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IP World Summit, formerly
known as Global Patent
Congress, is a one-stop
shop for IP leaders offering
a mix of thought provoking
and practical sessions now
covering a range of
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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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adressen waar zij het niet mee eens zijn om geen
dwangsommen te verbeuren.
(Met dank aan Robin van Kleeff, Hoyng Rokh
Monegier)
Merkenrecht
Geen verwarringsgevaar tussen woordmerk “SINA”
en teken “SITA”
IEPT20170913, Rb Den Haag, SINA v SITA
Merkenrecht.
Geen
verwarringsgevaar
tussen
Benelux/internationaal woordmerk “SINA” en teken
“SITA”. Relevant publiek: mensen met een
achtergrond in Islamitische culturen in delen van
Afrika en Azië, zoals Afghanistan, Iran en Pakistan.
Groot
begripsmatig
verschil
tussen
Benelux/internationaal woordmerk “SINA” en teken
“SITA”: “Sina” is naam bekende Islamitische
geleerde/filosoof, terwijl “Sita” meisjesnaam is en
naam van de bekende vrouw van Rama uit
mythologisch verhaal. Begripsmatig verschil weegt niet
op tegen fonetische en visuele overeenstemming
vanwege grote mate van oplettendheid van het publiek.
(Met dank aan Carel Erasmus, AdvocatenvanOranje)
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
The Pirate Bay geblokkeerd totdat in bodemprocedure
over blokkade is beslist
IEPT20170922, Rb Den Haag, Brein v Ziggo XS4ALL
Auteursrecht. Blokkade The Pirate Bay totdat in
bodemprocedure hierover is beslist. Brein heeft
spoedeisend belang: nieuwe feiten voorgedaan na arrest
hof Den Haag (IEPT20140128), voldoende voortvarend
gehandeld door uitspraak HvJEU af te wachten en twee
maanden later kort geding aanhangig te maken.
Voorzieningenrechter stemt oordeel af op vonnis
rechtbank (IEPT20120111) aangezien arrest hof Den
Haag (IEPT20140128) grotendeels achterhaald is.
Blokkade proportioneel: in vonnis Rb belangen
abonnees providers en Brein meegenomen, steun in
oordeel
A-G
Szpunar
bij
arrest
HvJEU
oordeel
rechtbank
over
(IEPT20170614),
proportionaliteit blokkade kracht gewonnen nu blijkens
arrest HvJEU naast “art work” ook uitgewisselde
werken zelf “mededeling aan publiek” betreffen,
waardoor providers als tussenpersoon moeten worden
aangemerkt ex 26d Aw en 8(3) Arl en de “minder
doorgewinterde internetter” zal minder eenvoudig op
de website van The Pirate Bay terecht kunnen komen,
hetgeen voorshands voldoende is in licht van UPC
Telekabel-arrest (IEPT20140327). Dwangsommen
gematigd en gemaximeerd door mogelijkheid dat
providers worden gedwongen zekere voor het onzekere
te nemen en tot blokkering over te gaan van IP-

B9 15125. EUIPO: model LAMZAC the Original
geldig
Modelrecht.
Hirams
Trade
stelt
dat
het
Gemeenschapsmodel van Fatboy voor de “Chaise
longues” nietig moet worden verklaard, omdat het
technisch bepaald zou zijn, niet nieuw is en eigen
karakter zou ontberen.
Verzoekster heeft niet aangetoond dat het model
technisch bepaald is. De door verzoekster ingediende
octrooiregistratie is niet vertaald. Hoewel de “roller
closure”, “tubular shape” en “plain surface” van het
bestreden model betrekking hebben op de veilige
sluiting van de lounger en de mogelijkheid om erop te
liggen, is niet aangetoond dat deze elementen enkel
vanwege deze functies aanwezig zijn.
Ook de nieuwheidsaanval faalt. De door verzoekster
genoemde oudere modellen wijken op een aantal
punten af van het aangevallen model. Het aangevallen
model heeft volgens het EUIPO eigen karakter,
vanwege een aantal verschillen met de oudere
modellen.
