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IP World Summit, formerly
known as Global Patent
Congress, is a one-stop
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VACATURES & ADVERTENTIES

Voor deze jurist geldt: je
hebt
aantoonbare
affiniteit
met
(auteurs)contractenrecht
en je volgt de nieuwste
ontwikkelingen op het
gebied van intellectueel
eigendomsrecht,
mediarecht, en privacyen ICT-recht. Daarnaast
is het een pré wanneer je ervaring hebt met de
juridische aspecten van marketing en sales.

Voor deze jurist geldt: je
hebt aantoonbare affiniteit
met
(auteurs)contractenrecht en
je volgt de nieuwste
ontwikkelingen op het
gebied van intellectueel
eigendomsrecht
en
mediarecht. Daarnaast is
het een pré wanneer je
ervaring hebt met privacy- en ICT-recht of in ieder
geval de belangstelling om je hierin verder te
verdiepen.

Als

merkenen
modellengemachtigde
beheer je merken- en
modellenportefeuilles van
cliënten in binnen- en
buitenland. Je adviseert
cliënten
inzake
de
bescherming
en
handhaving van merken,
modellen, handelsnamen
en
auteursrecht.
Je
begeleidt
en
bewaakt
registratieprocedures en onderhoudt contact met
cliënten en instanties. Je voert waar nodig oppositie- en
nietigheidsprocedures en werkt samen met onze
advocaten in inbreukzaken en andere juridische
conflicten.Bij dit alles zorg je voor een optimale
behartiging van de commerciële belangen van jouw
cliënten. Daarnaast bouw je je eigen praktijk uit en
pleeg je zelfstandig acquisitie. Je krijgt bij ons veel
vrijheid om je praktijk naar eigen inzicht uit te oefenen.

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).
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,
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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
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 twentyeight at present, has triggered further discussion of pan-
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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.

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.

BOEK9 PUBLICATIES
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zwaarwegende grond gelegen in de overdracht van
beheer en onderhoud aan stichting Paleis Het Loo.
Renovatie- en verbouwingsplannen paleis maken geen
inbreuk op auteursrecht Van Asbeck: niet per
restauratie toegelicht dat en waarom deze
auteursrechtelijk beschermd zijn en dat plannen een
misvorming, verminking of andere aantasting daarvan
zouden inhouden en het is bovendien zeer de vraag of
bij restauratie creatieve keuzes zijn gemaakt.
(Met dank aan Kees Berendsen, Berendsen en Jeantine
Bethe, Croon Davidovich)
Merkenrecht

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Ex parte tegen uploader film- en tv-seriebestanden via
torrent en Usenet
IEPT20170831, Rb Amsterdam, Brein v Torrent- en
Usenet uploader
Auteursrecht. Ex parte beschikking ex artikel 1019e Rv
tegen een lid van het zogenaamde Libra Release Team
die bijna 800 auteursrechtelijk beschermde film- en tvseriebestanden heeft geüpload via torrents en Usenet.
Dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van een
dag daaronder begrepen) dat in strijd met het
inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum
van € 50.000.
(Met dank aan Thomas Kriense, Stichting BREIN)
Onvoldoende onderbouwd dat renovatieplannen
Paleis Het Loo eerdere restauraties aantasten
IEPT20170825, Rb Gelderland, Van Asbeck v Paleis
Het Loo
Overeenkomsten.
Auteursrecht.
Bestaan
duurovereenkomst voor restauratie en renovatie Paleis
Het Loo tussen Van Asbeck en de Staat kan niet
worden vastgesteld in kort geding: totstandkoming
stilzwijgende duurovereenkomst na langdurige relatie
niet uit te sluiten maar niet gebleken dat die wellicht
ontstane duurovereenkomst met instemming van de
Staat is overgenomen, bovendien is onvoldoende
gebleken dat de Staat zich verplichtte om opdrachten
ten behoeve van het onderhoud exclusief aan Van
Asbeck te verstrekken. Voor zover sprake zou zijn van
duurovereenkomst is voor de beëindiging daarvan een

Krachtens Vo. 1234/2007 beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen kunnen
niet worden aangevuld door nationaal recht
IEPT20170914, HvJEU, EUIPO v IVDP
Merkenrecht. Geen blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting gegeven door de beginselen die het Hof
heeft geformuleerd inzake de uniformiteit en
exclusiviteit van de beschermingsregeling van
verordening nr. 510/2006 toe te passen op de regeling
van verordening nr. 1234/2007: doelstellingen en
kenmerken zijn vergelijkbaar. Wel blijk gegeven van
een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de
bescherming die beschermde oorsprongsbenamingen en
geografische aanduidingen krachtens verordening nr.
