Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

Week 37, 12 t/m 18 september 2016

INHOUD
Vacatures & Advertenties ............................................ 1
Boek9 publicaties ......................................................... 2
Weekoverzicht Jurisprudentie ...................................... 2
Auteursrecht ............................................................. 2
Merkenrecht ............................................................. 3
Handelsnaamrecht .................................................... 3
Procesrecht ............................................................... 3
Diversen ................................................................... 3
Berichten ...................................................................... 3
Wetgeving ................................................................ 3
Artikelen .................................................................. 3
Agenda ..................................................................... 4
Personalia ................................................................. 4
Nieuws ..................................................................... 4
Sponsors ....................................................................... 6

VACATURES & ADVERTENTIES

Bent u klaar voor de
nieuwe
Europese
Privacy verordening?
Het
wordt
een
uitdaging voor veel
bedrijven
en
organisaties.
De
Verordening, die de
huidige EU Privacy
Richtlijn
en
de
Nederlandse
Wet
bescherming
persoonsgegevens
vervangt, bevat strengere regels met betrekking tot het
verwerken van persoonsgegeven en geeft toezichthouders
uitgebreidere sanctiebevoegdheden bij overtreding
hiervan.
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 indien er sprake is van een datalek.

Uit het rapport van
de Commissie Elias
blijkt
dat
IT
aanbestedingen
helaas
op
grote
schaal
voor
problemen zorgen.
Een oorzaak hiervan
is dat het doorlopen
van een standaard
aanbestedingsproced
ure niet automatisch resulteert in een goed uitvoerbaar
contract voor een IT project.
Deze cursus, op 13 oktober 2016, is volledig gericht op
de problemen die kunnen ontstaan tijdens het
aanbesteden van IT projecten en IT diensten.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie
wordt uitgewerkt hoe de aanbestedingsprocedure kan
worden ingericht om tot een goed uitvoerbaar IT
project te komen. Daarbij wordt zowel aandacht
besteed aan het perspectief van de aanbestedende dienst
als de leveranciers die deelnemen aan een
aanbesteding.
In deze cursus zal niet alleen worden stilgestaan bij de
huidige richtlijnen en Aanbestedingswet maar ook bij
de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen die in 2016
geïmplementeerd moeten zijn in de Nederlandse
wetgeving.
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.
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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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.

