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VACATURES & ADVERTENTIES
De eerste sessie van
2016 vindt plaats op
maandag 21 maart a.s.
In één uur tijd worden
de
jurisprudentiehighlights
van
de
afgelopen vier maanden
(medio december 2015 maart 2016) op het
gebied van IE besproken
door Dick van Engelen (hoogleraar Universiteit Utrecht
en hoofdredacteur Boek9.nl).
Kosten (per sessie): € 69,- (excl. BTW) | 1 PO-punt.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Het nieuwe handboek IEBeginselen van de hand
van Dick van Engelen is in
druk
verschenen
bij
Uitgeverij Boek 9. In 631
pagina’s wordt het voor
Nederland geldende IErecht beschreven. De
nieuwe Merkenrichtlijn en
per 23 maart 2016 in
werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn
in het handboek verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1
januari 2016.
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Tijdens
het
Benelux
Merken Congres worden
alle recente ontwikkelingen
in
wetgeving
en
rechtspraak
met
u
doorgenomen, en wordt
stilgestaan bij de impact
daarvan op de praktijk.
Bovendien
komen
de
belangrijkste onderwerpen van dit moment aan bod:
- Initial Interest Confusion: A claim in search of a
name?
- Gebruiksplicht en gebruiksbewijs
- Relatie tussen merk, werk, model en octrooi
De vierde herziene druk
van
het
boek
IEGoederenrecht is vanaf
heden beschikbaar. In deze
uitgave
zijn
de
goederenrechtelijke
ontwikkelingen op het
gebied van de intellectuele
eigendom tot 1 januari
2016 verwerkt, inclusief de
per 23 maart 2016 in werking tredende
Uniemerkenverordening.
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.

The Advanced Masters
Intellectual Property Law
and
Knowledge
Management
(IPKM)
feature specialisation tracks
on
international
IP
litigation
practice,
entrepreneurship
and
valorization, and claim
drafting. In its common programme lawyers,
economists, scientists and engineers mingle to deal
with real-life problems in multidisciplinary teams.
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Met
een
Boek9+
webabonnement heeft u
toegang tot de op Boek9
gepubliceerde
IEPTrechtspraak en de per
kwartaal
geactualiseerde
digitale versies van bij
Boek9 uitgegeven boeken,
voorzien van hyperlinks
naar wetteksten en IEPT-

