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VACATURES & ADVERTENTIES
Wij zijn op zoek naar een
beginnend
advocaatmedewerker met afgeronde
stage. Heb jij aantoonbare
affiniteit met ons vakgebied,
ervaring met procederen, een
creative legal mind en een
goed gevoel voor humor?
Stuur dan vandaag nog je
motivatiebrief met cv en
(uitstekende) cijferlijst naar stols@boekx.com.
Boekx Advocaten opereert op het snijvlak van media,
intellectuele eigendom en privacy.

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.

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.

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.
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Inbreuk
op
exclusiviteitsbeding
uit
franchiseovereenkomst
IEPT20160909,
Rb
Gelderland,
Franchise
Garagebedrijf
Franchising.
Inbreuk
op
exclusiviteitsbeding
franchiseovereenkomst door ook overeenkomst met
[bedrijf] te sluiten die gevestigd is binnen straal van 5 km
van eiseres. Gedaagde moet franchiseovereenkomst met
[bedrijf] staken.

BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Reservekopie computerprogramma mag niet worden
verschaft aan een ander zonder toestemming
rechthebbende
IEPT20161012, HvJEU, Ranks en Vasiļevičs
Auteursrecht.
Strafrecht.
Eerste
verkrijger
computerprogramma mag zijn reservekopie van dat
programma niet aan een nieuwe verkrijger verschaffen
zonder toestemming van de rechthebbende.
Diversen
Forumkeuze in algemene voorwaarden heeft geen
betrekking op vorderingen in deze zaak
IEPT20161005, Rb Rotterdam, Pour Toi v Philipp
Plein
IPR. Artikel 23 EVEX 2007 van toepassing op
forumkeuze in algemene voorwaarden Philipp Plein.
Forumkeuze echter niet van toepassing op onderhavige
vordering.
(Met dank aan Susan Kaak en Giannina Leander,
Ventoux)

Vordering tot verwijdering van beschuldigingen over
strafbare feiten op crimesite, afgewezen
IEPT20161006, Rb Amsterdam, Vlinderscrime

Publicatie. Portretrecht. Bij de beoordeling van dit
geschil dient het toetsingskader voor een journalist
worden toegepast. Belangen gedaagde bij publicatie
van de beschuldigingen over strafbare feiten wegen
zwaarder dan belangen eisers: voldoende aannemelijk
dat eisers in het criminele circuit actief zijn; voor de op
website geplaatste beschuldigingen bestaat enige
grond; gedaagde maakt voldoende duidelijk dat bij
berichtgeving over eisers baseert op anonieme bronnen
en geruchten; gedaagde in voldoende mate voldaan aan
de mogelijkheid tot geven weerwoord. Vorderingen tot
verwijdering van de berichten op de website waarin
eisers worden beschuldigd van strafbare feiten, de
vordering tot rectificatie en verbod op toekomstige
publicatie over eisers, afgewezen Publicatie van foto’s
van eisers en van de volledige namen van eisers is een
disproportionele inbreuk op persoonlijke levenssfeer
van eiseres.
Parallelimporteur
van
gecertificeerd
zelfdiagnoseproduct niet verplicht om conformiteit
van vertaling van etiket te bevestigen in land van
invoer
IEPT20161013, HvJEU, Servoprax v Roche
Diagnostics
Oneerlijke Handelspraktijken. Parallelimporteur van
een zelfdiagnose hulpmiddel is niet verplicht een
nieuwe beoordeling uit te voeren in de lidstaat van
invoer om de conformiteit van de etikettering en de
vertaling van de gebruiksaanwijzing te bevestigen, als
het betreffende middel al onderworpen is geweest aan
een conformiteitsbeoordeling door een aangemelde
instantie en voorzien van een CE-markering.
B9 14652. Klacht tegen artikelen waarin klager onder
meer wordt beticht van agressie gegrond
Publicatie. Conclusie van de Raad voor de
Journalistiek, 26 juli 2016, 2016/26. Den Akker v
Runhaar en de hoofdredacteur van De Gooi- en
Eemlander
De Raad oordeelt dat het duidelijk moge zijn dat klager
verwikkeld was in een ernstig conflict met de
buurtbewoner die de enige bron bleek te zijn voor de
gewraakte artikelen. Er is daarom van meet af aan
onvoldoende deugdelijke grondslag voor de – als
feitelijk gepresenteerde – beschuldiging aan het adres
Pagina 2 van 4

Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

van klager. Runhaar en de krant hadden beschuldiging
niet als feit mogen presenteren en terughoudender over
de kwestie moeten berichten. Nu zij dat niet hebben
gedaan is sprake van onjuiste, tendentieuze en nodeloos
grievende berichtgeving. Er is onvoldoende wederhoor
toegepast, omdat de reactie van klager niet geheel is
weergegeven in het artikel van 26 september 2015.
Voorts wordt geoordeeld dat ongerechtvaardigd
inbreuk is gemaakt op de privacy van klager, gezien de
feitelijk onjuiste, tendentieuze, grievende en eenzijdige
berichtgeving over klager. Er wordt derhalve
geoordeeld dat Runhaar en De Gooi- en Eemlander
journalistiek onzorgvuldig hebben gehandeld ten
aanzien van de artikelen van 26 september en 19
november 2015. De Raad doet een aanbeveling om
deze conclusie integraal of in samenvatting te
publiceren.
(Met dank aan Kitty van Boven, i-ee)
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want wellicht zat er iets geks in je trainingsset. Zo
kreeg ik een tijdlang geen mails uit China meer omdat
in mijn trainingsset de spam voor 40% uit China kwam
en mijn legitieme mail nul.”
Nieuws
B9 14655. Internationale telecomindustrie keurt
Nederlandse netneutraliteit af
Emerce bericht: “De belangenorganisatie van de
internationale telecomindustrie GSMA is niet blij met
de herziene Nederlandse wet voor netneutraliteit. Die is
veel strenger dan de Europese.
De GSMA benadrukt dat de nieuwe wet
‘onverenigbaar’ is met de Verordening voor Open
Internet van de Europese Unie, die sinds november
2015 van kracht is. Daarmee loopt de ontwikkeling van
een Europese verenigde digitale markt volgens GSMA
gevaar.”

BERICHTEN
Artikelen
B9 14651. Noot Dick van Engelen bij HvJEU Hassan

v Breiding en Thomas Philipps v Grune Welle: A
license to sue
Dick van Engelen (Ventoux), A license to sue. Noot bij
HvJEU 4 februari 2016, (C-163/15) (Hassan v
Breiding) en HvJEU, 22 juni 2016, (C-419/15)
(Thomas Philipps v Grune Welle) Verschenen in AA
2016, p. 758-765.
“Kortom, nationaal vermogensrecht lijkt, in ieder geval
voor wat betreft IE-rechten, geen rechtsgebied meer te
zijn dat door nationaal georiënteerde civilistische
puristen ‘in splendid isolation’ kan worden gekoesterd.
Deze beide uitspraken lijken te leren dat de louterende
werking die van gelicentieerd beddengoed of
gelicentieerde wasmachinekogels kan uitgaan, veel
verder reikt dan op het eerste gezicht in deze arresten te
lezen is. Ook hier geldt dat voor de uitleg van deze
arresten niet enkel rekening gehouden moet worden (i)
“met de bewoordingen” ervan, maar ook (ii) met de
context en (iii) de doelstellingen.”
B9 14654. Mag je een kunstmatige intelligentie
klonen via zijn API?
Arnoud Engelfriet, Ius mentis, bericht: “Het stelen van
een AI is eenvoudiger dan je denkt, las ik bij Wired.
Hoewel de algoritmes voor zelfdenkende en -lerende
systemen uiteraard als supergeheim en bizar waardevol
gezien worden, blijkt het mogelijk de werking vrijwel
exact te repliceren. Mag dat?
De basis van vrijwel alle zelflerende systemen is in
principe hetzelfde. Je voert het systeem een hoop
trainingsinvoer, waarbij je meteen aangeeft wat de
gewenste uitvoer is. Deze bak met mails is spam, deze
mails zijn legitiem, het ding kauwt een tijdje en weet
vervolgens nieuwe mails keurig als spam of legitiem te
classificeren. Van tijd tot tijd moet je dat bijsturen,

B9 14656. Productiemaatschappij gaat illegale
filmdownloaders beboeten
Entertainment Business bericht: “Village Roadshow
gaat mensen aanpakken die herhaaldelijk films van de
productiemaatschappij illegaal hebben gedownload.
Dat heeft Graham Burke, executive director van
Village Roadshow, tijdens Australian National Movie
Convention gezegd.
We gaan niet de hoofdprijs vragen, zegt Burke tegen de
Australian Broadcasting Corporation over de hoogte
van de boetes. Meer een bedrag dat je krijgt voor het
fout parkeren van een auto. Bij een bedrag van 300
Australische dollars zullen mensen wel een tweede keer
nadenken.”
Tijdschriften
B9 14653. Proceskostenveroordeling naar Frans
Recht
BIE september 2016, p. 246-248, Rein-Jan Prins: “Ook
in Frankrijk wordt de verliezende partij in de kosten
verwezen, bestaande uit de deurwaarderskosten,
griffierechten, bepaalde getarifeerde proceskosten,
vertaal- en tolkkosten, kosten van deskundigen, van
getuigenverhoren enzovoort. Deze zogeheten “dépens”
zijn het Franse equivalent van de kosten rechtens als
bedoeld in art. 237 Rv. En net als in Nederland stelt de
vergoeding niet zoveel voor. Daarentegen zijn de
advocaatkosten
(behoudens
een
symbolisch
“pleitrecht”) niet in deze kosten inbegrepen.”
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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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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

