volkskrant bericht: "Frankrijk heeft de aanval geopend 
op de Amerikaanse organisatie die de benaming van 
internetadressen regelt. Door extensies als .wine en .vin 
toe te staan wordt het volgens de Fransen te makkelijk 
om de restricties aan geografisch gebonden 
benamingen, zoals champagne, te overtreden, meldde 
de Britse krant Financial Times. […] Frankrijk zou bij 
de Europese Commissie al hebben gedreigd dat de 
klachten over de domeinnamen de onderhandelingen 
tussen Europa en de VS over een nieuw 
vrijhandelsverdrag in gevaar kunnen brengen. Daarbij 
willen Frankrijk en andere Europese landen vasthouden 
aan restricties op geografisch bepaalde merken als 
champagne, roquefort en parmaham.” 
 
B9 13056. XS4ALL weer gedagvaard door BREIN 
wegens Pirate Bay 
Webwereld bericht: “De Stichting BREIN zet de 
cassatiezaak in de strijd tegen XS4ALL en Ziggo 
wegens het niet blokkeren van The Pirate Bay voort. 
BREIN wil dat de uitspraak van het Gerechtshof, 
waarin de rechter bepaalde dat Ziggo en XS4ALL hun 
blokkade op The Pirate Bay mochten opheffen, van 
tafel gaat. Mocht de Hoge Raad BREIN gelijk geven en 
de uitspraak van het Hof vernietigen, moet de 
langslepende zaak opnieuw worden behandeld door het 
Hof.” 
 
B9 13058. Jorna Leenheer en Joost Poort, 
CentERdata en IViR Consumentenonderzoek 
Downloadgedrag Films 
 “Het percentage Nederlanders dat films downloadt uit 
illegale bron neemt toe, het sterkst  binnen de groep 
tussen 16 en 24 jaar: van circa 18% in 2008 en 43% in 
2012, naar 56%  in 2014. De verkoop van DVD’s en 
Blu-rays neemt juist af. Slechts 32% geeft aan in de  
voorgaande 12 maanden een film op DVD of Blu-ray te 
hebben gekocht. Twee jaar  eerder was dat 45%, 
waarbij opgemerkt dat dit inclusief series was. Video-
on-demand,  betaalde downloads en streamingdiensten 
nemen juist snel toe in populariteit: anno 2014  maken 
bijna evenveel mensen gebruik van dergelijke legale 
digitale diensten als van  illegale bronnen. Bij 
bioscoopbezoek is een lichte stijging te zien (en daar 
weer vooral in  de leeftijdsgroep tussen 16-24 jaar); 
bijna alle jongeren gaan wel eens naar de film. Dat  het 
totale bioscoopbezoek in Nederland het afgelopen jaar 
slechts weinig is toegenomen,  komt waarschijnlijk 
doordat jongeren niet heel vaak naar de film gaan.  
Budgetbeperkingen kunnen hier een rol spelen.” 
 

B9 13065. Toespraak van Rutte bij de 
eerstesteenlegging voor de nieuwbouw Europees 
Octrooibureau 
 “De conclusie mag duidelijk zijn: hoe internationaler 
het octrooibeleid, des te beter voor ons internationale 
bedrijfsleven. Ook daarom ben ik zo blij dat we nu 
eindelijk een grote stap vooruit kunnen zetten met dat 
ene unitaire Europese octrooi, waarover in 2013 
afspraken zijn gemaakt in EU-verband. De meeste 
lidstaten zijn aan boord en dat is goed nieuws voor het 
Europese bedrijfsleven: minder kosten, minder 
administratieve rompslomp en één unified patent court 
om geschillen te beslechten. Het heeft even geduurd, 
maar deze belangrijke aanbouw aan de interne markt 
staat nu toch echt in de steigers. Met grote dank aan het 
Europese Patent Office voor het uitzonderlijk goede 
werk dat is en wordt verricht om deze belangrijke 
sprong vooruit te kunnen maken.” 
 
B9 13068. Google begint met verwijderen 
zoekresultaten op verzoek van gebruikers 
Tweakers bericht: “Google is begonnen met het 
verwijderen van zoekresultaten van mensen die 
gebruikmaken van het 'recht om vergeten te worden'. 
Zoekmachines moeten dit doen naar aanleiding van de 
uitspraak van een Europees Hof vorige maand.” 
 
B9 13069. Auteursrechtsector goed voor 6 procent van 
BBP en 7,4% van totale werkgelegenheid 
Voice bericht: “De bruto toegevoegde waarde van de 
auteursrechtrelevante sectoren aan de Nederlandse 
economie bedraagt in 2011 € 35,9 miljard, ofwel 6,0% 
van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP). 
Dat blijkt uit het eindrapport van het nieuwe SEO-
onderzoek naar de economische betekenis van het 
auteursrecht, dat deze week door het ministerie van 
Economische Zaken, dat opdracht tot het onderzoek 
had gegeven, is gepubliceerd. Dat betekent een lichte 
stijging ten opzichte van de vorige meting in 2005; toen 
was de bijdrage aan het BBP 5,9%. Voor het onderzoek 
is de methodiek van de WIPO-Guide gebruikt. De 
gemiddelde bijdrage in andere landen waar een 
vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd volgens dezelfde 
methodiek is 5,2% van het BBP.” 
 
B9 13070. 'Mein Kampf mag niet meer worden 
verspreid' 
Volkskrant bericht: “Het opnieuw drukken van Adolf 
Hitlers Mein Kampf moet worden voorkomen, ook na 
31 december 2015, wanneer het auteursrecht vervalt. 
Hierover hebben de ministers van Justitie van de 16 
Duitse deelstaten vandaag overeenstemming bereikt. 
Het manifest van de fascistische dictator is in Duitsland 
niet verboden. Wel voorkomt de deelstaat Beieren, 
waarbij het auteursrecht berust, verdere verspreiding 
door er zelf geen gebruik van te maken en herdruk ook 
anderen te verbieden.” 
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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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