rechtspraak.
Voor een abonnement op Boek9+ kunt u zich
registreren en daarna één van de verschillende
abonnementsvormen
aanschaffen,
zoals
een
jaarabonnement (€ 132,-), een maandabonnement
(€ 22,50,-) of een speciaal studentabonnement voor 10
weken (€ 32,50).
Sponsors van Boek9.nl hebben gratis toegang tot
Boek9+. Word ook sponsor door een e-mail te sturen
naar redactie@boek9.nl.
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Conclusie
A-G
HvJEU
over
B9
14332.
auteursrechtinbreuk door middel van een gratis
aangeboden wifinetwerk
Auteursrecht. Zaak C-484/14: Mc Fadden v Sony.
Conclusie A-G Szpunar: “1) De artikelen 2, onder a) en
b), en 12, lid 1, van richtlijn 2000/31/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000
betreffende bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij, met name de
elektronische handel, in de interne markt („richtlijn
elektronische handel”), moeten aldus worden uitgelegd
dat zij van toepassing zijn op een persoon die, als
nevenactiviteit van zijn economische hoofdactiviteit,
een wifinetwerk met internettoegang exploiteert dat hij
gratis ter beschikking stelt van het publiek.
2) Artikel 12, lid 1, van richtlijn 2000/31 verzet zich
ertegen dat op grond van welke vordering ook een
beslissing wordt gegeven tegen een verlener van mere
conduit-diensten die de vaststelling van zijn
civielrechtelijke aansprakelijkheid inhoudt. Dit artikel
verzet zich derhalve niet slechts tegen een veroordeling
van de aanbieder van dergelijke diensten tot betaling
van schadevergoeding, maar ook tegen een
veroordeling in de ingebrekestellings ‑
en de
proceskosten in verband met een door een derde
gepleegde inbreuk op een auteursrecht of op naburige
rechten met betrekking tot de doorgegeven informatie.
3) Artikel 12, leden 1 en 3, van richtlijn 2000/31 verzet
zich er niet tegen dat een van een dwangsom voorzien
rechterlijk verbod of bevel wordt opgelegd. […]”
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€ 5.000 voor auteursrechtinbreuk op Solid Edge
software
IEPT20160217, Rb Overijssel, Siemens v KTK
Auteursrecht. Schade. Op basis van tussenvonnis van
19 maart 2014 staat inbreuk op auteursrecht Siemens
software vast. Gederfde licentievergoeding Solid Edge
software vastgesteld op basis van laagste prijs
premiumversie Solid Edge van € 3.233: niet ongewoon
dat er op internet naar laagste prijs wordt gezocht. Geen
verdubbeling schadevergoeding: naar Nederlands recht
zijn privaatrechtelijke boetes of punitive damages (nog)
niet mogelijk. Forfaitaire vergoeding vastgesteld op €
5.000 (marktprijs + kosten in verband met opsporing en
onderzoek).
Auteursrechtinbreuk op slogan “Zo. Nu eerst een
Bavaria”
IEPT20160316, Rb Den Haag, Bavaria v Your
Hosting
Auteursrecht. Procesrecht. Slagzin “Zo, nu eerst ’n
Bavaria” c.q. “Zo. Nu eerst een Bavaria”
auteursrechtelijk beschermd: kernachtig en “pakkend”
met een zekere kwinkslag, waardoor maker vrije en
eigen creatieve keuzes heeft gemaakt. Dat zin uit
gangbaar Nederlands bestaat doet niet af aan
creativiteit: Your Hosting heeft geen voorbeelden
aangedragen van uitingen voorafgaand aan het
bedenken van de slagzin, waarin slagzin al voorkwam.
Geen Banale of triviale keuzes en sprake van duidelijke
pauze na het woord “Zo”, dat bijdraagt aan originele
karakter van de slagzin. Uiting “Zo. Nu eerst naar de
cloud, www.yourhosting.nl slash zakelijk” maakt
inbreuk op slagzin Bavaria: kenmerkende en
auteursrechtelijk te beschermen deel van slagzin
Bavaria “Zo. Nu eerst…” geheel overgenomen.
(Met dank aan Ernst-Jan Louwers en Pieter de Laat,
Louwers IP|Technology Advocaten)
4MEN-urinoir maakt auteursrechtinbreuk op Pluto3urinoir
IEPT20160309, Rb Den Haag, Danife v Satellite
Auteursrecht.
Pluto3-urinoir
auteursrechtelijk
beschermd: vóór ontwerpdatum/marktintroductie geen
vergelijkbare urinoirs op de markt, trekken niet louter
technisch bepaald door vormgeving tankdop als
vlakverdeling en lijnenspel en niet gesteld dat
kenmerkende elementen banaal of triviaal zijn. 4MENurinoir maakt inbreuk op auteursrecht Pluto3-urinoir:
vermoeden van ontlening door grote mate van
overeenstemming van kenmerkende elementen en feit
dat Satellite voormalig afnemer bekend was met Pluto
3. Vermoeden onvoldoende weggenomen door geringe
verschillen. Auteursrechtinbreuk in Europese Unie:
werkbegrip en inbreukbegrip geharmoniseerd.
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Merkenrecht

Procesrecht

Geen opheffing conservatoir beslag op Marlboro
sigaretten
IEPT20160301, Rb Rotterdam, WFL v Philip
Morris
Merkenrecht. Procesrecht. Philip Morris kan blijkens
arrest HvJEU IEPT20111201 niet handhavend optreden
tegen inbreukmakende transitgoederen. Handhavend
optreden tegen inbreukmakende transitgoederen wel
mogelijk wanneer Merkenrichtlijn 2015 geldend recht
is geworden. Geen opheffing conservatoir beslag:
geenszins uitgesloten dat Philip Morris in
bodemprocedure kan bewijzen dat sigaretten bestemd
waren voor Europese markt. Faciliteren van
merkinbreuk Philip Morris producten door WFL
onvoldoende aannemelijk.

Handhavingsrichtlijn biedt ruimte voor vorderen
vergoeding
van
morele
schade
naast
vermogensschade
IEPT20160317, HvJEU, Liffers v Mediaset
Procesrecht. Benadeelde die op basis van artikel 13(1)
Handhavingsrichtlijn een vergoeding van materiële
schade vordert kan daarnaast ook een vergoeding van
zijn morele schade vorderen.

