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Dit
leuke
merkenadviesbureau
in
Weesp (15 minuten van
Amsterdam) zoekt een
gedreven en inspirerende:
Merkenadviseur m/v
Onze voorkeur gaat uit naar
een ervaren jurist met een
gezonde
commerciële
instelling die de belangen van de klant voorop stelt. Je
krijgt een eigen praktijk met een (internationale)
klantenportfolio en een team om je te ondersteunen.
Niet alleen je vakinhoudelijke kennis en ervaring, maar
ook het leidinggeven en je commerciële capaciteiten
maken dat je zelfstandig een praktijk kan runnen.
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Voor
onze
juridische
afdeling in Den Haag zijn
wij op zoek naar een
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VACATURES & ADVERTENTIES
B9 14245. Boek9.nl zoek
redacteur/uitgever
Boek9.nl
zoekt
een
enthousiaste
redacteur/uitgever, die een
bijdrage wil leveren aan de continuïteit en verdere
verdieping van het IE-informatieaanbod van Boek9.nl
in de vorm van IE-Berichten, de door Boek9
gepubliceerde en van samenvatting voorziene (IEPT)uitspraken, webboeken, webinars en ontwikkeling van
nieuwe onlineproducten.
Wij zoeken een jurist (HBO of WO) met kennis van het
intellectuele eigendomsrecht en affiniteit met
webpublishing en productontwikkeling.
De locatie is Utrecht en de werktijden kunnen in
overleg worden bepaald.
Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht een
motivatiebrief, cv, cijferlijsten en scriptie(s) te sturen
naar jacob.kooistra@boek9.nl.
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- beschikt over ten minste 7
jaar werkervaring
- heeft ervaring in de adviespraktijk en de
procespraktijk
- heeft goede commerciële kwaliteiten en kan de
praktijk verder uitbouwen
- is ondernemend en neemt verantwoordelijkheid
- weet snel feeling te krijgen met de business en
technologie van de klanten
- beheerst het Nederlands en Engels mondeling en
schriftelijk
Designed specifically for
the IP specialist and
researcher, use Kluwer IP
Law to learn the latest
insights from your peers
and other leading IP
professionals.

De vierde herziene druk
van
het
boek
IEGoederenrecht is vanaf
heden beschikbaar. 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.
rechtspraak.

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-
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Voor een abonnement op Boek9+ kunt u zich
registreren en daarna één van de verschillende
abonnementsvormen
aanschaffen,
zoals
een
jaarabonnement (€ 120,-), een maandabonnement
(€ 20,-) of een speciaal studentabonnement voor 10
weken (€ 27,50).
Sponsors van Boek9.nl hebben gratis toegang tot
Boek9+. Word ook sponsor door een e-mail te sturen
naar redactie@boek9.nl.
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Geen spoedeisend belang Pictoright door onvoldoende
voortvarend handelen
IEPT20160210, Rb Den Haag, Stichting Pictoright v
Blendle
Auteursrecht. Procesrecht. Geen spoedeisend belang:
tussen 14 en 16 maanden gewacht met sommaties en
dagvaarding. Geen feiten of omstandigheden naar
voren gebracht op grond waarvan moet worden
aangenomen dat van haar niet gevergd kan worden de
uitkomst van de bodemprocedure af te wachten.
