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VACATURES & ADVERTENTIES
Geen
enkele
andere
uitgave geeft u zo snel en
gemakkelijk inzicht in de
geldende
intellectuele
eigendomsregelgeving.
Zeer actueel met de stand
van de wet per 1 april
2016.

Tijdens deze editie worden
vanuit
verschillende
hoeken de belangrijkste
ontwikkelingen op het
gebied
van
(onrechtmatige)
perspublicaties
doorgenomen.
Een
studiedag op academisch
niveau met veel aandacht voor de laatste Nederlandse
en EHRM jurisprudentie.

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-byarticle 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.

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.
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BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Ex parte tegen beheerder Facebookgroep waarin via
cyberlocker muziek werd aangeboden
IEPT20160727, Rb Overijssel, Brein v Beheerder
Facebookgroep
Auteursrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen
iemand die op grote schaal muziekwerken naar internet
upload: dwangsom van € 2000 voor iedere dag dat in
strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een
maximum van € 50.000.
Verbeurde dwangsommen verjaard
IEPT20160824, Rb Noord-Holland, Dagboek
moeder Vaatstra
Auteursrecht. Procesrecht. Dagboek moeder Vaatstra
auteursrechtelijk beschermd. Hoofdstuk vier van het
boek van [gedaagden] is aan te merken als een
bewerking. [Eiseres] heeft geen toestemming gegeven
voor het gebruik van delen van haar dagboek. [Eiseres]
heeft belang bij haar vorderingen, ondanks dat haar
dagboek ook op andere websites te lezen is. Een deel
van verbeurde dwangsommen die voortvloeien uit het
vonnis uit 2013 zijn verjaard. Stuiting van de verjaring
heeft slechts doel getroffen voor 66 dwangsommen.
Merkenrecht
Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerken “SAFE
ID” en “SAVE ME”
IEPT20160707, Rb Amsterdam, Save Me
Merkenrecht.
Handelsnaamrecht.
Oneerlijke
concurrentie.
Rauwelijkse
dagvaarding
staat
ontvankelijkheid niet in de weg. Beeldmerken “SAFE
ID” en “SAVE ME” stemmen onvoldoende overeen
voor verwarringsgevaar: beide begrippen worden in
verband gebracht met persoonlijke veiligheid,
aanzienlijke auditieve overeenstemming en visueel
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enige mate van overeenstemming, verschillen in
betekenis, lettertype en kleuren en beide namen
beschrijvend en Safe iD geniet geringe bekendheid. Dat
mensen zich in de namen hebben vergist leidt niet tot
verwarringsgevaar. Geen onrechtmatige concurrentie
door gedaagde: onvoldoende onderbouwd in licht van
toezegging eiser dat gedaagde vergelijkbaar bedrijf
mag beginnen. Doorlink
www.save-id.nl naar
www.save-me.nu is handelsnaamgebruik en leidt tot
verwarringsgevaar met “safe iD”.
Inbreuk op Bacardi-merken
IEPT20160726, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi
Merkenrecht. Van Caem heeft inbreuk gemaakt in
Benelux en andere landen van EU: erkend dat zij
gedecodeerde en niet-gedecodeerde niet-uitgeputte
Bacardi-producten
die
onder
een
accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst opslaat en
verhandelt. Bacardi kan zich verzetten tegen zowel
opslaan en verhandeling van niet uitgeputte Bacardiproducten als tegen opslaan en verhandelen van
uitgeputte gedecodeerde Bacardi-producten, tenzij de
producten voortdurend zijn opgeslagen/verhandeld
onder T1-verband: decoderen past reputatie merken
aan. Eindvonnis vernietigd voor zover dictum niet
uitsluit dat ook opslaan en verhandelen gedecodeerde
Bacardi-producten met T1-status kan worden verboden.
Geen winstafdracht m.b.t. verweer dat Bacardi zich niet
kan verzetten tegen verhandeling in de EU van nietuitgeputte
Bacardi-producten
onder
een
accijnsschorsingsregeling: niet bij voorbaat kansloos.
Wel winstafdracht voor leveringen aan PB’s Dranken
& Dranken, waarbij Van Caem te kwader trouw was.
Definitie
“inbreukmakende
Bacardiproducten”
aangepast voor bevolen opgave.
(Met dank aan Matthijs Schonewille, DLA Piper)
B9
14596.
Prejudiciële
vragen
over
oorsprongbenaming
champagne
Merkenrecht. Reclamerecht. Uit de samenvatting van
minbuza.nl: “Galana (interveniënte aan de zijde van
verweerster Aldi) produceert diepvriesproducten,
waaronder “Champagner Sorbet”, die verweerster, een
discounter, eind 2012 aanbood en waarvoor zij reclame
maakte in brochures. Volgens de lijst van ingrediënten
op de verpakking van het product bestaat “Champagner
Sorbet” onder meer uit “champagne (12 %)”.
