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VACATURES & ADVERTENTIES 
 

Je draagt bij aan de nationale, 
Europese en mondiale 
beleidsontwikkeling op het 
gebied van intellectueel 
eigendom. Het gaat in het 
bijzonder om het octrooirecht 
(en kwekersrecht) in relatie 
met biotechnologie. 
Als beleidsmedewerker 

intellectueel eigendom draag je bij aan het 
ontwikkelingen van beleid op het gebied van 
intellectueel eigendom en vertalen daarvan in 
wetgeving. Dit doe je samen met het Octrooicentrum 
Nederland en de wetgevingsjuristen van het ministerie 
van Economische Zaken. Verder ben je intensief 
betrokken bij het opstellen van Tweede Kamerbrieven 
en onderhoud je het contact met de gebruikers van het 
Nederlandse innovatiesysteem en het octrooisysteem. 
 

Bewijzen dat een gewraakte 
uiting ook daadwerkelijk 
online heeft gestaan? Een 
schermafdruk (screenshot) 
alleen is niet genoeg, zo blijkt 
uit de jurisprudentie. Met 
Bewijsonline.nl staat u sterk. 
Bewijsonline.nl is de eerste – 

en enige – website die een schermafdruk combineert 
met een door een deurwaarder gewaarmerkt proces-
verbaal van constatering. Direct klaar om bij uw 
dagvaarding of ander processtuk te voegen. 
 
Designed specifically for the IP specialist and 
researcher, use Kluwer IP Law to learn the latest 
insights from your peers and other leading IP 
professionals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per 1 januari 2015 valt de 
IEPT-rechtspraak onder het 
Boek9+ abonnement. U dient 
daarom eerst in te loggen in 
Boek9+ om toegang tot de 
IEPT-versie van een 
uitspraak te krijgen. Bij de 
rechtspraakberichten onder 
“IEPT rechtspraak” op de 

hoofdpagina zal doorgaans een kopie van het originele 
vonnis beschikbaar worden gesteld. U kunt een Boek9+ 
abonnement aanvragen door u te registreren en via uw 
account één van de verschillende abonnementsvormen 
aan te schaffen. Sponsors van Boek9.nl hebben gratis 
toegang tot Boek9+. Een sponsorabonnement kan 
worden aangevraagd door een bericht te sturen naar 
redactie@boek9.nl. Meer informatie vindt u hier.  
 

De Wettenbundel Intellectuele 
Eigendom 2015 is nu te koop 
voor €  17,50. 
 
 
 
 

 
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 
 
Auteursrecht 
 
B9 139334. Prejudiciële vraag over auteursrecht op 
oud schriftelijk erfgoed 
Auteursrecht. Zaak C-301/15: Soulier et Doke. 
Prejudiciële vraag Franse rechter: “Verzetten 
bovengenoemde bepalingen van richtlijn 2001/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 
2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde 
aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in 
de informatiemaatschappij zich ertegen dat een regeling 
als die welke in punt 1 van deze beslissing is 
onderzocht, de uitoefening van het recht om 
toestemming te verlenen voor de reproductie en de 
weergave in digitale vorm van “niet meer verkrijgbare 
boeken” toevertrouwt aan erkende 
auteursrechtenorganisaties, terwijl zij de auteurs van 
deze boeken of hun rechthebbenden de mogelijkheid 
biedt die uitoefening onder de door haar bepaalde 
voorwaarden te beletten of te beëindigen?” 
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Ex parte bevel tegen houder ebook- en 
muziekalbumwebsite 
IEPT20150717, Rb Noord-Holland, BREIN v ebook 
website 
Auteursrecht. Ex parte bevel ex art. 1019e Rv. tegen 
iemand die ebooks en muziekalbums via zijn website 
gratis aanbiedt. Dwangsom van 2.000 euro per dag 
voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder 
begrepen) dat gerekwestreerde in strijd handelt met het 
bevel, met een maximum van 50.000 euro. 
 
