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variëren van technologie start-ups tot gevestigde
multinationals en overheden.
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VACATURES & ADVERTENTIES

Bereid uw organisatie
goed
voor
op
de
Verordening
De Europese Commissie
heeft een akkoord bereikt
met
het
Europees
Parlement en de Raad van
de Europese Unie over de
hervorming
van
de
Europese privacywetgeving.
Tijdens deze 2-daagse cursus krijgt u uiteraard te horen
wat de nieuwe Verordening inhoudt (in hoofdlijnen en
in detail) en wat u moet doen om uw organisatie klaar
te maken voor de Verordening.
Daarnaast komt natuurlijk ook de nieuwe Meldplicht
datalekken aan bod. Hiermee krijgen organisaties
(zowel bedrijven als overheden) een meldplicht bij de
Autoriteit Persoonsgegevens indien er sprake is van een
datalek.
Ventoux wil graag haar
team uitbreiden met een
gevorderd
advocaatstagiaire of beginnend
medewerk(st)er. Iemand die
zich thuis voelt in de
wereld van IE en ICT. Een
goede
advocaat
en
ondernemer. Ben jij die
persoon?
Ventoux is gespecialiseerd in IE, ICT, reclame, media,
privacy en e-commerce. Kenmerken: kennis, kwaliteit,
hands-on, slagvaardig en informeel. Onze cliënten

rechtspraak.
Voor een abonnement op Boek9+ kunt u zich
registreren en daarna één van de verschillende
abonnementsvormen
aanschaffen,
zoals
een
jaarabonnement (€ 120,-), een maandabonnement
(€ 20,-) of een speciaal studentabonnement voor 10
weken (€ 27,50).
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
Ex parte tegen beheerder Dropbox-account
IEPT20151211, Rb Gelderland, Brein v Beheerder
Dropbox-account
Auteursrecht. Ex parte ex artikel 1019e Rv tegen
iemand die met een Dropbox-account op grote schaal ebooks en muziekwerken openbaar heeft gemaakt.
Dwangsom van € 2000 voor iedere dag (een gedeelte
van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het
inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum
van € 50.000.
B9 14228. Conclusie A-G HvJEU: Thuiskopie mag
uit algemene staatsbegroting worden gefinancierd
Zaak C-163/15: EGEDA v Administración del Estado.
Prejudiciële vragen van het Tribunal Supremo
(Spanje): “1) Artikel 5, lid 2, onder b), 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 moet aldus
worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat de
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daarin vermelde billijke compensatie uit de algemene
staatsbegroting wordt gefinancierd.
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Diversen

2) Artikel 5, lid 2, onder b), van richtlijn 2001/29 moet
aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat
het bedrag van de daarin vermelde compensatie wordt
vastgesteld binnen de van tevoren per begrotingsjaar
bepaalde grenzen zonder dat daarbij rekening wordt
gehouden met de geraamde omvang van het door de
rechthebbenden ondervonden nadeel.”

Opzegging
distributieovereenkomsten
met
opzegtermijn van 1 jaar niet onrechtmatig
IEPT20160105, Hof Amsterdam, PPG
Distributieovereenkomst.
Opzegging
distributieovereenkomsten met [X] Verf en [Y] met
opzegtermijn van 1 jaar door PPG niet onrechtmatig
door o.a. belang PPG bij sluitend selectief
distributiesysteem.

Octrooirecht

BERICHTEN

Publicatie full label SmPC’s en bijsluiters door het
CBG onrechtmatig
IEPT20160115, Rb Den Haag, Warner-Lambert v
De Staat
Octrooirecht. Onrechtmatige daad. Het CBG maakt
geen directe inbreuk op EP 061 met publicatie full label
SmPC’s en bijsluiters: geen verkoop of aanbieden voor
verkoop. Ook geen indirecte inbreuk: kennis dat
pregabaline kan worden gebruikt voor neuropathische
pijn niet te beschouwen als een middel betreffende een
wezenlijk bestanddeel. Het CBG handelt wel
onrechtmatig jegens WLC: publicatie full label SmPC’s
en bijsluiters niet noodzakelijk en kan juist tot
verwarring leiden bij consument. Ook aannemelijk dat
professionals op informatie CBG afgaan.

Agenda

Portretrecht
Schadevergoeding van € 25.000 voor openbaarmaking
foto Van Gaal in krant en vakblad
IEPT20160120, Rb Amsterdam, Van Gaal v
Interbest
Portretrecht. Inbreuk op portretrecht Van Gaal door
openbaarmaking foto in krant en vakblad. Onvoldoende
onderbouwd dat schade €75.000 of € 50.000 betreft:
vergelijkingen
met
vergoeding
voor
televisiecommercial en vergoeding voor plaatsing foto
in 4 dagbladen gaan niet op omdat die
openbaarmakingen actieve handelingen vereisten en
terugkerend
waren,
dan
wel
omdat
die
openbaarmakingen groter in omvang waren.
(Met dank aan Jurian van Groenendaal & Fulco Blokhuis,
Boekx Advocaten)
Procesrecht
Verzoek om datum voor vonnis te bepalen afgewezen
IEPT20160113, Rb Noord-Holland, PMS v Choons
Procesrecht. Verzoek om datum voor vonnis te bepalen
afgewezen: “akte na onttrekking advocaat gedaagde
c.q. akte houdende voorwaardelijke eiswijziging” moet
aan Choon’s Design LLC worden betekend, aangezien
zij daar geen kennis van heeft kunnen nemen in
vergelijkbare situatie met die van artikel 130 (3) Rv.
(Met dank aan Sabin Tigu en Timme Geerlof, Ploum
Lodder Princen)

