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drafting. In its common programme lawyers,
economists, scientists and engineers mingle to deal
with real-life problems in multidisciplinary teams.
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.
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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.

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.

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
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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
Inbreuk uniemerk door verhandelen na wijziging
door niet erkende reparateur aangenomen
IEPT20160831, Rb Den Haag, EPAL v PHZ
Merkenrecht. PHZ maakt gebruik van het EPAL-merk.
Het verhandelen van gerepareerde/gereviseerde waren
is een handeling waartegen een merkhouder zich in
beginsel kan verzetten. De tijdens de reparatie
aangebrachte wijzigingen zijn niet van ondergeschikte
aard en dus een wijziging in de zin van artikel 13 lid 2
UMVo. PHZ moet actief de indruk wegnemen onder
toezicht van de merkhouder te opereren. Enkel stilzitten
van de rechthebbende levert onvoldoende grond op
voor rechtsverwerking. PHZ moet de door de inbreuk
genoten winst afdragen aan EPAL.
Modelrecht

BOEK9 PUBLICATIES

Modellen beschermhoezen elektrische fietsonderdelen
uitsluitend door technische functie bepaald
IEPT20160831, Rb Den Haag, Leffler v Trading
Modelrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. De door
Leffler aangedragen elementen –behalve het merklabelworden uitsluitend door technische functie bepaald.
Trading maakt geen inbreuk op modelrechten
merklabel. Hoezen niet auteursrechtelijk beschermd.
Geen sprake van slaafse nabootsing.
(Met dank aan Annelot Sitsen en Marissa Brinks,
BINGH Advocaten)
Procesrecht

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Gestelde inbreuk marketingmateriaal WC-verfrisser
net voldoende aannemelijk voor inzage
IEPT20160801, Rb Noord-Holland, Poo Pourri v
Reckitt Benckiser
Procesrecht. Auteursrecht. Onrechtmatige daad. Poo
Pourri belang bij kort geding. Poo Pourri rechtmatig
belang bij inzage. Gevorderde bescheiden zijn
voldoende bepaald. Gestelde inbreuk net voldoende
aannemelijk om inzagevordering toe te wijzen.

Auteursrecht

Diversen

Ex parte tegen Usenet uploader
IEPT20160824, Rb Midden-Nederland, BREIN v
Usenet uploader
Auteursrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen
iemand die op grote schaal films naar Usenet upload en
deze – vaak op verzoek – spot. Dwangsom van € 2000
voor iedere dag dat in strijd met het inbreukverbod
wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.
(Met dank aan Thomas Kriense, BREIN)

Uitzenden verborgen camerabeelden burgemeester
Maastricht onrechtmatig
IEPT20160831, Rb Amsterdam, Onno Hoes v
PowNed
Publicatie. Gebruik verborgen opnameapparatuur
noodzakelijk en proportioneel. Uitzenden beelden wel
onrechtmatig. Bewerking beelden aan te merken als
misleiding. Eiser belang bij verwijderd houden filmpjes
van website en social media kanalen.
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BERICHTEN

selectieve master Informatierecht gespecialiseerd in IE,
media en privacy.”

Kamerstukken

Tijdschriften

B9 14609. Kamerstuk over wijziging van de
Telecommunicatiewet
Kamerstuk met betrekking tot het wijzigen van de
Telecommunicatiewet
ter
uitvoering
van
de
netneutraliteitsverordening.
Uit de memorie van antwoord: “De leden van de PVVfractie vroegen hoe lang een procedure duurt waarbij
een AMvB exceptief wordt getoetst tot aan de hoogste
rechter en hoe zich dat verhoudt tot de belangen van
betrokkenen in een internetwereld die razendsnel
verandert.
Op grond van de Telecommunicatiewet vindt
rechterlijke toetsing in dit geval plaats bij de rechtbank
Rotterdam. Tegen het besluit van de rechtbank kan
hoger beroep worden ingesteld bij het College van
beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Uit het
Jaarverslag Rechtspraak 2015 blijkt dat een
bestuursrechtelijke procedure bij de rechtbank meestal
rond de 9 maanden duurt, een procedure bij het CBb
duurt gemiddeld ruim een jaar. In het geval er door de
rechter prejudiciële vragen aan het Europese Hof van
Justitie moeten worden gesteld komt hier nog de duur
van deze procedure bij.”

