Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

INHOUD
Vacatures & Advertenties ............................................ 1
Boek9 publicaties ......................................................... 2
Weekoverzicht Jurisprudentie ...................................... 2
Auteursrecht ............................................................. 2
Merkenrecht ............................................................. 3
Merkenrecht (GEU) ................................................. 3
Octrooirecht ............................................................. 3
Procesrecht ............................................................... 3
Diversen ................................................................... 4
Berichten ...................................................................... 4
Nieuws ..................................................................... 4
Sponsors ....................................................................... 6

VACATURES & ADVERTENTIES
Als
advocaat
of
bedrijfsjurist heeft u te
maken met uitdagende
vraagstukken.
Daarom
stelt u hoge eisen aan de
bronnen die u raadpleegt.
Met de Collectie IE- &
ICT-recht speelt u snel in
op actuele en complexe
vraagstukken. De beste
auteurs garanderen hoge kwaliteit. Wilt u weten wat de
Collectie IE- & ICT-recht voor u kan betekenen? Vraag
dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan.
Dit boek geeft in 358
pagina’s een overzicht en
samenvatting van de in
2016 gewezen uitspraken –
zoals
op
Boek9.nl
gepubliceerd in IEPTformaat en voorzien van
relevante afbeeldingen –
ter
zake
van
alle
intellectuele
eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke
concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-handhaving en IE
& Internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en
bevoegde rechter).
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Bevat de parlementaire
stukken die horen bij de
op 1 mei 2007 in werking
getreden Uitvoeringswet
Handhavingsrichtlijn
2004/48/EG, waarmee de
artikelen 260, 1019 en
1019a-i Rv, 26d, 26e, 27,
27a en 28 Aw, 1, 15e, 15f,
16, 17, en 18a Wnr, 1a, 2
en 5c-e Dbw, 6b en 6c Hnw, 17, 18 en 18a
Halfgeleiderwet, 70 Zaaigoedwet en 1 en 13a
Landbouwkwaliteitswet
werden gewijzigd c.q.
geïntroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt
een artikelsgewijze behandeling.
Sinds 2007 richt DigiJuris
zich volledig op het
leggen,
bewaren
en
ontsluiten
van
bewijsbeslag. U hoeft
geen IT-expert te zijn om
digitaal bewijsbeslag te
leggen; DigiJuris neemt u
het werk graag uit handen
op
een
snelle,
gestructureerde en overzichtelijke manier. U maakt het
uzelf gemakkelijk en bent verzekerd van
topspecialisten.
Boek9.nl gaat Europa in
met de lancering van IPPorTal
(https://www.ippt.eu). Op
dit platform zal alle IErechtspraak van het Hof
van
Justitie
worden
gepubliceerd, evenals een
selectie van uitspraken van
de Grote Kamer van
Beroep van het EOB en relevante nationale
rechtspraak. Dit alles in het overzichtelijke “IEPT”format dat u van Boek9.nl gewend bent. Hiernaast zal
worden bericht over relevante ontwikkelingen binnen
de IE-wereld zoals nieuws, conclusies A-G en gestelde
prejudiciële vragen. Bovendien is op het platform alle
relevante Europese IE-wetgeving te vinden. Het is ons
streven om IP-PorTal tot een toonaangevende website
te maken als het om Europees IE-recht gaat.
Concise European Trade
Mark and Design Law
aims to offer a rapid
understanding
of
the
provisions of trademark
and design law in force in
the European Union (EU).
In
an
increasingly
globalized and diversified
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marketplace, the importance of brands and their
effective legal protection across country borders and
regions is ever growing. In the past twenty years,
trademarks and designs have become truly European.
The expansion of the EU, from fifteen Member States
in 1996 to twenty-eight at present, has triggered further
discussion of pan-European trademark and design
protection, its requirements and limitations, and even
twenty years of case law of the Court of Justice of the
EU have left – or in fact opened – many questions on
the interpretation of the law. This book, one of the
series of volumes of commentaries on European
intellectual property legislation, provides information
on the judgments of the relevant case law of the EU
and also incorporates new case law since the
publication of its first edition.
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BOEK9 PUBLICATIES

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.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Esprit maakt inbreuk op jas van Scotch & Soda,
inbreukverbod alleen voor Nederland toegewezen
IEPT20170712, Rb Den Haag, Scotch & Soda v
Esprit
Auteursrecht. Internationaal privaatrecht.