(Met dank aan Jacqueline Schaap en Patty de Leeuwe,
Visser Schaap & Kreijger)
Beneluxwoord-/beeldmerk “ExcluFloorS” niet louter
beschrijvend voor exclusieve vloeren
IEPT20170913, Rb Gelderland, ExcluFloorS v
Exclu-Floors
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad
.Beneluxwoord-/beeldmerk “ExcluFloorS” niet louter
beschrijvend (artikel 2.28(1)(c) BVIE voor exclusieve
vloeren: “exclu” is geen woord in Nederlands en
Engels en geen gebruikelijke afkorting van woord
“exclusief”, sprake van verassende en ongebruikelijke
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samenstelling. Merk heeft onderscheidend vermogen
door verrassende en ongebruikelijke samenstelling,
verschillende grafische elementen zoals combinatie
woord “ExcluFloorS” met toevoegingen “with” en
“you’ll get more” waardoor een slagzin ontstaat,
lettertypes en weergave in twee kleuren groen.
Verwarringsgevaar tussen Beneluxwoord-/beeldmerk
“ExcluFloorS” en teken “Exclu-Floors: zeer grote
overeenstemming en verschillen ondergeschikt.
Domeinnamen van Exclu-Floors maken inbreuk op
merkenrecht ExcluFloorS door gebruik “anders dan ter
onderscheiding van waren of diensten” in de zin van
artikel 2.20(1)(d) BVIE: geen geldige reden, leidt tot
verwarringsgevaar
en
afbreuk
onderscheidend
vermogen en reputatie van het merk. Geen
handelsnaaminbreuk: niet aangetoond dat Exclu-Floors
effectief op de Nederlandse markt actief is onder de
handelsnaam “Exclu-Floors”. Geen onrechtmatige
daad: onvoldoende bijkomende omstandigheden
gesteld.
(Met dank aan Iris Jansen en Arnoud Martens, Van
Benthem & Keulen)
Merkenrecht (GEU)
Teken “QD” beschrijvend als afkorting van
“quantum dot”
Merkenrecht. Beroep tegen de weigering tot
inschrijving van woord teken ‘QD’, voor waren en
diensten van klasse 9 (televisies, mobiele telefoons,
tablets, computers etc.)
Het beroep wordt verworpen. Het woordteken ‘QD’ is
beschrijvend. De afkorting kan staan voor verschillende
zaken, maar de meest voorkomende, wat blijkt uit
verschillende
websites
waarbij
de
afkorting
daadwerkelijk gebruikt wordt in het werkveld, is
“quantum dot”. Quantum dot is een type beeldscherm
technologie dat voornamelijk gebruikt wordt bij
televisies, monitoren en mobiele apparaten. Het
argument dat “QD” ook als afkorting gebruikt kan
worden voor andere woorden, moet worden verworpen
doordat in ieder geval één andere afkorting (quantum
dot) de karakteristiek van de betreffende goederen
aanduidt.
Kwekersrecht (GEU)
“Plantenras “Oksana” niet nieuw”
IEPT20170713, GEU, Boomkwekerij van Rijn-de
Bruyn v CPVO
Kwekersrecht. Beroep tegen weigering tot inschrijving
van het plantenras “Oksana”.
Het beroep wordt verworpen. Het ras “Oksana” is niet
nieuw in de zin van artikel 10 van de
Gemeenschapskwekersrechtverordening. De Kamer
van Beroep mocht oordelen dat het kandidaatras en het
oudere ras “Nojabrskaja” identiek waren.
Het kandidaatras was voor de aanvraagdatum van het
kwekersrecht aan het zogenaamde Dresden-Pillnitz
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Institute beschikbaar gesteld. Verzoekster heeft niet
kunnen
bewijzen
dat
dit
enkel
voor
onderzoeksdoeleinden was en het instituut het ras niet
mocht exploiteren (hetgeen de nieuwheid niet zou
hebben aangetast).