B9 14605. M.H. Speyart: Brexit
‘Een aantal observaties over de negatieve uitslag van
het Brexit-referendum.’ IER 2016/36, p. 255-257: “De
negatieve uitslag wordt veelal geweten aan enerzijds
het toenemende populisme dat zich, al dan niet
gestimuleerd door de opkomst van social media, overal
meester heeft gemaakt van het politieke discours, en
anderzijds aan het beeld van de EU als een log en
bureaucratisch apparaat dat vervreemd is van de
lidstaten, zich met te veel dingen bemoeit, en niet in
staat is een antwoord te geven op de uitdagingen van de
globalisering, zoals de financiële crisis en de
vluchtelingencrisis.”

Personalia
B9 14604. Michiel Haegens nieuwe partner
merkenbureau Signify
Uit het persbericht: “Per 1 september jl. heeft
merkenbureau Signify zich versterkt met partner
Michiel Haegens (foto). Michiel is een ervaren
Europees merkengemachtigde en voorzitter van de
Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht
(BMM).
Michiel Haegens werkte voor zijn overstap bij V.O.
Patents & Trademarks waar hij afgelopen jaren de
merkenafdeling leidde.”
B9 14610. Bergh Stoop & Sanders breidt uit
Uit het persbericht: “De praktijk Intellectueel
Eigendomsrecht, Media en Reclame van Bergh Stoop
& Sanders is per 1 september jl. versterkt met Esther
Schnepper.
Esther werd in 2014 beëdigd en werkte voorheen in de
praktijkgroepen IE en Procesrecht van Köster
Advocaten in Haarlem. Bij Bergh Stoop & Sanders zal
zij voornamelijk in de praktijk van Berber Brouwer
gaan werken en zich gaan richten op cliënten in de
media, creatieve sector, mode en retail. Belangrijke
pijlers van de praktijk zijn daarnaast ICT-recht, privacy
en productregelgeving.
Esther heeft zowel Algemene Cultuurwetenschappen
als Rechtsgeleerdheid gestudeerd en heeft zich met de

B9 14606. prof. mr. F.W. Grosheide: Omgaan met
disproportionaliteit
IER 2016/37, p. 258-260: “De invoering van het
auteurscontractenrecht kent een langdurige en roerige
geschiedenis. Voor de hiernavolgende bespreking van
de zogeheten disproportionaliteitsregel van het huidige
art. 25d Aw kan naar mijn mening niet worden
voorbijgegaan aan deze wordingsgeschiedenis.
[...]
De toepassing van het beginsel van de redelijkheid en
billijkheid is dus allerminst een tombola. Dat is het niet
in het algemene civiele recht en evenmin in het
auteursrecht. In het licht van art. 3:12 BW kunnen de
acht (of zeven) open normen uit art. 25d Aw waarvan
in het VvA-rapport uit 2010 sprake is, worden gezien
als evenzovele gezichtspunten waarmee bij de
toepassing van de disproportionaliteitsregel door de
rechter kan en moet worden rekening gehouden. Dit
neemt niet weg, dat toepassing van art. 25d in concrete
gevallen tot de nodige hoofdbrekens kan leiden.”
B9 14607. J. H. Spoor: Lees maar, er staat niet wat er

