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Sinds 2007 richt DigiJuris
zich volledig op het leggen,
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bewijsbeslag te leggen;
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graag uit handen op een
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VACATURES & ADVERTENTIES
De derde sessie van 2016
vindt plaats op maandag
27 juni a.s. In één uur tijd
worden de jurisprudentiehighlights
van
de
afgelopen zes weken (mei
2016 - juni 2016) op het
gebied van IE besproken
door Dick van Engelen
(hoogleraar Universiteit
Maastricht en hoofdredacteur Boek9.nl).
Wij zijn op zoek naar een
advocaat met bij voorkeur
drie tot zes jaar ervaring
om ons team te versterken.
Bij ons moet je slim zijn,
van aanpakken weten en
gevoel
voor
humor
hebben. De werksfeer bij
bureau Brandeis kenmerkt
zich door een mix van
toewijding en ontspanning. Er wordt hard gewerkt en
veel gelachen. Wij verwachten van jou dat je
zelfstandig genoeg bent om je zaken eigen te maken en
sociaal genoeg om samen te werken met collega’s en
cliënten aan je te binden.

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.
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.
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Merkenrecht. Vernieuwing merkregistratie: indiening
additioneel vernieuwingsverzoek Uniemerk (art. 47(3)
UMeV) mogelijk inzake overige waren- of
dienstenklassen gedurende extra termijn inzake reeds
gedaan vernieuwingsverzoek voor specifieke waren of
dienstenklassen.
Verwarringsgevaar
tussen
woord-/beeldmerk
“MEVLANA” en logo “MEVLANA”
IEPT20160610, Rb Rotterdam, Mevlana
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Verwarringsgevaar
tussen woord/-beeldmerk “MEVLANA” en logo
“MEVLANA”: hoge mate van overeenstemming,
gebruikt voor dezelfde diensten en afzet tussen
afzetgebied overlapt. Geen inbreuk op handelsnaam
“Mevlana”: niet onaannemelijk dat naam “Mevlana”
vóór 2005 door een ander dan eiser rechtmatig werd
gevoerd. Handelsnaam “Mevlana” maakt wel inbreuk
(art. 5a Hnw) op merk “MEVLANA”.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Geen inbreuk op “bedscène” uit boek “De
Straatvechter, mijn verhaal”
IEPT20160617,
Rb
Noord-Nederland,
De
Maatschap II
Auteursrecht.
Deskundigenbericht.
Gelet
op
deskundigenbericht is onvoldoende aannemelijk
gemaakt dat inbreuk is gemaakt op “bedscène” uit boek
“De Straatvechter, mijn verhaal”.
(Met dank aan Merel Teunissen, Versteeg Wigman
Sprey advocaten)
Auteursrechtinbreuk op Korpa Kaartspel
IEPT20160608, Rb Rotterdam, Esveco Specialties
Auteursrecht. Korpa-spel auteursrechtelijk werk:
creatieve
keuzes
gemaakt.
Spelconcept
niet
auteursrechtelijk beschermd. Onvoldoende onderbouwd
dat Korpa-spel niet de eerste was en is ontleend aan
KortBingo of Kortspil. Mede-makerschap bestuurder
Esveco onvoldoende onderbouwd. Spel 1 maakt geen
deel uit van oude onder licentie geproduceerde
voorraad van Esveco. Spel 1 maakt inbreuk op Korpaspel: geen zelfstandig werk door (vrijwel) geheel
overeenstemmende totaalindrukken. Spel 2 maakt
inbreuk op Korpa-spel: totaalindrukken verschillen te
weinig om spel 2 als zelfstandig werk aan te kunnen
merken. Onvoldoende onderbouwd dat Esveco spel 3 in
Nederland op de markt heeft gebracht. Berekening eiser
en rapport Esveco onvoldoende voor schadebegroting
door
rechtbank:
zaak
verwezen
naar
schadestaatprocedure.
Merkenrecht
Additioneel vernieuwingsverzoek voor overige warenof dienstenklassen mogelijk in extra termijn
IEPT20160622, HvJEU, Nissan Jidosha v EUIPO