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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BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Lijfsdwang onvoldoende feitelijk onderbouwd bij
eerdere voorziening tot verbod inbreuk rechten
IEPT20160913, Hof Amsterdam, Bestuurder
SCOEZH v Buma & Sena
Auteursrecht. Naburige rechten. Procesrecht. Nietjuridische
bestuurder
kan
ook
onder
bestuurdersaansprakelijkheid vallen in geval van
feitelijke controle over onderneming. Bewust,
langdurig en hardnekkig schenden van rechten valt niet
in de bestuurdersvrijheid. De opgelegde lijfsdwang
wordt vernietigd. Eén grief slaagt, overige grieven
falen, dus dragen partijen eigen proceskosten.
(Met dank aan Birre Büller, Buma/Stemra)
Van aanbieder toegang wifi mag worden verlangd dat
hij verhindert dat derden auteursrechtelijk
beschermde werken toegankelijk maken
IEPT20160915, HvJEU, Mc Fadden v Sony
Auteursrecht.
Auteursrechthebbende
kan
geen
schadevergoeding vorderen van aanbieder van toegang
tot een communicatienetwerk als er via dat netwerk
inbreuk op zijn rechten worden gemaakt. De
auteursrechthebbende kan wel een verbod van de
voortzetting van de inbreuk vorderen evenals een
vergoeding van de kosten van de ingebrekestelling en
van het gerecht. Van de aanbieder van toegang tot een
communicatienetwerk mag worden verlangd dat hij
verhindert dat derden auteursrechtelijk beschermde
werken voor het publiek toegankelijk maken door een
wachtwoord op het netwerk te zetten waardoor
gebruikers verplicht zijn hun identiteit op te geven.
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Merkenrecht
Verwarringsgevaar woord-/beeldmerk Ilja Visser en
Ilía Natura
IEPT20160715, EUIPO, Natura Cosmeticos v Ilja
Visser
Merkenrecht. Verwarringsgevaar woordbeeldmerken
Ilja Visser en Ilía Natura. Element ‘Ilía’ in merk ‘Ilía
Natura’ vormt dominante element. Letter ‘j’ en ‘i’
visueel en auditief vergelijkbaar. Goederen en diensten
van beide ondernemingen vergelijkbaar waardoor
verwarringsgevaar ontstaat.
(Met dank aan Carja Mastenbroek, Certa Legal
Advocaten)
B9 14627. Conclusie A-G van Peursem tot verwerping
cassatieberoep L’ARGENTINA
Merkenrecht. Cassatie tegen IEPT20141216. Foralways
heeft onder andere een Benelux en Internationale
woordmerkregsitratie voor L’ARGENTINA voor
kledingstukken, schoeisels en hoofddeksels. Quilate
heeft in 2009 een aanvrage gedaan voor een
gemeenschapswoordmerk
UNA
PASION
ARGENTINA voor onder andere waren in klasse 25
(kleding). Foralways heeft hiertegen oppoositie
ingesteld. Quilate heeft de nietigverklaring en een bevel
tot doorhaling gevorderd van de inschrijving van de
L’ARGENTINA merken omdat de merken uitsluitend
bestaan uit niet onderscheidende tekens en benamingen
(art. 2.28 lid sub c jo 2.11 lid 1 sub c BVIE).
“4.12 Deze klachten gaan volgens mij niet op, omdat
van het passeren van essentiële stellingen geen sprake
is. In wezen zijn het stellingen ter ondersteuning van de
bij de behandeling van onderdeel 1 verworpen onjuiste,
te restrictieve rechtsopvatting van Foralways over de
Chiemsee-leer. Ook zagen we bij de behandeling van
onderdeel 1 al dat in rov. 11 geen sprake is van een a
contrario redenering van het hof. Hier stuit onderdeel 2
op af.”
(Met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh)
Handelsnaamrecht
Verwarringsgevaar tussen 'Stee aan zee' en 'Stee aan
zee Katwijk'
IEPT20160906, Rb Den Haag, Stee aan Zee
Handelsnaamrecht. Inbreuk handelsnaam eiseres door
verwarring en overeenstemming. Wel onderscheidend
vermogen ‘Stee aan Zee’. Geen afbreuk door
verschillende marktsegmenten en verschillende
locaties. Ruime termijn voor verandering door lopend
hoogseizoen.
Inbreuk op handelsnaam Hof van Heden
IEPT20160914, Rb Amsterdam, De Hof van Heden
v Koelemeijer Hoveniers
Handelsnaamrecht. Kort geding. De Hof van Heden
heeft oudere handelsnaamrechten. Koelemeijer mag de
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naam nog wel gebruiken voor de voormalige
modeltuinen.
(Met dank aan Nils Winthagen, Van Kaam)
Procesrecht
Geen misbruik recht Sena bij onderhandelingen met
Fresh FM over billijke vergoeding
IEPT20160913, Rb Den Haag, Scoehz v Buma &
Sena
Procesrecht.
Auteursrecht.
Naburige
rechten.
Voorzieningenrechter onbevoegd ten aanzien van de
vorderingen jegens Buma. Sena maakt geen misbruik
van haar recht door verdere eisen te stellen om tot een
overeenstemming te komen ten aanzien van een billijke
vergoeding van toekomstige uitzendingen: relatie
Scoezh en Sena kent langdurige voorgeschiedenis van
niet-naleving door Scoezh en oud-bestuurder van
Scoezh is persoonlijk bij alle niet-nakomingen
betrokken geweest.
(Met dank aan Joep Meddens, Höcker Advocaten en
Patty de Leeuwe en Dirk Visser, Visser Schaap en
Kreijger)
Diversen
Tussentijdse beëindiging overeenkomst
IEPT20160831, Rb Oost-Brabant, 7-Agency
Verbintenissenrecht.
Tussentijdse
beëindiging
overeenkomst, geen bijzondere omstandigheden
aangenomen, nadere uitleg voortzetting overeenkomst.
(Met dank aan Bjorn Schipper, Schipper Legal)

