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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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afgewezen: in kort geding is herkomst teksten
gebruiksaanwijzingen niet vast te stellen.
(Met dank aan Rens Jan Kramer, Boels Zanders
Advocaten)
Uniemerk MAXIFLEX niet ingeburgerd
IEPT20170405, Rb Den Haag, Majestic v ATG
Merkenrecht. ATG niet geslaagd in bewijsopdracht dat
merk MAXIFLEX is ingeburgerd: uiteindelijk 71
respondenten gereageerd op marktonderzoek, bij
vragen gericht op spontane herkenning door
respondenten geen verband gelegd met ATG en slechts
23 van de 71 respondenten leggen bij geholpen
herkenning
verband
tussen
ATG
en/of
Intersafe/Groeneveld als onderneming waarvan
veiligheidshandschoenen met aanduiding MAXIFLEX
afkomstig
zijn.
Overgelegde
verkoopcijfers
onvoldoende voor inburgering.
(Met dank aan Martin Hemmer, Roderick Chalmers
Hoynck van Papendrecht , AKD)

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Auteursrechtinbreuk op oorspronkelijke uitgave
Groot Surinaams Kookboek
IEPT20170313,
Rb
Amsterdam,
Stichting
Kankantrie
Auteursrecht. Stichting Kankantrie wordt ondanks
ontbreken
schriftelijke
bewijsstukken
als
auteursrechthebbende op het Groot Surinaams
Kookboek
gezien:
de
Stichting
is
als
auteursrechthebbende opgenomen in het boek, er is
nooit geprotesteerd tegen het uitbrengen van het boek
en gedaagde heeft met het sluiten van een
distributieovereenkomst met de Stichting erkend dat het
auteursrecht bij de Stichting ligt. Sprake van
auteursrechtinbreuk: niet bestreden dat gedaagde zowel
de oorspronkelijke versie met een aangepaste
streepjescode als een herziend exemplaar dat voor 95%
gelijk is aan de oorspronkelijke versie op de markt
brengt.
(Met dank aan Menno Weij en Mike Landerbarthold,
SOLV)
Merkenrecht
Vraag of exclusief recht op “B PROF” is verkregen
niet in kort geding te beantwoorden
IEPT20170331, Rb Noord-Nederland, Simus v
Helichem en Boels
Merkenrecht. Auteursrecht.
Aantal belangrijke
elementen voor geslaagd beroep op depot te kwader
trouw (artikel 2.4.f BVIE) bij merk “B PROF”
aanwezig. Vraag of exclusief recht op “B PROF” is
verkregen niet in kort geding te beantwoorden:
stellingen over rechtsverhouding tussen partijen
omtrent productie onder merk BPROF dienen nadere
bewijslevering.
Auteursrechtelijke
vordering

Geen onjuiste rechtsopvatting Gerecht met
betrekking tot beoordeling beschermingsomvang
oudere handelsnaam Forge de Laguiole
IEPT20170405, HvJEU, EUIPO en Forge de
Laguiole v Szajner
Merkenrecht. Procesrecht. Geen sprake van onjuiste
rechtsopvatting Gerecht bij het afbakenen sectoren
waarbinnen Forge de Laguiole actief was om de
beschermingsomvang oudere handelsnaam FORGE DE
LAGUIOLE te bepalen: Gerecht heeft geenszins één op
één
eigen
rechtspraak
met
betrekking
tot
beschermingsomvang
merken
toegepast
op
beschermingsomvang
handelsnaam,
aangehaalde
rechtspraak gold slechts als verklaring en uit arrest blijkt
duidelijk dat gerecht rekening heeft gehouden met
bestemming betrokken waren.
Procesrecht
Beslag opgeheven: onvoldoende onderbouwd dat eiser
licentiehouder van de ingeroepen merken is
IEPT20170322, Rb Den Haag, Underwear v OLE
Procesrecht. Onvoldoende onderbouwd dat Underwear
licentiehouder is van de merken RENATO
BALESTRA en NAZARENO GABRIELLI voor
ondergoed. Een door Underwear gelegd beslag wordt
opgeheven, nu de grondslag aan het beslag is ontvallen.