Redelijke vergoeding voor onrechtmatig handelen in
de periode voor publicatie inschrijving merk
IEPT20160622, HvJEU, Nikolajeva v Multi Protect
Merkenrecht. Rechtbank niet verplicht een derde
inbreukmakende handelingen te verbieden als houder
van het betrokken merk geen vordering heeft ingediend
(vgl. art. 102 UMeV). “Speciale reden” niet
onderzocht. Geen vergoeding wegens handelingen van
derden vóór publicatie van de merkaanvraag (vgl. art.
9(3) UMeV). “Redelijke vergoeding” voor handelingen
derden na publicatie aanvraag, maar voor publicatie
inschrijving, omvat de terugvordering van de winsten.
“Redelijke vergoeding” omvat niet uitgebreidere
(immateriële) schade.
Merkenrecht (GEU)
Onvoldoende bewijs om normaal gebruik van
woordmerk “CULE” aan te nemen
IEPT20160616, GEU, FC Barcelona v EUIPO
Merkenrecht. Beroep door de houder van het
woordmerk “CULE”, ingeschreven voor waren uit
klasse 14, 18 en 25 en tevens het niet-geregistreerde
bekende woordmerk “CULE” tegen de inschrijving van
het woordmerk “KULE”, ook voor waren uit klasse 14,
18 en 25.
Het beroep wordt verworpen. FC Barcelona heeft
onvoldoende aangetoond dat er sprake was van
normaal gebruik van het woordmerk. Een deel van het
bewijs werd door FC Barcelona pas aangevoerd in de
beroepsprocedure en is daarom afgewezen door de
Kamer van Beroep. Het GEU volgt de Kamer van
Beroep in deze beslissing. Het wel toelaatbare bewijs
heeft volgens het GEU geen betrekking op de waren
waarvoor het merk “CULE” is ingeschreven, omdat het
bewijs slechts aantoont dat supporters van FC
Barcelona ‘culé’ worden genoemd. Er is dus
onvoldoende bewijs om het normaal gebruik van het
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woordmerk en het bekende woordmerk “CULE” te
kunnen aannemen.
EUIPO onbevoegd om te oordelen over herstel in
vorige toestand
IEPT20160608, GEU, Monster Energy Company v
EUIPO (Répresentation d’un symbole de paix)
Procesrecht. Beroep tegen de beslissing van de Kamer
van Beroep wegens het niet-ontvankelijk verklaren van
verzoekster in haar verzoek tot herstel in vorige
toestand opdat zij in haar rechten zou worden hersteld
en haar Uniemerkaanvraag in het register ingeschreven
zou blijven gedurende de procedure voor de
Unierechter.
Het beroep wordt verworpen. Verzoekster voert vier
middelen aan. Het GEU bespreekt alleen het derde en
vierde middel, omdat met bespreking van deze
middelen kan worden volstaan om het beroep te
verwerpen. Het GEU bespreekt eerst het vierde middel
dat een motiveringsklacht bevat. Verzoekster is van
mening dat de bestreden beslissing ontoereikend is
gemotiveerd omdat de Kamer van Beroep zich niet
heeft uitgesproken over de herinschrijving van haar
Uniemerkaanvraag tijdens het onderzoek van haar
beroep door de Unierechter. Het GEU oordeelt dat de
bestreden beslissing wel toereikend is gemotiveerd: het
verzoek is in zijn geheel afgewezen en de
herinschrijving hoefde daarom niet afzonderlijk te
worden gemotiveerd.
Het derde middel bevat de klacht dat artikel 81 van de
Uniemerkenverordening is geschonden. Verzoekster
stelt dat dit artikel is geschonden door de Kamer van
Beroep door te oordelen dat dit artikel niet van
toepassing is op de situatie waarin wordt verzocht om
de beroepstermijn voor het GEU opnieuw te doen
ingaan en door tot de conclusie te komen dat zij niet
bevoegd was om deze bepaling in casu toe te passen.
Het GEU oordeelt dat de Kamer van Beroep zich
terecht onbevoegd heeft verklaard. Het erkennen dat
een van de instanties van het EUIPO bevoegd is om een
verzoek tot herstel in vorige toestand met betrekking tot
