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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.
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VACATURES & ADVERTENTIES
Ter versterking van ons
team advocaten op onze
vestiging in Amsterdam
zoeken wij een talentvolle
en gedreven (fulltime)
Advocaat-medewerker met
3-4 jaar ervaring in het
intellectuele
eigendomsrecht,
die
affiniteit heeft met techniek
en innovatie.

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.

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 IEPTrechtspraak.

Tijdens
deze
verdiepingscursus krijgt u
aan de hand van recente
jurisprudentie
en
literatuur een volledig
overzicht
van
de
belangrijkste auteurs- en
octrooirechtelijke
aspecten
rond
computerprogramma’s.
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BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Ex parte tegen uploader van 1500 afleveringen van
populaire tv series
IEPT20161025, Rb Rotterdam, tv-serie uploader
Auteursrecht. Ex parte ex artikel 1019h Rv tegen
iemand die 1500 afleveringen van populaire tv series
op Usenet heeft geplaatst. Dwangsom van € 2.000 voor
iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod
wordt overtreden met maximum van € 50.000.
(Met dank aan Thomas Kriense, Stichting BREIN)
Geen auteursrechtinbreuk op boek “Ontwikkel weer
liefde & Respect voor je lichaam”
IEPT20161109, Rb Noord-Holland, Pols v Bakker
Procesrecht. Auteursrecht. Beroep Bakker op
rechtsverwerking slaagt: gerechtvaardigd vertrouwen
Bakker dat eiseres geen procedure tegen haar
aanhangig zou maken. Veronderstellenderwijs wordt
ontvankelijkheid aangenomen en auteursrechtinbreuk
onderzocht. Boek “Bereik je ideale gewicht” maakt
geen auteursrechtinbreuk op boek “Ontwikkel weer
liefde & Respect voor je lichaam”: totaal andere
totaalindrukken. Onvoldoende onderbouwd dat
bepaalde zinsdelen, recepten of oefeningen zijn
overgenomen.
(Met dank aan Arnout Groen en Judith de Snoo,
Hofhuis Alkema Groen)
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Geen auteursrechtinbreuk Snappet op leerlijnen GEU
IEPT20161109, Rb Den Haag, GEU v Snappet
Auteursrecht. Op leerlijnen ‘Rekenrijk’ en ‘Spelling in
Beeld’ rust geen auteursrecht: de keuzes die zijn
gemaakt betreffen enkel keuzes die op didactische
en/of praktische inzichten zijn gebaseerd en omvatten
geen vrije en creatieve keuzes. Snappet handelt niet
onrechtmatig
jegens
GEU:
van
gestelde
verwarringsgevaar is niets gebleken. GEU veroordeeld
tot schadevergoeding voor onrechtmatig beslag.
(Met dank aan Fulco Blokhuis en Otto Volgenant,
Boekx Advocaten)
Uitlenen e-books valt onder Verhuurrichtlijn, mits
binnen “one copy one user” model
IEPT20161110, HvJEU, VOB v Stichting Leenrecht
Auteursrecht. Naburige rechten. Het begrip uitlening in
de zin van artikel 6 lid 1 Verhuurrichtlijn bevat mede
de uitlening van een digitale kopie in die zin dat
uitlenen gebeurt binnen het “one copy one user” model.
Lidstaat mag de voorwaarde stellen dat de digitale
kopie van het boek rechtmatig in het verkeer is
gebracht. Artikel 6 lid 1 staat uitlenen van een illegale
digitale kopie van het boek in de weg.
B9 14688. Conclusie A-G in ACI v Thuiskopie:
vernietiging arrest hof, Hoge Raad kan de zaak zelf
afdoen

Auteursrecht. Gezien het voorgaande concludeert A-G
van Peursem tot vernietiging van het bestreden arrest:
“3.8 Nu het incidentele cassatieberoep is ingetrokken
(nadere s.t. zijdens Thuiskopie onder 3.5), behoeft dat
geen inhoudelijke bespreking meer. Het heeft nog wel
een kostenstaartje, dat aan de orde komt bij de
bespreking van de art. 1019h Rv kwestie.