(Met dank aan Dirk Visser, Paul Kreijger en Patty de
Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)
B914270. CvTA: gevaar op belangenverstrengeling
Videma en Bureau Filmwerken
Auteursrecht. CvTA 6 januari 2016, Beslissing op
bezwaar aanwijzingsbesluit Videma d.d. 18 augustus
2015: Stichting Videma (hierna Videma) heeft bezwaar
aangetekend tegen het besluit van het College van
Toezicht collectieve beheersorganisaties (hierna
CvTA), waarin zij Videma heeft aangewezen haar
statuten zodanig te wijzigen dat het bestuur van
Videma zal bestaan uit drie leden, waarvan één
bestuurder door Stichtingen Groepstelevisie (STG) en
Gesloten Netwerken (SGN) gezamenlijk en één
bestuurder door de aandeelhouders van Bureau
Filmwerken B.V. zal worden benoemd, welke
bestuursleden vervolgens gezamenlijk. Videma heeft
volgens het CvTA immers een governance structuur
waarbij er gevaar is voor belangenverstrengeling met
Bureau Filmwerken. Videma heeft niet voldaan aan de
termijn om deze structuur bij statutenwijziging te
veranderen, waardoor het besluit in eerste instantie is
genomen. Hiertegen heeft Videma beroep ingesteld, dat
door het CvTA ongegrond is verklaard
€ 9.312,50 voor gebruik foto’s op website, in
advertentie en op vlaggen
IEPT20151028,
Rb
Zeeland-West-Brabant,
Schilpartners
Overeenkomst. Auteursrecht. Schilpartners is [eiseres]
loon verschuldigd: aannemelijk dat [eiseres] in
opdracht van Schilpartners foto’s heeft gemaakt en
geleverd. Inhoud en omvang overeenkomst staan
afgezien van leveren 21 foto’s niet vast. € 6000 loon
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voor gebruik van 21 foto’s van [eiseres]: gebaseerd op
bedragen die [eiseres] aan derden factureerde van € 250
per foto en € 750 in verband met kosten. Vergoeding
wegens eigendomsoverdracht foto’s afgewezen door
gebrek aan vereiste akte: aangenomen dat [eiseres] een
in tijd onbeperkte licentie heeft verleend voor gebruik
van de foto’s op visitekaartjes en website en brochure
van Schilpartners. Foto’s auteursrechtelijk beschermd:
oorspronkelijk door effect van de zon in de planten, en
rangschikking van de aardappels. € 250 per foto voor
gebruik 9 foto’s op vlag en in advertentie in agrarische
agenda: € 2.250. Vergoeding van 25% van
gebruikelijke vergoeding van € 250 voor gebruik 17
foto’s zonder naamsvermelding op website: € 1.062,50.
Verzet tegen niet-naamsvermelding foto’s in agrarische
agenda en op vlaggen onredelijk: naamsvermelding in
agenda en op vlag niet gebruikelijk.
Merkenrecht
Inbreuk op handelsnaam-, merk- en auteursrecht na
overdracht IE-rechten
IEPT20160203, Rb Noord-Nederland, Audio Licht
Beeld
Handelsnaamrecht.
Merkenrecht.
Auteursrecht.
Handelsnaaminbreuk: kenmerkende element ‘HOF’ in
handelsnaam besloten en verwarring te duchten.
Merkinbreuk: merkrecht niet vervallen en identiek
teken ‘HOF’ gebruikt en geen sprake van depot te
kwader trouw. Auteursrechtinbreuk: eiseres is
werkgever van maker en heeft op grond van artikel 7
Aw het uitsluitend recht op foto’s. Overdracht
domeinnamen: alle activa overgedragen, dus
domeinnamen vallen hier ook onder.
(Met dank aan Jarl Koning, (TRIP Advocaten &
Notarissen)
Inbreuk op merk- en auteursrechten na beëindiging
licentieovereenkomst
IEPT20160128,
Rb
Den
Haag,
FunXtion
International v Health Center
Merkrecht. Auteursrecht. Procesrecht. Merkinbreuk:
gebruik identiek teken ‘Funxtion’ voor dezelfde
diensten als FunXtion. Ook inbreuk door gebruik teken
‘Outdoor Funxtion’: zelfde diensten en verwarring te
duchten.
Auteursrechtinbreuk:
FunXtion
is
auteursrechthebbende en logo’s en foto’s zonder
toestemming gebruikt. Proceskosten van € 6000
toegewezen op grond van Indicatietarieven:
duidwerkelijk hogere kosten rechtvaardigt geen hoger
bedrag.
Uitlatingen waarbij “student(en) verhuis service” in
wezen
als
handelsnaam
wordt
gebruikt
inbreukmakend
IEPT20160209, Rb Den Haag, Student Verhuis
Service v Klustoppers
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Gebruik termen
“student(en) verhuis service” op website Klustoppers
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maakt geen inbreuk op Beneluxwoord/-beeldmerk
“STUDENT VERHUIS SERVICE”: toevoeging
beeldelement mag niet leiden tot monopolie op
beschrijvende woordelementen. Deel van uitlatingen
Klustoppers door beschrijvend gebruik geen
handelsnaaminbreuk. Uitlatingen waarbij “student(en)
verhuis service” in wezen als handelsnaam wordt
gebruikt wel handelsnaaminbreuk: verwarring publiek,
partijen in zelfde plaatsen actief op zelfde gebied.
Octrooirecht
Octrooi voor “samenstelling van tramadol en
acetaminofen” niet inventief
IEPT20160202, Hof Den Haag, Janssen v Mylan
Octrooirecht. Procesrecht. Probleemstelling EP 709:
alternatief vinden voor pijnbestrijdingsbehandeling
uitgaande van prior art Ganzer. EP 709 niet inventief:
vakman zou bij oplossing probleemstelling uitkomen
op combinatiepreparaat van tramadol en acetaminofen
in gewichtsverhouding die valt binnen het in conclusie
1 geclaimde bereik. Ook overige conclusies niet
inventief. Nietigverklaring ABC 300152 bekrachtigd
door niet-inventiviteit EP 709. Proceskosten volgens
liquidatietarief: geen handhaving IE-rechten en door
Mylan gestelde dreiging van handhaving onvoldoende
concreet voor vooruitgeschoven inbreukverweer.