een beroepstermijn voor het GEU in te willigen, zou er
immers toe leiden dat inbreuk wordt gemaakt op de
bevoegdheden van het GEU. De bepalingen die van
toepassing zijn op de rechter dienen in dit geval te
gelden.
Modelrecht
Houder niet-ingeschreven licentie kan vordering
instellen
wegens
inbreuk
ingeschreven
gemeenschapsmodel
IEPT20160622, HvJEU, Thomas Philipps v Grune
Welle
Modelrecht. Houder niet-ingeschreven licentie kan
vordering instellen wegens inbreuk op ingeschreven
gemeenschapsmodel. Licentiehouder kan ex artikel 32
(3) GModV kan vergoeding van eigen schade vorderen.
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Inbreuk
op
model
voor
plafondlamp
IEPT20160617, Rb Den Haag,
Dalen v Hornbach
Modelrecht. Procesrecht. Inbreuk
aangenomen: niet betwist. Belang
bij bevel. Hornbach moet opgave
doen van ingekochte aantallen en leveranciers: reeds
overgelegde gegevens vertonen discrepanties.
(Met dank aan Naomi Ketelaar en Jacqueline Schaap,
Visser Schaap & Kreijger)
Publicatie
Uitlatingen over indeling medewerkers in verkeerde
salarisschaal onrechtmatig
IEPT20160615,
Rb
Midden-Nederland,
Osseveldhave v FNV
Publicatie. Uitingen FNV dat [H] medewerkers in
verkeerde salarisschaal inschaalt onrechtmatig:
onvoldoende steun in feitenmateriaal en verklaringen
(ex-)medewerkers kunnen uitingen niet ondersteunen,
nu datum indiensttreding niet is vermeld. Twee
verklaringen
onvoldoende
ondersteuning
voor
uitlatingen die suggereren dat “op grote schaal” op
verkeerde salarisschaal wordt ingeschaald. Uitingen
over
doorgroeimogelijkheden
onrechtmatig:
verklaringen (ex-)medewerkers vermelden geen datum
indiensttreding. Uiting dat medewerkers fysieke
klachten hebben door “verouderde krakkemikkige”
kassastoelen onrechtmatig: onvoldoende steun in
feitenmateriaal.
(Met dank aan Arnoud Martens en Rutger van
Rompaey, Van Benthem & Keulen)
Procesrecht - IPR
Geen dwangsommen verbeurd
IEPT20151210, Rb Noord-Holland, Bio World
Merchandising v Sunset
IPR.
Executiegeschil.
Bevoegdheid
voorzieningenrechter in conventie niet in geschil.
Voorzieningenrechter bevoegd m.b.t. reconventionele
vorderingen: voldoende samenhang tussen vordering in
conventie en reconventie, zodat NL rechter ook in
reconventie rechtsmacht heeft. Geen dwangsom
verbeurd ten aanzien van gebeurtenissen vóór
betekening van kort geding vonnis. Onvoldoende
aannemelijk dat mededelingen in strijd met r.o. 6.5.
van het vonnis zijn gedaan. Geen dwangsommen
verbeurd door gebruik merk-, handels- of
domeinnamen met “BWI” of “BWIMERCH”: termen
verschillen te veel van “Bioworld (Merchandising)”.
Reconventionele vorderingen die feitelijk zelfde
verboden als in kort geding vonnis vorderen c.q.
verklaringen voor recht afgewezen.
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Usenet
providers
moeten
persoonsgegevens
inbreukmakers “Diesel and Black” verstrekken
IEPT20160622, Rb Noord-Holland, Brein v Eweka
Auteursrecht. Procesrecht. Opgave persoonsgegevens
door Usenet providers Eweka en Usenetter toegewezen:
inbreuk op grote schaal voldoende aannemelijk, enkel
blokkeren toegang van “Diesel and Black”
onvoldoende gebleken en geen andere mogelijkheid om
einde te maken aan inbreuk dan door achter gegevens
van betrokken personen te komen. Belang Brein weegt
zwaarder dan belang Usenet providers: hadden gezien
grootschalige inbreuk gegevens na kennisneming
bewijsmateriaal aan Brein moeten afgeven. Usenetter
niet ten onrechte in procedure betrokken: Brein heeft
belang bij het verzamelen van zoveel mogelijk
informatie omtrent de betrokken personen.
Geen spoedeisend belang: VPS (oud) al 9 jaar op de
markt zonder sommatie