3.9 Nu het principale cassatieberoep in zoverre slaagt,
dient de afgewezen verklaring voor recht (in hoger
beroep na eisvermeerdering bij MvG onder II.A) dat bij
de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding
geen rekening dient te worden gehouden met de schade
die het gevolg is van illegaal kopiëren uit een illegale
bron, alsnog te worden toegewezen.
3.10 Uw Raad kan de zaak zelf afdoen. Het gaat hier
om een zuiver rechtsoordeel, waarvoor geen feitelijke
beoordeling meer nodig is. Daartoe behoeft het
bestreden arrest alleen in zoverre te worden vernietigd,
dat tevens wordt toegewezen de gevorderde verklaring
voor recht in hoger beroep onder II.A “...dat bij de
bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding
geen rekening dient te worden gehouden met de schade
die het gevolg is van illegaal kopiëren (incl.
downloaden) uit een illegale bron”.
(Met dank aan Thijs van Aerde en Rob Meijer
(Houthoff Buruma), Dirk Visser en Paul Kreijger
(Visser Schaap Kreijger)
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Merkenrecht
HvJEU: Gerecht had rekening moeten houden met de
niet zichtbare functionele elementen van Rubiks Cube
IEPT20161110, HvJEU, Simba Toys v EUIPO
Merkenrecht. Bij het onderzoek of de inschrijving
moest worden geweigerd op grond dat deze vorm een
technische oplossing bevatte, hadden het EUIPO en het
Gerecht ook rekening moeten houden met functionele
elementen van de door deze vorm weergeven waar die
niet zichtbaar zijn, zoals het draaivermogen ervan.
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Aflevering Rambam met verborgen camerabeelden
over Dokteronline.com mag worden uitgezonden
IEPT20161110, Rb Amsterdam, E-Medvertise v
CCCP
Publicatie. Aflevering Rambam minimale inbreuk
persoonlijke levenssfeer betrokkenen. Onvoldoende
aanleiding voor een zeer vergaande maatregel als
verbieden van deel uitzending. Arts die herkenbaar in
beeld wordt gebracht geen partij in procedure. Eiser
kan na uitzending schadevergoeding vorderen.
(Met dank aan Diederik Donk, The legal Group
Advocaten)

Publicatie - Privacy
Diversen
Onrechtmatige uitlatingen op website over mislukte
haartransplantatie
IEPT20161017, Rb Gelderland, Haartransplantatie
Publicatie. Uitlatingen over eisers op website gedaagde
sub 1 over mislukte haartransplantatie onrechtmatig:
toelaatbare grens overschreden door zich niet enkel
over zakelijke informatie uit te laten maar ook
persoonlijk in negatieve zin over eisers te spreken,
uitlatingen vinden onvoldoende steun in feiten. Sprake
van laster. Vorderingen worden toegewezen:
verwijdering website en verbod op vergelijkbare
uitingen.
Verstrekken informatie over spermadonor met
Asperger-syndroom niet onrechtmatig
IEPT20161026, Rb Rotterdam, Internetzaaddonor
Publicatie. Privacy. Verstrekken informatie over
spermadonor met Asperger-syndroom aan wensmoeder
en journalist AD niet onrechtmatig: gezien bijzondere
omstandigheden is het begrijpelijk dat gedaagde tot
conclusie kwam dat handelswijze eiser jegens
wensmoeders onbehoorlijk was en eiser had
wensmoeders van te voren moeten informeren over feit
dat hij gediagnosticeerd was met Asperger-syndroom.
Geen grond voor publicatie/verspreidingsverbod.