Octrooirecht
Beroep op Specifiek Mechanisme faalt
IEPT20170915, Rb Den Haag, Allergan v Orifarm
Procesrecht. Octrooirecht. Spoedeisend belang: geen
feiten of omstandigheden dat Allergan in eerder
stadium van verhandeling Poolse Botox-producten door
Orifarm op de hoogte was (of behoorde te zijn). Duitse
vonnis tussen zelfde partijen niet beslissend voor
onderhavige kort geding: is slechts voorlopig oordeel,
vordering in onderhavige procedure op nadere
informatie gebaseerd die in Duitse procedure niet in
geding was. Zaak niet aangehouden tot uitspraak
Overlandesgericht: geen gevaar voor tegenstrijdige
uitspraken nu in Duitse procedure voorlopige
voorziening in Duitsland wordt gevorderd en in
onderhavige procedure voorlopige voorziening voor
Nederland. Beroep op Specifiek Mechanisme faalt
waardoor geen bescherming aan EP 858 kan worden
ontleend t.a.v. parallelimport Poolse Botox-producten:
onvoldoende aannemelijk dat op peildatum geen
bescherming kon worden verkregen voor tweede
medische indicatie octrooi in Polen.
(Met dank aan Gerard van der Wal en Timme Geerlof,
Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten)
Octrooi voor waterkoelingssysteem voor PC's niet
nieuw en niet inventief
IEPT20170920, Rb Den Haag, Asetek v Cooler
Master
(Met dank aan Rien Broekstra, Brinkhof)
Octrooirecht. Beroep op prioriteitsdocument US 924
faalt: hoewel in US 924 is geopenbaard dat de pomp
een impeller (schoepenwiel) bevat, kan de vakman
géén aanwijzing vinden dat de impeller geplaatst is in
een afzonderlijke uitsparing van de kanalen in het
reservoir, zoals geclaimd in EP 771. Conclusie 1 niet
nieuw: alle conclusiekenmerken worden in figuur 7 van
Chinese gebruiksmodel “Lin” geopenbaard. Conclusie
2 niet inventief ten opzichte van Lin: onvoldoende
weersproken dat het algemene vakkennis van
gemiddelde vakman is dat het aanbrengen van
oneffenheden in een oppervlak waarlangs een vloeistof
stroomt, zorgt voor werveling in de vloeistof en
daarmee voor een verbeterde overdracht. Deze kennis
vloeit ook voort uit WO 415 dat door geen geldig
beroep op prioriteit tot stand van techniek is gaan
noemen.
(Met dank aan Rien Broekstra, Brinkhof)
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Procesrecht
Veroordeling werkelijke proceskosten na intrekken
kort geding
IEPT20170913, Rb Amsterdam, De Meeuw v Wasa
Procesrecht.
Auteursrecht.
Voorzieningenrechter
veroordeelt De Meeuw in werkelijke proceskosten
Wasa na intrekken kort geding door De Meeuw. Geen
compensatie: kort geding zonder nadere motivering
door De Meeuw vlak voor de zitting ingetrokken en
aannemelijk dat Wasa verweer volledig had voorbereid.
Zaak aangemerkt als eenvoudig ‘kort geding’.
Proceskosten begroot op € 9.894,00.
(Met dank aan Micheline Don, De Grave De Mönnink
Spliet Advocaten)
Cassatieberoep in zaak teeltrechten gladiolenrassen
verworpen (artikel 81 lid 1 RO)
IEPT20170922, HR, Gladiolen
Procesrecht. Kwekersrecht. Cassatiemiddel faalt: op
grond van art. 81 lid 1 RO behoeft dit geen motivering
nu het middel niet noopt tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of
rechtsontwikkeling.
BERICHTEN
Kamerstukken
B9 15121. Wijziging van Uitvoeringsreglement EOV
“De Raad van Bestuur van de Europese
Octrooiorganisatie heeft op 29 juni 2017 in
overeenstemming met artikel 33, eerste lid, onderdeel
c, van het Verdrag een Besluit (CA/D 6/17)
aangenomen
tot
wijziging
van
het
Uitvoeringsreglement bij het Verdrag. De Engelse en
de Franse tekst1) van het Besluit luiden als volgt:
[…]
Article 1
Paragraph (b) of Rule 27 of the Implementing
Regulations to the EPC shall be amended as follows:
“(b) without prejudice to Rule 28, paragraph 2, plants
or animals if the technical feasibility of the invention is
not confined to a particular plant or animal variety;”
Article 2
Rule 28 of the Implementing Regulations to the EPC
shall be amended as follows:
1. The current text shall become paragraph 1 (a) to (d).
2. The following new paragraph 2 shall be added:
“(2) Under Article 53(b), European patents shall not be
granted in respect of plants or animals exclusively
obtained by means of an essentially biological
process.”
