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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.
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VACATURES & ADVERTENTIES
Vanaf 1 januari 2016 is de
meldplicht datalekken in
werking
getreden,
de
Europese
verordening
bekend en is het toezicht
geïntensiveerd.
Kortom,
uitdagingen genoeg.
Dit jaar start Gerrit-Jan
Zwenne met de belangrijkste
privacy zaken van dit moment. Hierdoor krijgt u direct een
overzicht van de meest relevante actualiteiten. De nieuwe
voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid
Wolfsen, sluit de dag af.

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
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.
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Merkenrecht

Auteursrecht – Naburige rechten

Hogere voorziening afgewezen
IEPT20160922, HvJEU, Pensa Pharma v EUIPO
Merkenrecht. Procesrecht. Hogere voorziening
afgewezen:
onjuiste
opvatting
GEU
m.b.t.
toelaatbaarheid aantal argumenten Pensa Pharma heeft
geen impact gemaakt op dictum en Pensa Pharma
probeert herbeoordeling van feitelijk oordeel te laten
plaatsvinden.

Eiser
rechthebbende
op
naburige
rechten
fonogrammenproducent Tee Set oeuvre
IEPT20160907, Rb Den Haag, Tee Set
Auteursrecht. Naburige rechten. [Eiser] rechthebbende
op naburige rechten fonogrammenproducent Tee Set
oeuvre: bepaald in een in gezag van gewijsde gegaan
vonnis uit 1998 dat rechten aan [de manager] en
[bandlid1] toekwamen en later overgedragen aan
[eiser]. [eiser] geen auteursrechthebbende van Tee Set
oeuvre: onvoldoende onderbouwd dat [bandlid1] maker
was van alle composities en teksten. Vergoeding voor
exploitatie “Ma belle amie” onvoldoende onderbouwd.
Tweemaal gebruikelijke vergoeding voor publicatie
foto “Hoekersingelbrug” op website
IEPT20160621, Rb Amsterdam, Dijkstra v FDN
Engineering
Auteursrecht. Schadevergoeding van € 540 voor
publicatie foto “Hoekersingelbrug” op website
Cobouw: tweemaal gederfde licentievergoeding.
(Met dank aan Kitty van Boven, i-ee)
Deelgenoot gezamenlijk werk kan zelfstandig
auteursrecht handhaven, óók tegen een andere
deelgenoot
IEPT20160921, Rb Amsterdam, Performance
Kunstenaars
Auteursrecht. Overeenkomsten. Gedaagde dient nog
niet betaalde royalty’s alsnog te voldoen. Heruitvoering
‘Work Relation’ maakt inbreuk op eisers’ auteurs-en
persoonlijkheidsrechten.
Deelgenoot
van
een
gezamenlijk werk kan zelfstandig auteursrechten
handhaven. Tentoonstelling is een wettelijk toegestaan
gebruik waarbij geen toestemming van de deelgenoot
noodzakelijk is.
(Met dank aan Remy Chavannes, Brinkhof)
Module voor volautomatisch behandelsysteem niet
auteursrechtelijk beschermd
IEPT20160426, Hof Amsterdam, Alternatieve
Geneeswijzen
Auteursrecht. Onrechtmatige daad. [appellante] –
module geen auteursrechtelijk werk: (Toevoegingen
aan) gebruikelijke benamingen triviaal. Ordening van
termen maakt module niet auteursrechtelijk beschermd:
ordening
niet
oorspronkelijk
of
creatief.
Bewijsopdracht om onrechtmatige daad c.q.
onrechtmatig profiteren van wanprestatie door
geïntimeerden te bewijzen.

Octrooirecht
Conclusies met alternatief voor gelatine als
capsulemateriaal niet inventief
IEPT20160907, Rb Den Haag, Teva v Boehringer
Procesrecht. Octrooirecht. Bezwaar tegen standpunt
Teva over toegevoegde materie gegrond: niet
aannemelijk dat argument niet eerder kenbaar kon
worden gemaakt, bijvoorbeeld bij akte aanvullende
producties. Gewijzigde conclusie 6 nietig wegens
gebrek aan inventiviteit: vakman zou voor alternatief
voor gelatine als capsulemateriaal Ogura raadplegen en
HPMC als capsulemateriaal proberen en geen reden te
twijfelen aan juistheid feiten en beweringen in Ogura.
Verweer dat vakman zonder inventieve arbeid niet het
vochtgehalte van de capsule actief tot 5% zou verlagen
buiten beschouwing gelaten: octrooi maakt technisch
effect van deze maatregel niet plausibel. Vakman
gemotiveerd iets anders als capsule te gebruiken dan
gelatine en geen omstandigheden die vakman
weerhouden HPMC toe te passen of proberen. Ook
gewijzigde conclusies 7-13 nietig: in deze conclusies
genoemde waarden arbitrair en niet inventief.
(Met dank aan Otto Swens en Nadine Wiersma, Vondst
advocaten)
Procesrecht
Schadevergoeding wegens onjuiste implementatie
Databankenrichtlijn verjaard
IEPT20151222, Hof Den Haag, Telegraaf v De Staat
Procesrecht. Schadevergoeding. Vorderingen inzake
onrechtmatig handelen Staat wegens onjuiste
implementatie van Databankenrichtlijn verjaard:
verjaring gaan lopen in 1998-2000, voor Telegraaf niet
onverwacht dat geschriftenbescherming later in strijd
met Databankenrichtlijn werd aangemerkt en geen
beroep op redelijkheid en billijkheid nu Telegraaf
daadwerkelijk in staat was vordering in te stellen.
(Met dank aan Sikke Kingma, Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn)
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Geen (spoedeisend) belang bij inzagevordering
IEPT20160923, Rb Oost-Brabant, Asus v Philips
Procesrecht.
Geen
(spoedeisend)
belang
bij
inzagevordering ex artikel 843a Rv: zelfde vordering in
bodemprocedure Den Haag ingesteld, waardoor
toewijzen in kort geding niet opportuun is.
(Met dank aan Wim Maas, TaylorWessing)
BERICHTEN
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B914641. Iceland could clash with Iceland in EU over
Iceland trademarks
The Drum News bericht: “Supermarket retailer Iceland
could be faced with a lawsuit from the nation of Iceland
forcing it to drop or less actively enforce its EU Iceland
trademark.
Iceland’s ministry of foreign affairs told the PA that is
considering action against the retailer, considering a
cancellation action against its ownership of the Iceland
trademark in the EU.”