Artikelen in blad Parelnieuws niet onrechtmatig
jegens appellant
IEPT20161101, Hof Den Bosch, De Gemeente
Publicatie. Artikel van 14 maart 2012 in Parelnieuws
met passage “Tenminste als de [appellant] -clan dit niet
met juridische procedures dusdanig vertraagt dat
partijen alsnog gaan afhaken” niet onrechtmatig:
Gebruik van woord “clan” betekent niet “bende”,
appellant niet bij naam genoemd en artikel stelt niet dat
[appellant] uit eigen belang procedures tegen gemeente
voert. Ook overige artikelen in Limburgs Dagblad niet
onrechtmatig: enkele onjuiste suggestie dat [appellant]
cliënten in hun bezwaarprocedure tegen gemeentelijke
plannen zou hebben bijgestaan met als gevolg
vertraging van de uitvoering van die plannen) kan niet
worden gezien als een uitlating die de reputatie van
[appellant] schendt en evenmin als een beschuldiging
of suggestie van niet-integer handelen.

Handhavend optreden tegen EDF niet onrechtmatig
IEPT20160915, Rb Amsterdam, EDF v Stichting
Gedragscodes Mobiele Diensten
Onrechtmatige daad. Handhavend optreden door
Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten tegen EDF
niet onrechtmatig. EDF aan Gedragscode voor Betaalde
Mobiele Internet Diensten gebonden door registratie bij
Stichting: Stichting mocht erop vertrouwen dat EDF
door bevoegd persoon bij Stichting is geregistreerd en
EDF aan Gedragscode gebonden door contract met
Dimoco.
Handhaven
niet
in
strijd
met
Mededingingswet: valt niet onder kartelverbod en geen
misbruik van economische machtspositie. Geen
onaanvaardbare
beperking
van
recht
op
contractsvrijheid
en
partijautonomie.
Stichting
onafhankelijk en onpartijdig. Aanspreken bestuurder
[S] niet onrechtmatig.
BERICHTEN
Artikelen
B9 14681. Theo-Willem van Leeuwen, Abcor: H & M
opnieuw in de fout- design of merkgebruik?
“Modecollecties hebben de laatste jaren tot menig
rechtszaak geleid. In die procedures draaide het om de
vraag of gebruik van tekst op kleding een inbreuk is op
het merk van een ander. Een niet geheel onbelangrijke
vraag, nu steeds vaker bepaalde woorden in felle
designs gebruikt worden op T shirts en sweaters. Hoe
vrij ben je als designer? Wanneer is je design opeens
een inbreuk op rechten van een ander? Kan een
merkfabrikant zomaar een verbod eisen als zijn merk
wordt gebruikt als woord in een design?”
Nieuws
NLO:
Verklaring
EC
tegen
B9
14682.
octrooieerbaarheid van planten heeft geen invloed op
plantoctrooien
Uit het persbericht: “De Europese Commissie heeft 3
november 2016 een verklaring uitgegeven over de
octrooieerbaarheid van planten/dieren verkregen met
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wezenlijk biologische werkwijzen, zoals bijvoorbeeld
veredeling. De Commissie is van mening dat: “de EUwetgever met het aannemen van Richtlijn 98/44/EG de
bedoeling had om de octrooieerbaarheid uit te sluiten
van producten (planten/dieren en delen van
planten/dieren) die worden verkregen door middel van
wezenlijk biologische werkwijzen”.
De verklaring van de Europese Commissie is echter
niet juridisch bindend. Interpretatie van de wet is geen
taak van de Commissie, maar is voorbehouden aan
rechtbanken of kamers van beroep van het Europees
Octrooibureau.
De Europese Commissie heeft hoe dan ook geen
wetgevende of andere macht met betrekking tot het
Europees Octrooi Verdrag (EOV), dat de toekenning
van Europese octrooien regelt, ook voor niet-EUlanden zoals Noorwegen, Zwitserland en Turkije. De
verklaring van de Commissie heeft dan ook geen
invloed op de octrooieerbaarheid in het kader van het
EOV van planten of dieren die door middel van
wezenlijk biologische werkwijzen zijn verkregen.
