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VACATURES & ADVERTENTIES

BOEK9 PUBLICATIES

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.
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Vonnis over serie “De Maatschap” bekrachtigd
IEPT20170124, Hof Amsterdam, De Maatschap
Auteursrecht.
Kop
staart
arrest:
vonnis
voorzieningenrechter
van
6
januari
2017
(IEPT20170106) bekrachtigd.
Verbouwing Naturalisgebouw in strijd met
persoonlijkheidsrechten architect
IEPT20170125, Rb Den Haag, Naturalis
Auteursrecht. Sloop Darwin House niet onrechtmatig:
niet in strijd met artikel 25 Aw en geen misbruik van
bevoegdheid door o.m. noodzaak tot uitbreiding,
waarvoor gebouw moet worden gesloopt, geringe
architectonische waarde gebouw en mogelijkheid
gebouw te documenteren. Uitbreiding Naturalisgebouw
geen wijziging/aantasting ex artikel 25 sub c of d Aw.
Verbouwing Naturalisgebouw in strijd met artikel 25(1)
aanhef en onder d Aw: wezenlijke aantasting door
verdwijnen belangrijke auteursrechtelijke kenmerken
ontwerp eiser. Artikel 25(1) aanhef en onder d Aw
biedt geen ruimte voor belangenafweging: ontleend aan
artikel 6bis BC en wetgever heeft niets anders voor
ogen gestaan dan artikel 6bis BC te implementeren.
Verbouwing reeds gestart: zaak verwezen naar rol
omtrent uitlaten over (on)wenselijkheid oplegging
verbod tot (verdere) verbouwing Naturalis gebouw.
(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen)
Auteursrecht op logo komt eenmanszaak ex artikel 8
Aw niet toe
IEPT20161220, Rb Rotterdam, Flippin Burgers v
Web Vloed
Auteursrecht. Handelsnaamrecht. X komt het
auteursrecht op het logo niet toe ondanks dat hij het
logo als eerste openbaar heeft gemaakt zonder Y als
maker: artikel 8 Aw is niet van toepassing op
eenmanszaak. Y heeft X geen exclusief gebruikersrecht
verleend: tussen X en Y was afgesproken dat Y ook de
foodtruck met daarop het logo zou exploiteren. Y moet
gebruik handelsnaam Flippin’ Burgers staken: Y erkent
dat handelsnaamrecht bij X ligt en door gebruik van Y
van de handelsnaam voor zijn foodtruck is er sprake
van verwarringsgevaar. Geen onrechtmatig handelen Y
ten aanzien van de website: Y heeft contactgegevens
van X weer teruggezet en inloggegevens verstrekt.
Geen sprake van onrechtmatig handelen ten aanzien
van de facebookpagina: facebook pagina op eigen
initiatief van Y aangemaakt.
Inbreuk op auteursrecht PostNL door verkoop valse
postzegels
Procesrecht. Auteursrecht. Onrechtmatige daad.
Schade. Hof komt terug op beslissing om
deskundigenbericht te gelasten. Inbreuk op auteursrecht
PostNL nu vast is komen te staan dat door appellant
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verkochte postzegels vals zijn. Sprake van
onrechtmatig handelen en bestuurdersaansprakelijkheid
appellant. Voorschot schadevergoeding van € 90.000
toegewezen, zaak verder verwezen naar schadestaat.
Merkenrecht
B9 14779. Conclusie A-G tot afwijzing hogere
voorziening EUIPO
Merkenrecht. Hogere voorziening tegen het arrest van
het Gerecht EU van 4 juni 2015, waarin het Gerecht
oordeelde dat het EUIPO niet had voldaan aan de
verplichting om het onderscheidend vermogen van het
merk te onderzoeken met betrekking tot elk van de
waren of diensten, of ten minste met betrekking tot elk
van de categorieën die deze waren of diensten konden
vormen. Het EUIPO stelt nu dat het Gerecht moet
worden vernietigd, omdat (1) het Gerecht ten onrechte
de mogelijkheid van een globale motivering zou
hebben beperkt tot het geval waarin de waren en
diensten homogene categorieën vormen en (2) dat het
EUIPO een het EUIPO een ruimere opvatting van het
begrip „homogeniteit” in het kader van de globale
motivering had moeten hanteren. De A-G geeft het Hof
in overweging om de hogere voorziening af te wijzen.
Geen inbreuk marketingmateriaal toiletverfrissers
IEPT20170120, Rb Den Haag, Scentsible v Reckitt
Merkenrecht.
Auteursrecht.
Niet-ingeschreven
gemeenschapsmodel. Slaafse nabootsing. Oneerlijke
handelspraktijken.