Verzoekster is van mening dat de verkoop van het
diepvriesproduct inbreuk maakt op de beschermde
oorsprongsbenaming “champagne” en vordert een
verbod op het gebruik van de benaming “Champagner
Sorbet”
in
het
economische
verkeer
van
diepvriesproducten.
Hij stelt het HvJEU de volgende vragen:
“1. Moeten artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii),
van verordening (EG) nr. 1234/2007 en artikel 103, lid
2, onder a), ii), van verordening (EU) nr. 1308/2013
aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing zijn
wanneer de beschermde oorsprongsbenaming wordt
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gebruikt als deel van een benaming voor een
levensmiddel dat niet in overeenstemming is met het
productdossier, maar waaraan een ingrediënt is
toegevoegd dat in overeenstemming is met het
productdossier?
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt
beantwoord:
Moeten artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), van
verordening (EG) nr. 1234/2007 en artikel 103, lid 2,
onder a), ii), van verordening (EU) nr. 1308/2013 aldus
worden uitgelegd dat het gebruik van een beschermde
oorsprongsbenaming als deel van een benaming voor
een levensmiddel dat niet in overeenstemming is met
het productdossier, maar waaraan een ingrediënt is
toegevoegd dat in overeenstemming is met het
productdossier, neerkomt op het uitbuiten van de
reputatie van de oorsprongsbenaming wanneer de
benaming van het levensmiddel overeenkomt met de
bij het relevante publiek gebruikelijke benaming en het
ingrediënt in voldoende hoeveelheid werd toegevoegd
teneinde het product een essentieel kenmerk te
verlenen?
3. Moeten artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b), van
verordening (EG) nr. 1234/2007 en artikel 103, lid 2,
onder b), van verordening (EU) nr. 1308/2013 aldus
worden uitgelegd dat het gebruik van een beschermde
oorsprongsbenaming onder de in de tweede prejudiciële
vraag
beschreven
omstandigheden
misbruik,
nabootsing of voorstelling oplevert?
4. Moeten artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder c), van
verordening (EG) nr. 1234/2007 en artikel 103, lid 2,
onder c), van verordening (EU) nr. 1308/2013 aldus
worden uitgelegd dat zij alleen van toepassing zijn op
onjuiste of misleidende aanduidingen die bij het
relevante publiek aanleiding kunnen geven tot
misverstanden over de geografische herkomst van een
product?”
Procesrecht
Eisvermeerdering in Bacardi v. Van Caem-zaak
toegelaten
IEPT20160816, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi
Procesrecht. Grief tegen de veroordeling van Van
Caem in de proceskosten en het oordeel van de
voorzieningenrechter dat spoedeisend belang ontbrak,
faalt. Begrotingspercentage voor de werkzaamheden in
eerste aanleg verrichte werkzaamheden naar beneden
bijgesteld. Afwijking indicatietarief gerechtvaardigd.
Eisvermeerdering toegelaten.
(Met dank aan Matthijs Schonewille, DLA Piper)
Diversen
Overdracht IE-rechten spel na afstand recht op
vergoeding
IEPT20160713, Rb Rotterdam, Pole Soccer
Verbintenissenrecht. Procesrecht. Eis in reconventie
niet toegestaan. Voldoende aannemelijk dat gedaagde
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afstand heeft gedaan op zijn bedongen recht van
185.000 EUR. Gedaagde moet intellectuele rechten
overdragen aan PS Holding. Levering geldt niet voor
de IE-rechten die niet in de dagvaardring worden
genoemd.
Aansprakelijkheid werkgever voor installeren illegale
Siemens-software door werknemer
IEPT20160810, Rb Rotterdam, Siemens v Maverick
Werkgeversaansprakelijkheid. Schade. Onrechtmatige
daadMaverick aansprakelijk voor installeren illegale
Siemens-software door werknemer: kans op fout door
opgedragen werkzaamheden vergroot door verlenen
administratorrechten aan werknemer en software werd
ook legaal gebruikt door andere werknemers en illegale
kopie in werktijd gebruikt op laptop. Afgifte illegale
software op laptop toegewezen. Schadevergoeding
begroot op grond van tijd dat software op laptop stond:
€ 13.750. € 5000 voor vaststelling aansprakelijkheid.
Reconventie: Geen onrechtmatige opzegging licenties:
volgens EULA opzegging mogelijk bij gebruik illegale
versie en voorzieningenrechter niet onjuist voorgelicht.