Schadevergoeding van € 8.965,56 voor overnemen 
krantenartikelen op websites 
IEPT20120307, Rb Utrecht, Cozzmoss v 
Management Adviesgroep 
Auteursrecht. Auteursrechtinbreuk door (langdurige) 
plaatsing overgenomen artikelen van NRC, Trouw en 
Volkskrant op aantal websites. Persexceptie niet van 
toepassing. Schadevergoeding van éénmaal door 
Cozzmoss gehanteerde “economische waarde” van de 
artikelen: € 8.965,56 
 
Merkenrecht 
 
B9 13940 ‘Oppositie Adidas tegen voetbalshirt Oranje 
Cruyff toegewezen’ 
Merkenrecht. Oppositie ingesteld door merkhouder 
Adidas AG (linker afbeelding) tegen de registratie van 
Gemeenschapsmerk 11 368 131 door Inter (rechter 
afbeelding). Opponent stelt dat verzoeker geen 
merkregistratie mag krijgen voor zijn beeldmerk op 
grond van art. 8 lid 5 van de 
Gemeenschapsmerkenverordening.  
(Met dank aan Jasper Klopper, Klos Morel Vos & 
Reeskamp) 

Merkenrecht (GEU) 
 
Ten onrechte geoordeeld dat oudere merk “CACTUS” 
niet normaal is gebruikt 
IEPT20150715, GEU, Cactus SA v BHIM 
Merkenrecht. Beroep ingesteld door de houder van het 
gemeenschapswoordmerk en gemeenschapsbeeldmerk 
met het woordelement „CACTUS” voor waren en 
diensten van de klassen 2, 3, 5 tot en met 9, 11, 16, 18, 
20, 21, 23 tot en met 35, 39, 41 en 42 tegen de 
weigering om het beeldmerk met de woordelementen 
„CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ” in te 
schrijven voor waren en diensten van de klassen 31, 39 
en 44. Het beroep wordt deels toegewezen. Het BHIM 
heeft ten eerste een procedurele fout gemaakt door 
ambtshalve te oordelen over het normaal gebruik van 
de oudere merken, zonder partijen de mogelijkheid te 
geven hierop commentaar te leveren. Voorts is 
onterecht geoordeeld dat een aantal diensten uit klasse 
35 (detailhandel van o.a. planten, bloemen en granen) 
niet onder de reikwijdte van de oudere merken vielen. 
Verder is ten onrechte geoordeeld dat geen sprake was 

van normaal gebruik voor de klasse 31 (bloemen, 
planten en granen) van het oudere merk door appellant, 
gezien de overgelegde documenten die dat gebruik 
aantonen. Ten aanzien van waren in klasse 39 is terecht 
het bewijs dat pas in de beroepsfase voor het eerst is 
overgelegd niet meegenomen. 
 
Beroep verworpen: beeldmerk van Rectical normaal 
gebruikt voor isolatiemateriaal 
IEPT20150715, GEU, Deutsche Rockwool 
Mineralwoll v BHIM 
Merkenrecht. Beroep tegen de weigering om het rood-
witte beeldmerk dat de Griekse letter lambda weergeeft 
vervallen te verklaren voor waren van de klassen 17 en 
19. Het beroep wordt verworpen. Het BHIM heeft 
terecht geoordeeld dat er sprake is van normaal gebruik 
van het beeldmerk van Rectical (zie afbeelding). Zo 
komt het beeldmerk voor in advertertentiemateriaal in 
relatie met woordmerken van Rectical (EUROFLOOR, 
EUROTHANE, EUROWALL, POWERDECK, 
POWERLINE en POWERROOF), waarbij de eerste 
“o” door het beeldmerk is vervangen.  
 
Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk 
“mySHOES” en rode zool beeldmerk 
IEPT20150716, GEU, Roland v BHIM 
Merkenrecht. Beroep tot vernietiging van beslissing R 
1591/2013-1 van de eerste kamer van beroep van het 
Bureau van Harmonisatie binnen de interne markt 
(BHIM) van 28 mei 2014 waarbij is geoordeeld dat er 
geen verwarringsgevaar bestaat tussen het beeldmerk 
“mySHOES” en het beeldmerk bestaande uit de kleur 
rood op de zool van de schoen voor waren in klasse 25. 
Het beroep wordt verworpen. Tussen het  oudere 
internationale beeldmerk ‘mySHOES’ en het 
beeldmerk van een schoen met rode zool bestaat geen 
verwarringsgevaar. De kleur rood is niet dominant in 
het oudere merk, aangezien de kleur alleen in de 
rechthoek “shoes” zichtbaar is. Alle elementen van het 
oudere merk zijn even belangrijk. Het is irrelevant dat 
het oudere beeldmerk op een zool van een hooggehakte 
schoen zou kunnen worden aangebracht. Visueel is 
geen sprake van overeenstemming. Fonetisch en 
conceptueel kunnen de tekens niet vergeleken worden. 
 
Verwarringsgevaar tussen “ECOSEC FACHADAS” 
en “ECOSE” voor o.a. niet-metalen bouwmaterialen 
IEPT20150715, GEU, Knauf Insulation Technology 
v BHIM I 
Merkenrecht. Door aanvrager van woordmerk 
„ECOSE” voor waren en diensten van de klassen 1, 2, 
3, 16, 17, 19, 20 en 40 ingesteld beroep gedeeltelijke 
afwijzing van de inschrijving van dat merk in het kader 
van de oppositie van de houder van het nationale 
woordmerk „ECOSEC FACHADAS” voor de waren 
van de klassen 17 en 19. Het beroep wordt verworpen. 
Het GEU oordeelt dat er sprake is van 
verwarringsgevaar tussen de woordtekens “ECOSE” en 
“ECOSEC FACHADAS”. Beide woordtekens 
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betreffen diensten en waren ingeschreven voor Klasse 
17 en 19 (o.a. rubber, asbest en niet-metalen 
bouwmaterialen), die deels identiek en deels 
vergelijkbaar zijn.  Het woord “fachadas” kan enkel 
beschrijvend worden opgevat waardoor “ecosec” het 
domintante deel van het woordteken is. Het eerdere 
woordteken “ECOSEC FACHADAS” heeft een 
normaal onderscheidend vermogen. Bovendien komen 
de eerste vijf letters van beide woordtekens visueel en 
fonetisch overeen. 
 
Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk “ECOSE 
TECHNOLOGY” en woordmerk “ECOSEC 
FACHADES” voor o.a. bouwmaterialen 
IEPT20150715, GEU, Knauf Insulation Technology 
v BHIM II 
Merkenrecht. Door aanvrager van het beeldmerk met 
de woordbestanddelen „ECOSE TECHNOLOGY” 
voor waren en diensten van de klassen 1, 2, 3, 16, 17, 
19, 20 en 40 ingesteld beroep tegen de gedeeltelijk 
toegewezen oppositie van de houder van het nationale 
woordmerk „ECOSEC FACHADAS” voor de waren 
van de klassen 17 en 19. Het beroep wordt toegewezen. 
Tussen het beeldmerk ‘ECOSE TECHNOLOGY’ (zie 
afbeelding) en woordmerk ‘ECOSE FACHADES’ 
bestaat geen verwarringsgevaar. Ondanks dat het ene 
merk een beeldmerk en het andere merk een 
woordmerk is, kunnen ze wel worden vergeleken. 
Visueel is er sprake van een lage mate van 
overeenstemming tussen het beeld- en woordmerk, 
mede gelet op de figuratieve elementen van het 
aangevraagde beeldmerk. Voor zover het de 
woordelementen bevat zijn het beeld- en woordmerk 
fonetisch vergelijkbaar. Conceptueel is er geen sprake 
van een directe overeenstemming. Mede door de hoge 
mate van oplettendheid van het relevante publiek 
kunnen het beeldmerk en het woordmerk alleen in lage 
mate vergelijkbaar worden geacht. 
 
