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Concise European Copyright
Law aims to offer the reader a
rapid understanding of all the
provisions of copyright law in
force in Europe that have
been enacted at the European
and international levels. This
volume takes the form of an
article-by-article commentary on the relevant European
directives and international treaties in the field of
copyright and neighbouring rights. It is intended to
provide the reader with a short and straightforward
explanation of the principles of law to be drawn from
each provision. Editors and authors are prominent
specialists (academics and practitioners) in the field of
international and European copyright law.
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VACATURES & ADVERTENTIES

Sinds 2007 richt DigiJuris
zich volledig op het leggen,
bewaren en ontsluiten van
bewijsbeslag. U hoeft geen
IT-expert te zijn om
digitaal bewijsbeslag te
leggen; DigiJuris neemt u
het werk graag uit handen
op
een
snelle,
gestructureerde en overzichtelijke manier. U maakt het
uzelf gemakkelijk en
bent verzekerd van
topspecialisten.
Vanwege de groei van onze
praktijk
IE-/ICTen
Mediarecht zoeken wij een
advocaat-medewerker met
twee tot
vier jaar ervaring en
bewezen
inhoudelijke
passie voor zowel de
adviesals
de

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.
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.
BOEK9 PUBLICATIES

procespraktijk. Wij zoeken
een IE-allrounder die zich bovendien even gemakkelijk
beweegt op het terrein van het verbintenissenrecht.
Tegenover passie voor het vak en grote inhoudelijke
betrokkenheid staat een informele kantoorsfeer en een
ongebruikelijke mate van vrijheid.
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
“Mededeling
aan
nieuw
publiek”
in
revalidatiecentrum
IEPT20160531, HvJEU, Reha Training v GEMA
Auteursrecht. “Mededeling aan het publiek” uit artikel
3(1) Auteursrechtrichtlijn en artikel 8 Verhuurrichtlijn
moet uniform worden uitgelegd. Mededeling aan
publiek door doorgeven werken in revalidatiecentrum
via televisietoestellen die op verschillende plaatsen in
inrichting zijn geplaatst. Hierbij kan sprake zijn van
een winstoogmerk.
Financiering billijke compensatie privégebruik uit
staatsbegroting niet toegestaan
IEPT20160609, HvJEU, EGEDA v Estado
Auteursrecht.
Artikel
5(2)
onder
b
van
Auteursrechtrichtlijn verzet zich tegen stelsel van
billijke compensatie voor kopieëren voor privégebruik
dat wordt gefinancierd door staatsbegroting, zodat niet
kan worden gewaarborgd dat de kosten van die billijke
compensatie worden gedragen door gebruikers van
kopieën voor privégebruik.
B9 14477. Conclusie A-G HvJEU: geen uitputting bij
verkoop computerprogramma op niet-originele drager
Auteursrecht. „Artikel 4, onder a) en c), en artikel 5,
leden 1 en 2, van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van
14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van
computerprogramma’s, zoals gewijzigd bij richtlijn
93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993
betreffende
de
harmonisatie
van
de
beschermingstermijn van het auteursrecht en van
bepaalde naburige rechten, moeten aldus worden
uitgelegd dat de exclusieve reproductie- en
distributierechten van de rechthebbende worden
geschonden
wanneer
een
gebruiker
zonder
toestemming van de rechthebbende een kopie van een
computerprogramma maakt op een andere dan de
originele materiële drager en wanneer die kopie
vervolgens, wederom zonder toestemming van de
rechthebbende, door die gebruiker of door een andere
gebruiker wordt verkocht, zelfs als:
– de originele materiële drager beschadigd is geraakt,
en
– de verkoper van die kopie alle andere kopieën die hij
in zijn bezit heeft, onbruikbaar maakt.”
B9 14479. A-G HvJEU: herleving van door
formaliteit vervallen auteursrechten op 1 juli 1995
„1)
Artikel 10, lid 2, van richtlijn 93/98/EEG
betreffende
de
harmonisatie
van
de
beschermingstermijn van het auteursrecht en van
bepaalde naburige rechten verzet zich tegen een
nationale bepaling volgens welke de auteursrechten op
een kunstwerk die louter wegens het niet voldoen aan
een administratieve formaliteit vóór 1 juli 1995 zijn
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vervallen, als blijvend vervallen gelden. Het staat aan
de nationale rechter om na te gaan of het in de
omstandigheden van het bij hem aanhangige geding
tussen particulieren mogelijk is om het nationale recht
uit te leggen in overeenstemming met bovengenoemde
richtlijn en, in voorkomend geval, om de nationale
bepaling buiten toepassing te laten.