B9 14339. A-G HvJEU: Gespreid indienen van
verzoek tot vernieuwing merkinschrijving toegestaan
Merkenrecht.
Hogere
voorziening
tegen
IEPT20150304, waarin is geoordeeld dat het BHIM de
vernieuwing van de inschrijving van het beeldmerk met
het woordelement “CVTC” terecht heeft geweigerd.
Het gespreid indienen van een verzoek tot vernieuwing
van de inschrijving van een merk is volgens het GEU
niet toegestaan op grond van artikel 47 GMeV. A-G
Campos Sánchez-Bordona geeft het Hof in overweging
het arrest van het GEU te vernietigen. Volgens de A-G
is de gespreide vernieuwing van een inschrijving wel
mogelijk.
Octrooirecht
B9 14331. OCNL: NL 515 voor vlakke magneet voor
magnetische dichtheidsscheiding vernietigbaar
Octrooirecht. Samenvatting inzendende advocaat: “Het
Octrooicentrum is van mening dat NL 515 niet aan de
octrooieerbaarheidsvereisten
voldoet.
Het
Octrooicentrum stelt namelijk in haar advies dat: i) de
conclusies 1 t/m 8 en 10 van NL 515 vernietigbaar zijn
wegens gebrek aan nieuwheid, ii) de conclusies 9,11
en 12 van NL 515 vernietigbaar.”
(Met dank aan Arie Blokland en Win Maas,
TaylorWessing)
Publicatie
Uitlatingen dat Dopper fles plagiaat is onrechtmatig
IEPT20160311, Rb Noord-Holland, Dopper
Publicatie. Uitlatingen die stellen dat Dopper fles
plagiaat is onrechtmatig: onvoldoende steun in
feitenmateriaal en kunnen ernstige gevolgen hebben.
Uitlatingen dat ontwerpwedstrijd Dopper vooropgezet
plan was met reeds bekende winnaar onrechtmatig:
onvoldoende steun in feitenmateriaal.

BERICHTEN
Kamerstukken
B914335. Antwoord op Kamervragen over de situatie
bij het Europees octrooibureau
“Antwoord 3:
Op initiatief van het presidium van de Raad van
Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie (EOO)
heeft een groep lidstaten van de EOO besloten om de
zorgen die zij hebben ten aanzien van, onder meer, de
sociale
situatie
binnen
de
EOO
en
de
oplossingsrichtingen die zij voorstaan neer te leggen in
een ontwerp resolutie. De brief van de voorzitter van de
Raad van Bestuur, waarvan sprake is in het artikel,
maakt onderdeel uit van de totstandkoming van deze
ontwerp-resolutie. Deze is inmiddels door 19 landen,
waaronder Nederland, verzonden naar alle leden van de
Raad van Bestuur. In zijn vergadering van 16-17 maart
aanstaande zal de plenaire Raad van Bestuur (alle 38
lidstaten) hierover besluiten. Dit document heeft de
status confidentieel.
Nederland maakt zich, zoals bekend, grote zorgen over
de sociale situatie binnen de EOO, is een van de
initiatiefnemers van de ontwerpresolutie en steunt deze
vanzelfsprekend.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te melden
dat ik op 4 maart jl., zoals aangekondigd in mijn brief
van 28 januari jl. (Kamerstuk 25883, nr. 268), een
gesprek met de president van het EOB heb gevoerd.
Tijdens dit stevige gesprek heb ik hem de Nederlandse
zorgen, met inbegrip van de zorgen zoals die in uw
Kamer bestaan, overgebracht. De president heeft zijn
standpunt uiteengezet. Tot nieuwe gezichtspunten heeft
het gesprek, tot mijn teleurstelling, niet geleid.”
Agenda
B9 14326. BMM Voorjaarsbijeenkomst: Nog enkele
plaatsen beschikbaar!
BMM bericht: “Voor de Voorjaarsbijeenkomst van de
Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht
(BMM) zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De
Voorjaarsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 24
maart 2016 en wordt gehouden in het Kasteel van
Brasschaet, te België.”
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B9 14330. INTA Pre-annual meeting reception 28
April 2016
Uit het persbericht: “The Pre–Annual Meeting
Reception in Amsterdam is planned exclusively for you
and your colleagues to learn more about INTA's 2016
Annual Meeting in Orlando, Florida, USA. Feel free to
bring a friend, co-worker or prospective member to
find out about INTA’s Annual Meeting in Orlando,
Florida, and discover all the benefits INTA has to offer.
We hope to see you there! […]
Date: Thursday, April 28, 2016
Time: 5:00 PM – 8:00 PM
Location: Simmons & Simmons LLP
Claude Debussylaan 247 Amsterdam”
Tijdschriften
B91433. F. Gerritzen, Voorstel voor een richtlijn Absoluut verbodsrecht voor bedrijfsgeheimen?
IER 2016/, p. 1-2: “Het samenstel van de definitie
“inbreukmakende
goederen”
en
de
handhavingsmaatregelen onder het geamendeerde
voorstel voor de richtlijn bedrijfsgeheimen levert een
bescherming op die niet onderdoet voor de
bescherming
op
grond
van
intellectuele
eigendomsrechten. Dat gaat ver omdat dergelijke
bescherming in het leven wordt geroepen voor nietopenbaar gemaakte informatie die slechts voldoet aan
de definitie van bedrijfsgeheimen en geen onderscheid
wordt gemaakt tussen het beschermingswaardige en het
niet-beschermingswaardige, zoals bij rechten van
intellectuele eigendom gebeurt. In de toelichting bij het
oorspronkelijke richtlijnvoorstel schreef de Commissie:
“Elk IER begint met een geheim”, maar ze zag daarbij
over het hoofd dat IE-bescherming pas zou moeten
beginnen waar de geheimhouding eindigt.”
B914337. M.F.A. Enghardt & F. Hekker, Codificatie
van IP Translator in het Trademark Reform Package
IER 2016/2, p. 3-9: “48. De codificatie van het IP
Translator-arrest in het Trademark Reform Package zal
merkhouders van Uniemerken die dateren van vóór 22
juni 2012 en die voor klassentitels zijn ingeschreven, in
2016 tot actie nopen. Een verklaring op grond van
artikel 28 lid 8 Uniemerkverordening moet binnen zes
maanden na de inwerkingtreding van de verordening op
23 maart 2016, bij het Bureau worden ingediend.
49. De belangrijkste conclusie is echter dat de gevolgen
van IP Translator verder gaan dan deze eenmalige actie
en dat merkhouders en hun adviseurs eigenlijk continu
de registraties in hun beheer moeten toetsen op de dan
geldende criteria van duidelijkheid en nauwkeurigheid
met betrekking tot de redactie van waren- en
dienstenlijsten om onaangename verrassingen bij
handhaving van merkrechten te voorkomen.”

