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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-by-article 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.

Sponsors ....................................................................... 5

VACATURES & ADVERTENTIES
Het
intellectueel
eigendomsrecht is een
rechtsgebied waarop bij
uitstek
veel
wordt
geprocedeerd.
Tijdens
deze ééndaagse cursus
leert u effectief de
belangen van uw cliënt te
behartigen, volgens de
laatste stand van de jurisprudentie.
Tijdens
deze
verdiepingscursus krijgt u
aan de hand van recente
jurisprudentie
en
literatuur een volledig
overzicht
van
de
belangrijkste auteurs- en
octrooirechtelijke
aspecten
rond

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.

BOEK9 PUBLICATIES

computerprogramma's.
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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het Spaanstalige publiek. De hoge mate van aandacht
bij de consument is niet voldoende om het
verwarringsgevaar uit te sluiten.

Auteursrecht
€ 530 schadevergoeding voor auteursrechtinbreuk op
foto, geen sprake van embedden
IEPT20161005, Rb Noord-Holland, Foto op website
Auteursrecht. Schade. Schadevergoeding van € 530
voor inbreuk op auteursrechten fotograaf bij kopiëren
artikel Telegraaf: schending auteursrecht, geen sprake
van embedden. Schadevergoeding gebaseerd op bedrag
uit schikkingsvoorstel.
Werkgever aansprakelijk voor illegaal downloaden
werknemer
IEPT20161026, Rb Overijssel, Siemens v A
Auteursrecht. Schade. Betreffende Software is een
werk in de zin van de auteurswet: interface bevat
subjectieve keuzes en met de broncode kunnen
complexe berekeningen en afbeeldingen worden
geproduceerd. Sprake van inbreuk auteursrecht
Siemens. A is aansprakelijk voor de schade: er is
sprake van functioneel verband tussen opgedragen
werkzaamheden en foutieve gedraging. Functioneel
verband kan ook worden aangenomen met betrekking
tot verboden gedragingen. Vaststellen schade aan de
hand
van
de
b-grond
van
artikel
13
Handhavingsrichtlijn niet passend: A zou nimmer alle
modules hebben aangeschaft.
(Met dank aan Josine Smits en Lars Bakers, BINGH
Advocaten)
Merkenrecht (GEU)
Verwarringsgevaar tussen “PUSH” en “PUNCH”,
ingeschreven voor tabak
IEPT20160915, GEU, JT International v EUIPO
Merkenrecht. Beroep door de aanvrager van het
woordteken “PUSH” voor waren in klasse 34 tegen de
toegewezen oppositie van de houder van het oudere
woord- en beeldmerk “PUNCH”, ook ingeschreven
voor waren uit klasse 34.
Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van
verwarringsgevaar tussen de merken. Het gaat om
identieke waren, namelijk tabaksproducten. Het GEU
benadrukt dat de merken visueel overeenstemmen. De
eerste letters van beide merken trekken volgens het
GEU meer aandacht dan de verschillende letters aan het
einde.
Volgens
het
GEU
is
er
visuele
overeenstemming, maar deze is desondanks niet hoog.
Fonetisch gezien legt het GEU ook weer de nadruk op
de eerste letters van beide merken, die beide bestaan uit
een explosieve ‘P’ en een ronde ‘U’. Het enige
verschil zit het in de letter ‘N’ in het midden van
“PUNCH”, omdat ook de klanken ‘ch’ en ‘sh’ op
elkaar lijken. Een conceptuele analyse is volgens het
GEU niet mogelijk, omdat niet met zekerheid kan
worden vastgesteld wat de merknamen betekenen voor

