Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

INHOUD
Vacatures & Advertenties ............................................ 1
Boek9 publicaties ......................................................... 2
Weekoverzicht Jurisprudentie ...................................... 2
Auteursrecht ............................................................. 2
Merkenrecht ............................................................. 2
Octrooirecht ............................................................. 2
Procesrecht ............................................................... 2
Publicatie.................................................................. 3
Octrooirecht ............................................................. 3
Diversen ................................................................... 4
Berichten ...................................................................... 4
Agenda ..................................................................... 4
Personalia ................................................................. 4
Nieuws ..................................................................... 5
Sponsors ....................................................................... 6

VACATURES & ADVERTENTIES
In
verband
met
uitbreiding van deze
sectie op ons kantoor in
Arnhem, zoeken wij een
gedreven
advocaatstagiaire
met
een
commerciële instelling en
aantoonbare
belangstelling voor het
Intellectuele Eigendomsrecht en Reclamerecht.
Ben je analytisch scherp èn juridisch sterk, gericht op
de inhoud, ben je proactief en in staat om toegevoegde
waarde te bieden aan onze cliënten, dan ligt onze lat
niet te hoog voor jou.
De Europese Commissie is
vorige week met zijn
plannen gekomen voor het
auteursrecht in de Digital
Single Market. Nu al kijken
we in samenwerking met
het
Centrum
voor
Intellectuele
Eigendomsrecht
(CIER)
met
u
vanuit
het
planetarium naar de spoedig naderende toekomst van
ons auteursrecht.
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Tijdens dit congres krijgt u,
onder
leiding
van
dagvoorzitter
Ebba
Hoogenraad, een actueel en
onontbeerlijk overzicht van
wat er speelt in het
reclamerecht!
Het Nationaal Reclamerecht
Congres belicht de gebieden
waarin het afgelopen jaar veel gebeurde.
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.
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Octrooirecht

BOEK9 PUBLICATIES

Wapperverbod ten aanzien van Gebrauchsmuster DE
126
IEPT20160909, Rb Den Haag, A Booth v Hestex
Overeenkomst. Octrooirecht. Wapperverbod Hestex ten
aanzien van DE 126. Niet uit te sluiten dat vorderingen
op basis van DE 126 onder vaststellingovereenkomst
vallen. Uitleg passage “all related claims” vereist
nadere bewijsvoering waarvoor geen plaats is in kort
geding. Indien DE 126 niet (rechtstreeks) onder
vaststellingsovereenkomst valt is in strijd met
postcontractuele goede trouw gehandeld door direct na
sluiten vaststellingsovereenkomst beroep te doen op
DE 126. Gerede twijfel of DE 126 geldig is:
Gebrauchsmuster is een niet onderzocht recht en
conclusie 1 DE 126 aanzienlijk beperkt, gewijzigde
conclusie 1 voorshands niet nieuw en inventief gelet op
D1 en D4, geldigheid gewijzigde DE 126 niet
deugdelijk onderbouwd.
Procesrecht

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Deskundigenonderzoek over gelijkenissen tussen
broncodes EQM en Platform Manager software
IEPT20151222, Hof Amsterdam, Noad v IN4BI
Auteursrecht. Procesrecht. Vragen aan deskundige over
gelijkenissen tussen broncodes EQM en Platform
Manager software
Merkenrecht
Merkinbreuk door aanbieden producten in kratten
met woordmerk “Bakkerij ‘t Stoepje”
IEPT20160831, Rb Midden-Nederland, MFG v De
Bakkerie
Merkenrecht. Woordmerk “Bakkerij ‘t Stoepje” niet
uitgeput: kratten blijven eigendom van MFG en
blijkens algemene voorwaarden MFG geen onbeperkt
gebruiksrecht kratten. Merk gebruikt in economisch
verkeer doordat De Bakkerie gele kratten van
franchisenemers van MFG inneemt, vult met eigen
waar, en weer afgeeft aan de franchisenemers.
Verwarringsgevaar: deel van kratten staat uitgestald bij
franchisenemers, woordmerk van MFG is blijkens foto
inleidende dagvaarding zichtbaar voor publiek.