Week 11, 14 t/m 20 maart 2016

B914338. M.R.F. Senftleben & A.E. de Hingh, Het
mededingingsrecht - een stok achter de deur om tot
licenties voor content repositories en aggregators te
komen?
AMI 2016/1, p. 1-12: “Om de ontwikkeling van content
repositories en aggregators te bevorderen is het
daarmee gerechtvaardigd auteursrechthebbenden te
onderwerpen aan de verplichting tot licentieverlening.
Daarbij moet worden aangetekend dat het
onderliggende concept ‘licentieweigering’ niet alleen
werkelijke weigeringen betreft maar ook weigeringen
waarbij bijvoorbeeld contractuele bepalingen en
voorwaarden onredelijk zwaar zijn. Het risico van een
mededingingsrechtelijke interventie kan dus een
disciplinerend effect hebben op de licentiepraktijken in
de creatieve sector.”
B914340. R.J.Q. Klomp, In memoriam David
Peeperkorn
AMI 2016/1,
p. 13: “David Peeperkorn,
auteursrechtjurist in hart en nieren, is op 27 november
2015 overleden. Hij was advocaat bij Goudsmit &
Branbergen, raadsheer en vicepresident in het
Amsterdamse gerechtshof, lid van het Hof van
Discipline en lid van de Restitutiecommissie.
Een rechtvaardig man … die als rechter te midden van
de burgers met ijver de rechten van de koning
verdedigde, maar die in de Raad des Konings moedig
opkwam voor de rechten van de burgers.
David Peeperkorn is 78 jaar geworden.”
Artikelen en opinies
B9 12842. Bjorn Schipper (Schipper Legal): Kleine
juridische kroniek van het muziekrecht
Gepubliceerd in Muziekwereld 2014-1: “In 2013 heeft
het muziekrecht weer een aantal boeiende zaken
opgeleverd. In vervolg op mijn eerdere juridische
kronieken van het muziekrecht in de jaren 2011 en
2012 zet ik in deze editie van Muziekwereld een aantal
spraakmakende zaken uit 2013 op een rij. Daarbij
hanteer ik bij de selectie van zaken dezelfde
uitgangspunten als in voorgaande edities.”
B9 14325. Bas Kist (Chiever): Trump en het
Streisandeffect
NRC 11-3-2016: “Eigenlijk is het een filmpje van niks:
de clip die de Amerikaanse band Fight Club onlangs op
Youtube plaatste. Een middelmatige animatievideo met
beelden van Donald Trump, ondersteund door een
constante herhaling van de woorden ‘Donald Fucking
Trump’.”
Nieuws
B9 14327. Illegale uploaders opgelet: BREIN gaat u
via uw IP-adres identificeren en aanspreken
Uit het persbericht: “Het beleid van BREIN is primair
gericht op civielrechtelijke handhaving tegen illegaal
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aanbod van auteursrechtelijk beschermde werken zoals,
muziek, films, series, boeken en games. Naast actie
tegen illegale diensten die structureel toegang tot
ongeautoriseerde content faciliteren en bevorderen,
onderneemt BREIN ook actie tegen uploaders die als
bron fungeren voor dergelijke diensten. "Dit kunnen
frequente uploaders zijn maar ook uploaders die minder
vaak voorkomen maar wel steeds met recent product.
Het gaat niet alleen om uploaders van films en series op
torrent sites en popcorn time maar ook om uploaders
van boeken, muziek en games”, zegt BREIN directeur
Tim Kuik.”
B9 14330. Hoyng Rokh Monegier winst two
managing IP awards
Uit het persbericht: “Hoyng Rokh Monegier won two
awards, during last week’s Managing IP awards, which