BERICHTEN
Wetgeving
B9 14632. Nederland akkoord met modernisering
Europees octrooi
Uit het persbericht: “Het verdrag waarin wordt
geregeld dat Nederland meedoet aan de nieuwe
Europese rechtbank voor octrooigeschillen is vandaag,
14 september 2016, officieel door Nederland
geratificeerd. Nederland is hiermee het elfde land dat
het nieuwe Europese octrooisysteem goedkeurt. De
rechtbank gaat van start zodra dertien lidstaten
(waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk) de afspraken hebben goedgekeurd.”
Artikelen
B9 14625. Noot Dick van Engelen bij HR Bayer v
Sandoz: Disclosed but not claimed is disclaimed
Dick van Engelen (Ventoux), Disclosed but not claimed
is disclaimed. Noot bij HR 5 februari 2016 (Bayer v
Sandoz) Verschenen in AA 2016, p. 650 - 657.
“Het arrest geeft aanleiding tot een aantal observaties
en lessen. Een belangrijke les is dat de Hoge Raad de
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neiging heeft niet expliciet op eerdere precedenten
terug te komen of deze expliciet te amenderen. Dat
betekent dat er voor jurisprudentie-watchers steeds het
nodige te raden overblijft en “close reading” van
arresten geboden is. Dat levert prachtig materiaal op
voor onderzoek en scripties, maar de rechtszekerheid is
daarmee niet gebaat.
[...]
De rechtszekerheid voor derden is gebaat bij heldere
regels. De door het Hof Den Haag onder 5.5 van zijn
arrest geformuleerde regel “disclosed but not claimed is
disclaimed” is zo’n heldere regel. Het arrest van de
Hoge Raad leert vervolgens dat die regel inderdaad
opgaat. Het vreemde is dat het arrest van de Hoge Raad
dit ook leert, maar dan indirect, omdat deze regel als
zodanig in het cassatiemiddel niet wordt bestreden,
zoals A-G Van Peursem onder 3.20 van zijn conclusie
opmerkt.”
B9 14631. Erwin Angad-Gaur: Reflecties in Sena
Performers Magazine (3, 2016)
Erwin Angad-Gaur (secretaris/directeur van Ntb en
VCTN, en voorzitter van de Sena sectie Uitvoerend
Kunstenaars),
Reflecties,
Verandering,
Sena
Performers Magazine (3, 2016).
“Wat het nieuws niet of nauwelijks haalde, was de
conclusie van de advocaat-generaal in de VOBLeenrechtzaak. Dat kan ik mij voorstellen, hoor ik u
denken. De procedure is echter een moment van
overdenking waard. De Auteurswet geeft, zoals u zult
weten (u bent niet van de straat tenslotte), de auteur een
exclusief recht op exploitatie van zijn intellectueel
eigendom. Europese lidstaten mogen een beperkt aantal
uitzonderingen op dat exclusieve recht invoeren: voor
het thuiskopiëren bijvoorbeeld en voor het uitlenen van
boeken, cd’s en dvd’s door bibliotheken. De VOB, de
Vereniging van Openbare Bibliotheken, is van mening
dat die uitzondering ook voor digitaal uitlenen zou
moeten gelden.”
B9 14633. Streaminginkomsten artiesten - Sena
Performers Magazine (3, 2016)
Jeroen Akkermans (eindredacteur Sena Performers
Magazine), Streaminginkomsten artiesten, Sena
Performers Magazine (3, 2016).
“Life is but a stream, luidt een van de kopjes in het
laatste rapport van media-en onderzoeksbureau Nielsen
over digitale muziekconsumptie in de VS. Het bureau
overdrijft, maar stipt wel een niet te missen trend aan.
De Amerikaanse muziekconsument streamde in de
eerste helft van 2016 via audio- en videoplatforms 209
miljard songs, een toename van 59 procent ten opzichte
van dezelfde periode in 2015. Audio on-demand
streams zijn zelfs met 97 procent gegroeid en maken nu
54 procent uit van het totale aantal streams. 'In the past
year we have seen a continued shift in the music
industry from a buying model to a streaming model,'
zegt David Bakula, senior vice president van Nielsen.
Ook in Nederland wint streaming aan populariteit.

