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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

In verband met de sterke
groei van de praktijk zijn
wij per direct op zoek naar
een Associate IP. Een
zelfstandige rol met veel
verantwoordelijk
en
kansen. Zo heb je de ruimte
om je eigen netwerk uit te
bouwen. Het is een
internationale praktijk waarin je veel contact hebt met
buitenlandse kantoren en collega's en bijeenkomsten in
het buitenland.
Als manager van het team
Octrooiverlening ben je
ervoor verantwoordelijk dat
het team de afgesproken
resultaten
behaalt,
kwalitatief en kwantitatief.
De resultaten dragen in
belangrijke mate bij aan het
positioneren van OCNL,
dat zijn goede naam als hoeksteen van de innovatieeconomie wil blijven waarmaken.

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

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
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Teken ‘SHRUNK’ maakt geen inbreuk op ‘SCOTCH
SHRUNK’
IEPT20160817, Rb Amsterdam, Scotch and Soda v
My Brand
Merkenrecht. Scotch&Soda heeft belang bij
beoordeling vorderingen. Geen merkinbreuk door teken
‘SHRUNK’ op merk ‘SCOTCH SHRUNK’ op grond
op artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a tot en met d
BVIE.
(Met dank aan Michiel Coops, ABC Legal)

Auteursrecht

Octrooirecht

Auteursrechtinbreuk op Philips’ scheerapparaat door
Lidl
IEPT20160810, Rb Den Haag, Philips v Lidl
Auteursrecht. Lidl Stiftung wel degelijk betrokken bij
de handel in Silvercrest scheerapparaten. Rubberen
bandje rond hals blijft buiten beschouwing bij
vergelijking totaalindrukken. Overeenkomsten worden
onvoldoende weggenomen door de verschillen.
Onvoldoende bestreden dat SensoTouch 3D aanzienlijk
afwijkt
van
vormgevingserfgoed.
Beschermingsomvang auteursrecht niet beperkt.
Ontlening aangenomen.

Octrooi voor behandeling borstkanker nieuw en
inventief
IEPT20160726, Rb Den Haag, Astrazeneca v
Sandoz
Octrooirecht.
Publicatie
McLeskey
niet
nieuwheidsschadelijk voor EP 138: therapeutisch effect
van ICI 182,780 bij behandeling borstkanker niet uit
publicatie af te leiden en niet gebleken dat door
McLeskey
gebruikte
castorolie-formulering
is
aangepast
om
therapeutisch
significante
bloedplasmaconcentratie aan fulvestrant gedurende ten
minste twee weken te verkrijgen. EP 138 inventief: de
vraag of vakman zou stuiten op McLeskey-publicatie,
nu dat onderzoek niet gericht is op gebruik van
fulvestrant en twijfelachtig dat vakman publicaties
Howell en McLeskey zou combineren. Ook als
publicaties worden gecombineerd leidt dit niet tot
conclusie 1 en is meer onderzoek vereist.
Succesverwachting vakman op grond van McLeskey
onvoldoende aannemelijk. Dreigende inbreuk op EP
138 door Sandoz niet bestreden.

Merkenrecht
B9 14581. Prejudiciële vraag over of merk op andere
grond dan art. 18 UMeV kan worden opgeëist
Zaak C-381/16: Benjumea Bravo De Laguna.
Prejudiciële vragen Tribunal Supremo (Spanje): “Is the
claim for the recovery of ownership of a Community
trade mark on grounds other than those set out in
Article 18 of Council Regulation (EC) No 207/2009 of
26 February 2009 on the Community trade mark and, in
particular, in accordance with the cases provided for in
Article 2(2) of Spanish Law 17 of 7 December 2001 on
Trade Marks (BOE No 294 of 8 December 2001),
compatible with EU law and in particular with that
regulation?”
DYOH-merken te kwader trouw geregistreerd
IEPT20160812, Rb Den Haag, Aliter Curari v Dr.
Rath
Merkenrecht. Registratie DYOH-merken te kwader
trouw: Dr. Rath was bekend met eerder
handelsnaamgebruik DYOH/Discover Your Own
Health en het DYOH-logo door Aliter Curari en
verwerking ECG-merk Dr. Rath in logo DYOH doet
niets af aan handelsnaamrechten Aliter Curari af.
Verbod en beslagen op grond van DYOH-merken
opgeheven. Beroep op uitputting ECG-merken en
individuele productmerken Dr. Rath faalt: herkomst
inbeslaggenomen producten niet inzichtelijk gemaakt,
terwijl Dr. Rath bestrijdt dat producten van haar
afkomstig zijn.

