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VACATURES & ADVERTENTIES
Wij zoeken een slimme,
gedreven advocaat in spé of
gevorderde
advocaatstagiaire (M/V) met een
gezonde nieuwsgierigheid
naar
de
wereld
om
hem/haar heen. Je bepaalt
je positie na een gedegen
analyse. Je beleeft plezier aan het meedenken met de
cliënt. Je gaat gemakkelijk met mensen om en hebt een
positieve instelling. Je participeert graag actief in het
vakgebied. Je beschikt over een sterk analytisch
vermogen en een je kunt helder formuleren. Vanwege
onze internationale praktijk zeker ook in de Engelse
taal. Verder zijn we een klein kantoor met een
gezellige, open sfeer, zonder prima donna’s. Dat willen
we graag zo houden.

De tweede herziene druk
van het boek IE-Beginselen
is vanaf heden beschikbaar.
In 651 pagina’s wordt het
voor Nederland geldende
IE-recht beschreven.
In
deze
uitgave
is
de
rechtspraak op IE-gebied tot
1 januari 2017 verwerkt.

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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Ex parte tegen aanbieder ongeautoriseerde streams
IEPT20170214, Rb Noord-Nederland, Brein v
aanbieder illegale streams
Auteursrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen
aanbieder illegale streams tegen betaling. De rechtbank
beveelt het aanbieden van streams te staken op straffe
van een dwangsom van € 2.000 voor iedere dag (of
gedeelte daarvan) dat in strijd met dit bevel wordt
gehandeld met een maximum van € 50.000.
(Met dank aan Victor Den Hollander, Stichting BREIN)
BOEK9 PUBLICATIES

B9 14866. Bindend advies Rijdende Rechter in foto
zaak
Op 7 maart 2017 werd de aflevering van De Rijdende
Rechter “Wat een bevalling” uitgezonden, waarin een
schadevergoeding van € 500 werd toegewezen aan
Hollandse Hoogte/Permission Machine in het kader van
de auteursrechtinbreuk op een foto van een gebroken
beschuitje. De schadevergoeding bestaat uit het
gebruikelijke tarief van Hollandse Hoogte van € 200, €
200 omdat de foto zonder toestemming is gepubliceerd
en € 100 vanwege het gebrek van naamsvermelding en
verminking van het werk.
Merkenrecht

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Verbod op verbouwing Naturalisgebouw tot beslissing
in bodemprocedure
IEPT20170307, Rb Den Haag, Naturalis
Auteursrecht. Verbod op verbouwing Naturalisgebouw
totdat in bodemprocedure (IEPT20150125) is beslist
over (provisioneel) verbod of procedure op andere
manier is geëindigd
(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen)
Prejudiciële vragen aan HR met betrekking tot teveel
betaalde thuiskopieheffing
IEPT20170308, Rb Den Haag, Imation v Thuiskopie
en De Staat
Auteursrecht. Rechtbank stelt HR vragen met
betrekking tot teveel betaalde thuiskopieheffing: Aan
wie komt vordering restitutie toe en dient hierbij
onderscheid te worden gemaakt tussen vordering op
grond dat er thuiskopieheffing is voldaan op dragers
voor professioneel gebruik en vorderingen op andere
gronden?
(Met dank aan Judith de Snoo en Arnout Groen,
Hofhuis Alkema Groen)