Europese octrooien voor planten of dieren die door
middel van dergelijke conventionele veredelings- of
fokmethoden worden verkregen, waren altijd al
mogelijk en blijven dat ook, ondanks de verklaring van
de Commissie, die ook geen invloed zou mogen hebben
op de geldigheid van dergelijke Europese octrooien in
de nationale rechtbanken van EOV-landen.”
B9 14683. Wegwijzer voor ondernemers voor het
regelen van auteursrecht
Uit het persbericht: “Door een goede samenwerking
tussen de brancheorganisaties in de sector winkelambacht
en collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena,
Videma en Stichting Reprorecht is meer duidelijkheid
geschapen over het waarom, hoe, wanneer en de hoogte
van vergoedingen voor gebruik van muziek, tv-beelden of
kopieën van teksten.
Als eerste stap is in samenwerking tussen de
brancheorganisaties in de coalitie winkelambacht en
VOI©E,
de
vereniging
van
collectieve
beheersorganisaties, een handige wegwijzer met
praktische informatie tot stand gebracht. De toegankelijke
en overzichtelijke infographic “Alles wat u moet weten
over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf”
is vanaf vandaag beschikbaar. Met een klik komt de
ondernemer bij nadere informatie, veelgestelde vragen en
antwoorden of bij het direct aanvragen van een licentie.”
B9 14691. INTA-BASCAP Regional Workshop:
Working Together to Stop Counterfeiting and Piracy
Uit het persbericht: “The International Trademark
Association (INTA) and the International Chamber of
Commerce Business Action to Stop Counterfeiting and
Piracy (BASCAP) are pleased to invite you to attend a
joint conference on the roles and responsibilities of
intermediaries in enforcing IP rights.
Workshop sessions will focus on several key types of
intermediary categories, with speakers discussing the
benefits and challenges of cooperating on innovative
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responses. BASCAP will present some findings from
its recent report entitled “Roles and Responsibilities of
Intermediaries: Fighting Counterfeiting and Piracy in
the Supply Chain”, and INTA will share some of its
best practices for addressing the sale of counterfeits
through voluntary collaboration.”
B9 14693. We kijken nog altijd illegaal naar films en
series
RTLnieuws bericht: “Het mag niet, maar Nederlanders
blijven gewoon doorgaan met het illegaal downloaden.
Dat blijkt uit een enquete van DVJ Insights, in opdracht
van RTL Nieuws. Pas als er boetes uitgedeeld gaan
worden, zegt een groot deel van de downloaders te
stoppen.
Downloaden is sinds 2014 verboden in Nederland,
maar daar lijken veel mensen geen boodschap aan te
hebben. 14 procent downloadt nog altijd series, films
en tv-programma’s. Van de Nederlanders tot 34 jaar
zegt zelfs een kwart nog illegaal series en films te
kijken.”
Tijdschriften
B9 14684. Het recht van de exclusieve licentiehouder
om op te treden tegen merkinbreuk
IER, 2016-5, p. 295-298, Dorothé Melchers:
“Uitgangspunt bij een merkinbreuk is dat de
merkhouder hiertegen actie onderneemt. Maar wat als
de merkhouder dat niet doet en bovendien weigert om
aan de licentiehouder toestemming te geven om zelf tot
actie over te gaan? Indien hierover geen contractuele
afspraken zijn gemaakt, staat de licentiehouder van een
Beneluxmerk op grond van het BVIE op dit moment
nog met lege handen. Met de implementatie van de
nieuwe merkenrichtlijn komt daar verandering in, nu
(in ieder geval) de rechten van de exclusieve
licentiehouder als gevolg van de merkenrichtlijn
moeten worden versterkt. [...]”
B9 14685. Niet traditionele merken na Hauck/Stokke
en de EU Trade Mark package
IER,
2016-5,
p.
299-308,
P.