1234/2007 genieten kan worden aangevuld door het
toepasselijke nationale recht dat aanvullende
bescherming biedt. Geen onjuiste rechtsopvatting door
oordeel dat merk PORT CHARLOTTE geen gebruik
van de oorsprongsbenaming “Porto” of “Port” inhoudt
en dat de gemiddelde consument het merk niet zal
associëren met portwijn met de betrokken
oorsprongsbenaming.
Merkinbreuk door verkoop namaak BALR-shirts
IEPT20170908, Rb Overijssel, BALR
Merkenrecht. Gevorderde inbreukverbod en opgave
van documenten toegewezen na verkoop van
nagemaakte BALR t-shirts: merkinbreuk niet betwist.
(Met dank aan Reindert van der Zaal, Kennedy Van der
Laan)
B9 15119. A-G HvJEU over uitputting van vrijwillig
opgesplitste parallelle merken
Merkenrecht. “Artikel 36 VWEU en artikel 7, lid 1, van
richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der lidstaten staan eraan in de weg
dat de licentiehouder van de houder van een nationaal
merk zich beroept op het uitsluitend recht waarover
laatstgenoemde beschikt krachtens de wettelijke
regeling van de lidstaat waar genoemd merk is
ingeschreven, om zich te verzetten tegen de invoer
en/of de verhandeling in deze lidstaat van waren die
zijn voorzien van een identiek merk en afkomstig zijn
uit een andere lidstaat, waar dat merk, dat voorheen
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eigendom was van het concern waartoe zowel de
merkhouder in de staat van invoer als zijn
licentiehouder behoren, in handen is van een derde die
er door vervreemding de rechten van heeft verkregen,
wanneer het, gelet op de economische banden die
bestaan tussen de merkhouder in de staat van invoer en
de merkhouder in de staat van uitvoer, duidelijk is dat
op deze merken één en dezelfde controle wordt
uitgeoefend en dat de merkhouder in de staat van
invoer de mogelijkheid heeft om direct of indirect de
waren te bepalen waarop het merk in de staat van
uitvoer wordt aangebracht en de kwaliteit daarvan te
controleren.”
Handelsnaamrecht
Handelsnaam “Moore Partners” maakt inbreuk op
handelsnaam “Project Moore”
IEPT20170912, Rb Amsterdam, Project Moore v
Moore Partners
Handelsnaamrecht. Handelsnaam “Moore Partners”
maakt inbreuk op handelsnaam “Project Moore”:
directe en indirecte verwarring. Aannemelijk dat
Project Moore handelsnaam “Project Moore” zonder
toevoeging “Advocaten” gebruikt: enveloppen,
visitekaartjes, uitnodigingen en publicaties overgelegd
met
naam
“Project
Moore”.
Handelsnamen
gedomineerd door bestanddeel “Moore”, bestanddelen
“Project” en “Partners” beschrijvend. Bestanddeel
“Moore” niet beschrijvend voor IT-activiteiten: hoewel
de naam uitdrukt dat de aanbieder van de diensten
actief is op gebied van IT, is niet duidelijk om welke
diensten het specifiek gaat; noemen van één andere ITonderneming
met
naam
onvoldoende
voor
beschrijvendheid naam “Moore”. Aannemelijk dat
activiteiten partijen in ieder geval complementair aan
elkaar zijn en zelfs overlap vertonen. Beide partijen
opereren landelijk.