Geen herstel vervallen octrooi: geen deugdelijke
controle op voorzienbare fouten
IEPT20160203, RvS, Nestec v NL Octrooicentrum
Octrooirecht. Bestuursrechter niet bevoegd te
beoordelen of NL Octrooicentrum terecht in registers
heeft opgenomen of octrooi van rechtswege is
vervallen: burgerlijke rechter uitsluitend bevoegd
hierover te oordelen, aangezien sprake is van een
feitelijke handeling. Verzoek om herstel octrooi
afgewezen: niet tijdig betalen jaartaks door
vertegenwoordiger CPA moet aan Nestec worden
toegerekend. NL Octrooicentrum mocht op 16 mei
2012 jaartaks retourneren: octrooi was op 10 mei 2012
(datum betaling CPA)
nog niet verleend. Niet
aannemelijk dat administratie CPA voorzag in
deugdelijke controle op voorzienbare fouten die ook
gemaakt kunnen worden door goed ingewerkte, ervaren
en normaliter zorgvuldig werkende medewerkers.
Publicatie
Publicatie in LINDA over vreemdgaande echtgenoot
niet onrechtmatig
IEPT20160127, Rb Midden-Nederland, Mood for
Magazines
Publicatie. Publicatie niet onrechtmatig: niet gebracht
als waargebeurd verhaal, niet negatief opgesteld,
afwezig zijn wederhoor niet onrechtmatig en
herkenning brengt evenmin onrechtmatigheid met zich
mee.
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Uitlatingen hoogleraar over betrokkenheid tolken
dictatoriaal regime niet onrechtmatig
IEPT20160210, Rb Amsterdam, Uitlating op
Radioprogramma
Publicatie. Uitlatingen niet onrechtmatig: sprake van
misstand, uitlating valt niet te herleiden tot de persoon
van eiser en vinden bovendien voldoende steun in
feitenmateriaal.
Diversen
Geen strijd met franchiseovereenkomst aangezien
deze geen garantie bood jegens eisers
IEPT20160203, Rb Noord-Holland, FHC
Franchising. Misleidende reclame. Geen strijd met
franchiseovereenkomst: contractuele zekerheid biedt
geen garantie jegens eisers, maar jegens de verhuurder.
Geen
misleidende
mededeling:
onvoldoende
aannemelijk dat mededelingen afkomstig zijn van FHC.
Onvoldoende onderbouwd dat sprake zou zijn van
dwaling en/of bedrog.
Belang Nextinox bij weerhouden indiensttreding
werknemer kleiner dan zijn belang hierbij
IEPT20160201, Rb Oost-Brabant, Nestinox
Onrechtmatige concurrentie. Belang Nextinox om eiser
ervan te weerhouden bij Ven Fasteners in dienst te
treden weegt minder zwaar dan het belang van eiser bij
indiensttreding
Te hoge en geen reële kosten vallen niet onder
kostprijsbegrip uit franchiseovereenkomst
IEPT20160112, Hof Den Haag, J&P Consultants v
Olympia Nederland
Franchising. Schending franchiseovereenkomst: te
hoge en dus geen reële voorzieningen voor bepaalde
kostprijselementen in rekening gebracht, welke niet
onder begrip kostprijs uit franchiseovereenkomst
vallen.
Geen schending concurrentie- en relatiebeding door
terugtrekken werkzaamheden
IEPT20160203, Rb Noord-Holland, Rush Safety
Services
Onrechtmatige concurrentie. Geen strijd met
concurrentie- en relatiebeding: gedaagde is voor
plaatsvinden evenement uit organisatie vertrokken en
niet gesteld dat door werkzaamheden voordeel is
behaald.
Concurrentiebeding beperkt tot straal van 20 km rond
vestiging FOH in Almere
IEPT20160112, Hof Arnhem-Leeuwarden, Focus on
Human
Onrechtmatige
concurrentie.
Concurrentiebeding
geldig: onvoldoende aannemelijk dat appellant
arbeidsovereenkomst moest beëindigen in verband met
ernstig verwijtbaar handelen door FOH, waardoor
beding geldigheid zou hebben verloren. Beding staat in
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de weg aan dat [appellant] tot 1 juni 2016 anders dan
als werknemer van [Y] bij [Y] werkzaamheden verricht
in Almere en Lelystad. Concurrentiebeding m.b.t. BIG
behandelwerkzaamheden beperkt tot straal van 20 km
rond vestiging FOH in Almere.