Geen inzage in bewijsbeslag en afgiftebeslag
computerprogrammatuur
IEPT20160908, Rb Rotterdam, SUR v Retail Unity
Procesrecht. Inzage in software Retail Unity
afgewezen,
inbreuk
op
OmnifyIT-software
onvoldoende aannemelijk: niet onderbouwd dat exwerknemers na vertrek bij USG/ Studio 23 niet binnen
2 weken nieuw softwareproduct konden maken, bij
beslaglegging al gebleken dat geen sprake was van
gebruik van software waarop SUR auteursrecht bezit en
software Retail Unity bevindt zich nog in
ontwikkelfase.
Forfaitaire schadevergoeding voor € 50 per
inbreukmakend product
IEPT20160907, Rb Den Haag, Chanel
Procesrecht. Schade. Verstekvonnis. Het inbreukverbod
komt de rechtbank niet onrechtmatig of gegrond voor
en wordt toegewezen. De opgave wordt afgewezen
voor zover deze aan een accountant moet worden
gedaan en door een accountant moet worden
gecertificeerd. Gedaagde moet € 50 per inbreukmakend
product betalen en derhalve € 350 voor de zeven in de
dagvaarding bedoelde inbreukmakende producten. Dit
bedrag wordt vermeerderd met een forfaitaire
schadevergoeding van € 50 per overig inbreukmakend
product zoals zal blijken uit de toegewezen opgave.
Gedaagde moet ook een voorschot op winstafdracht
betalen van € 6.480.
(Met dank aan Gie van den Broek, LXA The Law Firm)
Verstrekking gegevens Facebookprofiel toegewezen
IEPT20161003, Rb Gelderland, Facebook
Procesrecht. Verstrekking gegevens m.b.t. eerste
Facebookprofiel afgewezen: niet onrechtmatig jegens
eiseres gehandeld. Verstrekking gegevens m.b.t.
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tweede Facebookprofiel toegewezen: gerechtvaardigde
angst dat Facebookgebruiker onrechtmatig jegens
eiseres handelt wegens o.a. dreiging tot chantage.
Proceskosten gecompenseerd: Facebook heeft terecht
uitspraak rechter afgewacht en kan niet worden
verweten dat procedure is gevoerd.
(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der
Laan)
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situaties echter aansprakelijk. Ter beoordeling van de
staatsaansprakelijkheid hanteert het EHRM het vereiste
van
‘equivalente
bescherming’.
Schiet
de
veronderstelde bescherming die de organisatie biedt in
een concreet geval werkelijk tekort (‘the protection of
Convention rights was manifestly deficient’), dan is de
staat aansprakelijk.”
Publicatie

Afgifte broncode “Furnace Piglet” en “A-Scan Data”
afgewezen
IEPT20160921, Rb Den Haag, Quest Integrity v
Hak Industrial
Procesrecht. Octrooirecht. Inbreuk op Amerikaans
octrooirecht kan rechtsbetrekking ex artikel 843a Rv
zijn. Afschrift broncode “Furnace Piglet” en “A-Scan
Data” afgewezen: geen rechtmatig belang, nu
geldigheid onafhankelijke conclusies US 874
onvoldoende is verdedigd. Aanvullende grondslag dat
afgifte wordt gebaseerd op inbreuk onderconclusies 2,
12 en 25 geweigerd: te laat, twee dagen voor zitting
laten doorschemeren dat zij zich op deze conclusies zou
beroepen, terwijl dit eerder kon.
Voorlopig getuigenverhoor over serie De Maatschap
gesloten
IEPT20161003,
Rb
Noord-Nederland,
De
Maatschap
Procesrecht. Voorlopig getuigenverhoor gesloten: geen
voldoende belang meer bij horen getuigen, nu
uitzending televisieserie heeft plaatsgevonden.
B9 14647. Conclusie A-G Vlas tot vernietiging arrest
hof met betrekking tot immuniteit EOO
Procesrecht. “2.17 Het hof heeft blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting door bij de beantwoording van
de vraag of de kern van het recht op toegang tot de
rechter is aangetast, (mede) als toetsingscriterium te
hanteren of de bescherming van de door het EVRM
gewaarborgde rechten ‘manifestly deficient’ is. Deze
maatstaf, die onder meer is toegepast in de beslissing
van het EHRM van 30 juni 2005 inzake
Bosphorus/Ireland, is niet van toepassing in de
onderhavige zaak, waarin moet worden onderzocht of
een beroep op immuniteit van jurisdictie door het EOO
een ongeoorloofde beperking oplevert van het recht op
toegang tot de rechter in de zin van art. 6 EVRM. In de
zaak Bosphorus/Ireland ging het om de vraag in
hoeverre een verdragsstaat aansprakelijk kan worden
gesteld voor een eventuele schending van het EVRM in
het kader van de maatregelen die door die Staat worden
genomen ter uitvoering van verplichtingen die
voortvloeien uit het lidmaatschap van (destijds) de EG.
Hierbij speelt een rol dat over schendingen door een
internationale organisatie die geen partij is bij het
EVRM, maar is opgericht door een staat die dat wel is,
niet rechtstreeks bij het EHRM kan worden geklaagd.
De staat die bevoegdheden aan een internationale
organisatie heeft overgedragen blijft in bepaalde