Rechtbank internationaal bevoegd om van geschil
kennis te nemen op grond van art 4 jo. 8 onder 1 EEX
II-Vo: Esprit Europe gevestigd in Nederland, sprake
van dezelfde feitelijke situatie nu beweerdelijke
inbreuken dezelfde jassen betreffen en in alle landen op
dezelfde wijze worden gepleegd en lex loci
protectionaris voor belangrijk deel identiek zodat bij
gescheiden behandeling gevaar voor onverenigbare
uitspraken bestaat. Scotch-jas is een naar Nederlands
recht beschermd werk: genoemde elementen zijn
afzonderlijk weliswaar niet bijzonder en voor een deel
zelfs triviaal, de combinatie van elementen geeft de jas
echter toch een eigen gezicht, met name door de
fluoriserende binnenzijde, de doorlopende bies langs de
rits en de onderzijde en de vlakverdeling. Esprit-jas
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maakt in Nederland auteursrechtinbreuk op Scotch-jas:
zelfde totaalindruk nu genoemde elementen éen op éen
zijn overgenomen. Geen inbreuk naar Frans recht:
weliswaar is ook hier sprake van werk en inbreuk nu
werkbegrip
en
beschermingsomvang
zijn
geharmoniseerd, geen harmonisatie wat betreft
makerschap
en
eigendom rechten
waardoor
afzonderlijke beoordeling vereist is, onvoldoende
onderbouwd dat moet worden uitgeweken van Frans
uitgangspunt dat arbeidsovereenkomst niet afdoet aan
het absolute recht van de maker. Ditzelfde geldt voor
Duits
recht:
auteursrecht
komt
ondanks
dienstbetrekking toe aan maker. Onvoldoende gesteld
om te kunnen beoordelen of auteursrecht in de overige
Europese landen wel aan Scotch & Soda toekomt.
Merkenrecht
B9 15064. Bundespatentgericht verklaart vormmerk
Capri-Sun nietig
Merkenrecht. Uitspraak van het Bundespatentgericht
van 28 juni 2017 inzake Deutsche SiSi-Werke Betriebs
GmbH tegen Riha WeserGold Getränke GmbH & Co.
KG betreffende het vormmerk op het Capri-Sun
stazakje van SiSi. Dit vormmerk is door het
Bundespatentgericht nietig verklaard op grond van de
techniek-exceptie.
Onder
meer
heeft
het
Bundespatentgericht geoordeeld dat de rechte zijkanten
technisch zijn bepaald. Tegen deze uitspraak staat geen
beroep meer open.
(Met dank aan: Ranee van der Straaten, BANNING en
Monique Hennekens)
Merkenrecht (GEU)
Beeldmerk 'BYRON' geweigerd wegens goodwill van
niet-ingeschreven woordmerk 'BYRON'
IEPT20170718, GEU, Nelson Alfonso Egüed v
EUIPO
Merkenrecht. Beroep tegen de vernietiging van de
inschrijving van het beeldmerk met woord element
‘BYRON’ voor waren van klassen 33.
Het beroep wordt verworpen. Het nieuw ingeschreven
beeldmerk met woordelement ‘BYRON’, ingeschreven
voor wijnen mag niet blijven bestaan wegens het nietingeschreven woordmerk ‘BYRON’, ook gebruikt voor
wijn. Ondanks dat het eerdere ingeschreven merk
verlopen is, is er wel sprake van goodwill van het
oudere merk waardoor het nieuwere merk niet
ingeschreven kan blijven. Er is voldoende bewijs
geleverd om te bewijzen dat er sprake is van goodwill
van het niet-geregistreerde merk. Daarnaast is het
marktaandeel groot genoeg om goodwill van het nietingeschreven merk aan te tonen en bestond deze
goodwill al op het moment dat het nieuwe beeldmerk
werd ingeschreven.
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Normaal gebruik van woordmerk 'SAVANT' voor
computeronderdelen
IEPT20170718, GEU, Savant Systems v EUIPO
Merkenrecht. Beroep tegen het ingeschreven
woordmerk ‘SAVANT’ voor waren en diensten van
klassen 9, 16, 41 en 42.
Het beroep wordt verworpen. Interveniënt heeft
voldoende aangetoond dat er sprake is van normaal
gebruik van het ingeschreven woordmerk ‘SAVANT’
voor alle klassen waarvoor deze is ingeschreven. Het
merk is onder andere ingeschreven voor computers en
computerprogramma’s. Het normaal gebruik is
bewezen aan de hand van onder andere artikelen,
advertenties en jaarrekeningen. Deze documentatie
toont niet alleen aan dat het woordmerk overeenkomt
met de naam van het bedrijf maar ook dat het
woordmerk voor de waren en diensten gebruikt wordt.