Schadevergoeding van door het beslag veroorzaakte
schade aan exporteur High Hope.
BERICHTEN
Agenda
B9 14891. Locatie Oranjeborrel INTA 2017
Barcelona
Chiever bericht: “Tijdens de INTA 2017 in Barcelona
(20-24 mei) organiseert weer Chiever de traditionele
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Oranjeborrel®. De locatie is bekend. We hebben een
toepasselijke plek kunnen vinden:
Rembrandt café Barcelona
Calle Marina 20 · 08005 Barcelona
Tlf: +34 931 844 461
http://www.rembrandtbarcelona.es/
https://www.facebook.com/RembrandtCafeBarcelona
Datum: 20 mei
Aanvang: 17.00
Wij stellen het zeer op prijs (voor zover nog niet
gedaan) als je ons even laat weten of je komt. Dan
weten wij waar we rekening mee moeten houden.
Rsvp: oranjeborrel@chiever.com”
Rechtspraak
B9 14887. A-G: co-existentie Uniemerken in deel
grondgebied Unie sluit verwarringsgevaar in ander
deel niet uit.
In het hoofdgeding bij de Spaanse rechter heeft The
Irish Dairy Board (Voorloper Ornua) een
inbreukvordering jegens T&S ingesteld op grond van
art. 9 lid 1 onder b en c van Verordening 207/2009.
Volgens eerstgenoemde onderneming maakt T&S
inbreuk op haar Uniewoordmerk KERRYGOLD,
ingeschreven voor levensmiddelen, door het gebruik
het teken KERRYMAID voor merkproducten. In eerste
aanleg heeft de Spaanse rechter de vordering
afgewezen omdat de enige overeenstemming tussen
beide merken voortvloeide uit het gemeenschappelijke
element ‘Kerry’, dat verwijst naar een Iers graafschap
dat bekend staat om rundveehouderij en omdat
vaststond dat beide merken in Ierland en het VK
vreedzaam naast elkaar bestonden. De verwijzende
rechter twijfelt echter of met laatstgenoemde
omstandigheid rekening mag worden gehouden bij de
analyse van verwarringsgevaar en afbreuk van reputatie
met betrekking tot het gehele grondgebied van de Unie
en stelt hierover prejudiciële vragen.
Nieuws
B9 14888. Peter Teunissen wint BMM Student Award
BMM bericht: “Op 31 maart 2017 werd de BMM
Student Award uitgereikt door juryvoorzitter Maarten
Haak. Elk jaar wordt de BMM Student Award
toegekend voor de beste masterscriptie op een van de
kerngebieden van de BMM Vereniging. De auteur van
de winnende scriptie ontvangt een bedrag van EUR
1000. De jury van de BMM Student Award bestaat uit
de redactie van het BMM Bulletin. Scriptiebegeleiders
en studenten worden opgeroepen scripties in te sturen
om voor de Award in aanmerking te komen.”
B9 14889. FBI mag Canadese Megaupload-servers
niet doorzoeken
Tweakers bericht: “Een Canadese rechter heeft bepaald
dat de FBI geen toegang krijgt tot 32 Megauploadservers om deze te onderzoeken. De dienst wilde met
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een zogenaamd clean team toegang krijgen om zo
relevante informatie te identificeren. TorrentFreak
schrijft op basis van de onlangs gepubliceerde uitspraak
dat de rechter in de zaak moest bepalen welke
informatie op de Canadese servers met de Amerikaanse
overheid gedeeld zou worden. Megaupload en de
hostingspartij Equinix waren in beroep gegaan tegen
het opsturen van de volledige inhoud van de servers.
De FBI had aangeboden om zelf met behulp van een
‘clean team’ te bepalen welke inhoud al dan niet
relevant was.”