In het midden kan blijven of Reckitt inbreuk heeft
gepleegd op marketingmateriaal: spoedeisend belang
ontbreekt, inbreuk reeds gestaakt. Geen merkinbreuk
POO POURRI: merk gering onderscheidend vermogen
en overeenkomst met V.I.Poo is gering vanwege plek
overeenkomend element binnen het merk. Geen
auteursrecht op productformat: elementen binnen
format zijn onvoldoende uitgewerkt om in combinatie
gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te
komen. Geen bescherming op niet-ingeschrevenmodelrechtelijke
grondslag:
totaalindrukken
verschillen. Beroep op slaafse nabootsing strandt:
format komt niet voor auteursrechtelijke bescherming
in aanmerking . Geen onrechtmatig profiteren
inspanningen
Scentsible
vanwege
ontbreken
spoedeisend
belang.
Geen
misleidende
handelspraktijken Reckitt: niet aannemelijk gemaakt
dat Reckitt bij consument verwarring zaait met
betrekking tot afkomst producten.
(Met dank aan Gregor Vos en Rutger Stoop, Brinkhof)
B9 14780. Woordmerk Cariphy deels nietig
Merkenrecht. Cancelation Divison EUIPO oordeelt dat
het woordmerk Cariphy deels nietig is, namelijk voor
de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven in
de klassen 9 (software), 41 (opleiding en ontspanning),
42 (ontwerpen en ontwikkelen software) en 44
(medische diensten).
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De nietigheidsactie is gebaseerd op het oudere
Beneluxwoordmerk karify en was ingesteld tegen alle
waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
Het merk wordt echter niet nietig verklaard voor de
waren en diensten die niet (in een zekere mate) gelijk
zijn aan het oudere Beneluxmerk.
De merken zijn visueel en auditief identiek. De letters
k/c en f/ph worden vaak hetzelfde uitgesproken. Er
sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek
voor de waren en diensten die identiek zijn, hetzelfde
zijn, of tot in zekere mate overeenstemmen.
(Met dank aan Janneke Wilzing, de Merkplaats)
Procesrecht - IPR
Plaats schadebrengende feit niet plaats waar
uitsluitend financiële schade op bankrekening is
ingetreden
IEPT20160616, HvJEU, Universal Music
Procesrecht. IPR. Plaats waar schadebrengende feit
zich heeft voorgedaan is niet de plaats in een lidstaat
waar de schade is ingetreden wanneer die schade
uitsluitend bestaat uit financieel verlies dat rechtstreeks
intreedt op bankrekening verzoeker en rechtstreekse
gevolg is van onrechtmatige gedraging die zich heeft
voorgedaan in een andere lidstaat. Gerecht waar geschil
aanhangig is gemaakt moet bij toetsing bevoegdheid
krachtens Brussel 1bis Vo alle ter beschikking staande
gegevens in aanmerking nemen, inclusief betwistingen
verweerder.
Rechthebbende kan betaling van tweemaal de
passende vergoeding vorderen
IEPT20170125, HvJEU, Stowarzyszenie
Procesrecht. Nationale regeling volgens welke
rechthebbende van een inbreukmaker hetzij vergoeding
van de door hem geleden schade kan verlangen
rekening houdend met alle passende aspecten van het
concrete geval, hetzij – zonder dat hij de feitelijke
schade hoeft aan te tonen – betaling kan vorderen van
tweemaal de passende vergoeding die verschuldigd zou
zijn geweest indien toestemming was verleend om het
betrokken werk te gebruiken niet in strijd met artikel 13
Handhavingsrichtlijn.
Publicatie – Privacy
Artikel NRC over banden brancheorganisatie
podologen met Noorse broeders vindt voldoende steun
in het feitenmateriaal
IEPT20170119, Rb Overijssel, LOOP v NRC
Publicatie. Artikel NRC strekkende dat de
brancheorganisatie voor podologen LOOP financiële
banden heeft met kerkgenootschap de Noorse broeders
vindt voldoende steun in het feitenmateriaal. Uit
materiaal blijkt dat eiser 4 over bestuurszaken van
LOOP met leden van de Noorse broeders heeft
gesproken. Leden van de Noorse broeders werken
gratis voor LOOP waarnaar het vermeende salaris naar
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de Noorse broeders gaat. Uit het artikel blijkt niet dat
eiser 3 en 4 zich heimelijk verrijken, maar dat eiser 4
zich voor het leven heeft benoemd als voorzitter en
hiervoor een vergoeding krijgt, volgt wel uit het
feitenmateriaal. Dat eiser 4 en zijn broer door justitie
als verdachten zijn aangemerkt in een strafzaak blijkt
eveneens uit het beschikbare feitenmateriaal. Uit het
feitenmateriaal blijkt ook voldoende dat de aangesloten
podologe declaratiesoftware opgelegd zouden krijgen
en dat eiser 4 en de Noorse broeders hierbij geldelijk
gewin zouden hebben. NRC heeft met artikel bijdrage
geleverd aan publieke debat, hoofdrolspelers zijn
publieke figuren. NRC heeft in voldoende mate hoor en
wederhoor toegepast en voldoende zorgvuldigheid
betracht.
