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VACATURES & ADVERTENTIES
Op 4 november 2016 heeft
Dick van Engelen zijn
oratie
gehouden
ter
aanvaarding van de positie
van
Extraordinary
Professor of Intellectual
Property Litigation and
Transaction Practice bij de
Maastricht University.
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.
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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-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.

De vijfde herziene druk van
het boek IE-Goederenrecht
is vanaf heden beschikbaar.
In deze uitgave zijn de
goederenrechtelijke
ontwikkelingen
op
het
gebied van de intellectuele
eigendom tot 1 januari 2017
verwerkt.
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BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Vorderingen in kort geding afgewezen hoewel inbreuk
aannemelijk is
IEPT20170310, Rb Amsterdam, FSEL v Verum
Procesrecht. Auteursrecht. Vzgr Amsterdam bevoegd:
escrowovereenkomst mb.t. gestelde inbreukmakende
software aangegaan met Softcrow te Amsterdam,
waardoor schadebrengende feit zich daar voordoet.
Aannemelijk dat rechten op server-exemplaar FDR 2
vermoedelijk zijn uitgeput, waardoor eigen gebruik
hiervan door Verum geen inbreuk maakt op rechten
FSEL. Wel aanwijzingen dat Verum inbreuk maakt op
auteursrecht FSEL door FDR 2 in haar software
ASD/Dezyne ten behoeve van derden te gebruiken en
exploiteren. Aannemelijk dat de rechten met betrekking
tot de broncode van Verum Oud niet op Verum zijn
overgegaan. Onvoldoende concreet gevaar dat de
broncode met derden is of zal worden gedeeld door
Verum. Hoewel inbreuk auteursrecht aannemelijk is
worden de vorderingen vanwege grote belangen Verum
dat niet zonder FDR kan functioneren afgewezen.
Opheffing beslag afgewezen.
(Met dank aan Susan Kaak en Giannina Leander,
Ventoux)
Merkenrecht
Merk Wendy’s niet vervallen voor horecadiensten:
normaal gebruik lokale snackbar
IEPT20170215, Rb Zeeland-West-Brabant, QIOR v
Wendys
Merkenrecht. Normaal gebruik van het merk Wendy’s
voor horecadiensten door gebruik voor één lokale
snackbar: stelling QIOR dat voor normaal gebruik
keten met geografische spreiding vereist is wordt
afgewezen. Geen normaal gebruik voor snacks en
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snackproducten: deze producten worden veelal niet
onder het merk maar onder hun generieke naam
verkocht.
Verbod
gebruik
naam
‘NATIONALE
NOTARISKLUIS’ door Nationale Notariskluis B.V.
bij verstek toegewezen
IEPT20170214, Rb Amsterdam Nationale Notaris v
Nationale Notariskluis
Merkenrecht. Procesrecht. Verstekvonnis kort geding.
Eiser nog steeds spoedeisend belang: gedaagde niet
volledig gevolg gegeven aan haar toezegging de naam
niet meer te gebruiken. Vorderingen Nationale Notaris
Holding tot staken of gestaakt houden van
inbreukmakend
gebruik
naam
‘NATIONALE
NOTARISKLUIS’ door Nationale Notariskluis
toegewezen: website gedaagde vermeldt teken
‘NATIONALE
NOTARISKLUIS’.
Toewijzing
vordering beperkt tot verbod gebruik naam
‘NATIONALE
NOTARISKLUIS’.
Volledige
proceskosten toewijsbaar: geen verweer tegen
aanspraak eiseres gevoerd.
(Met dank aan Marc de Boer, Boekx Advocaten)
Teken ‘NMIB’ maakt inbreuk op BNL woordmerk
‘CMIB’
IEPT20170317, Rb Den Haag, CMIB v NMIB
Merkenrecht. Relevante publiek bestaat uit afnemers
van incassodiensten: anders dan gedaagde NMIB meent
wordt het relevante publiek bepaald door de klassen
waarvoor het merk is ingeschreven en niet door het
daadwerkelijke gebruik van het merk. Het
onderscheidend vermogen van het merk CMIB niet
bijzonder groot: relevante publiek zal het merk zien als
een afkorting. Ruime mate van overeenstemming
tussen merk en teken NMIB: auditief auditief, visueel
en
begripsmatig
overeen.