IEPT20160617, Rb Den Haag, B. Braun v Becton
Procesrecht. Geen spoedeisend belang: VPS (oud) al
negen jaar op de markt in Nederland en B. Braun heeft
Becton nooit gesommeerd, Becton heeft aangekondigd
VPS (oud) binnenkort van Nederlandse markt te halen.
Niet eerder aanhangig maken vordering in verband met
afwachten oppositieprocedure moet voor rekening B.
Braun blijven. Geen spoedeisend belang door
aangekondigde introductie VPS nieuw: Dagvaarding
stelt slechts gemotiveerd waarom VPS oud
inbreukmakend is en zwijgt over VPS nieuw en
conclusie in voorwaardelijke reconventie waarin VPS
nieuw wel aan orde wordt gebracht ziet slechts op
reconventionele vordering. Mondeling verzoek tot
wijziging/vermeerdering eis verworpen: strijdig met
procesreglement en goede procesorde. Dat Becton geen
bezwaar heeft om onder de vordering van B. Braun ook
VPS nieuw te lezen is niet van doorslaggevende
betekenis: voorzieningenrechter kan niet met
voldoende mate van aannemelijkheid vaststellen of
VPS
nieuw
inbreukmakend
is.
Proceskostenveroordeling artikel 1019h Rv: €
243.789,43.
B9 14512. Prejudiciële vragen over rechterlijke
bevoegdheid onjuiste informatie op internet
IPR. Van de samenvatting van minbuza.nl:
“Verzoeksters hebben een vordering ingesteld bij de
Estse rechter tegen de Zweedse firma Svensk Handel
(verweerster). Zij eisen rectificatie van onjuiste
informatie die verweerster over verzoekster I heeft
gepubliceerd alsmede een schadevergoeding, en voor
verzoekster II vergoeding van immateriële schade.
Verzoeksters wijzen op uitspraak van het HvJEU in C509/09 en C-161/10 (de gevoegde zaken eDate/Martinez) waarin is geoordeeld dat een persoon
die zich door op een website gepubliceerde content in
zijn rechten geschonden acht, een vordering tot
vergoeding van de volledige schade kan indienen,
hetzij bij de gerechten van de lidstaten waar de uitgever
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van die content gevestigd is, hetzij bij de gerechten van
de lidstaten waar zich het centrum van zijn belangen
bevindt. De verwijzende rechter twijfelt echter of dat
arrest (over natuurlijke personen) ook van toepassing is
op rechtspersonen. Daarnaast vraagt hij zich af of in
deze zaak kan worden aangenomen dat het centrum van
verzoeksters belangen in Estland liggen. Van welke
criteria moet hij daarvoor uitgaan? Hij legt het HvJEU
de volgende vragen voor (3 in totaal):
1) Moet artikel 7, punt 2, van verordening (EU) nr.
1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van
12 december 2012 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken aldus
worden uitgelegd dat een persoon van wie de rechten
zouden zijn geschonden doordat over hem onjuiste
informatie op het internet is gepubliceerd en
commentaren over hem niet werden verwijderd, bij de
gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan
de op het internet gepubliceerde informatie
toegankelijk is of was, met betrekking tot de in die
lidstaat ingetreden schade kan vorderen dat de onjuiste
informatie wordt rechtgezet en de commentaren die
zijn rechten schenden, worden verwijderd?”
Diversen
Uitleg muziekuitgave-overeenkomst dat appellant 50%
van betalingen uit buitenland toekomt juist
IEPT20151222, Hof Amsterdam, EMI
Overeenkomst. Uitleg muziekuitgave-overeenkomst dat
appellant 50% van betalingen uit buitenland toekomt
juist. Appellant mocht er redelijkerwijs vanuit gaan dat
uitleg op basis van bewoordingen de juiste was en dat
EMI dat zo begreep. Jaren lang niet volledige aan
appellant toekomende inkomsten betalen voldoende
ernstige tekortkoming voor ontbinding. Partijen erover