Daarnaast heeft de kamer van beroep haar oordeel
voldoende onderbouwd.
Octrooirecht
Octrooi EP 127 voor “Administration of agents for
the treatment of inflammation” niet nieuw en
inventief
IEPT20170712, Rb Den Haag, Swiss Pharma v
Biogen
Octrooirecht. Gemiddelde vakman zou begrip “chronic
pathological inflammation” uit EP 127 begrijpen als
chronologische pathologische ontsteking veroorzaakt
door MS en niet als specifieke soort ontsteking binnen
MS: prioriteitsdocument P1 en oorspronkelijke
aanvrage zagen op brede klasse ontstekingsziekten
waarvan MS alleen maar een species was, uitgaande
van prioriteitsdocumenten en oorspronkelijke aanvrage
zou vakman begrijpen dat uitvinding in EP 127 wordt
beperkt tot een species van dat genus, namelijk
‘chronical pathological inflammation caused by MS’.
Als uitleg Biogen wordt gevolgd zou sprake zijn van
onduidelijkheden die gevolg zijn van onzorgvuldige
formulering octrooischrift en voor risico octrooihouder
moeten komen. Conclusies 1, 3 en 4 EP 127 niet nieuw
in licht van Conference Abstract (samenvatting van een
presentatie over onderzoek naar behandeling MS).
Conclusie 2 niet inventief: uitgaande van het
Conference Abstract is het voor vakman voor de hand
liggend om bij de chronische ongeneeslijke ziekte MS
de duur van de behandeling te verlengen van 6 tot 12
maanden.
Procesrecht
Geen spoedeisend belang in geding rond gestelde
inbreuk op exclusieve licentie voor huisstijl gids
IEPT20170726, Rb Amsterdam, Holland Ticket
Services v Hello Amsterdam
Procesrecht. Geen spoedeisend belang bij vorderingen
omtrent gestelde inbreuk op exclusieve licentie op
omslag en logo van pocketgids: onvoldoende
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aannemelijk dat er een tweede editie van de pocketgids
zal komen met dezelfde stijl.
(Met dank aan Jan Jacobi, Blenheim)
Gevorderde schorsing van executie vonnis over
toegang tot CMS grotendeels afgewezen
IEPT20170711, Rb Amsterdam, Zoom in v MN
Procesrecht. Gevorderde schorsing executie kort
geding vonnis (IEPT20170601) over toegang tot CMS
voor beheer Youtube kanalen grotendeels afgewezen:
slechts met betrekking tot ‘rollup tool’ om nieuwe
kanalen toe te voegen wordt ernstig rekening gehouden
dat Zoom.in in de onmogelijkheid verkeert om aan het
vonnis te voldoen, voor de overige mogelijkheden die
MN zijn onthouden is niet aan het vonnis voldaan en is
ook geen sprake van de onmogelijkheid hieraan te
voldoen. Geen sprake van een vonnis dat klaarblijkelijk
op een misslag berust: geen ‘evidente fout’ wegens
door elkaar halen begrippen nu MN dit gemotiveerd
heeft betwist en ook Youtube geen opheldering over de
begrippen heeft gegeven.
Diversen
Uitlatingen directeur Zoom.in uit Quote artikel
hoeven niet te worden gerectificeerd
IEPT20170711, Rb Amsterdam, MN v Zoom in
Publicatie. Uitlatingen directeur Zoom.in in Quote
artikel over geschil tussen Zoom.in en MN hoeven niet
te worden gerectificeerd: na ontkenning is niet
duidelijk of gewraakte uitlatingen daadwerkelijk in die
bewoordingen zijn gedaan, uitlatingen maken
bovendien deel uit van een fel debat tussen beide
partijen.
Onvoldoende aannemelijk dat handelsnaam en
domeinnaam niet zijn ingebracht in samenwerking
IEPT20170518, Rb Rotterdam, Hoi4u
IE-Goederenrecht. Vordering om gebruik handelsnaam
Canvasfoto te staken en domeinnaam Canvasfoto.nl
over te dragen afgewezen: niet voldoende aannemelijk
dat eiser de handelsnaam en domeinnaam niet wilde
inbrengen in samenwerking en dat sprake is van
onrechtmatig handelen, kort geding leent zich niet voor
nader onderzoek.