(Met dank aan Emiel Jurjens en Jens van den Brink,
Kennedy Van der Laan)
BERICHTEN
Artikelen en opinies
B9 14777. European Copyright Society General
opinion on the EU Copyright reform package
Uit de opinie: “Lack of ambition
Despite its ambitious overarching goal and key
objectives, as stated (inter alia) in the preamble of the
proposed DSM Directive, the Commission’s reform
package does not seem to reflect an overall vision of
the future of EU copyright law, and fails to deliver on
its promise of wholesale copyright reform. The
copyright package proposes only piecemeal solutions,
leaving the existing – already fragmented and partly
outdated – copyright acquis intact. […]
Private ordening
Two of the three newly proposed mandatory exceptions
are subject to private ordering. The proposed text and
data mining exception (art. 3(1)) applies only where a
research organization has “lawful access” to the
database. Thus, the exception can effectively be denied
to certain users by a right holder who refuses to grant
“lawful access” to works or who grants such access on
a conditional basis only. Moreover, this deference to
private ordering allows publishers to price TDM into
their subscription fees. However, many research
organisations will not be able to acquire licences for all
databases that are relevant for a TDM research project.
Even more problematic is art. 4(2), according to which
the availability of “adequate licences” alone may trump
the exception for teaching activities, be it directly
(denial of licence) or indirectly (by establishing
excessive and unfair licensing terms that cannot be met
by the teaching institution). […]”
Nieuws
B9 14778. Merkaanvraag voor “KEEP AMERICA
GREAT”
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Patently-O bericht: “Predicting success in his effort to
MAKE AMERICA GREAT AGAIN, President Donald
Trump has filed a new trademark application –
focusing on his 2020 presidential campaign. The new
slogan: KEEP AMERICA GREAT.
The intent-to-use registration application for the mark
KEEP AMERICA GREAT was filed on January 18,
2017 on behalf of the Delaware Corporation known as
“Donald J. Trump for President, Inc.,” Headquartered
in Trump Tower, New York. Attorney of record is
Patrice Jean of Hughes Hubbard. [...]”
Nieuws
B9 14782. Fisher-Price spant zaak aan wegens
octrooi-inbreuk elektrische kinderauto's
IPWatchdog bericht: “On Tuesday, January 17th,
children’s toy maker Fisher-Price Inc. of East Aurora,
NY, filed a patent infringement suit against bicycle
distributor Dynacraft BSC, Inc. of American Canyon,
CA. At issue in the case is a series of patents covering
electronic speed control technologies used in batterypowered ride-on products marketed by Dynacraft. The
patent infringement suit has been filed in the U.S.
District Court for the District of Delaware (D. Del.).”
B9 14783. Melania Trump start merkenrecht
procedure
Above the law bericht: “Melania Trump is gearing up
for a battle over her good name and use of her image in
her native Slovenia. It seems a cottage industry has
popped up, placing her name and visage — without
authorization — on a slew of products, in the hopes of
monetizing a vague connection to the First Lady.”
B9 14785. Inbreuk auteursrecht Forever 21?
The Fashion Law bericht: “Forever 21 has filed suit,
accusing multiple other retailers of copying its designs.
That is right; according to its complaint, which was
filed in United States District Court for the Central
District of California, the Los Angeles-based fastfashion giant, claims that California corporations, C
Luce (doing business as TCEC), and Cornerstone
Apparel (doing business as Papaya Clothing), along
with a number of other parties, (collectively, the
defendants) copied one of its “original designs.”
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Dit boek geeft in 281 pagina’s een overzicht en samenvatting van de in 2015 gewezen uitspraken –
zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake
van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IEvermogensrecht, IE-handhaving en IE en internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde
rechter).
De voor de praktijkjurist, het onderwijs en onderzoek relevante uitspraken worden op een
handzame manier ontsloten en met een duidelijk overzicht van de per deelonderwerp van belang
zijnde uitspraken van het Hof van Justitie, de Hoge Raad en de verschillende gerechtshoven en
rechtbanken.

Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar het volgende rechtspraakoverzicht ontvangt

In 631 pagina’s beschrijft Dick van Engelen het voor Nederland geldende IE-recht. Ook de nieuwe
Merkenrichtlijn en de per 23 maart 2016 in werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn
hierin verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1 januari 2016.
In dit boek wordt het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit een Europees en internationaal
perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als vertrekpunt.
Na een bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt per IE-recht ingegaan op
de voor dat recht belangrijkste ‘W’-vragen: wat wordt beschermd, wat is de beschermingsomvang,
welke handelingen zijn inbreukmakend, welke handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende,
wat is de beschermingsduur, en welke internationale regels zijn van toepassing.
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen.
Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele
eigendom tot 1 januari 2016 verwerkt, inclusief de per 23 maart 2016 in werking tredende
Uniemerkenverordening.
In dit boek staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten centraal. Systematisch wordt in
kaart gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status
van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen
beoordelen.
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen
Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