2) Artikel 10, lid 2, in verbinding met artikel 13, lid 1,
van richtlijn 93/98 dient aldus te worden uitgelegd dat
de betreffende auteursrechten op 1 juli 1995 zijn
herleefd.”
€5255,50 schadevergoeding voor auteursrechtinbreuk
nieuwsberichten
IEPT20160608, Rb Amsterdam, Architectenweb v
Zebor
Auteursrecht. Databankenwet. Schade. Procesrecht.
Auteursrechtinbreuk op berichten Architectenweb. Bij
vaststelling schade wordt uitgegaan van 495 berichten.
Vorderingen
Architectenweb
op
grond
van
databankenrecht verworpen: Inhuren tekstschrijvers
geen investering inde verkrijging, controle of prestatie
van de inhoud als bedoeld in art. 1 lid 1
Databankenwet. Schadevergoeding gesteld op €
5255,50. Rechtbank begroot de schade op € 0,05 per
overgenomen woord. Proceskosten gecompenseerd:
schade slechts fractie van gevorderde bedrag.
(Met dank aan Annelot Sitsen en Lars Bakers, Bingh
Advocaten)
Merkenrecht
Inbreuk HOMEPART op oudere merken HOME
PARTS
IEPT20160518,
Rb
Zeeland-West-Brabant,
Beekman v Elka Pieterman
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Elka Pieterman heeft
normaal gebruik merken HOME PARTS onvoldoende
onderbouwd, maar beroep op Heilung slaagt voor
stofzuigeronderdelen. Geen beroep op coëxistentiebepalingen. Gevorderde nietigheid en gebruiksverbod
beeldmerk HOMEPART toewijsbaar op grond van
handelsnaam. Elka Pieterman heeft oudste rechten op
handelsnaam Homeparts. Niet relevant is of Homeparts
landelijke bekend was. Naam Homeparts zal na vijf
jaar nog bekendheid bij het publiek genieten.
Verwarringsgevaar handelsnamen Homeparts (Elka
Pieterman) en Homepart (Beekman). Beeldmerk
HOMEPART is nietig. Beekman handelt door gebruik
handelsnaam Homepart in strijd met de oudere
merkenrechten van Elka Pieterman.
(Met dank aan Hans-Erik van Gorp, Rassers
Advocaten)
Kwekersrecht
“Passende vergoeding” dekt naast gebruikelijke
licentievergoeding schade door niet betalen daarvan
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IEPT20160609, HvJEU, Hansson v Jungpflanzen
Grünewald
Kwekersrecht. Schadevergoeding ex artikel 94 GKwV
dekt alle geleden schade, maar geen forfaitaire toeslag
wegens inbreuk of afstanden van de winst en voordelen
van de inbreukmaker. “Passende vergoeding” dekt
naast vergoeding die onder licentie gebruikelijk is alle
schade die nauw verband houdt met het niet betalen
van deze vergoeding, waaronder vertragingsrente. Aan
verwijzende rechter om omstandigheden voor
vermeerdering vergoeding vast te stellen, waarbij elke
omstandigheid slechts eenmaal in aanmerking mag
worden genomen. Schadebedrag ex artikel 94(2)
GKwV moet worden bepaald aan de hand van concrete
elementen die worden aangedragen door houder
kwekersrecht waarop inbreuk wordt gemaakt en kan
desnoods forfaitair worden vastgesteld. Onder
voorwaarden kunnen kosten procedure in kort geding
en buitengerechtelijke kosten niet in aanmerking
worden genomen bij begroten schade ex artikel 94(2)
GkwV
Procesrecht
Hoge Raad creëert overgangsregeling voor
proceskosten ingetrokken kort geding
IEPT20160603, HR, Wieland v GIA
Procesrecht. Artikelen 125-127 en 249-250 Rv niet van
(overeenkomstige) toepassing in kort geding in eerste
aanleg, wel in hoger beroep. Regels voor vergoeding
proceskosten bij ingetrokken kort geding. Artikel
1019h Rv kan van toepassing zijn op ingetrokken kort
geding. Eiser griffierecht verschuldigd als zaak niet is
ingetrokken voordat zaak is uitgeroepen, gedaagde als
zij
is
verschenen
na
uitroepen
zaak.
Overgangsmaatregel met betrekking tot vorderingen in
reeds aanhangige afzonderlijke procedures en voor
vorderingen in afzonderlijke procedures die aanhangig
worden gemaakt binnen 3 maanden na 3 juni 2016.
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B9 14480. Uitnodiging IPR Enforcement Conference
21 juni 2016
Uit het persbericht: “The IPR Enforcement Conference
will provide a forum to discuss the latest developments
in the area of IPR enforcement following the
announcements made in the Digital Single Market
Strategy of May 2015 and the Single Market Strategy
of October 2015, as well as the Copyright
Communication of December 2015.
At this conference, key European and international
decision makers, public representatives, enforcement
agencies, multinational companies and other
stakeholders will review the progress made and the
next steps in setting up and applying ‘follow-themoney’ mechanisms, based on a self-regulatory
approach, in view of disrupting IP infringing activities
at the source and ensuring supply chain integrity.
Registration

for

the

general

public

is

open.”