BERICHTEN
Agenda
B9 14272. Marques Seminar Arbitrating and
Mediating Trademarks
Donderdag 19 april 2016, Bristows LLP, 100 Victoria
Embankment, Londen, Verenigd Koninkrijk. Marques
bericht: “This seminar will consider the fundamentals
behind arbitration and mediation in the trade marks
context.
The morning session will focus on trademark
arbitration, although in practice still quite rare. The
sessions will share experiences with arbitrated
trademark disputes. Delegates will hear the
perspectives of an experienced arbitrator, a party
representative and the Director of the WIPO
Arbitration and Mediation Center.
The afternoon session will consider the fundamentals
behind mediation of trade mark disputes and when it
might be appropriate. Delegates will hear the
perspective of both a mediator as well as that of a
lawyer representing a client at mediation and how a
lawyer can help. How to mediate trade mark disputes in
the US will be discussed and a speaker from OHIM
will present about using their mediation service.”
Tijdschriften
B9 14272. Natali Helberger, Enkele reflecties op de
Europese platform consultatie
Mediaforum 2016-1, p. 1: ‘‘Platforms zijn hot, niet
alleen in Brussel. Ook Den Haag wil meer over
platforms weten, en vooral hoe nu om te gaan met
platforms. Reguleren? Of beter niet? Hoe? Waarom?
Den Haag lijkt minder op de ‘wisdom of the crowds’ in
te zetten, maar meer op de mening van experts, en heeft
dus een aantal studies uitgezet.2 Een opmerkelijk wijze
conclusie van onze Minister Kamp op grond van deze
studies is: “Er bestaat namelijk niet zoiets als ‘het
platform’
en
daarmee
ook
niet
‘dé
platformregulering’.”3 In plaats daarvan moeten
problemen, waar die zich dan voordoen, bij de concrete
sector en op een sectorspecifieke manier worden
aangepakt. Platforms opereren namelijk niet in een
vacuüm, maar zijn onderdelen van toenemend
complexe en gespecialiseerde waardeketens. Ook
vormen platforms niet alleen een bedreiging voor de
realisatie van beleidsdoelen (zoals de EC consultatie
lijkt aan te nemen) maar ook kansen.’’
B9 14273. Aernout Nieuwehuis, Kunst en belediging:
sleutelroman en karikatuur
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Mediaforum 2016-1, p. 2-1: ‘‘Personen kunnen ernstig
‘beledigd’ zijn, wanneer ze zichzelf in een karikatuur
of in een sleutelroman herkennen. Het is dan de vraag
in hoeverre het artistieke karakter van de publicatie
relevant is. Deze bijdrage tracht die vraag te
beantwoorden door een onderzoek naar de
jurisprudentie van het EHRM, van de Duitse rechter en
van de Nederlandse rechter.’’
B9 14266. Casper van Woensel, De auteursrechtclaim van het Anne Frank Fonds is immoreel
NJB 2016/261: “De auteursrechtelijke aanspraken van
het Anne Frank Fonds, in al hun spitsvondige
veelzijdigheid, zijn immoreel. Voor de Zwitserse
organisatie is er geen betere zet denkbaar dan
publiekelijk afstand doen van ieder auteursrecht dat zij
ten aanzien van het dagboek van Anne Frank nog denkt
te hebben. Zo kunnen de gespannen relaties met
uitgeverijen, wetenschappers, schrijvers en filmmakers
in één klap worden verbeterd. Dat biedt ruime
mogelijkheden voor een doorstart in het postmonopolie-tijdperk.”
Artikelen en opinies
B9 14268. Bas Kist (Chiever): Claim op tatoeages
NRC 9-2-2016: “Het Amerikaanse videospel NBA 2K,
waarin NBA-basketbalsterren als LeBron James en
Kobe Bryant figureren, is een daverend succes. In 2014
en 2015 gingen ruim 13 miljoen exemplaren van het
spel over de toonbank. Om juridische problemen te
voorkomen heeft de maker van het spel, Take-Two
Software, natuurlijk heldere afspraken gemaakt met de
basketballers én de NBA. Goed geregeld! Althans dat
dachten ze.”
B9 14269. Dick van Engelen (Ventoux), Het Europese
eenheidsoctrooi en het Eenheidsoctrooigerecht – een
stap vooruit?