(Met dank aan Judith de Snoo en Adonna Alkema,
Hofhuis Alkema Groen)
Octrooirecht
Bevoegdheid om Europees octrooi te beperken kan
aan nationaalrechtelijke processuele voorwaarden
worden onderworpen
IEPT20170915, HR, High Point v KPN
Octrooirecht. Procesrecht. In artikel 138(3) EOV
neergelegde bevoegdheid van octrooihouder om octrooi
te beperken kan worden onderworpen aan
nationaalrechtelijke processuele voorwaarden. Geen
onjuiste toepassing tweeconclusieregel: geen sprake
van nadere uitwerking of precisering van eerder
ingenomen stelling, maar een nieuw element in
rechtsstrijd gebracht.
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw
Blackstone Westbroek)
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Geen inbreuk op octrooi voor gebruiksklaar
urinekathetersamenstel
IEPT20170906, Rb Den Haag, Coloplast v Hollister
Octrooirecht. Vakman zal uit beschrijving van EP 279
begrijpen dat het zwelmedium uit deelkenmerk 2.1
(“intended to produce a low-friction surface character
of the catheter by treatment with a liquid swelling
medium prior to use of the catheter”) op moment van
activatie vloeibaar dient te zijn. VaPro maakt geen
inbreuk op EP 279: onvoldoende toegelicht dat
activatie bij VapPro in ieder geval gedeeltelijk door
vloeibare
activatiestof
plaatsvindt.
Proceskostenveroordeling Coloplast van € 553.465 niet
eerlijk en evenredig en gematigd naar € 289.000
(hoogte proceskosten Hollister): door Hollister
genoemde
omstandigheden
onvoldoende
rechtvaardiging voor relatieve hoogte kosten Hollister.
(Met dank aan Liselotte Cortenraad, Hogan Lovells)
Octrooi voor door middel van hot stamping
vervaardigen van staal niet inventief
IEPT20170913, Rb Den Haag, Tata Steel v
ArcelorMittal
Octrooirecht. Octrooi EP 863 voor door middel van hot
stamping vervaardigen van staal niet inventief.
Vakman: deskundige (ervaren ingenieur) op het gebied
van het hot formen van pre-coated staal, met name op
het gebied van toepassing in de auto-industrie.
Kenmerken conclusie 1 op kenmerk 1.7 na direct en
dubbelzinnig aan vakman geopenbaard in publicatie
WHK, al dan niet met gebruik van zijn algemene
vakkennis. Kenmerk 1.7 is wel een verschilkenmerk:
hoewel WHK duidelijke aanwijzing geeft voor
maximale gemiddelde opwarmsnelheid, openbaart
WHK niet de in het octrooi geclaimde specifieke
opwarmsnelheden. Kenmerk 1.7 heeft geen technisch
effect: artikel Winkel maakt inzichtelijk dat vakman
die, onder toepassing van zijn algemene vakkennis, de
leer van WHK zou toepassen, vanzelf binnen het in
conclusie 1 van EP 863 genoemde bereik zal werken.
Conclusie 2 niet inventief: verschil ten opzichte van
conclusie
1
reeds
geopenbaard
in WHK.
Productconclusies 3-9 niet inventief: onvermijdelijk
resultaat van niet-inventieve werkwijze. Conclusie 10
en 11 niet inventief: claimen product volgens nietinventief
bevonden
conclusies.
Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief:
zuivere nietigheidsprocedure.
(Met dank aan Jan Pot, Brinkhof)
Modelrecht
Rustic Twist friet van McCain maakt inbreuk op
Gemeenschapsmodel voor aardappelvorm
IEPT20170912, Rb Den Haag, Simplot v McCain
Foods
Modelrecht. Simplots model voor aardappelvorm is een
geldig Gemeenschapsmodel: tekeningen Model in
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samenhang voldoende duidelijk en consistent, Model is
nieuw en heeft eigen karakter ten opzichte van tot het
vormgevingserfgoed behorende modellen voor brood
en snacks. Rustic Twist van McCain maakt inbreuk op
het Model: Rustic Twist wekt zelfde algemene indruk
als het Model nu het gaat om langwerpige platte
(aardappel)schijf die om zijn lengteas is geroteerd,
waarbij een duidelijke s-vorm is te zien, niet nodig om
naast Rustic Twists die met de klok meedraaien
(ongeveer 30%) ook gespiegelde variant (ongeveer
40%) en variant zonder draai (ongeveer 30%) te
vergelijken met het Model nu voor inbreuk voldoende
is dat aanzienlijk deel (30%) Rustic Twists
inbreukmakend is en bovendien ook de gespiegelde
variant
eenzelfde
algemene
indruk
wekt.