Procesrecht
Nederlandse rechter onbevoegd in zaak tegen EOO
IEPT20160805, Rb Den Haag, VEOB v EOO
Procesrecht. EOO geniet voor de invulling van haar
werkzaamheden immuniteit van jurisdictie.
Deze
toekenning van jurisdictie in het kader van dit geding is
geoorloofd.
Nederlandse rechter heeft geen
rechtsmacht in deze zaak.
Assurance en rapport van feitelijke bevindingen
afgewezen
IEPT20160727, Rb Den Haag, DKH v Rezo Global
Sales
Procesrecht. Vorderingen als niet-weersproken
toegewezen: advocaat gedaagde heeft zich onttrokken.
Opgave door accountant afgewezen: accountant kan
geen assurance geven. Rapport van feitelijke
bevindingen door accountant of onafhankelijke
administrateur afgewezen: geeft geen extra zekerheid
over juistheid opgave en rechtvaardigt niet de
aanzienlijke kosten die ermee gemoeid zijn.
(Met dank aan Gie van den Broek, LXA The Law Firm)
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Geen voeging, wel tussenkomst partij in FOCWAzaak
IEPT20160817, Rb Den Haag, Stichting Focwa v
Schadeherstel
Procesrecht. Vonnis in incident. Tussenkomst van
Federatie Focwa in hoofdzaak toegestaan. Federatie
geen belang bij voeging.
ISP moet identificerende gegevens klant verstrekken
IEPT20160817, Rb Den Haag, Eredivisie v Global
Layer
Procesrecht. Auteursrecht. Spoedeisend belang nu
eiseressen inbreuken via www.04stream.com beogen te
beëindigen. Gebod Global Layer om dienstverlening
ten behoeve van 04stream te staken en toekomstige
inbreukmakende streams ontoegankelijk te maken:
auteursrechtinbreuk door middel van diensten Global
Layer voldoende aannemelijk, gebod proportioneel, nu
klant Global Layer niet reageert op sommaties en klant
Global Layer voert geen correct notice-and-takedownbeleid. Eiseressen hebben belang bij verstrekking
identificerende persoonsgegevens inbreukmakende
klant. Ook belang indien diensten met betrekking tot
inbreuk zijn gestaakt om verantwoordelijke achter
04stream in rechte te kunnen betrekken. Verstrekking
gegevens proportioneel: niet aannemelijk gemaakt dat
minder ingrijpende mogelijkheid bestaat. Belangen
eiseressen wegen zwaarder dan belangen Global Layer
en haar klant. Geen afgifte informatie m.b.t. andere
websites dan 04stream.com: op grond van artikel 28 lid
9 Aw jo. artikel 843a Rv alleen verplichting tot afgifte
informatie die ziet op (omvang) inbreuk.
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geïntimeerde heeft
verschillende media.

verhaal

kunnen

doen

bij

Licentie op verhandeling aardappelrassen in
Australië, bij faillissement terecht beëindigd
IEPT20160729, Rb Den Haag, Oakville v Mitolo
Licenties.
Bij
aanstelling
curator
is
licentieovereenkomst tussen [X] en Oakville
onmiddellijk bij rechtswege geëindigd. Exclusieve
karakter van de licentieovereenkomst tussen [X] en
Mitolo
staat
een
voortzetting
van
de
licentieovereenkomst met Oakville in de weg. Of de
beëindiging een inbreuk vormt op artikel 20
Faillissementswet kan in kort geding niet worden
getoetst. Mitolo heeft niet onrechtmatig tegen [X]
gehandeld. Of Mitolo aanspraak kan maken op het
vermeerderingsmateriaal of slechts op het ‘meristem’
kan in kort geding niet worden beoordeeld.
Concurrentiebeding geschorst
IEPT20160622, Rb Overijssel, FBD
Oneerlijke concurrentie. Franchising. Spoedeisend
belang: eisers kunnen door concurrentiebeding niet
meer
in
hun
levensonderhoud
voorzien.
Concurrentiebedingen geschorst. FBD heeft geen
belang bij concurrentiebedingen eisers: geen sprake van
te beschermen door FBD overgedragen know how.
Door FBD onvoldoende onderbouwd dat sprake is van
franchising.
BERICHTEN
Artikelen en opinies

