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Geactualiseerd
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en
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VACATURES & ADVERTENTIES
Vanaf mei 2018 kan
geen organisatie er meer
omheen:
nieuwe
Europese
wetgeving
voor het verwerken van
persoonsgegevens
(AVG) brengt dan een
wagonlading
nieuwe
eisen waaraan u moet
voldoen. Worstelt u met een goede aanpak? Vraagt u
zich af wat uw stakeholders verwachten? Met Collectie
Privacy heeft u online toegang tot hoogwaardige
uitgaven als Module Privacy, Computerrecht en Tekst
& Commentaar Telecommunicatie en Privacyrecht.
Daarmee vindt u snel en eenvoudig alle correcte en
actuele informatie die u nodig heeft om aan de nieuwe
wetgeving te voldoen. Bestel direct.
Geactualiseerd
tot
1
oktober 2017. Bevat een
selectie van IE-wetten, verdragen
en
verordeningen, waaronder
de
nieuwe
Uniemerkenverordening,
die van toepassing is vanaf
1 oktober 2017.

Dit webinar biedt u de
unieke gelegenheid om
tijdens uw lunchpauze
online
te
worden
bijgepraat over de laatste
jurisprudentie op het
gebied
van
het
intellectuele
eigendom.
Prof. mr. Th.C.J.A. van
Engelen praat u in één uur
‘live’ bij waarbij u tevens gelegenheid heeft om via de
chat vragen te stellen. Na afloop bent u weer helemaal
‘up to date’. Inclusief cursusmateriaal.
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).
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
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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 panEuropean 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.

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
€ 2.100 schadevergoeding voor publicatie 2 foto’s
Auteursrecht. Schade. Eiser auteursrechthebbende op
betrokken foto’s: eigen en oorspronkelijk karakter en
stempel van de maker door keuzes m.b.t.
brandpuntafstand, positionering [P], belichting,
compositie, scherptediepte en kadering. Toezending
foto’s aan [P] op diens verzoek betreft geen
toestemming
voor
verveelvoudiging
en/of
openbaarmaking foto’s. Schadevergoeding € 2.100
voor publicatie 2 foto’s, gelet op in de branche
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gehanteerde tarieven is schadevergoeding
bovenmatig of ongebruikelijk.