Belangenafweging verzet zich niet tegen inbreukverbod
voor gehele Europese Unie: duidelijke inbreuk en
McCain was voor introductie Rustic Twist op de
Europese markt op de hoogte van Model Simplot.
(Met dank aan Laura Fresco en Roeland Grijpink ,
HOYNG ROKH MONEGIER)
Overig
Vordering tot vergoeding van schade als gevolg van
verlies van beschikking over domeinnamen verjaard
IEPT20170906, Rb Amsterdam, Bulldog
Verjaring. Vordering tot vergoeding van als gevolg van
verlies van controle over domeinnamen geleden schade
verjaard ex art. 3:310 BW: stelling dat
verjaringstermijn pas is gaan lopen nadat met arrest
(IEPT20121002) kwam vast te staan dat handelen
gedaagde
onrechtmatig
was,
reeds
door
voorzieningenrechter (IEPT20150825) verworpen,
niets aangevoerd dat aanleiding geeft om van vonnis
voorzieningenrechter
en
daar
aangehaalde
jurisprudentie af te wijken, uit stellingen van eiser volgt
bovendien dat hij gedaagde al in 2004 aansprakelijk
heeft gehouden voor de schade. Stelling dat eerder
gevoerde rechtszaken zijn aan te merken als daad van
rechtsvervolging die de verjaring stuiten eveneens
reeds door de voorzieningenrechter afgewezen nu niet
is geprocedeerd over schadevergoeding: ook tegen dit
oordeel geen argumenten ingebracht. Uit ingebrachte
stukken kan weliswaar worden opgemaakt dat eiser
gedaagde aansprakelijk hield voor schade maar niet dat
hij zich daarbij steeds het recht voorbehield om
vergoeding van die schade te vorderen.
(Met dank aan Lars Bakers, Bingh Advocaten)
BERICHTEN
Agenda
B9 15109. PAO-cursus "Actualiteiten Intellectueel
Eigendom" op 13 december 2017
“Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor de juridische
professional,
werkzaam
in
het
intellectueel
eigendomsrecht. De docenten behandelen de laatste
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ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht,
modellenrecht, slaafse nabootsing en octrooirecht. Na
behandeling van de actualiteiten gaan de docenten
dieper in op de gevolgen daarvan voor uw advies- en/of
procespraktijk.
U heeft de mogelijkheid voorafgaand aan de cursus een
casus in te sturen of een vraag te stellen aan de
docenten. Zij bezien vervolgens of zij uw vraag in de te
behandelen onderwerpen kunnen verwerken. Zend uw
casus of vraag per e-mail naar pao@cpo.ru.nl onder
vermelding van de cursustitel.”
B9 15112. Aankondiging VIE/AIPPI Nederland
Young Members bijeenkomst 9 oktober 2017 bij KPN
“Het Young Members initiatief van VIE/AIPPI
Nederland brengt IE Young Professionals (t/m 35 jaar)
samen, waaronder IE advocaten, merkengemachtigden
en (trainee) octrooigemachtigden. De focus ligt op
inhoudelijke en sociale evenementen om zo een
waardevol netwerk op te bouwen.
Na de succesvolle kick-off bij RTL in 2016, nodigen
we je van harte uit voor onze tweede activiteit:
de AIPPI Nederland Young Members bijeenkomst
2017 op maandag 9 oktober bij Koninklijke KPN N.V.
in Den Haag.