Teunissen:
“[...]Achtereenvolgens kan worden gesproken van de
aardrestrictie, de wezenlijke waarderestrictie en de
techniekrestrictie. De genoemde uitsluitingen zijn
absoluut, wat inhoudt dat toepassing van één van de
restricties leidt tot weigering van de inschrijving of
nietigverklaring van de vorm. Indien inschrijving van
een vorm geweigerd wordt op grond van één van de
vormmerkrestricties, brengt het absolute karakter van
de weigeringsgronden met zich mee dat de vorm niet
kan inburgeren. Over de uitzondering die betrekking
heeft op vormen die noodzakelijk zijn om een
technische uitkomst te verkrijgen heeft het Hof zich
begin deze eeuw uitgesproken in Philips/Remington en
Lego. Over de uitleg van de aard- en waarderestrictie
bestond echter lang onzekerheid. In de zaak
Hauck/Stokke verschafte het Hof ten slotte de
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duidelijkheid waarnaar lang is uitgekeken. Deze
uitspraak zal centraal staan in deze bijdrage. Daarnaast
zal worden ingegaan op de invloed van de recente
hervormingen in de EU Trade Mark package op de
inschrijfbaarheid van vormmerken en andere niettraditionele merken. [...]”
B9 14686. Een onmogelijke opdracht: over de rol van
de accountant in de IE-praktijk
IER, 2016-5, p. 309-314, H. de Hek: “Een
buitenstaander zal zich zo snel niet kunnen voorstellen
dat er veel raakvlakken bestaan tussen de IE-praktijk en
de accountancy. Toch zijn die raakvlakken er wel
degelijk. Allereerst als het gaat om de vraag of een
entiteit inbreuk heeft gemaakt op een IE-recht van een
ander. Bij het antwoord op die vraag kunnen
verklaringen van en onderzoeken door een accountant
een rol spelen. Vervolgens bij de vraag naar de omvang
van de inbreuk en de daardoor veroorzaakte schade.
Een van de gebruikelijke nevenvorderingen bij een
inbreukactie is dat de inbreukmaker wordt veroordeeld
binnen een bepaalde periode - doorgaans veertien
dagen - opgave te doen van de aantallen door hem
ingekochte en verkochte inbreukmakende producten, de
in- en verkoopprijzen, de aanwezige voorraad en de
namen en andere gegevens van leveranciers en kopers.
De verklaring over die gegevens dient voorzien te zijn
van een goedkeurende verklaring van een accountant.
Over die goedkeurende verklaring gaat dit artikel. Wat
behelst zo’n verklaring en wat is haar waarde in de IEpraktijk? Daartoe zal ik eerst ingaan op de positie van
accountants in het maatschappelijk verkeer en op de
verschillende activiteiten van accountants, waarna ik de
stap maak naar de IE-praktijk. [...]”
B9 14689. Te zien of niet te zien. Over
onderscheidbaarheid in het kwekersrecht
BIE, oktober 2016, p. 266-273, Paul van der Kooij:
“Eén van de voorwaarden om voor kwekersrechtelijke
bescherming in aanmerking te komen, en in zekere zin
de belangrijkste, is die van de onderscheidbaarheid van
het kandidaat-ras ten opzichte van oudere rassen.
Ingevolge art. 35, lid 2 Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
(ZPW) wordt een ras als onderscheidbaar aangemerkt
indien het duidelijk te onderscheiden is van elk ander
ras waarvan het bestaan op het tijdstip van indiening
van de aanvraag algemeen bekend is. In art. 7 van het
Internationaal Verdrag tot bescherming van
kweekprodukten (hierna ook: UPOV 1991) staat het
precies zo. Art. 7 van Verordening nr. 2100/94 inzake
het communautaire kwekersrecht geeft aan de
voorwaarde wat meer reliëf, door te verlangen dat dat
duidelijke onderscheid het gevolg is van de
uitingsvorm van de eigenschappen, die voortvloeit uit
een bijzonder genotype of een combinatie van
genotypen. […]”
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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
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