Sprake
van
verwarringsgevaar:
in
het
bijzonder
door
overeenstemmend gebruik van merk en teken op de
websites van partijen.
Octrooirecht
EP 508 voor “Samenstelling welke een antifolaat en
methylmalonzuur verlagend middel bevat” nieuw en
inventief
IEPT20170301, Rb Den Haag, Lilly v Sandoz
Octrooirecht. Worzalla niet nieuwheidsschadelijk voor
EP 508. Conclusie 1 inventief: probleemstelling is
vermindering
pemetrexed-geïnduceerde
toxiciteit
zonder werkzaamheid pemetrexed te beïnvloeden, uit
Calvert publicatie niet af te leiden dat toedienen
vitamine B12 in combinatietherapie met pemetrexed de
oplossing biedt voor verminderen van toxiciteit en
deskundigenverklaringen Lilly ondersteunen dat
toedienen vitamine B12 voor vakman niet voor de hand
lag.
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Geen inbreuk op Philips’ octrooi EP 511 voor
technische standaarden UMTS en LTEz wegens
gebrek aan nieuwheid
IEPT20170322, Rb Den Haag, Philips v Asus
Octrooirecht. Geen inbreuk door Asus op conclusies 1,
9, 10, 19, 23, 24, 32, 33 bij EP 511 van Philips voor
technische standaarden UMTS en LTEz voor mobiele
communicatie vanwege gebrek aan aan nieuwheid en
inventiviteit: conclusies zijn geopenbaard in de op de
prioriteitsdatum tot de stand van de techniek behorende
3GPP2-standaard. Asus geen belang meer bij exhibitie
incident: FRAND-verweer behoeft geen bespreking
gezien nietig octrooi.
(Met dank aan Ilse Werts, Carreen Shannon en Wim
Maas, TaylorWessing)
Publicatie
Uitzending “Gestalkt” van SBS niet onrechtmatig
IEPT20170315, Rb Amsterdam, SBS
Publicatie. Uitzending “Gestalkt” van SBS niet
onrechtmatig:
het
onderwerp
betreft
een
maatschappelijk probleem en deel uitzending met
betrekking tot feiten van voor opgelegd contactverbod
vindt voldoende steun in feitenmateriaal. Uitspraak dat
eiser contactverbod ‘compleet aan zijn laars lapt’ wel
erg stellig, maar programmamakers hebben daarin meer
vrijheid, privacy eiser voldoende gewaarborgd en hoor
en wederhoor toegepast.
(Met dank aan Marc de Boer, Boekx Advocaten)
Reclamerecht
RCC: Claim "de 100% natuurlijke kauwgom" in
strijd met Reclamecode
Reclamerecht. RCC, 20 maart 2017, Cloetta v BenBits
en RCC, 23 december 2016, Cloetta v BenBits: “De
Commissie oordeelt in de eindbeslissing dat BenBits
niet aannemelijk heeft gemaakt dat de oorsprong en
bereidingswijze van alle in haar kauwgom gebruikte
ingrediënten volledig natuurlijk zijn. Er is daarom
sprake van misleidende reclame. De claim dat
kauwgom “stress verlagend en concentratie verhogend
werkt” is een gezondheidsclaim die volgens de
Claimsverordening (1929/2006) niet is toegestaan en
daarom in strijd is met de wet in de zin van artikel 2
NRC. Ten aanzien van de afbrekende claims, die een
vergelijking met kauwgom van de concurrent inhouden
wordt geoordeeld dat de juistheid van de mededelingen
over de samenstelling en het beweerde gevaar voor de
gezondheid van de kauwgom van concurrenten niet is
onderbouwd. De uitingen zijn in strijd met artikel 8.2
aanhef onder b NRC, artikel 13 sub a NRC en artikel
13 sub e NRC.”