BERICHTEN
Nieuws
B9 15067. Reactie Quote op kort geding over quotes
uit Quote artikel
Quote bericht: “Jan Riemens, ceo van online
videobedrijf Zoomin, heeft zich in de rechtbank met
succes verweerd tegen een smaadklacht. In het vonnis
lezen we dat hij tijdens zitting ontkende bepaalde
uitlatingen te hebben gedaan. Dat vinden we vervelend.
We hechten namelijk zeer aan het correct weergeven
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van citaten. Het bewuste artikel is in onze optiek zelfs
vooraf door hem geaccordeerd.
B9 15065. Dutch Filmworks vraagt toestemming voor
opsporen torrentdown- en uploaders
Tweakers bericht: “De Autoriteit Persoonsgegevens
heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd waarin staat dat
de toezichthouder van plan is om Dutch Filmworks
toestemming te verlenen om illegale up- en
downloaders op te sporen in torrentzwermen. Tot 25
augustus kunnen belanghebbenden commentaar
leveren.
Het ontwerpbesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens
is in juli gepubliceerd naar aanleiding van een melding
door Dutch Filmworks. Uit het bijgevoegde protocol is
op te maken dat het filmbedrijf van plan is om illegale
downloaders op te sporen door torrentzwermen in de
gaten te houden. Daarvoor heeft Dutch Filmworks
enkele selectiecriteria opgesteld. Zo richt het bedrijf
zich op populaire torrent indexers. Daarnaast wordt er
alleen gekeken naar de Nederlandse ip-adressen van
up- en downloaders van een titel van Dutch
Filmworks.”
B915069. Ferrari geen recht meer op merknaam
Testarossa
HLN.be bericht: “Ferrari heeft een juridische strijd met
een Duitse fabrikant van speelgoedautootjes over de
merknaam Testarossa verloren.
De sportwagenbouwer heeft het merk te lang niet
gebruikt en kan er dus niet langer het alleenrecht op
eisen, zo oordeelde een rechtbank in Düsseldorf. Er is
wel nog hoger beroep mogelijk.
Speelgoedfabrikant Kurt Hesse wierp op dat Ferrari de
merknaam al dik 20 jaar niet meer gebruikt. Ferrari
bouwde de modellen van het type Testarossa in Italië
van 1984 tot 1996. Voor de rechtbank volstond het dat
de sportwagenfabrikant het merk in de voorbije vijf jaar
niet meer voldoende gebruikt heeft, zegt een
woordvoerster van de rechtbank.
“Een merk moet gebruikt worden om beschermd te
blijven. Dat heeft het bedrijf hier niet gedaan.”“
Aflevering
De
Snijtafel
over
B915068.
Auteursrechtwaarschuwingen
De Snijtafel bericht: “Films gaan al decennialang
vergezeld van waarschuwende boodschappen over
auteursrechtinbreuk, soms dreigend met vervolging,
soms met schade aan je videorecorder, soms met het
aanstaande faillissement van de filmindustrie. De
afzenders zijn divers: sommige bestaan, sommige niet.
Maar ze hebben een gezamenlijk doel, namelijk de
bestrijding van ‘piraterij'.
Ewout Jansen keert terug in De snijtafel om een greep
uit deze waarschuwingen te becommentariëren. Ze
blijken consequent misleidend en gedeeltelijk onjuist.
In het licht van de wet, tenminste. Als beschrijving van
de dagelijkse praktijk worden ze steeds accurater.
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aflevering:

B915070. Aparte cybercrimekamers bij alle gerechten
Mr. bericht: “Voor specialistische cybercrimezaken
zijn rechters met specifieke deskundigheid nodig. Die
komen beter tot hun recht in aparte ‘cybercrimekamers’
die bij alle rechtbanken en hoven moeten worden
ingericht. Dat zegt senior raadsheer Christiaan
Baardman (hof Den Haag) in het eerstvolgende
nummer van Mr.
Cybercriminaliteit, zegt Christiaan Baardman in Mr.,
verandert continu. “Waar een moord een moord blijft,
is cybercriminaliteit doorlopend technisch aan het
innoveren.” Daarom moeten ook rechters permanent
bijscholen. Voor de gespecialiseerde high tech
cybercrimezaken zouden bij de rechtbanken aparte
kamers moeten worden ingericht, zegt Baardman.
“Daar pleit ik al langer voor. De politie specialiseert
zich ook, al gaat dat langzaam. Het OM en advocatuur
specialiseren zich ook.”
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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
BarentsKrans
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
HGF
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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