Teken ´MIRAFOOD´ maakt inbreuk sub b op
Uniemerk ´MIRAS´
IEPT20170222, Rb Den Haag, Tok v NoL
Merkenrecht. Door Tok te laat ingediend stuk (brief
oppositiedossier EUIPO) toch toegelaten: NoL heeft
alsnog 12 dagen de tijd gehad om op productie te
reageren en betreft stuk bij procedure waar NoL partij
is. ‘MIRAFOOD’ maakt ‘inbreuk sub b’ - artikel 9 lid
2 sub b UMVo - op Uniewoordmerkregistratie
‘MIRAS’: door gebruik op de website met
voedingswaren wordt MIRAFOOD gebruikt met
betrekking tot de waren en niet enkel als handelsnaam,
teken en merk stemmen auditief en visueel aanzienlijk
overeen, Turkse begripsmatige verschil biedt
onvoldoende tegenwicht, MIRAS heeft sterk
onderscheidend vermogen, soortgelijke waren en
diensten.
Gevorderde
bevel
tot
intrekken
Uniemerkaanvraag ‘MIRAFOOD’ niet toegekend: het
houden van een Uniemerkaanvraag levert op zichzelf
nog geen inbreuk op.
Schadevergoeding van € 1750,00 voor misbruik
beeldmerk ‘We All Love 80’s, 90’s 00’s’
IEPT20170222, Rb Amsterdam, Berns v Vibe
Entertainment
Merkenrecht. IE-Handhaving. Merkinbreuk Vibe
Entertainment op Beneluxbeeldmerk ‘We All Love 80’s,
90’s 00’s’ van Berns Holding: identiek beeldmerk
gebruikt voor dezelfde diensten. Schade Berns
teruggebracht naar € 1750,00: facturen van Berns zien niet
alleen op gebruik beeldmerk, Vibe Entertainment heeft
beeldmerk 2 jaar gebruikt en beeldmerk stond maar bij 1
act van de 2500 op de website van Vibe Entertainment.
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Publicatie
Publicatie verhaal over taxichauffeur met Gilles de la
Tourette niet onrechtmatig
IEPT20170221, Rb Amsterdam, De Bezige Bij en
BNN-Vara
Publicatie. De publicatie van een verhaal in een boek
over een taxichauffeur met Gilles de la Tourette en het
item over dit boek waarin het verhaal wordt besproken
in De Wereld Draait Door, niet onrechtmatig. Er lijkt
geen sprake van ernstige schendingen van de privacy
van de taxichauffeur: het verhaal is positief en de
aandoening is geen geheim want voor iedereen
zichtbaar. BNN-Vara had voor de uitzending van
DWDD geen aanwijzingen dat de taxichauffeur niet
had ingestemd met publicatie. De foto die getoond is in
de uitzending betreft een normale foto: niet valt in te
zien welk redelijk belang de taxichauffeur heeft om
zich daartegen te verzetten.
Procesrecht
Deurwaarder mag vzgr benaderen voor opheldering
onduidelijkheden en afstemming praktische vragen
beslag
IEPT20170208, Rb Rotterdam, Heraeus v Biomet
Procesrecht. Beschikking voorzieningenrechter van 6
december 2016 aan te merken als eindbeschikking. De
vraag of in casu sprake is van een formeel kader. Voor
zover sprake is van formeel kader is de vraag voor
welke
vragen
of
verzoeken
deurwaarder
voorzieningenrechter mag benaderen. Opheldering over
onduidelijkheden en afstemming over praktische
vragen mogelijk. Indien verzoek deurwaarder als
aanvulling op beslagrekest moet worden gezien in
situatie waarop beschikking niet voorziet, is omdat
eindbeschikking is gewezen sprake van nieuw verzoek.
Deurwaarder niet bevoegd tot het doen van een
dergelijk verzoek. Voor verzoeken deurwaarder tot
mogen aanstellen SAP-expert was formeel juridisch
kader nodig dat er niet is. Verzoeken Biomet
afgewezen. Bevriezingsbevel opgeheven.
Eiser veroordeeld in proceskosten na intrekken kort
geding
IEPT20170309, Rb Den Haag, Putkast v CBM
Procesrecht. Eiser veroordeeld in proceskosten na
intrekken kort geding over octrooi-inbreuk.
(Met dank aan Susan Kaak, Ventoux Advocaten)
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Golf Twente: handelsnaam wordt (nog) niet gebruikt
door Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente, geen
sprake van rechtmatig gevoerde handelsnaam in de zin
van artikel 5 Hnw. Proceskosten gematigd.
Diversen
Beantwoording HvJEU van prejudiciële vragen over
royalty’s over ingevoerde goederen
IEPT20170309,
HvJEU,
GE
Heathcare
v
Hauptzollamt Dusseldorf
Licenties. Artikel 32 lid 1 onder c douanewetboek
verlangt enerzijds niet dat het bedrag aan royalty’s
wordt vastgesteld wanneer de overeenkomst wordt
gesloten of wanneer de douaneschuld ontstaat, om deze
royalty’s aan te kunnen merken wanneer de waarde
moet worden bepaald. Anderzijds heeft het artikel
betrekking op de goederen waarvan de waarde dient te
worden bepaald, ook al zijn de royalty’s gedeeltelijk
betrekking op de ingevoerde goederen. Royalty’s
vormen “een voorwaarde voor de verkoop” wanneer binnen eenzelfde groep van ondernemingen - de
betaling van deze royalty’s wordt verlangd door een
onderneming die verbonden is met zowel de koper als
verkoper en de betaling ten behoeve van de verkopende
partij wordt verricht, in de zin van artikel 32, lid 1,
onder c) van het douanewetboek en artikel 160 van
verordening nr. 2454/93. De aanpassings- en de
toebedelingsmaatregeen van de artikelen 32 lid 1 onder
c en 158 lid Vo nr. 2452/93 kunnen ook worden
toegepast wanneer de douanewaarde van de betrokken
goederen aan de hand van de subsidiaire methode van
artikel 31 van het douanewetboek is vastgesteld.
Beslissing CvB RCC niet onrechtmatig
IEPT20170307, Hof Amsterdam, Skyscanner v RCC
Reclamerecht. Onrechtmatige daad. CVB RCC mocht
oordelen dat handelen Skyscanner oneerlijke
handelspraktijk oplevert: website Skyscanner verweven
met websites aanbieders en Skyscanner heeft zakelijk
belang bij het kiezen van een vlucht via haar website.
Opnemen van aanbod als dat van Govolo (dat
onrechtmatig is bevonden) houdt rechtstreeks verband
met de verkoopbevordering van de website van
Skyscanner. Activiteiten Scyscanner hebben niet enkel
technisch, automatisch en passief karakter: sprake van
bewerking door het classificeren en structureren van
informatie afkomstig van aanbieders.
BERICHTEN