Agenda
B9 14643. Adaptive and Collaborative Robotics donderdag 6 oktober in Eindhoven
AOMB bericht: “In samenwerking met de Kamer van
Koophandel en de BOM zullen er in dit najaar vijf
lezingen worden gegeven in ons kantoorgebouw
Kennispoort in Eindhoven. AOMB is nauw bij deze
lezingen betrokken. De lezingen worden uitgevoerd
door lectoren / trekkers van een specifiek kennisgebied,
in samenwerking met een bedrijf of instelling, waarbij
tevens studenten op dit specifieke vakgebied worden
betrokken.
Voor donderdag 6 oktober verzorgt Henk Kiela een
prestatie over adaptive en collaborative robotics in de
Grote Vergaderzaal op de eerste etage van Kennispoort
(J.F. Kennedylaan 2 te Eindhoven). Bedrijven en
instellingen zijn van harte uitgenodigd om inspiratie op
te doen voor innovaties.
Nieuws
B914639. Uitspraak Hof Aanbieder van wifi niet
aansprakelijk
NRC bericht: “Winkeliers die hun klanten gratis
toegang tot hun wifi-netwerk geven, zijn niet
aansprakelijk voor illegale downloads of andere
inbreuken op het auteursrecht door hun klanten. Wel
kan de exploitant door een rechter worden verplicht
zijn netwerk met een wachtwoord te beveiligen om
inbreuken te voorkomen. Dat heeft het Europese Hof
van Justitie donderdag bepaald, in een arrest naar
aanleiding van een zaak in Duitsland.”
B914640. Brussel steekt nek uit voor makers
NRC bericht: “Auteursrecht. De Europese Commissie
wil uitgevers, muzikanten en filmmakers beter
beschermen tegen Amerikaanse techgiganten. De
radicale hervorming van het auteursrecht, woensdag
gepresenteerd door de Europese Commissie, stuit op
grote weerstand van Google en andere (Amerikaanse)
technologiebedrijven. Het plan, zeggen tegenstanders,
richt het internet zoals wij dat nu kennen te gronde.
De grote Europese uitgevers, daarentegen, bejubelen de
steun die ze krijgen uit Brussel. Met de nieuwe richtlijn
hopen ze hun positie te versterken ten opzichte van
Google en Facebook, waar steeds meer Europese
consumenten hun nieuws halen.”

B914642. Basisonderwijs maakt kennis met
auteursrecht
Federatie Auteursrecht Belangen bericht: “Veel
kinderen zullen zich niet bewust zijn van het bestaan
van auteursrecht, terwijl ze hier regelmatig mee te
maken hebben. Ze zijn maker, ze maken gebruik van
auteursrecht en zij delen foto’s van anderen en van
zichzelf met elkaar. KlasseTV biedt in samenwerking
met de Federatie Auteursrechtbelangen een gratis
lespakket aan voor de groepen 7 en 8 van het
basisonderwijs. De kinderen worden ook gestimuleerd
zelf creatief te zijn. Voor hun klas kunnen ze een
workshop van rapper Gers Pardoel of een optreden van
auteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show)
winnen.”
B91644. Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
van start op 1 oktober 2016
Uit het persbericht: “Auteurs, uitvoerend kunstenaars,
uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober
geschillen, waar zij onderling niet uitkomen,
voorleggen aan de daartoe door de wetgever
aangewezen
Geschillencommissie
Auteurscontractenrecht.
In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet
auteurscontractenrecht
is
voorzien
in
een
onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte
en laagdrempelige procedure om problemen tussen
makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een
rechter aan te pas hoeft te komen.”
B91645. Jay-Z wint rechtszaak logo
Metro bericht: “Jay-Z heeft een rechtszaak die al vier
jaar aansleepte uiteindelijk gewonnen. Modeontwerper
Dwayne Walker eiste 6,2 miljoen euro van de rapper
omdat die contractbreuk en schending van
auteursrechten zou hebben gepleegd.
De aanklager beweert dat Jay-Z en Damon Dash voor
hun toenmalige platenmaatschappij Roc-A-Fella
Records zonder toestemming een logo van Walker
hadden gebruikt. Een New Yorkse rechter heeft nu
geoordeeld dat de tekening werd ontworpen door een
medewerker van het label.”
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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
Bird & Bird
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek

www.arnold-siedsma.com
www.bingh.com
www.twobirds.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
Houthoff Buruma
Hoyng Rokh Monegier
KienhuisHoving
K LOS c.s.
Los & Stigter
NautaDutilh
NLO
NLO Shieldmark
Nysingh
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.epc.nl
www.freshfields.com
www.gmsadvocaten.nl
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.hollandlaw.nl
www.hoogenhaak.nl
www.houthoff.com
www.hoyngrokhmonegier.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl
www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com
www.nlo.nl
www.nlo.nl
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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