Website en domeinnaam vallen onder definitie
vermogensrechten uit artikel 3:6 BW
IEPT20160817, Rb Noord-Holland, Marron
Jachtbouw v De Media Groep
Goederenrecht. Procesrecht. Zaak verwezen naar
kantonrechter nu sprake is van huurkoop. Website en
domeinnamen vallen onder definitie vermogensrechten
uit artikel 3:6 BW: recht op website en domeinnamen
overdraagbaar en strekt ertoe rechthebbende stoffelijk
voordeel te verschaffen.
Concurrentiebeding ziet niet op werkzaamheden
m.b.t. PDR-calculator
IEPT20160615, Rb Midden-Nederland, PDRcalculator
Oneerlijk
concurrentie.
Handelsnaamrecht.
Concurrentiebeding ziet naast werkzaamheden als
schadehersteller/uitdeuker niet ook op werkzaamheden
m.b.t. PDR-calculator. Onvoldoende aannemelijk dat
IE-rechten PDR-calculator onder IE-beding in arbeidsen beëindigingsovereenkomst vallen. Reconventie:
Inbreuk op handelsnaam PDR-Calculator door
domeinnamen pdrcalculator.nl en pdrcalculator.com
onvoldoende aannemelijk.
BERICHTEN
Agenda
B9 14593. Jong IE - borrel donderdag 1 september
“Het was wel duidelijk dat iedereen de quality time had
gemist: de borrel op 2 juni was hartstikke goed bezocht.
Volgende week, donderdag 1 september, mogen we
weer!
Wie? Alle zich jong voelende IE’ers
Wat? Een borrel, zónder juridische fijnslijperij.
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Waar? De Ebeling (http://www.de-ebeling.nl/)
Wanneer? Donderdag 1 september vanaf 18:00 uur
Wanneer is de volgende borrel? Donderdag 1 december
2016 (deze borrel zal waarschijnlijk inclusief activiteit
zijn: we houden je op de hoogte)
Vergeet ook niet om, zoals altijd, EUR 20 contant mee
te nemen en direct aan Patty te geven. Vooraf
aanmelden is niet nodig, mag natuurlijk wel.”
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and ‘book’? The world of trademark law is murky
indeed.
[...]
When, in November 2016, she becomes (God willing)
the most powerful woman in the world, Potus
(untrademarked, apparently) Hillary will be quite
within her rights to tell Donald: “You’re fired!” His
attempt to trademark that phrase was turned down in
2004.

Nieuws
B914591. Bas Kist: Ellen van Langen ongevraagd in
commercial
Bas Kist, Chiever, NRC 23-8-2016: “Voor het bedrijf
Makelaarsland krijgen de Olympische Spelen nog een
staartje. Ellen van Langen, winnares van Olympisch
atletiekgoud in 1992, heeft bij Makelaarsland bezwaar
aangetekend tegen de TV-commercial waarmee het
bedrijf drie weken lang adverteerde. In de commercial
verwijst de makelaar naar de Ellen van Langenstraat:
ook daar gaat het volgens Makelaarsland ‘heel snel’
met de huizen.
De reclamespot is zonder toestemming van Van
Langen gemaakt. Normaal ontvangt een bekende
sporter voor gebruik van zijn naam of portret in een
commercial een fikse vergoeding. Het gaat Van Langen
echter niet om het geld, maar wel om het feit dat de
indruk is ontstaan dat zij haar medewerking heeft
verleend. ‘Ik krijg de laatste dagen veel vragen: goh,
zo’n spotje, hoeveel krijg je daar nu voor?’, aldus Van
Langen. Als de makelaar niet met een fatsoenlijke
compensatie komt, stapt zij naar de rechter. Jeroen
Stoop van Makelaarsland is het niet met Van Langen
eens. ‘Die straat bestaat echt en verder is het gewoon
een sympathiek spotje’, aldus Stoop. ‘Echter, bij een
rechtszaak weet je de uitkomst niet, dus ik geef liever
genoegdoening’.”
B914592. Ariana Grande latest artist to face copyright
claims
World IP Review bericht: “US pop star Ariana Grande
has become the latest singer to fall victim to a
copyright infringement complaint, after a songwriter
claimed her hit “One Last Time” ripped off one of his
own tracks.
Alex Greggs sued the 23-year-old for allegedly copying
his track “Takes All Night”, which was released two
years before Grande’s hit.
Entertainment news website TMZ, which obtained the
court papers, said Greggs has accused Grande of
copying the music as well as the lyrics to the tune.”
B9 14594. The dark art of copyright: trademark
battles from Specsavers to Facebook
The Guardian bericht: “Swimmer Ryan Lochte
probably isn’t bothering anyone by trademarking
‘Jeah’, his bizarre victory scream – but can Specsavers
really patent ‘should’ve’, or can Facebook own ‘face’

B9 14595. Pro athletes and the things they trademark
CNN Money bericht: “Olympians know what they’re
worth.