were held at the Savoy in London. The firm was
nominated in 5 categories and finally our partners took
home two awards: one for its Brussels office: Belgian
litigation firm of the year and European Patent firm of
the year, which recognizes Hoyng Monegier and
German IP boutique ROKH’s joining of forces to
become a firm with up to 100 IP specialists. We’re very
grateful to be recognized by our clients and peers as
one of the major players on the continent when it
comes to cross border patent litigation.”
B9 14329. Taylor Wessing benoemd tot European
Trade Mark Firm of the Year
Uit het persbericht: “Het internationale advocaten- en
notariskantoor Taylor Wessing is benoemd tot
European Trade Mark Firm of the Year tijdens het
Managing IP Global Awards 2016 evenement dat was
georganiseerd door Managing Intellectual Property, een
toonaangevende en wereldwijde bron van nieuws en
analyses op het gebied van IE.”
B9 14333. Prof. Telderspenning voor Jhr. Mr.
J.L.R.A. Huydecoper en Prof. Mr. J.H. Spoor
Uit het persbericht: “Jhr. Mr. J.L.R.A. Huydecoper en
Prof. Mr. J.H. Spoor ontvingen beiden tijdens het IE
Symposium op woensdag 16 maart uit handen van uit
Prof Mr C.J.J.C. de Prof. Telderspenning voor hun
verdiensten op het gebied van het IE recht in
Nederland.”
B914334. Maša Savič ontvangt VIE prijs 2016
Uit het persbericht: “Op woensdag 16 maart is tijdens
het IE Symposium in Zeist de VIE prijs 2016 uitgereikt
aan Maša Savič voor haar artikel “The legality of resale
of digital content after UsedSoft”, gepubliceerd in het
“European Intellectual Property Review” (EIPR)”
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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
AOMB

www.akd.nl
www.aomb.nl

Arnold + Siedsma
Bingh Advocaten
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek

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

BRight Advocaten

www.bright-advocaten.nl

Brinkhof Advocaten

www.brinkhof.com

Chiever Marks & Brands
Deloitte
Dirkzwager

www.chiever.com
www.deloitte.nl
www.dirkzwager.nl

DLA Piper

www.dlapiper.com

EP&C
Freshfields Bruckhaus Deringer
De Grave De Mönnink Spliet
Advocaten
Hofhuis Alkema Groen
Hogan Lovells
Holland van Gijzen
Hoogenraad & Haak Advocaten

www.epc.nl
www.freshfields.com
www.gmsadvocaten.nl
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.hollandlaw.nl
www.hoogenhaak.nl

Houthoff Buruma

www.houthoff.com

Hoyng Monegier
KienhuisHoving
K LOS c.s.

www.hoyngmonegier.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl

Los & Stigter
NautaDutilh

www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com

NLO

www.nlo.nl

NLO Shieldmark
Nysingh

www.nlo.nl

Octrooibureau Ferguson
Pictoright
Ploum Lodder Princen
Simmons & Simmons
Stichting BREIN
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Vriesendorp & Gaade

www.nysingh.nl
www.fergusonoctrooi.nl
www.pictoright.nl
www.ploum.nl
www.simmons-simmons.com
www.anti-piracy.nl
www.van-doorne.com
www.vandersteenhoven.nl
www.ventouxlaw.com
www.ipmc.nl
www.vo.eu
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, klik dan hier.
© Uitgeverij Boek9 B.V.
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