Verwarringsgevaar tussen “HAPPY TIME” en 
HAPPY HOURS” door hoge conceptuele 
overeenstemming 
IEPT20150715, GEU, The Smiley Company v 
BHIM 
Merkenrecht. Beroep door de aanvrager van het 
woordmerk „HAPPY TIME” voor waren en diensten 
van de klassen 14 en 35 tegen de gedeeltelijk 
toegewezen oppositie om dat merk in te schrijven in het 
kader van de oppositie ingesteld door de houder van de 
internationale inschrijving, bescherming door het 
gemeenschapsmerkenstelsel, van het woordmerk 
„HAPPY HOURS” voor diensten van de klassen 35 en 
37. Het beroep wordt verworpen. Er is 
verwarringsgevaar tussen de woordtekens ‘HAPPY 
TIME’ en ‘HAPPY HOURS’. Visueel komen de tekens 
overeen vanwege hetzelfde begin, ongeveer dezelfde 
lengte en beide bestaan ze uit twee woorden. Fonetisch 
is er een lage mate van overeenstemming. Conceptueel 
is er sprake van een hoge mate van overeenstemming 

tussen de tekens omdat ze beiden dezelfde conceptuele 
inhoud hebben. Bovendien vertonen de waren en 
diensten (verkoop van uurwerken en juwelen v 
reparatie en onderhoud van uurwerken en juwelen) 
enige overeenstemming. 
 
Beroep toegewezen: Gemeenschapswoordmerk 
“TVR” normaal gebruikt voor o.a. motorvoertuigen 
IEPT20150715, GEU, TVR Automotive v BHIM 
Merkenrecht. Beroep ingesteld door de houder van de 
nationale en gemeenschapswoordmerken „TVR” voor 
waren en diensten van de klassen 9, 11, 12, 25 en 41 
tegen de afwijzing van de oppositie tegen het 
beeldmerk met de woordelementen „TVR ITALIA” 
voor waren en diensten van de klassen 12, 25 en 37. 
Het beroep wordt toegewezen. Interveniënte heeft in de 
loop van de procedure niet gevorderd dat het bewijs 
van het normaal gebruik van het oudere nationale 
woordmerk “TVR” werd geleverd en is zij evenmin in 
staat geweest dat op ontvankelijke wijze te doen. 
Aangezien het nationale merk is ingeschreven op 27 
februari 2004, was de termijn van vijf jaar immers nog 
niet verstreken toen de merkaanvraag op 28 januari 
2008 werd gepubliceerd. Het BHIM kon daarom de 
oppositie niet afwijzen wegens eventuele non-usus van 
het oudere nationale merk.  
Het normaal gebruik van het oudere 
Gemeenschapsmerkmerk “TVR” voor o.a. 
motorvoertuigen acht het GEU bewezen voor de 
periode 2003 tot en met 2006. Aangezien dit een groot 
deel is van de vijfjarige periode, die van 2003 tot 2008 
loopt, is er sprake van normaal gebruik. Het normaal 
gebruik was niet louter symbolisch. 
 
Handelsnaamrecht 
 
Provisionele voorziening tot staking inbreuk op 
handelsnaam en woordmerk “STORGRID” 
toegewezen 
IEPT20150430, Rb Den Haag, Byelex v 
Galjoenstaete 
Procesrecht. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Byelex 
heeft spoedeisend belang bij provisionele voorziening. 
Provisionele voorziening tot staking inbreuk op 
handelsnaam en Beneluxwoordmerk “STORGRID” 
toegewezen: gebruik van “STORGRID” niet betwist en 
bestaan van oudere rechten Galjoenstaete staat nog 
geenszins vast. 
 
Handelsnaam “Babytank Industries” maakt inbreuk 
op handelsnaam “Babytank Martial Arts” 
IEPT20150728, Rb Den Haag, Babytank 
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Handelsnaam 
“Babytank Industries” maakt inbreuk op handelsnaam 
“Babytank Martial Arts”: eiser was eerder, aard 
ondernemingen komt deels overeen, grotendeels zelfde 
publiek en toevoegingen “Martial Arts” en “Industries” 
beschrijvend. Eiser kan zich op merkdepot kort voor 
dagvaarding beroepen: eiser is voor-voorgebruiker te 
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goeder trouw voor kleding nu hij als eerste kleding 
voorzien van teken “babytank” heeft aangeboden. 
Teken “Babytank Industries” maakt inbreuk op merk 
“BABYTANK”: visuele, begripsmatige en auditieve 
overeenstemming, en soortgelijke waren. 
(Met dank aan Bart Vliexs, Brunet Advocaten) 
 