Week 37, 12 t/m 18 september 2016

Volgens cijfers van de NVPI, de Nederlandse
branchevereniging van de entertainmentindustrie,
bedroeg de totale omzet van de Nederlandse
muziekindustrie in 2015 € 136.900.000. Streaming was
hierin goed voor € 61.300.000, ongeveer 44,8 procent
van de totale omzet. Ter vergelijking: in 2013 besloeg
dat aandeel nog een krappe 30 procent. “De consument
heeft de streamingdiensten omarmd,” aldus Paul
Solleveld, Director Legal & Public Affairs.”
Agenda
B9 14628. Seminar: Building and protecting brands;
how to deal with counterfeits on a global level?
Thursday 6 October 2016, The Hague - 13.30-17.30
hrs
Uit het persbericht: “Counterfeits are not a new
phenomenon, but with technological advances and
sophisticated new ways to reach consumers, the
business is rapidly increasing. Global trade in
counterfeit goods has increased by over 80 percent in a
five-year period (OECD, April 2016).
Luxury brands and consumer brands are among the
strongest in the world, their more valuable assets being
their status, the quality of the product, materials /
ingredients and the price. What is at the heart of their
(continuous) success? How do brands make use of
online marketing, while at the same time being
confronted with counterfeit sellers setting up online
sales channels?
This seminar provides insights in how to build and
protect brands with a special emphasis on the (growing)
issue of counterfeits. The role of brand owners,
consumers, third party sellers, self-regulation,
governments, legal measures and law enforcement
agencies will be discussed.”

Personalia
B9 14630. De Vries & Metman versterkt afdeling
werktuigbouwkunde
Uit het persbericht: “De afdeling werktuigbouwkunde
van De Vries & Metman is per 1 september jl.
uitgebreid met Joep Keij. Joep was dertien jaar
werkzaam
als
octrooigemachtigde
bij
een
toonaangevende printerfabrikant en is zowel
Nederlands als Europees octrooigemachtigde. Hij zal
primair kantoor houden in de vestiging Eindhoven.”
Nieuws
B9 14629. ICTRecht opent vestiging in ‘City of
Talent’ Groningen
Uit het persbericht: “ICTRecht, juridisch adviesbureau
op het gebied van ICT en Recht, opent 29 september
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met een feestelijke borrel haar tweede vestiging in de
Mediacentrale Groningen. Met Silicon Valley als
inspirerend voorbeeld spannen overheid, universiteit en
bedrijfsleven zich hier sinds de eeuwwisseling
eensgezind en met succes in voor een aantrekkelijk ITklimaat. ICTRecht ondersteunt deze ontwikkeling
graag met de stap naar de City of Talent.”
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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
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www.aomb.nl

Arnold + Siedsma
BINGH Advocaten
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Boekx Advocaten
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www.debrauw.com
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www.brinkhof.com
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Deloitte
Dirkzwager

www.chiever.com
www.deloitte.nl
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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
Houthoff Buruma
Hoyng Rokh Monegier
KienhuisHoving
K LOS c.s.
Los & Stigter
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NLO
NLO Shieldmark
Nysingh
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Ploum Lodder Princen
Simmons & Simmons
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Van Doorne
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Ventoux Advocaten
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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.
© Uitgeverij Boek9 B.V.
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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