eens dat ontbinding overeenkomsten per 1 juni 2005
heeft plaatsgevonden. Onvoldoende onderbouwd dat in
confraternele correspondentie was afgesproken dat niet
op verjaring zou worden beroepen. Geen verlenging
verjaringstermijn door opzettelijk verborgen houden
van schuld door EMI (artikel 3:321(1)(f) BW):
interpretatiegeschil overeenkomst(en) niet voldoende.
Comparitie gelast voor bespreking schadeberekening.
Rb voornemens deskundige te benoemen voor
onderzoek omzetprognoses
IEPT20160608, Rb Overijssel, Speeleiland Tholen v
Otto Simon
Franchising. Sprake van franchisingovereenkomst:
voldoet volledig aan definitie uit EG-verordening
4087/88.
Verstrekte
documenten terecht
als
omzetprognoses aangemerkt. Onbetwist dat omzet [X]
veel lager is uitgevallen dan prognoses Otto Simon.
Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over
wenselijkheid deskundigenbericht over te behalen
omzetten door [X].
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BERICHTEN
B9 14516 Muzieklabels aangeklaagd door Pirate Bay
wegens laster
Entertainmaint business bericht: “Pirate Bay-oprichter
Peter Sunde is van plan diverse grote muzieklabels aan
te klagen wegens laster. De medeoprichter van het
torrentplatform werd door de rechtbank in Helsinki
vorige week veroordeeld tot een boete van 395.000
dollar.
De uitspraak van de Finse rechter schaadt zijn goede
naam en kost hem veel tijd, aldus Sunde tegen website
TorrentFreak. “Ik ben bekend in Finland en wordt een
crimineel genoemd, terwijl ik geen illegale activiteiten
heb ontplooid. Het is simpelweg laster.” Hoewel Sunde
zich van The Pirate Bay afkeerde, en stelde dat het
huidige platform een schaduw van het origineel was en
beter kan stoppen, is hij door de Finse rechtbank
veroordeeld om 395,000 dollar (zo’n 350,000 euro) te
betalen
aan
diverse
major
labels.”
B9 14517 VPRO hekelt onder ede verhoren acteurs
uit serie De Maatschap.
Het Parool bericht: “De VPRO hekelt beslissing van
de rechtbank in Groningen om Robert Moszkowicz toe
te staan elf acteurs en makers van de dramaserie de
Maatschap op te roepen voor getuigenverhoor.
Het gaat om vier acteurs, onder wie Pierre Bokma en
Daan Schuurmans, schrijvers, producenten en de
regisseur. De VPRO hekelt het besluit van de rechter.
“Hiermee wordt een kritische grens overschreden van
artistieke en journalistieke vrijheid,” schrijft de
publieke omroep in een persbericht.
De serie, die in het najaar op tv komt, is gebaseerd op
het leven van de advocatenfamilie Moszkowicz.
Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz is er sprake van
auteursrechtenschending; er zou onrechtmatig worden
geput uit het boek De Straatvechter van zijn vader
Robert Moszkowicz.Volgens de VPRO is er geen
sprake van schending van auteursrecht geen sprake
omdat De Maatschap gebaseerd is op feiten waaraan
fictieve
elementen
zijn
toegevoegd.”
B9 14518 BitTorrent INc. introduceert video- en
muziekstreamingdienst BitTorrent Now.
Tweakers bericht: “BitTorrent Inc. heeft op donderdag
muziek- en videostreamingdienst BitTorrent Now
geïntroduceerd. De dienst is voor iOS, Android, web en
Apple TV. Contentmakers kunnen op BitTorrent Now
zelf bepalen hoe ze inkomsten genereren.
BitTorrent deed al aan de distributie van betaalde
media via zijn Bundles-programma, maar dat bestond
uit een website waar gebruikers bundels met content
kochten waarna ze de bestanden zelf op een
afspeelapparaat konden plaatsen. De nieuwe dienst
maakt de content toegankelijker. Met de zet gaat
BitTorrent Inc. de concurrentie aan met diensten als
Spotify, Soundcloud, Apple Music maar ook Netflix,
aangezien het zowel audio als video aanbiedt.