B9 14487. IE-symposium: Het belangrijkste dat u
van IE moet weten
Sinds 2006 organiseert de Leidse Rechtenfaculteit, in
samenwerking met het Juridisch PAO van de
Universiteit Leiden, “Leiden Revisited: een middag
terug in de collegebanken”. Dit najaar vindt dit zeer
gewaardeerde “netwerk-evenement” plaats op vrijdag 2
september 2016. Een uitstekende gelegenheid voor
alumni om oud-studiegenoten en oud-docenten te
ontmoeten!
Bijzonder dit jaar
Ter gelegenheid van het feit dat 1 september 2016 Dirk
Visser 25 jaar in dienst is van de Universiteit Leiden is
de sessie IE dit jaar ingericht als 'IE-Symposium:
Twaalf voordrachten van 10 minuten over “het
belangrijkste dat u van [een bepaald IE onderwerp]
moet weten”. Inhoudelijk én luchtig / toegankelijk. (3
PO NOvA, géén KNB)
Rechtspraak

Staking tenuitvoerlegging vonnis gewezen door
andere rechter dan waarbij comparities plaatsvonden
IEPT20160603, Rb Gelderland, Beekman v Elka
Pieterman
Staking tenuitvoerlegging vonnis IEPT20160518
hangende tijdig hoger beroep daartegen doordat vonnis
is gewezen door andere rechter dan waar mondelinge
behandeling heeft plaatsgevonden. Overgangsrecht HR
31 oktober 2014 van toepassing nu tweede comparitie
na dat arrest heeft plaatsgevonden. Beekman moet
voortvarend procederen en grieven in dagvaarding
opnemen.
(Met dank aan Roderick Chalmers Hoynck van
Papendrecht, AKD)
Berichten
Agenda

B9 14481. Prejudiciële vraag over begrip “vorm”
(Louboutin v Van Haren)
Zaak C-163/16: Louboutin et Christian Louboutin.
Prejudiciële vragen.
Merkenrecht. Verwijzing volgend op IEPT20160309,
Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren. A request for
a preliminary ruling in a case which concerns a
reference from the Netherlands regarding a dispute
between shoe makers and whether, by imitating the red
soles of Louboutin’s shoes, an infringement of a
registered trade mark has occurred.
Prejudiciële vraag:
“Is the notion of ‘shape’ within the meaning of Article
3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95/EC to approximate the
laws of other Member States relating to Trade Marks
limited to the three-dimensional properties of the
goods, such as their contours, measurements and
volume (expressed three-dimensionally), or does it
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include other (non three-dimensional) properties, such
as their colour?”
B9 14482. Prejudiciële vragen over online gebruik
merk
Merkenrecht. A request for a preliminary ruling in a case
which concerns the jurisdiction of the infringement of a
number of UK-registered and international trade marks
containing
the
word
MERCK.
Prejudiciële

vragen

(7

in

totaal):

“1. Must the term ‘same cause of action’ in Article
109(1)(a) of Council Regulation (EC) No 207/2009 of
26 February 2009 on the European Union trade mark
be interpreted as applying to the maintenance and use
of a worldwide, and therefore also EU-wide, identical
online internet presence under the same domain name,
on account of which actions for infringement between
the same parties have been brought before the courts of
different Member States, one action being for
infringement of an EU trade mark and the other being
for infringement of a national trade mark?
2. Must the term ‘same cause of action’ in Article
109(1)(a) of Regulation No 207/2009 be interpreted as
applying to the maintenance and use of worldwide, and
therefore also EU-wide, identical online content on the
internet domain names ‘facebook.com’ and/or
‘youtube.com’ and/or ‘twitter.com’, in each case – as
regards the relevant domain names ‘facebook.com’
and/or ‘youtube.com’ and/or ‘twitter.com’ – under the
same username, on account of which actions for
infringement between the same parties have been
brought before the courts of different Member States,
one action being for infringement of an EU trade mark
and the other being for infringement of a national trade
mark? […]”
Artikelen en opinies
B9 14483. Bescherming van intellectuele eigendommen
voor planten en zaden
Thea van der Wijk, NLO: ”Kwekersverenigingen zijn