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Diversen
Vonnis bekrachtigd naar aanleiding van oordeel
Hoge Raad over immuniteit Europese Octrooi
Organisatie
IEPT20170307, Hof Den Haag, VEOB en SUEPO v
Octrooiorganisatie
Immuniteit. Stakingsrecht. Vonnis bekrachtigd naar
aanleiding van oordeel Hoge Raad (IEPT20170120)
over immuniteit Europese Octrooi Organisatie.
BERICHTEN
Agenda
B9 14883. Pre–Annual Meeting Reception and
Education Session INTA 2017
Simmons & Simmons bericht: “Simmons & Simmons
host INTA Pre–Annual Meeting Reception and
Education Session in Amsterdam
Donderdag 20 april 2017 (16:00-19:30u)
Simmons & Simmons zal dit jaar weer de INTA PreAnnual Meeting Reception hosten bij haar op kantoor
te Amsterdam. Dit jaar zal de receptie voorafgegaan
worden door een tweetal presentaties van Camille
Janssen (BBIE) en Paul Tjiam (Simmons &
Simmons).”
Artikelen en opinies
Dirk
Visser:
Kabeldoorgifte
in
B914879.
ontvangstgebied vrij van auteursrecht!?
Mr. Online artikel: “Is kabeldoorgifte binnen het
ontvangstgebied van de oorspronkelijke uitzending vrij
van auteursrecht? In een uitspraak van 16 januari 2017
lijkt het Hof van Justitie van de EU deze vraag
bevestigend te beantwoorden. Als dit inderdaad het
geval is, is er sprake van een nieuwe ‘gamechanger’. Er
zou dan niet meer betaald te hoeven worden voor de
kabeldoorgifte van landelijk te ontvangen programma’s
van bijvoorbeeld NPO, RTL en SBS.”
B914884. Milca Graver-de Looper: “Bull fight” levert
eindelijk winnaar op
Milca Graver-de Looper (NLO Shieldmark): "Na
veertien jaar is de juridische slijtageslag tussen
coffeeshop The Bulldog en energydrinkmerk Red Bull
voorbij. Milca Graver-de Looper van NLO Shieldmark
was vanaf het eerste begin bij de zaak betrokken
namens The Bulldog, dat de strijd uiteindelijk won.
Wat valt er te leren van deze zaak?”
Nieuws
B9 14880. Naturalis schikt met architect
Nu.nl bericht: “Museum Naturalis in Leiden heeft een
schikking getroffen met architect Fons Verheijen over
het slepende conflict rond de verbouwing van het
Naturalis-gebouw.
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Het museum zal 1,5 miljoen euro overmaken aan een
nog op te richten stichting van Verheijen. Dat maakten
Naturalis en Verheijen maandag bekend.”
B9 14878. Nieuwe indicatietarieven IE-zaken per 1
april 2017
Rechtspraak.nl bericht: 'De regelingen voor de
proceskosten in rechtszaken over auteursrechten,
merken, handelsnamen e.d. (‘intellectuele eigendom’)
zijn aangepast. Dat geldt voor de Hoge Raad, de
gerechtshoven en de rechtbanken.
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SPONSORS
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsors van Boek9.nl:
Abcor Merkenbureau
AIPPI Nederland
AKD
AOMB
Arnold + Siedsma
BINGH Advocaten
Bird & Bird
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek
BRight Advocaten
Brinkhof Advocaten
Chiever Marks & Brands
Deloitte Legal
Dillinger Law.
Dirkzwager
DLA Piper
EP&C
Freshfields Bruckhaus Deringer
De Grave De Mönnink Spliet
Advocaten
Hofhuis Alkema Groen
Hogan Lovells
HVG Law
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
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Vriesendorp & Gaade

www.abcor.nl
www.aippi.nl
www.akd.nl
www.aomb.nl
www.arnold-siedsma.com
www.bingh.com
www.twobirds.com
www.boekx.nl
www.debrauw.com
www.bright-advocaten.nl
www.brinkhof.com
www.chiever.com
www.deloitte.nl
www.dillingerlaw.nl
www.dirkzwager.nl
www.dlapiper.com
www.epc.nl
www.freshfields.com
www.gmsadvocaten.nl
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.hvglaw.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.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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