Publicatie paginabrede foto van eiser met tekst “Is
Schiphol nog veilig?” onrechtmatig
IEPT20160914, Rb Amsterdam, De Volkskrant
Publicatie. Publicatie paginabrede foto eiser die spreekt
met Marechaussee met tekst “Is Schiphol nog veilig?”
onrechtmatig: inbreuk op persoonlijke levenssfeer eiser
weegt zwaarder dam belangen De Volkskrant bij
persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Voorschot
op immateriële schadevergoeding van € 1.500
toegewezen. Eiser heeft onvoldoende belang bij
rectificatie. Gebod iedere verveelvoudiging of
openbaarmaking van foto te staken en opgave
afgewezen: niet te voorzien op welke wijze en in welke
context foto in toekomst door De Volkskrant of derde
wordt gepubliceerd.
Vordering
tot
verstrekking
persoonsgegevens
forumgebruikers afgewezen
IEPT20160720, Rb Rotterdam, VVE Media
Publicatie. Beschuldigingen op website niet zodanig
ernstig en specifiek, noch is er concrete aanleiding
gesteld of gebleken voor vrees dat de uitlatingen
worden herhaald. Vordering tot verstrekking
persoonsgegevens niet toewijsbaar.
Publicatieverbod
vertrouwelijke
stukken
uit
strafrechtelijke onderzoeken verlengd
IEPT20161006, Rb Gelderland, De Staat
Publicatie. Publicatieverbod vertrouwelijke stukken uit
strafrechtelijk onderzoeken verlengd: voldoende
concrete dreiging dat gedaagde vertrouwelijke stukken
gaat publiceren. Staat heeft belang bij verlenging
publicatieverbod: algemeen belang om vertrouwelijke
informatie strafzaken zo veel
mogelijk uit
openbaarheid te krijgen. Verlenging tot eerste dat van
requisitoir van OM.
Octrooirecht
HvJEU over overgangsbepalingen Verordening ABC
Geneesmiddelen
IEPT20161005, HvJEU, F.Hoffmann-La Roche v
Accord Healthcare
Octrooirecht. ABC. HvJEU niet bevoegd zich uit te
spreken over geldigheid artikel 21(2) Verordening
ABC Geneesmiddelen. Artikel 21(2) Vo ABC
Geneesmiddelen van toepassing op een door een
lidstaat vóór diens toetreding tot de Unie afgegeven
aanvullend beschermingscertificaat voor een bepaald
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geneesmiddel. Indien binnen de EER een vergunning
voor het in de handel brengen (VHB) is afgegeven van
eerdere datum dan de in de toegetreden lidstaat
afgegeven VHB en, in voorkomend geval, van eerdere
datum dan de toetreding van deze lidstaat tot de Unie,
moet alleen de eerste VHB in aanmerking worden
genomen voor de bepaling van de geldigheidsduur van
het ABC.
B9 14648. Conclusie A-G van Peursem tot verwerping