Publicatie 
 
Geen spoedeisend belang bij gevorderde rectificatie 
van artikel waarin [X] met Hofstadgroep in verband 
wordt gebracht 
IEPT20150707, Rb Gelderland, Wegener 
Procesrecht. Publicatie. Geen spoedeisend belang bij 
vordering tot rectificatie van artikel over betrokkenheid 
[X] bij Hofstadgroep: al in eerdere publicaties 
genoemd, die op waarheid berusten, waartegen geen 
actie is ondernomen en waarin [X] met volledige naam 
is genoemd. Ruim 8 maanden verstreken tussen 
publicatie van het artikel en uitbrengen dagvaarding. 
 
Diversen 
 
Gedwongen tijdelijke voortzetting dienstverlening 
betekent niet dat curatoren overeenkomst gestand 
hebben gedaan 
IEPT20150304, Rb Rotterdam, Ctac v curatoren 
Free Record Shop 
Faillissementsrecht. Gebod aan Ctac om na 
faillissement dienstverlening aan Free Record Shop 
tijdelijk voor te zetten betekent niet dat overeenkomst 
door curatoren gestand is gedaan: redelijke termijn 
artikel 37 Fw niet verstreken. 
 
BERICHTEN 
 
Nieuws 
 
B9 13939. ‘RCC: Aanduiding ‘Donkere 
basterdsuiker’ op verpakking niet toegestaan zonder 
verificatie’ 
Reclamerecht. Klager stelt dat adverteerder de 
benaming “Donkere Basterdsuiker” niet mag hanteren  
omdat “Basterdsuiker” als benaming is in geschreven 
in het register van gegarandeerde traditionele 
specialiteiten (GTS). Deze inschrijving houdt in dat 
deze benaming volgens Verordening (EG) nr. 509/2006 
niet mag worden gehanteerd wanneer er niet is voldaan 
aan het productdossier. Gelet op het vorenstaande is 
niet gebleken dat adverteerder voor het betrokken 
suikerproduct over de vereiste verificatie beschikt om 
de als beschermde gegarandeerde traditionele 
specialiteit geregistreerde benaming “donkere 
basterdsuiker” te hanteren. Nu de uiting aldus niet 
voldoet aan de in de Verordening gestelde eisen is deze 
hierdoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 
van de Nederlandse Reclame Code (NRC).” 
 
 

 
B9 13933.’Twitter treedt strenger op tegen 
copyrightinbreuk’ 
Tweakers bericht: “Twitter lijkt berichten die inbreuk 
maken op andermans copyright te verwijderen van zijn 
website. Onder andere grappen die gebruikers van 
anderen kopiëren lijken doelwit te zijn. Het beleid om 
contenteigenaren te beschermen bestaat al langer, maar 
werd volgens velen niet nageleefd.” 
 
B9 1393. ‘Ik zou wel eens willen weten wat er gebeurt 
tegen illegaal downloaden op RTL4’ 
Voice bericht: “In het populair informatief tv-
programma ‘Ik Zou Wel Eens Willen Weten’ is een 
item opgenomen van 4 minuten waarin Tim Kuik, 
directeur van Stichting BREIN, aan het woord is. Tim 
vertelt over wat BREIN is en doet en op welke wijze zij 
aanbieders stoppen om illegale content beschikbaar te 
stellen. Tevens legt Tim uit dat het beleid met 
betrekking tot consumenten gericht is op voorlichten en 
waarschuwen, met het advies de creativiteit te steunen 
en gebruik te maken van legaal aanbod, dat te vinden is 
op thecontentmap.nl.”  
 