B9 14890. Geschillencommissie Auteurscontractenrecht “samen weer door één deur”
Voice bericht: “Om de voordelen van het gebruik
maken
van
de
Geschillencommissie
Auteurscontractenrecht onder de aandacht te brengen
van auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en
producenten heeft de Federatie Auteursrechtbelangen
met financiële steun van de ministeries van V&J en
OCW een campagne ontwikkeld: “samen weer door
één deur”.
[...]
Op vrijdagmiddag 16 juni organiseert de Federatie
Auteursrechtbelangen
een
seminar
over
het
auteurscontractenrecht en de geschillencommissie voor
rechthebbenden (vanaf 13:30 uur, locatie COBRA
Museum Amstelveen). Nadere informatie volgt.
Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden bij het
secretariaat Federatie@auteursrecht.nl.”
B9 14894. In Memoriam Noor Mout-Bouwman
NautaDutilh bericht: “Op 3 april 2017 is onze oudpartner Noor Mout-Bouwman op 74-jarige leeftijd
overleden.
Noor werd in 1968 beëdigd als advocaat. Door de fusie
van de kantoren Van Haersolte, Kalff & Kappeyne met
Worst, Altes & Jolles werden Noor en haar man Kees
Mout kantoorgenoten.
Noor
was
gespecialiseerd
in
intellectueel
eigendomsrecht, met een grote belangstelling voor het
auteursrecht. Dit blijkt onder meer uit de vele zaken die
zij op dit gebied behandelde en de wetenschappelijke
bijdragen, die zij in de loop der jaren aan dat
rechtsgebied leverde; haar artikel over de
auteursrechtelijke bescherming van culinaire recepten
dat zij in 1989 schreef wordt nog steeds geciteerd. Zij
was de bewerker van de hoofdstukken Auteursrecht en
Naburige rechten in de zevende druk van L.Wichers
Hoeth,
Kort
Begrip
van
het
Intellectuele
Eigendomsrecht. Ook was zij bestuurslid van de
Vereniging voor Auteursrecht en lid van het Comité
Executif van de Association Littéraire et Artistique
Internationale.”
Artikelen en opinies
B9 14892. Noot Charles Gielen bij Daimler/Együd
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Charles Gielen (NautaDutilh), annotatie bij HvJ EU 3
maart 2016, NJ 2017/120 Daimler/Együd: “Gebruik
impliceert dus een actieve gedraging alsook een
rechtstreekse of indirecte controle over de handeling
waarin het gebruik bestaat. Ik kan mij met deze
conclusie die dus in dit geval tot afwezigheid van
merkinbreuk leidt, verenigen. Niemand kan rechtens tot
het onmogelijke worden gehouden, zo zegt het Hof
terecht in rov. 42. Maar toch wringt er iets. Ik moet
denken aan de beslissing van het Hof in de zaak
Google/Louis Vuitton c.s. (23 maart 2010, NJ 2012/523
m.nt. J.H. Spoor) waarin werd beslist dat een
zoekmachinedienst die adverteerders de gelegenheid
geeft merken als sleutelwoorden aan te melden en die
op basis daarvan zorgt voor weergave van een
advertentie voor het eigen merk van de adverteerder,
zelf geen gebruik van het merk maakt. Alleen de
adverteerder die het sleutelwoord aanmeldt, gebruikt
het merk. Maar, is het niet zo dat die
zoekmachinedienst actief er voor zorgt dat een
(weliswaar door een adverteerder) gekozen merk in het
zoeksysteem er toe leidt dat wanneer een derde dat
merk intoetst een link wordt gemaakt tussen dat merk
en de advertentie van de adverteerder? Het valt zeer
wel te verdedigen dat die dienst dus weldegelijk het
merk gebruikt en wel om de advertentie te laten
opkomen en dat die dienst dus op die handeling
volledige controle uitoefent. Ik weet niet zeker of het
Hof zich dit wel heeft gerealiseerd, hoezeer ook dit
Google-arrest wel in rov. 40 wordt genoemd. Helemaal
consequent is het systeem dus niet, zo lijkt het.”
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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
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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.
© Uitgeverij Boek9 B.V.
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