Diversen
Eén fragment uitzending PowNed met uitlatingen
Syrische vluchteling onrechtmatig
IEPT20160816, Hof Amsterdam, PowNed
Publicatie. Schade. Journalist PowNed te goeder trouw
gehandeld door niet kenbaar te maken dat zij journalist
was, gezien onmogelijkheid om gesprekken te voeren
met asielzoekers en hiervan beeld- en geluidopnames te
maken. Fragment 2, waarin geïntimeerde over
homoseksualiteit spreekt niet onrechtmatig: geen
onjuiste indruk, ontlokking van bepaalde uitspraken en
geen onderwerp van zeer intieme aard. Fragment 3,
waarin geïntimeerde over zijn testikels spreekt wel
onrechtmatig: slechts tot doel uitzending met grap af te
sluiten, waardoor niet te goeder trouw is gehandeld.
Onrechtmatigheid fragment 1 over voorzieningen
asielzoekerscentra
onvoldoende
aannemelijk.
Heruitzendingen
fragment
3
onrechtmatig,
heruitzendingen
overige
fragmenten
niet.
Heruitzending fragment 1 en 2 na vonnis Vzgr
(IEPT20151215) niet onrechtmatig: geen verbod in
dictum. Immateriële schadevergoeding van € 2.500.
Geen rectificatie: Powned heeft in uitzending 17
december uitvoerig aandacht aan vonnis Vzgr besteed,
geruime tijd verstreken sinds uitzending en

B9 14580. Bas Kist (Chiever), Copyright op beklad
kunstwerk
“Maar zo makkelijk laat Hannelore K. zich niet vangen.
Volgens de vrouw is er helemaal geen schade maar is
dit onbekende kunstwerk door alle publiciteit rondom
deze zaak juist enorm in waarde gestegen. Bovendien,
zo stelt haar advocaat, heeft de vrouw door het invullen
van de kruiswoordpuzzel zelf een nieuw werk
gecreëerd, waarop zij eigen auteursrechten bezit. Het
museum moet dus zelfs oppassen, want met de
restauratie van het werk heeft het in feite het nieuwe
werk van Hannelore K., het ingevulde kunstwerk,
vernietigd en dat zou wel eens een inbreuk op haar
rechten kunnen zijn. Een pittig oudje, die Hannelore
K.”
Nieuws
B9 14584. The Olympic Trademark and its Effect on
Brands
Forbes bericht: “It has come as somewhat of a shock to
many that the IOC (the International Olympic
Committee) and the USOC (the United States Olympic
Committee) have warned both athletes and nonsponsoring businesses against using Olympic
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trademarks on social media and in their content
marketing
campaigns.
Not surprisingly, many people feel as if they have taken
part in the Olympics since the whole world watches the
games. However, the USOC and lOC are now
attempting to increase the value of their sponsorships.
From now on, these two organizations will challenge
any commercial entity that uses Olympic intellectual
property without having expressed official permission.
From their standpoint, by making it harder to secure
use of these trademarks, phrases, and images, the
Olympic brand will be strengthened.”
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een woordvoerster van het attractiepark na
berichtgeving van Looopings over illegale Eftelingbeelden die te koop worden aangeboden. De eigenaren
van de advertenties beschikken over mallen waarmee
ze de sprookjesfiguren uit de Efteling namaken.”

B914585. Ed Sheeran aangeklaagd voor plagiaat.
Nu.nl bericht: “Erfgenamen van de schrijver van
Marvin Gaye's nummer Let's Get It On hebben dinsdag
zanger Ed Sheeran aangeklaagd voor plagiaat.
Zijn nummer Thinking Out Loud zou teveel op de
klassieker van de overleden soulzanger lijken. Dat
meldt TMZ.
De rechtzaak is aangespannen door erfgenamen van Ed
Townsend, die het nummer in 1973 samen schreef met
Gaye. Sheeran zou volgens de aanklacht de melodie,
harmonieën en ritmecomposities gekopieerd hebben.”
B914586. Media, sports industries rattled by planned
EU copyright shake-up
Reuteurs bericht: “The media and sports industries are
preparing to lock horns with the European Commission
over its plans to shake up copyright law to make more
films, sports and TV shows available online throughout
the 28-nation bloc.
In its plans for a 'digital single market' the Commission
wants to make broadcasters' online transmissions more
easily available across borders but that risks diluting
the licensing value of content and therefore
undermining the way films and TV shows are financed,
lobbyists say.”
B9 14587. Specsavers wins trademark approval for
advert tag line from UKIPO
City A.M. bericht:
“Specsavers' application to
trademark the words “should’ve” and “shouldve” was
approved yesterday in a surprise decision by the UK’s
Intellectual Property Office (UKIPO).
The glasses retailer filed its application on 18 July and
will need to wait two months for the mark to be
formally registered. Third parties are able to raise
objections in the meantime. The phrase “Should’ve
gone to Specsavers” is a key tag line in its adverts,
which usually feature people finding themselves in
awkward situations because they can’t see properly
without glasses.”
B9 14588. Efteling wil illegale sprookjesbeelden van
Marktplaats af hebben
Omroep Brabant bericht: “De juridische afdeling van
de Efteling gaat Marktplaats vragen om enkele
advertenties zo snel mogelijk te verwijderen. Dat zegt
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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