That’s why they trademark their names, catchphrases
and logos -- things they think might turn into moneymaking ventures down the line. Sprinter Usain Bolt, for
instance, trademarked an icon of the “lightening bolt”
stance he’s so well known for.
And it’s not just Olympians -- plenty of pro-athletes
seek trademarks to make money outside of their
playing careers.”
B9 14596. DNC Tries To Make Fun Of Trump, Ends
Up Breaking The Law
The Daily Caller bericht: “A Donald Trump parody of
Disney’s “Donald Duck” created by the Democratic
National Committee (DNC) may run afoul of federal
trademark laws.
The DNC deployed a Donald Duck caricature named
“Donald Ducks,” to heckle the candidate for failing to
release his tax returns. The mascot makes unwelcome
appearances at Trump rallies, brandishing signs jeering
the candidate. The mascot also staked out Trump
Tower in New York City Thursday, Aug. 18, where he
posed for pictures.”
B9 14597. Is het nieuwe programma van Irene Moors
een kopie?
Quote bericht: “SBS komt met een nieuw programma
‘Naar bed met Irene’. Programmamaker Lammert de
Bruin is gepikeerd dat de zender het programma-idee
van hem kopieert. SBS claimt niettemin iets unieks te
gaan maken. ‘Of gaat Irene straks echt met mensen
naar bed op televisie?’
Het nieuwe tv-seizoen bevat zoals gewoonlijk weer
veel herkenbare ideeën. De creativiteit van de tvindustrie is namelijk net een oud theezakje. Je gooit er
water op en hoopt dat het vocht nog steeds naar iets
smaakt. SBS komt een nieuwe show voor Irene Moors
en die show heet: ‘Naar Bed met Irene.
De tv-diva ontvangt een gast, preciezer gezegd, een
Bekend Nederlands Mensch, die ze een uur ondervraagt
in een nachtsuite-achtige entourage. Volgens SBS heeft
de lange blondine 60 minuten de tijd om de persoon
beter te leren kennen en te besluiten met hem naar bed
te gaan. ‘Of het pikant wordt? Dat ligt aan de
vraagstelling. En wat ik aantrek? Geen huispak en ook
geen lingerie. Ik ben nog niet naar bed, in elk geval.
Het programma wordt heel verrassend.’, zegt ze.”
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B9 14597. Rechtzaak tegen Hans Zimmer over
auteursrecht “12 Years a Slave” ingetrokken
World Intellectual Property Review bericht: “German
composer Hans Zimmer has received an apology from
fellow composer Richard Friedman following a failed
copyright infringement claim. Friedman sued Zimmer
for copyright infringement in a case surrounding
Zimmer’s composition used in the film “12 Years a
Slave”.”
B9 14598. Pharrell en Thicke in beroep tegen
uitspraak plagiaatzaak
AD bericht: “Pharrell Williams en Robin Thicke gaan
in beroep tegen de uitspraak van een rechter, die vorig
jaar oordeelde dat hun hit Blurred Lines te veel leek op
het nummer Got To Give It Up van Marvin Gaye. Zij
werden daarbij gesommeerd een miljoenenvergoeding
over te maken aan de nabestaanden van de zanger.”
B9 14598. Ook apotheek moet nu voor muziek betalen
AD bericht: “Dat een Haags restaurant bonje kreeg met
Buma Stemra wegens een niet betaalde rekening voor
het afspelen van muziek, dat komt vaker voor. Maar
een apotheek die de auteursrechtenorganisatie achter
zich aan krijgt, dat is uniek.
Het gaat om apotheek Adelheid, aan het Heeswijkplein
in Den Haag. Daar mochten ze aan de wachtende
klanten altijd graag een rustgevend muziekje laten
horen, zonder te beseffen dat componisten en
tekstschrijvers in dat geval recht op een vergoeding
hebben. Net zoals dat geldt als hun muziek in
bijvoorbeeld café's en restaurants wordt afgespeeld.
Tijdschriften
B9 14589. Het Europese bevel tot conservatoir beslag
op bankrekeningen
Tijdschrift voor Insolventierecht, 2016/4, p. 149-161,
K. Redeker-Gieteling: “Begin 2017 zal een Europese
verordening van toepassing worden waarmee het
mogelijk wordt om conservatoir beslag te leggen op
een bankrekening in een andere lidstaat. In dit artikel
wordt kort toegelicht welke regels deze verordening
bevat. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillen
tussen de procedure tot het verkrijgen van een Europese
bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen en de
Nerlandse procedure voor het leggen van conservatoir
beslag. Als laatste wordt uiteengezet hoe de Europese
procedure in Nederland zal worden uitgevoerd. [...]”
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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
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