cassatieberoep Sun v Novartis
Octrooirecht. “2.25 De eerste motiveringsklacht van
onderdeel 2.1 dat het hof niet aangeeft welke
effectieve maatregelen Sun zou hebben moeten treffen,
mist feitelijke substantie, omdat het hof dat in rov. 4.35
en .36 wel doet: de e-mail die Sun na sommatie door
Novartis aan de groothandels heeft gestuurd was onder
de gegeven omstandigheden onvoldoende; Sun had
volgens het hof tenminste (ook) duidelijk moeten
maken dat het Generieke Product niet mocht worden
voorgeschreven en geleverd voor de behandeling van
osteoporose, omdat daarmee inbreuk zou worden
gemaakt op de octrooirechten van Novartis en zij had
zich ervan moeten vergewissen dat effectieve
maatregelen tegen cross label gebruik zouden worden
genomen (rov. 4.35). In de derde plaats heeft Sun
volgens
het
hof
(rov.
4.36)
onvoldoende
gesubstantieerd dat zij moeite heeft gedaan om VGZ
ervan te overtuigen dat zij haar tender anders diende in
te richten om inschrijving door Sun mogelijk te maken
met respectering van de octrooirechten van Novartis.
Dat volstaat ruimschoots in kort geding. Voor zover de
klachten veronderstellen dat de maatregelen de inbreuk
geheel zouden moeten kunnen voorkomen om effectief
te zijn, lijkt mij dat een onjuiste rechtsopvatting, omdat
volgens mij voldoende is dat de maatregelen de inbreuk
bemoeilijken en het cross label gebruik ernstig wordt
ontraden Hier valt een parallel te trekken met de Pirate
Bay-uitspraak van Uw Raad waarin het ging om de
effectiviteit van blokkeringsmaatregelen die van
internetproviders kunnen worden verlangd om
auteursrechtinbreuken tegen te gaan. Dat is wel een
ander IE-rechtsgebied, maar de in deze zaak
geformuleerde regel leent zich naar mij wil voorkomen
voor overeenkomstige toepassing in onze zaak.”
(Met dank aan Rutger Kleemans en Jelle Drok,
Freshfields Bruckhaus Deringer)
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overeenkomst met redelijke opzegtermijn worden
opgezegd. Partijen krijgen gelegenheid zich over
voorkomen zwaarwegende opzeggrond uit te laten.
Schorsing concurrentiebeding bekrachtigd
IEPT20160809, Hof Den Bosch, Handel in
hekwerken
Oneerlijke concurrentie. Schorsing concurrentiebeding
vanaf 1 maart 2015 bekrachtigd: geïntimeerde kon
positie verbeteren door indiensttreding bij [X], niet
concreet aangegeven welke kennis geïntimeerde zou
bezitten die bedrijfsbelangen zou schaden en sprake
van relatiebeding.
Concurrentiebeding wordt geschorst: meegewogen
wordt dat eiser ongemotiveerd is geraakt
IEPT20160711,
Rb
Amsterdam,
Concurrentiebeding Modebedrijf
Oneerlijke concurrentie. Concurrentiebeding wordt
geschorst: onvoldoende gemotiveerd dat eiser over
bijzondere specifieke bedrijfsmatige kennis beschikt
die niet met het relatie-en geheimhoudingsbeding wordt
beschermd.
BERICHTEN
Agenda
B9 14129. EPLIT Mock Trial before the Local
Division of the UPC in London on 14 October 2016
EPLIT bericht: “On 22 January 2016, EPLIT will run a
mock-trial under the 18th draft of the Rules of
Procedure for the Unified Patent Court (UPC). The
case to be tried is between Improver Corporation and
Remington Consumer Products and concerns a
depilatory device, better known as the “Epilady” case.
This case was litigated in the late 1980’s and early
1990’s before various national courts in Europe with
drastically different outcomes. For that reason it serves
as a reminder of why further harmonization of patent
litigation in Europe is a worthy cause. The mock-trial
will be staged before the Local Division of the UPC in
Munich.
Places are limited so we advise you to register as early
as possible by sending the application form to the
EPLIT secretariat.”
Personalia

