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VACATURES & ADVERTENTIES 

 

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 Intel-

lectuele Eigendom 2015 is 

nu te koop voor €  17,50. 

 

 

 

 

 

 

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 

 

Auteursrecht 

 

Ex parte bevelen tegen leden Dutch release team 

IEPT20150410, Rb Haarlem, BREIN v torrent 

uploader 
Auteursrecht. Drie ex parte bevelen ex art. 1019e Rv. 

tegen leden van 'Dutch release team', een groep 

individuen die verantwoordelijk is voor het uploaden 

van auteursrechtelijk beschermd materiaal op 

torrentsites. Telkens 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. 

 

Merkenrecht 

 

Faciliteren van merkinbreuk is onrechtmatig 

IEPT20150807, Rb Den Haag, FKP v Spirits 
Merkenrecht. De op Stoli-wodkafles gebruikte tekens 

stemmen verwarringwekkend overeen met 

Beneluxmerkregistratie 731954. Gedaagden verrichten 

geen handelingen die aan de merkhouder zijn 

voorbehouden, maar werken wel mee aan het gebruik 

van de inbreukmakende tekens. Het bevorderen van het 

gebruik van het STOLI-merk is onder deze 

omstandigheden onrechtmatig. 

 

Misleidende reclame 

 

Rectificaties voor misleidende reclames optische 

meetinstrumenten 

IEPT20150816, Rb Den Haag, Oculus v I-Optics 
Misleidende reclame. Reclame I niet toelaatbaar, 

aangezien deze niet objectief is. Niet benodigd is dat 

een rechtstreekse vergelijking plaatsvindt, noch dat de 

claim is gebaseerd op twee wetenschappelijke studies. 

Reclame II niet toelaatbaar omdat de onrechtmatigheid 

niet is weersproken. Reclame IIIa en IIIb zijn niet 

toelaatbaar omdat hieraan geen objectieve 

vergelijkingen ten grondslag liggen. Rectificatie voor 

reclames I, II, IIIa en IIIb. 
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Rectificatie 

 

Vorderingen tot publicatie rectificatie na ontslag op 

staande voet afgewezen 

IEPT20150811, Hof Den Haag, Rectificatie na 

ontslag 
Rectificatie. Vordering tot publicatie rectificatie na 

ontslag op staande voet afgewezen. Onvoldoende 

gesteld om conclusie te rechtvaardigen dat 

geïntimeerde onrechtmatig jegens appellant heeft 

gehandeld. Evenmin voldoende onderbouwd welk 

belang appellant na drie jaar na zijn ontslag nog heeft 

bij de gevorderde rectificatie. Het enkele feit dat 

geïntimeerde haar relaties heeft geïnformeerd dat 

appelant was ontslagen rechtvaardigt geen rectificatie 

als gevorderd. 

 

Publicatie 

 

Uitzending Powned Onno Hoes onrechtmatig 

IEPT20150812, Rb Amsterdam, Onno Hoes v 

Powned 
Publicatie. Uitzending van met een verborgen camera 

van eiser gemaakte beelden door Powned onrechtmatig 

ten opzichte van eiser. Burgemeester is een publieke 

figuur, maar niet vogelvrij, ook niet wanneer hij zelf 

aanleiding heeft gegeven voor publiek debat over zijn 

persoon. Geen sprake van ernstige misstand die alleen 

blootgelegd kon worden met behulp van een verborgen 

camera. Inbreuk op privéleven niet gerechtvaardigd. 

 

Slaafse nabootsing 

 

Toepassing slaafse nabootsing ondanks arrest 

Burgers Basil 

IEPT20150812, Rb Amsterdam, ABGS v Makro 
Slaafse nabootsing. Slaafse nabootsing nog steeds 

toewijsbaar; Gemeenschapsmodellenverordening verzet 

zich hier niet expliciet tegen en geen sprake van 

belemmering. Voor slaafse nabootsing vereist dat het 

nagevolgde product zich aanmerkelijk onderscheidt van 

het uiterlijk van de andere in de handel zijnde 

producten. Geen sprake van onderscheidend vermogen. 