B9 14519. Europees Parlement vraagt duidelijkheid
om safe-harbour regeling
Entertainment business bericht: “Ook in Europa begint
de discussie over een eerlijkere beloning voor artiesten
van inkomsten uit onlineplatforms op te laaien. In een
open brief aan Jean-Claude Juncker, de voorzitter van
de Europese Commissie, wordt gevraagd om meer
duidelijkheid over de safe harbour-regeling.”
Kamerstukken
B9 14517. Implementatiewet richtlijn collectief beheer
aangenomen door Tweede Kamer
De implementatiewet richtlijn collectief beheer is op 21
juni 2016 aangenomen.
B9 14519. Kamerbrief over symposium over balans
tussen octrooirecht en kwekersrecht
“Op 18 mei jl. organiseerde ik in samenwerking met de
Europese Commissie het symposium ‘Finding the
Balance – Exploring solutions in the debate
surrounding patents and plant breeders’ rights’ in
Brussel. Tijdens het symposium kwamen meer dan 200
deelnemers samen, waaronder beleidsmedewerkers uit
de lidstaten en relevante instituties zoals het Europees
Octrooibureau en het Europees Kwekersrechtbureau.
Ook waren belanghebbenden uit het maatschappelijk
veld en betrokken sectoren aanwezig, waaronder de
plantenveredeling,
biotechnologie
en
boerenorganisaties. Doel van de dag was om
oplossingen te verkennen rondom de onbalans tussen
het kwekersrecht en het octrooirecht. Door de
samenloop in de regelgeving bestaat er onduidelijkheid
over het octrooieren van natuurlijke eigenschappen van
planten. Het behouden van toegang tot plantaardig
materiaal is van groot belang om de weg open te
houden voor innovatie ten bate van voedselzekerheid
en –diversiteit, en deze toegang wordt door octrooien
op natuurlijke eigenschappen bemoeilijkt.”
Agenda
B914510. VU CLI Lecture: Copyright and the Public
Interest: A Tale of Two Digital Library Litigations
“On 30th June 2016 (Thursday), the VU Centre for
Law and Internet will host the next guest lecture
organized within the “Intellectual Property Law –
International Lecture Series”.
Prof. Haochen Sun from the University of Hong Kong
will speak about “Copyright and the Public Interest: A
Tale of Two Digital Library Litigations”.
In his talk, Prof. Sun will examine the best ways to
promote the public interest through copyright law by
comparing recent litigations over the Google Library
Project in the United States and China. The U.S. courts
ruled that the Google Library Project was fair use. By
contrast, the Chinese courts ruled against Google,
holding that its Library Project did not constitute fair
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use. Professor Sun will consider why the U.S. and
Chinese courts have made these conflicting judicial
opinions. He will further use this comparative study to
show that the construction of both legal and cultural
infrastructures is essential for promoting the public
interest in copyright law.
We would like to invite you to attend this event.
It will take place at 4:00 pm, in the Main Building,
Room HG-03C03 (Agora 3). There will be afternoon
tea/coffee accompanied by some sweet treats.
Please confirm your attendance by contacting
l.anemaet@vu.nl.”
B9 14509. Boek9.nl jurisprudentie webinar (27 juni
2016) - € 69 per punt
De derde sessie van 2016 vindt plaats op maandag 27
juni a.s. In één uur tijd worden de jurisprudentiehighlights van de afgelopen zes weken (mei 2016 - juni
2016) op het gebied van IE besproken door Dick van
Engelen (hoogleraar Universiteit Maastricht en
hoofdredacteur Boek9.nl). Aan de orde komen onder
meer:
Hof van Justitie EU
IEPT20160504, HvJEU, Philip Morris v Secretary of
State for Health
IEPT20160504, HvJEU, Pillbox v Secretary of State
for Health
IEPT20160531, HvJEU, Reha Training v GEMA
IEPT20160609, HvJEU, EGEDA v Estado
IEPT20160609, HvJEU, Hansson v Jungpflanzen
Grünewald
Hoge Raad
IEPT20160603, HR, Dahabshill
IEPT20160603, HR, Wieland v GIA
Artikelen en opinies
B914511. Erik Thijssen,
contractvoorwaarden