Foodcare te kwader trouw gehandeld bij aanvraag
inschrijving “T.G.R. ENERGY DRINK”
IEPT20161005, GEU, Foodcare v EUIPO
Merkenrecht. Beroep door de aanvrager van het
woordteken “T.G.R. ENERGY DRINK” voor waren in
klasse 32 tegen de nietigverklaring van het merk
wegens kwade trouw van de aanvrager bij de
inschrijving.
Het GEU oordeelt dat er wel sprake is van kwade trouw
bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van
het litigieuze merk. Verzoekster had een contractuele
relatie met interveniënt, een ex-bokser met bijnaam
‘Tiger’, waarbij verzoekster toestemming kreeg om
interveniënts afbeelding, bijnaam en woord- en
beeldteken te gebruiken om de verkoop van
energiedrankjes te promoten. Verzoekster was dus op
de hoogte van het bestaan van het oudere merk. Hierna
heeft verzoekster een aanvraag tot inschrijving van
“T.G.R. ENERGY DRINK” gedaan. “T.G.R.
ENERGY DRINK” en het oudere merk wekken
dezelfde totaalindruk. Het GEU overweegt dat
verzoekster tot doel had verkoopactiviteit te
ontwikkelen met behulp van het door interveniënt
uitgestraalde imago en zijn bekendheid. Door middel
van de merkinschrijving wilde verzoekster profijt
blijven halen uit deze bekendheid en tegelijkertijd zijn
contractuele verplichting jegens de bokser, een
vergoeding, te omzeilen. Al deze factoren zijn volgens
het GEU voldoende om een inschrijving te kwader
trouw vast te stellen.
Modelrecht
Inbreuk op model voor partytent
IEPT20161102, Rb Den Haag, Zhengte v Leen
Bakker
Modelrecht.
Spoedeisend
belang
ondanks
onthoudingsverklaring Leen Bakker c.s.: omvat niet
alle modelrechtelijk relevante handelingen. Zhengte
model voor partytent nieuw: niet identiek aan
vormgevingserfgoed. Zhengte model heeft eigen
karakter t.o.v. vormgevingserfgoed door afwijkende
kenmerken. Opgave door accountant afgewezen:
accountant kan geen assurance geven.
Octrooirecht
Octrooi voor productieproces “glatirameer acetaat”
niet inventief
IEPT20161025, Hof Den Haag, Teva v Synthon
Octrooirecht. Conclusie 21 uit EP 924 nieuw: niet
gesteld dat aan Teva geleverd HBR/azijnzuur voor
productie GA op wijze is getransporteerd en
opgeslagen dat het niet in contact met metaal kwam en
hierdoor minder dan 100 ppm metaalion onzuiverheden
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bevatte en aan kenmerken conclusie 21 EP 924
voldeed. In beschrijving voldoende aannemelijk
geopenbaard dat daarin gestelde probleem van
verkleuring van GA wordt opgelost door de uitvinding.
Omstandigheid dat op prioriteitsdatum veel van de op
de markt verkrijgbare HBR/azijnzuur geen tot zeer
weinig metaalionen bevatte doet niet af aan
inventiviteit, nu dit niet voor de hele markt gold.
Inzicht dat aanwezigheid van bepaalde hoeveelheid
metaalionen in bij productie van GA gebruikte
HBr/azijnzuur een noodzakelijke voorwaarde was voor
verkleuring van GA inventief. Geen sprake van
uitvinding die over volle breedte inventief is: in meeste
gevallen kwamen genoemde problemen niet voor en
dus geen sprake van oplossing van een probleem. Geen
sprake van ‘probleemuitvinding’: gemiddelde vakman
zou kennis nemen van FDA rapport over geneesmiddel
voor MS en hierdoor erkennen dat er een (mogelijk)
probleem is m.b.t. het ontstaan van gebromeerde
verontreiniging bij de synthese van GA volgens de
stand van de techniek.
(Met dank aan Mark van Gardingen en Jan Pot,
Brinkhof)
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Concurrentiebeding behelst geen verbod patiënten te
behandelen die zich uit eigener beweging tot
geïntimeerde hebben gewend
IEPT20160614, Hof Arnhem-Leeuwarden, MCZ
Oneerlijke concurrentie. Concurrentiebeding behelst
een verbod voor geïntimeerde om werkzaam te zijn in
het verzorgingsgebied van MCZ en een verbod tot het
overlappen
van
verzorgingsgebieden.
Concurrentiebeding behelst geen relatiebeding . Naar
het oordeel van het hof is er sprake van een substantiële
overlapping van de verzorgingsgebieden en handelt
geïntimeerde in strijd met concurrentiebeding. De
verboden door MCZ aan naleving verbonden zijn niet
toewijsbaar. De verboden zijn voor geïntimeerde
beperkender dan uit het concurrentiebeding voortvloeit.
Geïntimeerde heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens
MCZ: dat patiënten met geïntimeerde mee zijn
overgegaan levert op zich zelf nog geen onrechtmatige
concurrentie op. Schorsen concurrentiebeding niet
toewijsbaar: concurrentiebeding voldoende bepaald.
BERICHTEN
Tijdschriften