B9 13936. ‘Google weert Kickasstorrents uit 
zoekresultaten’ 
Nu.nl bericht: “Google geeft torrentsite Kickasstorrents 
niet meer als bovenste zoekresultaat als wordt gezocht 
op de site. 
De site wordt gehost vanaf KAT.cr sinds een aantal 
maanden, maar in de laatste weken is de pagina niet of 
nauwelijks meer vindbaar in Google, zo meldt 
Torrentfreak. 
Bij concurrerende zoekmachines Bing, Yahoo en 
Duckduckgo staat de site nog wel bovenaan dan wel op 
de tweede positie. 
Het team achter de site zegt niet te weten waarom de 
site niet meer vindbaar is via Google en merkt op dat 
zij de afgelopen tijd geen optimalisaties hebben 
doorgevoerd om de site beter vindbaar te maken. Daar 
kan het volgens hen niet aan liggen. 
In plaats van de officiële site wordt nu veelal 
kickasstorrents.eu als eerste zoekresultaat getoond, 
maar die site is volgens Torrentfreak malafide en lijkt 
malware te serveren.” 
 
B913937.’Franse auteursrechtenorganisatie verstuurt 
vijf miljoen waarschuwingen’ 
Entertainment business bericht: “Frankrijk hanteert als 
het om piraterij gaat het ´three strikes´-principe. 
Overtreders worden twee keer gewaarschuwd, waarna 
de derde keer actie wordt ondernomen. Een rapport laat 
zien dat er sinds 210 vijf miljoen waarschuwingen uit 
zijn gegaan. Uit een rapport van het piraterijbestrijder 
Hadopi blijkt dat er tussen september 2010 en juni van 
dit jaar 4,897,883 eerste waarschuwingen gezonden 
zijn naar Franse internetgebruikers. In diezelfde 
periode ontvingen 482,667 mensen een tweede 
waarschuwing en tegen 2,221 van hen zijn 
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gerechtelijke stappen ondernomen. In de eerste helft 
van 2015 ging dat op voor 169 personen. In dezelfde 
periode vorig jaar waren dat er nog 46. Een stijging van 
267 procent.” 

  

http://www.boek9.nl/
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SPONSORS 
 
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk 
gemaakt door sponsors van Boek9.nl: 
 

Abcor Merkenbureau www.abcor.nl 
AIPPI Nederland www.aippi.nl 

AKD  www.akd.nl 
AOMB www.aomb.nl 

Arnold + Siedsma 
Bingh Advocaten 
Boekx Advocaten 

www.arnold-siedsma.com 
www.bingh.com 
www.boekx.nl 

De Brauw Blackstone Westbroek www.debrauw.com 
BRight Advocaten www.bright-advocaten.nl  

Brinkhof Advocaten www.brinkhof.com 
Chiever Marks & Brands www.chiever.com 

Dirkzwager  www.dirkzwager.nl 
DLA Piper www.dlapiper.com 

EP&C www.epc.nl 
Freshfields Bruckhaus Deringer www.freshfields.com 

De Grave De Mönnink Spliet 
Advocaten 

www.gmsadvocaten.nl 

Hofhuis Alkema Groen  www.hofhuisalkemagroen.nl 
Hogan Lovells www.hoganlovells.com 

Holland van Gijzen www.hollandlaw.nl 
Hoogenraad & Haak Advocaten www.hoogenhaak.nl 

Houthoff Buruma www.houthoff.com 
Hoyng Monegier www.hoyngmonegier.com 

Klos Morel Vos & Reeskamp www.klosmorel.com 
Los & Stigter www.losenstigter.nl  

NautaDutilh www.nautadutilh.com 
NLO www.nlo.nl 

NLO Shieldmark 
Nysingh 

www.nlo.nl 
www.nysingh.nl 

Octrooibureau Ferguson www.fergusonoctrooi.nl 
Ploum Lodder Princen www.ploum.nl 
Simmons & Simmons www.simmons-simmons.com 

Stichting BREIN www.anti-piracy.nl 
Van Doorne www.van-doorne.com 

Van der Steenhoven Advocaten www.vandersteenhoven.nl 
Ventoux Advocaten www.ventouxlaw.com 

Visser Schaap & Kreijger www.ipmc.nl 
V.O. www.vo.eu 

Vondst Advocaten 
Vriesendorp & Gaade 

www.vondst-law.com 
www.vriesendorp.nl 

 
 
 
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. 
 
© Uitgeverij Boek9 B.V.  
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