Diversen
Partijen krijgen gelegenheid zich over voorkomen
zwaarwegende opzeggronden uit te laten
IEPT20160719, Hof Amsterdam, JOZ v IBB
Overeenkomst. Samenwerkingsovereenkomst m.b.t.
ontwikkeling en exploitatie mestrobots opzegbaar: geen
clausule dat ovk niet opzegbaar was en
onopzegbaarheid
onvoldoende
bewezen.
Zwaarwegende opzeggrond vereist. Indien door JOZ
genoemde omstandigheden vast komen te staan mocht

B9 14650. Peter Blok benoemd tot hoogleraar
Octrooirecht en privacy
Uit het persbericht: “De Universiteit Utrecht heeft dr.
mr. Peter Blok met ingang van 1 november 2016
benoemd tot hoogleraar Octrooirecht en privacy. Blok
is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht
en de bescherming van persoonsgegevens.
In zijn onderwijs en onderzoek, dat is ingebed in het
CIER (Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht), zal
Peter Blok zich richten op de wisselwerking tussen het
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recht en technologische innovatie, zoals actuele
ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige
intelligentie, big data en robotica. Daarbij zal hij
enerzijds aandacht besteden aan het effect van de
bescherming van intellectuele eigendomsrechten op
innovatie, zoals de rol van het octrooirecht bij het
stimuleren van het doen en delen van uitvindingen.
Anderzijds onderzoekt hij de gevolgen die
technologische innovaties hebben voor het intellectuele
eigendomsrecht en andere fundamentele rechten. Zo
roept de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie de
vraag op of en, zo ja, hoe creaties en uitvindingen van
autonome intelligente systemen passen binnen het
systeem van het huidige intellectuele eigendomsrecht.
Daarnaast is een goede werking van die autonome
intelligente systemen vaak afhankelijk van de invoer
van informatie waarop intellectuele eigendomsrechten
en andere rechten kunnen rusten. Die behoefte aan big
data zet met name het recht op privacy onder druk.”
Nieuws
B9 14649. CvTA publiceert Jaarrapport 2015
Uit het persbericht: ”Het CvTA brengt het
toezichtrapport over het verslagjaar 2015 uit. Dit
rapport geeft de resultaten weer van het toezicht op 18
collectieve beheersorganisaties (CBO’s) die de rechten
beheren van onder andere (muziek)auteurs, muzikanten
en uitvoerend kunstenaars, acteurs, film- en
beeldmakers, uitgevers en filmproducenten. Het
verslagjaar 2015 is het tweede volledige verslagjaar
waarin het College het functioneren van de CBO’s
toetst aan de hand van de verscherpte eisen van de Wet
toezicht, die in de zomer van 2013 van kracht werd.
Met de aanwijzing van StOP NL, de collectieve
beheersorganisatie van onafhankelijke producenten van
filmwerken, door de Minister van Veiligheid en
Justitie, strekt het toezicht van het College zich uit over
18 beheersorganisaties. Mede door deze toevoeging
steeg het totale incassovolume van de sector naar € 450
miljoen in 2015: een stijging van 7% ten opzichte van
2014. Maar ook andere ontwikkelingen droegen
hieraan bij, zoals het weer op gang komen van
vergoedingen van de kabelmaatschappijen voor de
doorgifte van tv-signalen aan de collectieve
beheersorganisaties van de makers van filmwerken:
scenaristen, regisseurs en acteurs. De in 2015
vastgestelde Auteurscontractenwet, waarbij de overheid
de positie van de makers ten opzichte van de
exploitanten van hun werken beter tracht te
beschermen, is hiervan de motor geweest. In lijn met
deze ontwikkeling aan de incassozijde hebben de
beheersorganisaties in 2015 ook meer uitgekeerd aan
de rechthebbenden dan in 2014. De uitkeringen aan
Nederlandse en buitenlandse rechthebbenden zijn in
2015 met 15% toegenomen ten opzichte van 2014. [...]”
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Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk
gemaakt door sponsors van Boek9.nl:
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www.abcor.nl

AIPPI Nederland

www.aippi.nl

AKD
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www.aomb.nl

Arnold + Siedsma
BINGH Advocaten
Bird & Bird
Boekx Advocaten
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www.arnold-siedsma.com
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www.debrauw.com

BRight Advocaten
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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
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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
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