Bij KPN komen alle IE rechten samen, zoals
auteursrecht en illegale content, octrooien en
technische standaarden zoals 5G, en bekende merken
zoals ook Telfort, XS4All en Simyo.
Verschillende experts van KPN zullen ons meenemen
in de dynamische telecommarkt en de rol die onder
meer het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht daar
spelen. Uiteraard is tijdens de bijeenkomst voldoende
gelegenheid voor vragen en discussie. Aansluitend is er
natuurlijk een gezellige borrel is om je mede IE Young
Professionals beter te leren kennen.”
Personalia
B9 15113. Nieuw advocatenkantoor in Brussel:
FLINN
FLINN bericht: “Emmanuel Verraes richt met vier
partners FLINN op. FLINN staat voor Fusing Law &
Innovation en is de naam van het pas opgerichte
Brusselse kantoor. Eén van de vijf oprichters is IP,
media- en entertainmentadvocaat Emmanuel Verraes.
Na zijn functie als legal & business affairs director bij
EMI Music en vervolgens The Entertainment Group,
had Emmanuel gedurende 8 jaar zijn solopraktijk in
Brussel. De nieuwe structuur biedt bijkomende
expertise in onder meer distributie en corporate, en
richt zich met haar internationaal team nog meer op
grensoverschrijdende zaken.”
Nieuws
B9 15111. AIPPI - Aankondiging VIE-prijs 2018
AIPPI bericht: “Jaarlijks reikt de vereniging de VIEprijs uit aan een jonge auteur van een publicatie die een
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wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de
kennis en het begrip van het intellectuele
eigendomsrecht
of
het
ongeoorloofde
mededingingsrecht in Nederland
Tijdens het IE Symposium op 14 maart 2018 zal deze
prijs weer worden uitgereikt. Voor de VIE-prijs komen
in aanmerking publicaties die een wezenlijke en/of
vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het
begrip van het intellectuele eigendoms- of het
ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland, door
een auteur die op het moment van publicatie niet ouder
was dan 35 jaar, in het Nederlands of Engels, die
binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking
van de prijs zijn gepubliceerd. Proefschriften komen
niet in aanmerking.”
B9 15118. Abcor: Testarossa vogelvrij? Normaal
gebruik van een merk - bekend merk
Theo-Willen van Leeuwen, Merkenbureau Abcor: “Met
een merk krijgt een bedrijf een monopolie op het
gebruik van die naam. De wetgever heeft echter wel
een aantal randvoorwaarden geformuleerd om dit
gebruik aan banden te leggen. Een belangrijke eis is,
dat een merk na vijf jaar ook echt normaal moet
worden gebruikt.Maar, merken hebben niet het eeuwige
leven. Denk maar aan V&D, Free record Shop, de SRV
wagen etc. Als het merk vijf jaar niet meer normaal
gebruikt is, kan in principe iedereen (die daarbij belang
heeft) de doorhaling hiervan aanvragen. De vraag is
daarom, wat is normaal gebruik en kan nu iedereen
zomaar met een bekend merk aan de haal gaan als dit
merk niet meer wordt gebruikt? Deze vraag staat
centraal in de rechtszaak tegen Ferrari over het merk
TESTAROSSA. Dit artikel is tevens verschenen in de
weekendbijlage van de HDC-kranten.”
Tijdschriften
B9 15110. R.C. Meurkens, Punitive damages ter
handhaving van intellectuele eigendomsrechten
IER 2017/4, p. 256-264: “Onlangs heeft het Hof van
Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) een
belangrijk arrest gewezen over de uitleg van Richtlijn
2004/48/EG betreffende de handhaving van
intellectuele
eigendomsrechten
(hierna:
IEHandhavingsrichtlijn). In de kern draait het in
Stowarzyszenie
“Oławska
Telewizja
Kablowa”/Stowarzyszenie
Filmowców
Polskich
(hierna: OTK/SFP) om effectieve sancties. [...] Het
belang van het arrest OTK/SFP zit in de betekenis van
deze formule voor de handhaving van intellectuele
eigendomsrechten in de Europese Unie. Terwijl het Hof
in recente arresten over de omvang van de
schadevergoedingsplicht bij een inbreuk nog de nadruk
legde op vergoeding van concrete schadeposten,
gederfde winst daaronder begrepen, en geen ruimte liet
voor verdergaande sancties, geeft hij mijns inziens in
OTK/SFP een zekere punitieve invulling aan de
forfaitaire vergoeding. Dit geeft aanleiding te denken
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dat de deur voor punitive damages ter handhaving van
intellectuele eigendomsrechten op zijn minst op een
kier staat.”