B9 14226. EPLIT’s 3rd Annual Meeting - 10 and 11
April 2016 in Amsterdam
EPLIT bericht: “We cordially invite you to attend the
3rd Annual Meeting of EPLIT, which will be held on
10 and 11 April 2016 in Sofitel Legend The Grand in
Amsterdam, The Netherlands.”
Personalia
B9 14227. Dick van Engelen benoemd tot hoogleraar
in Maastricht
Uit het persbericht: “Prof. Dick van Engelen is met
ingang van 1 februari 2016 benoemd tot bijzonder
hoogleraar Intellectuele Eigendom Proces- en
Transactiepraktijk
aan
de
Faculteit
der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.
Hij zal onder meer onderwijs geven binnen het
bestaande Advanced Masters programma IP and
Knowledge Management (IPKM) en nieuw op te zetten
onderwijsprogramma’s rond het in oprichting zijnde
Europese Unified Patent Court en binnen het kader van
de Brightlands Maastricht Health Campus en andere
praktijkgerichte opleidingen.”
Artikelen en opinies
B9 14225. Paul Geert, Universiteit Groningen en
bureau Brandeis, noot onder Rb. Midden-Nederland
DMGE v West Music en Hof Den Bosch MyP2P
Ook verschenen in IER 2015/55 en IER 2016/56: “De
voorzieningenrechter is er dus ten onrechte van
uitgegaan dat hij de vaste art. 3 lid 1 ARl-rechtspraak
van het HvJ EU in deze zaak moest toepassen. Hij was
daartoe echter niet verplicht omdat er sprake was van
‘direct fysiek contact’ en wij weten uit het Circul
Globus Bucureşti-arrest van het HvJ EU dat een
dergelijke openbaarmakingshandeling niet onder het
Europees geharmoniseerde begrip ‘mededeling aan het
publiek’ valt.1 De voorzieningenrechter had dus onze
eigen nationale regels moeten toepassen. Indien hij die
regels zou hebben toegepast, dan zou dat waarschijnlijk
tot dezelfde uitkomst hebben geleid. Het ging in die
zaak immers om de toepassing van art. 8 Aw.”
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B9 14231. Boeiende rechtstrijd Pictoright vs Blendle
en dagbladuitgevers
Kees Berendsen, Croondavidovich: "Zo luidt de kop
van een persbericht van VOI(C)E, de Vereniging van
Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief
Exploiteren. Als oud directeur van Beeldrecht (nu
Pictoright) zal ik mij bij dit onderwerp terughoudend
opstellen. Maar één opmerking moet mij van het hart.
En die betreft dat 'boeiende' in de kwalificatie van de
rechtstrijd waar het hier om gaat.
B9 14233. Rechtsonzekerheid en problemen clearance
remmen gebruik samples af
Bjorn Schipper, SchipperLegal: “Tijdens het
Amsterdam Dance Event (ADE) 2015 heb ik als
moderator een speciaal panel georganiseerd over
sampling en het vaak moeizame proces van clearen van
samples. Hoe krijg je de toestemming van alle
betrokken rechthebbenden? Het panel was een vervolg
op een panel tijdens ADE 2014 waarbij met name over
de juridische aspecten van sampling werd
gediscussieerd. Wat mag wel en wat mag niet? Dit jaar
lag de focus op de problemen van het clearance-proces.
Dat er iets met sampling aan de hand is, bleek onlangs
uit de door EMI aangekondigde sample amnesty,
waarbij gebruikers van samples uit de catalogus van
EMI respijt aangeboden kregen in de vorm van de
mogelijkheid tot aanmelding van dat samplegebruik
binnen zes maanden, zonder een naheffing of
rechtszaak te hoeven vrezen. Deskundigen die het
publiek bijpraatten waren twee Amerikaanse
entertainment-advocaten en een entertainment-advocaat
uit Engeland. In deze bijdrage loop ik de belangrijkste
elementen van beide panels langs.”
B9 14234. Software & intellectueel eigendom
Hedwig Van Driel, Arnold & Siedsma: "Veel
softwareontwikkelaars vragen zich af of hun software
te beschermen is en zo ja, hoe. Helaas is hier niet altijd
een eenduidig antwoord op te geven. Vandaar dat wij
de
meest
voorkomende
intellectuele
eigendomskwesties met betrekking tot software in een
serie artikelen zullen behandelen. In dit eerste,
inleidende artikel worden enkele veelgehoorde
stellingen gewogen en op waarheid getoetst. In de
komende maanden zullen de belangrijkste onderwerpen
verder worden uitgediept.
Nieuws
B9 14230. Taylor Wessing lanceert TW Patent Map
Uit het persbericht: "Het internationale advocaten- en
notariskantoor Taylor Wessing lanceert deze week de
“TW Patent Map”, een unieke, interactieve online tool
die de wijze van beslechting van octrooigeschillen
binnen Europa in kaart brengt.”
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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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