Handelsnaamrecht

Nieuws

Geen bescherming voor toekomstig gebruik
handelsnaam
IEPT20170126, Rb Overijssel, Shortgolf Twente
Pitch Putt Golf Twente v Short Golf Twente
Handelsnaamrecht. Geen inbreuk handelsnaam
Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente door Short

B9 14865. Staat gedagvaard om ‘lakse’aanpak
illegaal downloaden films en series
NRC bericht: “Een groep Nederlandse film- en
televisieproducenten wil de staat aansprakelijk stellen
voor de financiële schade die zij lijden door illegaal
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downloaden. Ze hebben dinsdag een dagvaarding
uitgestuurd.
Sinds april 2014 is het downloaden van films, series,
muziek of boeken uit illegale bron per direct verboden
na een uitspraak van het Europese Hof, dat oordeelde
dat Nederland de auteursrechten online beter moet
beschermen. Maar downloaden uit illegale bron wordt
hier ook sindsdien niet aangepakt – in tegenstelling tot
in veel andere Europese landen. De Nederlandse
filmindustrie zou daardoor niet alleen inkomsten
mislopen, ook de financiering voor nieuwe producties
droogt op.
Als de producenten in deze zaak gelijk krijgen, starten
ze een schadeprocedure. Het te eisen bedrag is nog niet
bekend, laat hun advocaat Anne Bekema weten. Met
het geld willen ze een nieuw productiefonds oprichten
ter ondersteuning van de creatieve sector.”
B9 14864. Walter Hart: Schaf de techniekexceptie in
het modelrecht af
Walter Hart (EP&C):Het afgelopen jaar ben ik bij twee
inbreukprocedures op een modelrecht betrokken
geweest, de zitzakkenzaak en de Bunchems. In beide
zaken speelde de techniekexceptie een belangrijke rol.
De techniekexceptie houdt in dat je geen modelrecht
kunt krijgen voor kenmerken van een product die
uitsluitend door technische overwegingen worden
bepaald. Mijn conclusie op basis van deze twee zaken
is dat de techniekexceptie in het modelrecht geen enkel
doel dient en beter afgeschaft kan worden.
B9 14863. Hof van Justitie: uitsluiten e-books van
verlaagd btw-tarief rechtsgeldig
Uit het perscommuniqué van het Hof van Justitie:
“Volgens de btw-richtlijn kunnen de lidstaten een
verlaagd btw-tarief toepassen op gedrukte publicaties,
zoals boeken, kranten en tijdschriften. Digitale
publicaties moeten daarentegen aan het normale btwtarief worden onderworpen, met uitzondering van
digitale boeken die op een fysieke drager worden
geleverd (op cd-rom bijvoorbeeld).
B9 14866. Britse muzikant eist miljoenen van U2
wegens plagiaat
AD bericht: "Een Britse muzikant klaagt de leden van
U2 en hun platenlabel aan. Hij eist 5 miljoen dollar.
Volgens de zanger zou U2 delen van een nummer van
zijn band hebben gebruikt als basis voor de single The
Fly, van het album Achtung Baby uit 1991. Paul Rose
verklaart volgens de New York Post in
rechtbankdocumenten dat hij in 1989 het nummer Nae
Slappin schreef en daar twee jaar later copyright op
aanvroeg."
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papal-themed T-shirts, snow globes and tea towels
around the world, the Vatican has warned it intends to
"protect" the image of Pope Francis and "stop situations
of illegality that may be discovered." It also wants to
protect the crossed keys emblem of the Holy See. "The
secretary of state will undertake systematic surveillance
aimed at monitoring the way in which the image of the
Holy Father and the emblems of the Holy See are used,
intervening with opportune measures when necessary,"
the Vatican said in a statement."
B9 14868. Alexander McQueen Loses Yet Another
Trademark Battle in Australia
The Fashion Law bericht: "Alexander McQueen has
lost a recent trademark battle for its name in Australia,
where it maintains a long list of stockists. In a
December 2016 ruling from the Australian Registrar of
Trademarks, the British fashion brand was denied a
federal trademark registration for the plain text
trademark, “MCQUEEN.” The decision comes after
Autumnpaper Ltd. (“Autumnpaper”) – the entity that
holds Alexander McQueen's intellectual property rights
– filed a trademark application in June 2013 for the
mark in an array of classes of goods and services,
including those that cover perfumes, make-up,
sunglasses, handbags, watches, clothing, footwear, and
retail services connected to sales thereof, among
others."
B9 14869. Toy giant Hasbro is trying to trademark the
smell of Play-Doh
Independent bericht: "It describes Play-Doh’s particular
smell as “a unique scent formed through the
combination of a sweet, slightly musky, vanilla-like
fragrance, with slight overtones of cherry, and the
natural smell of a salted, wheat-based dough”
How much is a smell worth? A lot, it seems, to
multinational toy company Hasbro. Last month, the
group submitted an application to trademark the
distinctive scent of Play-Doh in the US. The
application to the US's Patent and Trademark Office
(USPTO), covers all toy modelling compounds."
Wetgeving
B9 14862. Wijzigingen Uitvoeringsreglement bij het
Europees
Octrooiverdrag
gepubliceerd
in
Tractatenblad
De aangenomen besluiten van 30 juni 2016 en 14
december
2016
tot
wijziging
van
het
Uitvoeringsreglement bij het Europees octrooiverdrag,
zijn op 3 maart 2017 gepubliceerd in het Tractatenblad.