B9 15114. Olaf Trojan, The Ministry of Truth
Mediaforum 2017/4, p. 97: “Eén uitbarsting van de
Etna brengt meer C02 in de atmosfeer dan de mensheid
in de laatste 250 jaar heeft geproduceerde Waar of
onwaar? Is dit een vorm van nepnieuws waartegen de
overheid moet optreden? En zo ja, hoe dan? De intrede
van het fenomeen nepnieuws heeft in ieder geval de
discussie over verantwoordelijkheid voor diverse
vormen van onrechtmatige en/of strafbare content doen
oplaaien. En hoewel de Europese Commissie ook op dit
punt een geharmoniseerde Digital Single Market
nastreeft, laat de praktijk een per land versnipperde
aanpak zien. Dat werd met name zichtbaar toen de
Duitse Bundestag op 30 juni 2017 een omstreden wet
aannam, het Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die
socialmediabedrijven als Facehook en I witter verplicht
om manifest illegale content binnen 24 uur na melding
van hun platform te verwijderen. Een soort notice-andtake-down, zoals we die kennen voor hostingproviders.
Echter, met een belangrijke aanvulling. Indien het
socialmediabedrijf niet voldoet aan de verplichting
tijdig te verwijderen, dan kan het Bundesambt für ]ustiz
een boete opleggen van 5 miljoen euro. Dat is niet een
rechter, maar een ambtelijk orgaan”
B9 15116. B.J.H. Braeken, M. Koppenol, X.Y.G.
Versteeg, De rechterlijke toetsing van ACM’s
marktanalyses
Mediaforum 2017/4, p. 98-110: “Voor de lezer die
minder bekend is met marktanalysebesluiten van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM voorheen
OPTA) allereerst een korte schets van het relevante
kader. Op grond van de Telecommunicatiewet (Tw) is
ACM gehouden om eens per drie jaar te onderzoeken
of markten die onderdeel vormen van een door de
Europese Commissie vastgestelde Aanbeveling
relevante markten (Aanbeveling) daadwerkelijk
concurrerend zijn. De eerste stap bestaat uit het
afbakenen van de relevante product- en geografische
markt. Voorts wordt geanalyseerd of één of meerdere
aanbieders beschikken over aanmerkelijke marktmacht
(AMM) op de desbetreffende markt Wanneer dit
onderzoek tot een positief resultaat leidt, kan ACM aan
de betreffende aanbieder verplichtingen opleggen die
ertoe strekken de door ACM vastgestelde
mededingingsproblemen te remediëren. Dergelijke
verplichtingen dienen op grond van artikel 6a.2 lid 3
Tw passend te zijn. Verplichtingen zijn passend indien
zij zijn gebaseerd op de aard van het geconstateerde
mededingingsprobleem en indien zij gelet op de
doelstellingen van artikel 1.3 Tw proportioneel en
gerechtvaardigd zijn.”
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B9 15117. R. Maalderink, De Digitale schandpaal:
maatschappelijk drukventiel of eigenrichting?
Mediaforum 2017/4, p. 111-116: “Loes Reijmer,
Sylvana Simons, Patricia Paay en de Treinplasser:
regelmatig
worden
bekende
en
onbekende
Nederlanders digitaal aan de schandpaal genageld.
Onlangs bepleitte Monica Lewinsky nog dat er
‘eeneinde [moet] komen aan publieke vernedering als
bloedsport’. Deze bijdrage definieert de digitale
schandpaal, onderzoekt welke kenmerken die
schandpaal onderscheiden van andere uitingsvormen en
analyseert de juridische implicaties daarvan.”
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