een actie begonnen om de uitspraak in de zaken
“Tomaat II” en “Broccoli II”van de Grote Kamer van
Beroep (GKB) van het Europees Octrooi Bureau
(EOB) van 2015 te verwerpen. Met deze uitspraak
heeft de GKB nog eens bevestigd dat planten,
verkregen door toepassing van essentieel biologische
processen, geoctrooieerd mogen worden. Een geldig
Europees octrooi op dergelijke planten kan verkregen
worden mits nieuw, inventief en niet beperkt tot een
specifiek plantenras.”
B9 14485. Godert van Rappard (Van Rappard
Minneboo Advocaten), 3D-printen in de privésfeer: op
weg naar Pirate Bay taferelen?
“Als gevolg van de hiervoor beschreven beperkingen
van 3D-thuisprinten, waarbij het dus in de praktijk vaak
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neerkomt op een kostbaar, tijdrovend proces, met een
vaak teleurstellend resultaat, gaat de vergelijking met
het zeer laagdrempelige illegale downloaden of
streamen van films of muziek mank.
Met een illegale download of een stream van een film
of muziek wordt immers door een ieder met een
computer en een internetverbinding zeer snel, gratis,
een exacte kopie verkregen van het origineel. Deze
factoren die het illegale downloaden en streamen zeer
aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk maken en
verantwoordelijk zijn voor het grote “succes” ervan,
ontbreken simpelweg bij 3D-thuisprinting.”
Nieuws
B9 14484. Yahoo bereidt verkoop 3000 octrooien voor
Tweakers bericht: “Yahoo is bezig met de
voorbereidingen om een portfolio met ongeveer 3000
octrooien te verkopen. Het internetbedrijf hoopt
daarmee meer dan één miljard dollar op te halen zegt
een bron die The Wall Street Journal sprak.
Tussen de octrooien zou ook Yahoo’s originele
zoektechnologie uit 1996 zitten. Verschillende
potentieel geïnteresseerde bedrijven ontvingen in de
afgelopen weken al aanbiedingen van Yahoo. De eerste
voorlopige biedingen moeten medio juni binnen zijn.”
B9 14486. m&ms banned in Sweden
The Telegraph: “A Swedish court has ordered
chocolate maker Mars to stop selling M&Ms in the
Scandinavian country, at least not with the customary
lower-case letters it uses on the packaging and on the
colourful chocolates.
The Svea Court of Appeal said on Wednesday it ruled
against Mars in a trademark dispute with Kraft Foods,
which sells chocolate-covered peanuts under the
Marabou brand with a single “m” on the packaging. It
said Kraft has exclusive rights to the trademark in
Sweden. However, it added that using the upper-case
M&Ms, as Mars does in its corporate communications,
does not constitute a trademark infringement in
Sweden.”
B9 14488. Is Beyonce´s film ´Lemonade´ gestolen?
De Telegraaf bericht: “Beyoncé heeft het idee voor
haar HBO-film Lemonade gestolen. Dat beweert een
filmmaker in een nieuwe rechtszaak.
Hij claimt in de zaak, die hij woensdag aanspande, dat
er overeenkomsten zijn in onder meer visuele en
geluidselementen, thema's, de stemming en de setting.
Volgens Fulks had Beyoncé's label Columbia Records
de beschikking over zijn film, omdat een medewerker
een e-mail met een link naar de film zou hebben
ontvangen.”
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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, klik dan hier.
© Uitgeverij Boek9 B.V.
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Dit boek geeft in 281 pagina’s een overzicht en samenvatting van de in 2015 gewezen uitspraken –
zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake
van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IEvermogensrecht, IE-handhaving en IE en internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde
rechter).
De voor de praktijkjurist, het onderwijs en onderzoek relevante uitspraken worden op een
handzame manier ontsloten en met een duidelijk overzicht van de per deelonderwerp van belang
zijnde uitspraken van het Hof van Justitie, de Hoge Raad en de verschillende gerechtshoven en
rechtbanken.

Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar het volgende rechtspraakoverzicht ontvangt

In 631 pagina’s beschrijft Dick van Engelen het voor Nederland geldende IE-recht. Ook de nieuwe
Merkenrichtlijn en de per 23 maart 2016 in werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn
hierin verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1 januari 2016.
In dit boek wordt het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit een Europees en internationaal
perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als vertrekpunt.
Na een bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt per IE-recht ingegaan op
de voor dat recht belangrijkste ‘W’-vragen: wat wordt beschermd, wat is de beschermingsomvang,
welke handelingen zijn inbreukmakend, welke handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende,
wat is de beschermingsduur, en welke internationale regels zijn van toepassing.
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen.
Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

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.
In dit boek staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten centraal. Systematisch wordt in
kaart gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status
van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen
beoordelen.
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen
Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