B9 14867. Copy this: Vatican stakes out rights to Pope
Francis' image
nwi.com bericht: "VATICAN CITY (AP) — God's
love may be free, but the Vatican says it has a
copyright on the pope. Unnerved by the proliferation of
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Kamerstukken
B9 14860. Beantwoording Kamervragen over situatie
bij het Europees octrooibureau
Staatssecretaris van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer
zijn reactie op de Kamervragen over de situatie bij het
Europees octrooibureau.
“[...]
De leden van de VVD vragen hoe de Staatssecretaris
het EOB zal blijven aanspreken op zijn
verantwoordelijkheid en hoe hij deze goede
voornemens wil realiseren, rekening houdend met de
reputatie van het Nederlandse vestigingsklimaat en met
de uitspraak van de Hoge Raad op 20 januari 2017 dat
het EOB, als internationale organisatie in Nederland,
onschendbaar is? Wat kan de staatssecretaris doen
vanuit de Nederlandse rol als goed gastheer en wat kan
beter via de Raad van Bestuur van de Europese
octrooiorganisatie worden geregeld?
De Regering hecht sterk aan het behouden van een
goed vestigingsklimaat voor internationale organisaties
in Nederland en draagt daar actief aan bij met een
evenwichtig pakket aan voorwaarden en faciliteiten, dat
zo nodig ook in rechte wordt verdedigd. De
Nederlandse voeging in de procedure voor de Hoge
Raad, waarbij immuniteit van de Europese
Octrooiorganisatie ter discussie stond, moet in dat licht
worden gezien. Ook is de regering op structurele basis
in gesprek met de in Nederland gevestigde
internationale organisaties. Dat laatste biedt ook de
gelegenheid om de Nederlandse wensen en zorgen met
betrekking tot het sociaal klimaat ter sprake te brengen.
Daarnaast is Nederland een actief lid van de Europese
Octrooiorganisatie en onderneemt het in dat kader
zowel formeel als informeel de nodige activiteiten om
de sociale situatie te verbeteren. Gegeven de positie
van het EOB als internationale organisatie, ligt daar
ook het zwaartepunt van de Nederlandse
bemoeienissen. […]”
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