Article 3
This decision shall enter into force on 1 July 2017.
Rules 27 and 28 EPC as amended by Articles 1 and 2
of this decision shall apply to European patent
applications filed on or after this date, as well as to
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European patent applications and European patents
pending at that time.”
B9 15123. Brief Minister van Buitenlandse Zaken
over wijziging BVIE
“Met het Protocol, dat hierbij ter goedkeuring wordt
aangeboden, is het BVIE op een aantal punten
aangepast waardoor het Benelux-Gerechtshof (hierna:
BenGH) voortaan de enige bevoegde instantie wordt
voor beroepen tegen beslissingen van het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en
tekeningen of modellen) (hierna: BBIE).
Bij het Protocol hoort een door de partijen bij het BVIE
gezamenlijk
overeengekomen
en
vastgestelde
Gemeenschappelijke memorie van toelichting, die als
bijlage bij deze toelichtende nota is gevoegd1. De
Gemeenschappelijke memorie van toelichting omvat
onder andere gegevens over de totstandkoming van het
Protocol en een artikelsgewijze toelichting. In deze
toelichtende nota wordt daarom volstaan met een
samenvatting op de hoofdpunten van het Protocol.”
Nieuws
B9 15122. Boek9 is vernieuwd
Onze website is vernieuwd. Het oude onderscheid in
kolommen tussen IEPT-rechtspraak en nieuwsberichten
is komen te vervallen. In plaats hiervan hebben wij
onze homepage ruimer opgezet en is er een menu
toegevoegd, waarmee u bijvoorbeeld direct naar
rechtspraak per rechter, jaar en onderwerp kunt
navigeren.
Indien u gebruik maakt van Boek9+ kunt u uw oude
inloggegevens blijven gebruiken. U dient wel opnieuw
in te loggen. Indien u uw wachtwoord bent vergeten, is
het mogelijk om via deze link een nieuw wachtwoord
aan te vragen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons
opnemen via redactie@boek9.nl.
Tijdschriften
B9 15124. E. Thijssen, Erwin Angad-Gaur: Nog
weinig verschil na twee jaar auteurscontractenrecht
Sena Performers Magazine 3, 2017: “Twee jaar
geleden
werd
na
een
lange
lobby
het
Auteurscontractenrecht, een wettelijke bescherming
van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten,
ingevoerd. Nederland liep ver achter bij de ons
omringende landen. In Frankrijk, Duitsland en België
werden de Auteurswet en de Wet op de naburige
rechten al jaren eerder aangepast. De nieuwe wet,
beloofde toenmalig staatssecretaris Fred Teeven, zou
na vijf jaar geëvalueerd worden, met een
tussenevaluatie na tweeënhalf jaar. Wat is, met de
tussenevaluatie in aantocht, de tussenstand? Is de
contractpraktijk werkelijk verbeterd? En zo niet,
waarom niet?”
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Kamerstukken
B9 15127. Beantwoording Kamervragen over betalen
door data te delen
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van
Economische Zaken en de Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie over betalen door data te delen
en de verkoop van consumentendata aan bedrijven en
de overheid (ingezonden 27 juli 2017).
Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken)
(ontvangen 7 september 2017).
“[...]
In
ons
bestaande
systeem
van
consumentenbescherming is het van belang dat de
consument zelf kan beslissen of hij een product of
dienst gratis of met korting aanschaft, op voorwaarde
dat hij helder en volledig geïnformeerd wordt als er
voorwaarden worden gesteld aan de aanschaf zoals het
delen van gegevens. De consument moet op basis van
volledige en begrijpelijke informatie kunnen beslissen
of hij wel of niet bereid is op die voorwaarden een
product of dienst aan te schaffen. Daarnaast zijn
gegevens die kunnen worden herleid tot een
identificeerbaar
persoon
(persoonsgegevens)
beschermd
door
de
Wet
bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Met ingang van 25 mei 2018
wordt de Wbp vervangen door de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Uit de Wbp
en de AVG volgt dat persoonsgegevens alleen mogen
worden verwerkt wanneer hiervoor een in die wet dan
wel verordening genoemde rechtsgrond aanwezig is,
zoals ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.
[...]”
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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.
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