Diversen
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)
IEPT20161028, HR, HWS v Vitens
Onrechtmatige daad. Cassatie tegen het arrest van 14
oktober 2014. Zie ook de vonnissen van 21 september
2011, 31 oktober 2012 (IEPT20121031) en 5 december
2012. Het cassatieberoep wordt verworpen op grond
van artikel 81(1) RO.
Benaderen auteurs om over te stappen niet
onrechtmatig
IEPT20161019, Rb Den Haag, Boekscout v ASB
IPR. Onrechtmatige daad. Nederlands recht van
toepassing op onderhavige vorderingen: uitzondering
artikel 8(1) Rome II Vo niet van toepassing, nu
vorderingen op onrechtmatige daad zijn gebaseerd en
op op basis van recht van land waar schade zich
voordoet Nederlands recht van toepassing. Auteurs van
Boekscout die gedurende looptijd standaardcontract
met een derde in zee gaan voor vertalen en uitgeven
boek in de VS schieten te kort in nakoming
standaardcontract. Geen bijkomende omstandigheden
die ertoe leiden dat ASB onrechtmatig handelt door op
de hoogte te zijn van deze wanprestatie en geen
profiteren van wanprestatie. Geen bijkomende
omstandigheden die benaderen auteurs van Boekscout
om contract te beëindigen onrechtmatig maken:
onjuiste mededeling in e-mail naar auteur Boekscout
ASB dat Boekscout niet de rechten op de vertaling
bezit onvoldoende doordat ook wordt gewezen op
mogelijkheid tot opzegging met opzegtermijn en auteur
Boekscout keuze wordt geboden.

B9 14674. Brexit and E-communications regulation
in the UK
Mediaforum 2016-5/6. p. 132-144: “In June 2016, the
result of the UK referendum of EU membership sent
shockwaves through UK business communities and UK
and also international financial markets. Since then, the
UK has found itself in an ambiguous position. It is still
a member state of the EU but without a future within
the EU. Companies in the telecommunications,
broadband and media sectors have been concerned to
know what the implications are for the future regulation
of the sectors. Overall, we cannot predict, at this stage,
the nature or content of the UK’s future relationship
with the EU, nor the extent or direction of any change
in UK legislation in the area, or the approach that the
national regulator Ofcom will take when EU
requirements are lifted.
B9 14675. Selected recent developments in the
application of EU competition law to online platforms
Mediaforum, 2016-5/6, p. 145-158: “We all know that
the rise of the worldwide web and ever growing
technological sophistication have made it increasingly
easy for consumers to buy goods and services online
and for businesses to target consumer groups with
tailor-made offers. In line with these developments,
online platforms in the form of, for instance, search
engines, social media and price comparison websites
have emerged, and are now omnipresent. Online
platforms: we use them, we like them, we hate them
and lawyers debate them. Almost any seminar, even if
only remotely related to telecommunications and
media, has online platforms on the agenda.”
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B9 14679. Onderzoek naar de stand van de techniek
voor octrooiaanvragen zonder prioriteitsrecht
Uit het Bijblad bij De Industriële Eigendom - nummer
4 – oktober 2016 - jaargang 84: “Naar aanleiding van
vragen die zijn gesteld over het opleveren van
rapporten van onderzoeken naar de stand van de
techniek voor eerste indieningen (premier depots),
geeft Octrooicentrum Nederland hieronder een
toelichting op de procedure. Uitgangspunt hierbij is dat
het verzoek om het onderzoek naar de stand van de
techniek is gedaan tegelijk met de indiening van de
octrooiaanvraag.
Onderzoeken van het nationale type
Een onderzoek naar de stand van de techniek kan
uitgevoerd worden als is voldaan aan twee
voorwaarden:
- De databanken waarin wordt gezocht, moeten zijn
bijgewerkt tot en met de indieningsdatum;
Octrooicentrum Nederland rekent daar twee tot vier
maanden voor.
- Octrooicentrum Nederland moet octrooidocumenten
in het bezit hebben die voldoen aan de vormvereisten;
het moment waarop dit is gerealiseerd, is afhankelijk
van de snelheid waarmee geconstateerde vormgebreken
worden opgeheven (en geen nieuwe gebreken worden
gecreëerd).”
Nieuws
B9 14676. CvTA publiceert jaarverslag 2015
Uit het jaarverslag: “Signalen en klachten. Het College
is een toezichthouder en geen klachtorgaan van de
collectieve beheersorganisaties. De Wet toezicht
voorziet niet in de mogelijkheid om klachten met
betrekking tot individuele geschillen in te dienen bij het
College. Wel zijn de collectieve beheersorganisaties
verplicht een deugdelijke geschillenregeling voor
rechthebbenden te kennen (artikel 2 lid 2 sub e
WTCBO). Hierop houdt het College toezicht. [...].”
B9 14678. Internetconsultaties modernisering EU
auteursrecht
Naar aanleiding van het EU pakket modernisering EU
auteursrecht is een internetconsultatie opengesteld ten
aanzien van de Richtlijn auteursrechten in de digitale
eengemaakte markt (Digital Single Market (DSM)) en
een internetconsultatie ten aanzien van de Verordening
online omroep. De consultaties zijn per 1 november
2016 gestart en lopen een maand.
Internetconsultatie Richtlijn auteursrechten in de DSM
Internetconsultatie Verordening online omroep

Pagina 4 van 5

Boek9.nl
Nieuwsbrief

www.boek9.nl

Week 44, 31 okt. t/m 6 nov.2016

SPONSORS
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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