“In Europese octrooikringen wordt gespannen
uitgekeken naar het antwoord op de vraag of een
Europees Eenheidsoctrooi binnenkort werkelijkheid zal
worden of niet. De Europese verordening, waarmee
een Europees Eenheidsoctrooi wordt gecreëerd, en de
Europese Octrooigerecht-overeenkomst, waarmee een
bijbehorende Europese rechter in het leven geroepen
wordt, zijn al geruime tijd uitonderhandeld en
vastgesteld. Het wachten is slechts op het vereiste
aantal ratificaties. Indien die stap uitblijft dan ziet het er
echter naar uit dat het nog decennia zal duren voordat
deze mogelijkheid zich weer zal aandienen. De vraag
die rijst is of de introductie van het Europese
Eenheidsoctrooi en een Europese octrooirechter een
stap voorwaarts lijkt of niet. Kortom, is er reden tot
zorg? Wat volgt is een opiniërende beschouwing, met
als conclusie dat het juridische bouwwerk degelijk oogt
en de beslissende factor waarschijnlijk de kwaliteit van
de rechters zal zijn. Verder hangt de Brexit-dreiging
ook als een donkere wolk boven de voor
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inwerkingtreding van het Eenheidsoctrooi-pakket
noodzakelijke
ratificatie
door
het
Verenigd
Koninkrijk.”
B9 14271. Diederik Stols, (Boekx Advocaten):
Waarom het ‘merk’ Vondelpark ongeldig is
“BEDRIJF GEBRUIKT NAAM VONDELPARK
ILLEGAAL” kopte De Telegraaf vrijdag. Het bedrijf
Cruijff Sports heeft namelijk een sportschoen op de
markt gebracht die verwijst naar de jaren dat Johan
Cruijff zijn conditie bijhield in het Vondelpark. Maar
kan een gemeente eigenlijk wel een park als merk
deponeren? […]”
Nieuws
B9 14274. Uitspraak rechtbank Rotterdam over
netneutraliteit
Rb. Rotterdam 4 februari 2016, Vodafone v ACM. Uit
het persbericht: “Een apart tarief rekenen voor diensten
op het internet (tariefdifferentiatie) is in strijd met
netneutraliteit. Dat bevestigt de rechtbank Rotterdam in
een beroepszaak die Vodafone had aangespannen tegen
een besluit van ACM uit januari 2015. De rechter volgt
de analyse van ACM en houdt ook de boete van
200.000 euro die ACM aan Vodafone had opgelegd
volledig in stand.”
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copyright in a $14 million lawsuit. It comes three years
after a group of filmmakers sued the music firm,
claiming the song is so prevalent it should be in the
public domain. Finally on Monday, a settlement was
presented to a federal court in Los Angeles that would
see Warner compensate everyone who paid licensing
fees to use the song - reaching a total of $14 million.
The settlement will have to be approved by the court in
a hearing which is scheduled for March 14.’’
B9 14278. Dutch DJ Foundation en Ntb/VCTN
kondigen samenwerking aan
Uit het persbericht: “De stichting Dutch DJ Foundation
(DDJF), muzikantenvakbond Ntb en auteursvereniging
VCTN hebben besloten tot een nauwe samenwerking.
‘Dat we samenwerken is logisch, we zijn
complementair aan elkaar.’, aldus DDJF-directeur
Michiel van Kleef.

B9 14275. Years Later, White House Sends Two
Copyright Treaties To Senate For Ratification
“techdirt.com bericht: ‘‘It’s not clear why it’s taken
this long, but late Wednesday, the White House sent
two WIPO treaties over to the Senate for ratification:
The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published
Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired,
or Otherwise Print Disabled -- usually just called “The
Marrakesh Treaty” or “The Marrakesh Treaty for the
Blind” -- and the Beijing Treaty on Audiovisual
Performances, usually just called “The Beijing Treaty.”
The Beijing Treaty was completed in 2012. The
Marrakesh Treaty in 2013. It’s not clear why it took the
White House until 2016 to move on them, but such is
life.’’
B9 14276. ‘Patenttrol’ wint: Apple moet 565 miljoen
euro betalen
Thomas van der Kolk, de Volkskrant: “Apple moet een
schadevergoeding van maar liefst 625 miljoen dollar
(565 miljoen euro) betalen aan een patentbedrijf, zo
heeft een jury in Texas besloten. De technologiereus
heeft wel vaker een patentstrijd verloren, maar dit
enorme bedrag is zelfs voor het succesvolle bedrijf van
Tim Cook even slikken.”
B9 14277. ‘Happy Birthday To You’ will soon be free to
use

Mail online bericht: ‘‘The world’s most popular song
‘Happy Birthday To You’ will soon be free to use as
Warner/Chappel Music has agreed to surrender its
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