staat
‘Verschillen tussen taalversies van arresten van het
Europese Hof van Justitie in intellectuele
eigendomszaken’. IER 2016/38, p. 261-273: “De EU
beschikt inmiddels over vierentwintig officiële talen –
ruim
voldoende
voor
een
Babylonische
spraakverwarring. Die talen zijn gelijkwaardig (althans
in principe, want in de praktijk zijn sommige talen, om
met Orwell te spreken, toch meer gelijk dan andere).
Wellicht zijn er mensen die alle officiële EU-talen
machtig zijn, maar zij houden vermoedelijk weinig tijd
over voor iets anders dan het onderhouden van hun
talenkennis.”
B9 14608. dr. C. A. M. Mulder: Vermijd valkuilen bij
het indienen van een verzoek tot herstel in vorige
toestand
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IER 2016/39, p. 274-275: “Recent heeft de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak
gedaan in twee zaken betreffende een verzoek tot
herstel in de vorige toestand, die eerder door het
Octrooicentrum Nederland (OCNL) waren afgewezen.
In beide gevallen waren de afwijzingen bevestigd door
de Rechtbank Den Haag.
[…]
Het Europees Octrooibureau verwerkt maandelijks een
veelvoud aan bedragen en heeft kennelijk geen
problemen een taks die paar dagen te vroeg betaald is
even vast te houden. Strikt juridisch heeft het OCNL in
deze casus niks fout gedaan, maar gelet op het feit dat
er maar twee weken zit tussen de verleningsdatum van
het Europees octrooi (16 mei 2012) en de vervaldatum
van de jaartaks (31 mei 2012), getuigt het niet van
coulance van het OCNL om de 4 dagen te vroeg
betaalde jaartaks op de verleningsdatum van EP-310 te
storneren.”
Nieuws
B9 14599. Onlangs verschenen: Wetboek voor
Bloggers
Uit het persbericht: “Sinds 26 augustus 2016 is
Wetboek voor Bloggers – studie editie, geschreven
door Charlotte Meindersma (Charlotte’s Law & Fine
Prints) in de boekhandels verkrijgbaar. Wetboek voor
Bloggers is een inleiding in met name het IE-recht,
waaronder auteursrecht. Het boek heeft een
probleemgerichte aanpak waardoor het een zeer
praktisch boek is, geschikt voor (HBO-)juristen die nog
weinig kennis hebben van het IE-recht, maar ook voor
niet juristen, zoals journalisten, marketeers en mediaen communicatieprofessionals en –studenten.
Met 29 interviews, verdeeld over de 19 hoofdstukken,
biedt het boek bovendien een inkijkje bij
ervaringsdeskundigen
en
experts
op
andere
vakgebieden. Zo staan er interviews in met bloggers,
waaronder Monica Geuze, Cynthia Schultz (Miss
Lipgloss) en Monique van Loon (Culy.nl), maar komen
ook experts aan het woord, zoals Ronald Voorn MSc
over ethische marketing en Peter Burger over de
verantwoordelijkheden van journalisten.”
B9 14600. AOMB IP Consultants gaat samen met
Life Science Patents
Uit het persbericht: “AOMB IP Consultants is
verheugd te kunnen melden een samenwerking te zijn
aangegaan met het Limburgse kantoor Life Science
Patents in Sittard. Life Science Patents is opgericht in
2004 om geïndividualiseerde diensten op het gebied
van Intellectueel Eigendom te leveren aan de Life
Sciences gemeenschap.
Life Science Patents opereert onder de bezielende
leiding van Dr. Winand Habets. Winand heeft ruim 15
jaar ervaring als Europees octrooigemachtigde op het
gebied van Life Sciences, Biotechnologie en
Moleculaire Biologie. Alvorens Winand Life Science
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Patents oprichtte was hij werkzaam als Patent Counsel
bij Organon en DSM.”
B9 14601. Ugg boot-makers take trademark battle to
court
ABC.net bericht: “A Sydney Ugg boot-maker is suing the
US footwear giant Deckers in a bid to cancel the US
trademark that prohibits Australian companies from
selling Ugg boots overseas. Earlier this year Deckers
began action in the US District Court against Australian
Leather, arguing it had illegally sold Ugg Boots in the
US.
But Australian Leather owner Eddie Oygur is countersuing, on the grounds the trademark registration was based
on a falsehood. Despite its Australian origin as a generic
term, the word Ugg was registered as a brand in the US in
1985 by Australian entrepreneur Brian Smith, who later
sold the trademark to Deckers.
Ever since, Australian boot-makers have been banned
from exporting if they use the word Ugg, making it
difficult to compete against Deckers’ global Ugg Australia
brand. Deckers sells around $1 billion in Ugg boots a year
worldwide and routinely sues any company that breaches
its rights by using the word ‘Ugg’ overseas.”
B914603. Grumpy Cat’s owner takes coffee maker to
court

Techworm bericht: “Owners of the Grumpy Cat have
asked a California federal court to issue a $600,000
judgment against Los Angeles-based Grenade
Beverage, which apparently abused their copyrights
that allowed the coffee maker to use cat’s visage to
market a line of coffee drinks. Further, the owners have
also asked for a ban on the company in question from
selling any merchandise associated with Grumpy Cat
along with damages for trademark and contract breach.
“Ironically, while the world-famous feline Grumpy Cat
and her valuable brand are most often invoked in a
tongue-and-cheek fashion, Defendants’ despicable
misconduct here has actually given Grumpy Cat and
her owners something to be grumpy about,” reads the
original lawsuit.”
B9 14611. MeLoveRadio op gespannen voet met
voorwaarden streamingdiensten
Emerce.nl bericht: “Het nieuwe muziekplatform
MeLoveRadio staat op gespannen voet met de
voorwaarden van streamingdiensten. Zo stelt Spotify
nadrukkelijk dat de streams niet mogen worden
gebruikt ten behoeve van concurrerende of aanvullende
diensten. [...]
Voor het doorgeven van streams van radiostations hoeft
de site in elk geval geen auteursrechten te betalen. Het
Europese Hof heeft in een zaak tussen BUMA en
Nederland.FM bepaald dat de streams via
verzamelportals geen nieuwe openbaarmaking zijn.”
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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
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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.
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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