 

Procesrecht 

 

Gebrekkige dagvaarding staat vordering tot afgifte 

broncode niet in de weg 

IEPT20150805, Rb Midden-Nederland, CIS v QIT 
Gebrekkige dagvaarding staat vordering tot afgifte 

broncode niet in de weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN 

 

Nieuws 

 

B913945 'Prince strijd tegen babyvideo'  

Chiever.nl bericht:” Toen de Amerikaanse Stephanie 

Lenz begin 2007 een filmpje van haar 1-jarige zoontje 

Holden op Youtube plaatste, hoopte ze op een reactie 

van de oma van Holden. Echter, tot haar verbazing trok 

de video niet alleen de aandacht van oma, maar vooral 

ook van popster Prince.” 

 

B913951 'Anish Kapoor klaagt makers Chinees 

kunstwerk aan om plagiaat' 

Volkskrant.nl bericht: “Keihard plagiaat of een 

glanzend eerbetoon? De wereldberoemde Britse 

kunstenaar Anish Kapoor wil een rechtszaak 

aanspannen tegen de makers van de 'Big Oil Bubble', 

een reusachtig kunstwerk dat eind van de maand wordt 

opgeleverd in Karamay, een oliestad in het 

noordwesten van China. " 
 

Wetgeving 

 

B9 13947 'Wijzigingen in ROW door aanhangige 

invoeringswet' 

Sinds 25 juni is de “Invoeringsrijkswet 

vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en 

uitbreiding prejudiciële vragen” aanhangig. Deze 

invoeringswet brengt ook enkele wijzigingen van de 

Rijksoctrooiwet met zich mee. 

 

Rechtspraak 

 

B9 13948 Conclusie A-G: prejudiciële vragen inzake 

weigeringsgronden merkenrecht op kinderstoel 

De Hoge Raad heeft in zijn arrest IEPT20130412, HR, 

Hauck v Stokke prejudiciële vragen gesteld aan het 

HvJEU. Deze zijn beantwoord in het arrest 

IEPT20140918, HvJEU, Hauck v Stokke. 

Cassatieberoep IV.2 slaagt, andere onderdelen van het 

incidentele middel van cassatie falen. Volgens de A-G 

dient verwijzing te volgen.  

 

B9 13950 Conclusie A-G, AIB v Novisem 
Conclusie A-G van Peursem inzake de maatstaf voor 

exhibitie en de reikwijdte van het kwekersrechtelijk 

voorbehouden "te koop aanbieden" in de zin van art. 57 

lid 1 jo art. 1 sub g Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 

(hierna ook: ZZP of ZPW). A-G gaat over tot 

vernietiging en en verwijzing in het principale beroep 

en tot verwerping van het (voorwaardelijk) incidentele 

cassatieberoep. 
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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.  

 

 

http://www.abcor.nl/
http://www.aippi.nl/
http://www.akd.nl/
http://www.aomb.nl/
http://www.arnold-siedsma.com/
http://www.bingh.com/
http://www.boekx.nl/
http://www.debrauw.com/
http://www.bright-advocaten.nl/
http://www.brinkhof.com/
http://www.chiever.com/
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.dlapiper.com/
http://www.epc.nl/
http://www.freshfields.com/
http://www.gmsadvocaten.nl/
http://www.hofhuisalkemagroen.nl/
http://www.hoganlovells.com/
http://www.hollandlaw.nl/
http://www.hoogenhaak.nl/
http://www.houthoff.com/
http://www.hoyngmonegier.com/
http://www.klosmorel.com/
http://www.losenstigter.nl/
http://www.nautadutilh.com/
http://www.nlo.nl/
http://www.nlo.nl/
http://www.nysingh.nl/
http://www.fergusonoctrooi.nl/
http://www.ploum.nl/
http://www.simmons-simmons.com/
http://www.anti-piracy.nl/
http://www.van-doorne.com/
http://www.vandersteenhoven.nl/
http://www.ventouxlaw.com/
http://www.ipmc.nl/
http://www.vondst-law.com/
file://ndims/ndiro/Ventoux-Data/Data/Persoonlijke%20mappen/Dick%202/Boek9/Nieuwsbrief/2015/www.vriesendorp.nl/
http://www.boek9.nl/contact