Onderhandelingen

over

Sena Performers Magazine (2016, 2): “Op initiatief
van de Ntb, zijn de Ntb en collega-organisatie FNV
KIEM de afgelopen maanden in onderhandeling
getreden met de NVPI (de brancheorganisatie van
Nederlandse platenmaatschappijen) over redelijke
contractvoorwaarden
bij
platencontracten,
distributiedeals en licentiecontracten. Ook heeft de Ntb
een voorstel ingebracht voor een gezamenlijk aan de
belastingdienst voor te leggen standaardcontract voor
zelfstandige sessiemusici.
Angad-Gaur: “De gesprekken zijn nog maar net
begonnen en wat we aan het doen zijn is voor zowel
onszelf als voor de NVPI nieuw, maar ik heb goede
hoop dat het zal lukken een aantal gezamenlijke
uitgangspunten te formuleren waaraan redelijke
contracten zouden moeten voldoen.”
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Nieuws
B9 14513 Geen plagiaat ‘Stairway to Heaven’
Nu.nl bericht: “De Amerikaanse rechter besloot
donderdag dat de band geen inbreuk heeft gemaakt op
het auteursrecht van Randy Wolfe. Nabestaanden van
de gitarist, die de plagiaatzaak aanspanden, vinden dat
het nummer te veel lijkt op het nummer Taurus van
Wolfe’s band Spirit. Zij wilden dat de overleden
muzikant alsnog zou worden genoemd als schrijver van
de hit. De opening zou dezelfde gitaarakkoorden
hebben.
Led Zeppelin vroeg de rechter dinsdag om de
plagiaatzaak te stoppen. De advocaat van de band vond
dat er onvoldoende bewijs was aangeleverd. De
muzikanten beargumenteerden dat de tegenpartij niet
heeft kunnen bewijzen dat er inbreuk is gemaakt op het
auteursrecht van Wolfe, omdat zijn nalatenschap het
auteursrecht vanTaurusniet bezit. Ook vonden ze niet
dat is aangetoond dat Led Zeppelin toegang had tot het
nummer
voordatStairway
To
Heavenwerd
gecomponeerd of dat de gelijkenis overduidelijk is.”
B9 14514. Spanish pharma company applies to
trademark ‘Brexit’
World Intellectual Property Review bericht: “A Spainbased pharmaceutical company has applied to
trademark ‘Brexit’, the term coined for the UK’s
potential departure from the EU.
The application, filed at the Spanish Patent and
Trademark Office by Brill Pharma, cites class 5 of the
Nice classification system, covering chemical
substances and elements.”
B9 14515. What does the Brexit mean for your IP
rights?
Arnold & Siedsma bericht: “The Brexit will have a
major impact on the EU trademark system, as all
member states are automatically designated in an EU
trademark application. In fact, the EU is seen as one big
area that cannot be split up. Furthermore, protection of
the EU registration is automatically extended to new
EU member states, the latest example being Croatia.
Correspondingly the logical consequence would be that
protection automatically ceases when a member state
leaves. Now that the UK will leave the EU, it is clear
that EU trademark registrations will no longer be valid
in the UK in the future. […]
While the EU trademark system is linked to EU
membership, the current European patent system is not.
EU membership and European Patent Convention
(EPC) membership overlap, but several EPC member
states, such as Switzerland, Norway and Turkey, are
not EU members. The UK will remain EPC member
state and will merely join the current non-EU members
of the EPC. In view thereof, the Brexit has no
immediate consequence for your present UK-validated
European (EP) patent. The same applies for obtaining a
UK patent via a European patent application: after
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grant of a European patent, validation in the UK will
still be possible. Furthermore, it will remain possible to
enforce UK-validated EP patents in UK courts.
However, as with trademarks, UK courts no longer
have jurisdiction outside of the UK. UK courts will no
longer be able to issue EU-wide injunctions. This may
influence the choice for a venue for patent litigation.”
B9 14520. Nieuwe regelingen Toegestane vermijdbare
uitingen en Sponsoring
Commissariaat voor de Media bericht: “Het
Commissariaat heeft op 17 mei jl. nieuwe regelingen
Toegestane vermijdbare uitingen en Sponsoring voor
de publieke media-instellingen vastgesteld. Deze
regelingen zijn op 21 juni 2016 gepubliceerd in de
Staatscourant en staan ook op onze website. De
regelingen treden beide in werking op 1 augustus
2016.”

Pagina 7 van 8

Boek9.nl
Nieuwsbrief

www.boek9.nl

Week 25 20 juni t/m 26 juni 2016

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
Bird & Bird
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek

www.arnold-siedsma.com
www.bingh.com
www.twobirds.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
NLO
NLO Shieldmark
Nysingh
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.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com
www.nlo.nl
www.nlo.nl
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.

Pagina 8 van 8

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