niet

WD Groep niet gerechtigd om op te treden tegen
vermeende inbreuk op auteursrecht op CMS Flat
Flamingo
IEPT20170816, Rb Gelderland, WD Groep v
Schuman Incasso
Auteursrecht. Procesrecht. Overeenkomst. WD Groep
niet gerechtigd om op te treden tegen vermeende
inbreuk op auteursrecht van Arda Investments op CMS
software Flat Flamingo: rechtbank gaat er van uit dat
auteursrecht nog bij maker(s) ligt nu geen akte is
overgelegd, Arda Investments kan derhalve geen
volmacht aan WD Groep geven om te handhaven.
Reconventionele vordering tot afgifte broncode Flat
Flamingo - zoals deze draait in door WD Groep
ontwikkeld programma Twiga - en overdracht beheer
daarvan toegewezen: Schuman Incasso maakt
contactuele aanspraak op afgifte broncodes waarmee zij
vrijelijk over Twiga kan beschikken, niet in geschil dat
zij zonder Flat Flamingo niet vrijelijk over Twiga kan
beschikken, onvoldoende onderbouwd dat Flat
Flamingo van contractuele regeling is uitgezonderd.
Eiser kan geen aanspraak maken op auteursrecht op
vertaling Duits lied
IEPT201703101, Rb Oost-Brabant, Vertaler zonder
Auteursrecht
Auteursrecht. Eiser kan geen aanspraak maken op
auteursrecht op de vertaling van Duits lied: voor zover
eiser al aanspraak kan maken op auteursrecht heeft hij
dit overgedragen aan Buma en Stemra, bovendien is bij
verlenen toestemming voor vertaling bedongen dat
eiser geen aandeel in het auteursrecht zou verkrijgen.
Merkenrecht
Oppositie Nederlandse Energiemaatschappij tegen
inschrijving
beeldmerk
Nederlandse
Internet
Maatschappij terecht afgewezen
IEPT20170321, Hof Den Haag, NLE v NIM
Merkenrecht.
Oppositie
Nederlandse
Energiemaatschappij tegen inschrijving beeldmerk
Nederlandse Internet Maatschappij terecht afgewezen.
Geen sprake van enige overeenstemming met
beeldmerk
3
waardoor
soortgelijkheid
en
onderscheidend vermogen niet hoeven worden
onderzocht: teken bestaat uit felle contrasterende
kleuren en doet denken aan een stopbord, terwijl
beeldmerk bestaat uit een aantal cirkels met zachter in
elkaar overlopende kleuren dat doet denken aan een
dartbord. Geen verwarringsgevaar met beeldmerk 2:
visuele overeenstemming door uit drie woorden
bestaand woordelement dat zich op ongeveer gelijke
afstand van een daarvoor geplaatste cirkel bevindt, deze
is echter gering nu cirkels afwijken en woorden
Nederlandse en Maatschappij algemene benamingen
zijn, zeer geringe auditieve overeenstemming door
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afwijking in meest bepalende woord, geen
begripsmatige overeenstemming nu Nederlandse
Maatschappij algemeen begrip is en de diensten
afwijken, geen begripsmatige overeenstemming nu
Nederlandse Maatschappij algemeen begrip is en de
diensten afwijken, vanwege bestaan (zeer) geringe
overeenstemming had Bureau soortgelijkheid waren en
verwarringsgevaar moeten onderzoeken, gelet op
geringe overeenstemming kan verwarringsgevaar
echter alleen worden aangenomen als merk 2 een (zeer)
groot onderscheidend vermogen heeft, hier is geen
sprake van. Geen verwarringsgevaar met beeldmerk
1:teken wijkt meer af van merk 1 dan van merk 2 door
plaatsing woordelement zodat overeenstemming
geringer is, merk niet gebruikt sinds 2010 waardoor
onderscheidend vermogen niet groter kan zijn dan bij
merk 2.
‘Coin pocket strip’ van Calvin Klein maakt geen
inbreuk op merk en auteursrecht Diesel
IEPT20171116, Rb Den Haag, Diesel v CK
Merkenrecht. Auteursrecht. Procesrecht. ‘Coin pocket
strip’ van Calvin Klein (CK-strip) niet gelijk aan of
overeenstemmend met ‘coin pocket strip’-beeldmerk
van Diesel: onderscheidend vermogen beeldmerk indien geldig - beperkt nu coin pocket gebruikelijke
plaats is voor decoratie/merkteken, onderscheidend
vermogen met name gelegen in diagonale richting label
en - in mindere mate - in contrasterende kleur en lage
plaatsing label, diagonale richting en lage plaatsing
ontbreken bij CK-strip. Op vergelijkebare gronden is
ook van auteursrechtinbreuk geen sprake nu
totaalindrukken voldoende verschillend zijn: hooguit
beperkte beschermingsomvang, meest onderscheidende
trek – de diagonale richting – is niet overgenomen en
bovendien is ontlening onvoldoende onderbouwd nu
niet onaannemelijk is dat CK-strip doorontwikkeling
betreft van haar oude strip. Proceskosten Calvin Klein
aan de hand van maximum indicatietarief voor complex
kort geding vastgesteld op € 25.000 in plaats van
gevorderd bedrag van € 93.000: kort geding niet
dermate
complex
dat
hogere
vergoeding
gerechtvaardigd is.
Bij opeising Uniemerk mag nationaal recht worden
toegepast indien het om niet in artikel 18 GMeV
geregelde situatie gaat
IEPT20171123, HvJEU, Benjumea Bravo de
Laguna v Torras Ferrazzuolo
Merkenrecht. Bij de opeising van het eigendom op een
Uniemerk mag nationaal recht worden toegepast indien
de betrokken situatie niet een onder artikel 18 GMeV
vallende situatie betreft.
Geen inbreuk op Multivac-merken
IEPT20171006, Rb Den Haag, Multivac
Procesrecht. Merkenrecht. Auteursrecht. Voldoende
spoedeisend belang, geen stilzitten: niet gebleken dat
Multivac eerder machines heeft aangetroffen in
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toestand die gevaar met zich meebrengt en niet
gebleken dat zij eerder op hoogte was van
parallelimport, uit sommatie 14 juli 2014 blijkt niet dat
Multivac handelen MK Gilze (blijvend) toelaatbaar
achtte. Geen spoedeisend belang bij verzet tegen
klantspecifiek wijzigen, nu daar in 2014 niet (verder)
tegen is opgetreden. Onvoldoende belang bij oplegging
verbod inzake parallelimport: opgave gedaan, inbreuk
erkend en staking toegezegd. Ontmantelen, schoon
maken, opnieuw opbouwen en vervangen van
slijtonderdelen, ook als dit geen oorspronkelijke
Multivac-onderdelen
niet
inbreukmakend.
Onvoldoende onderbouwd dat aangetroffen machines
door MK Gilze in (onveilige) toestand zijn gebracht.
Aanpassen maatvoering mal niet inbreukmakend:
gebeurt op dusdanige wijze dat machine blijft voldoen
aan voor die machine al geldende veiligheidseisen.
Geen merkinbreuk door suggestie economische band:
MK Gilze gerechtigd Multivac-merken te gebruiken,
nu Multivac zich niet tegen alle wijzigingen van de
Multivac-machines kan verzetten, toevoeging eigen
naam MK Gilze nodig om duidelijk te maken dat
machines door haar zijn gereviseerd. Niet aannemelijk
gemaakt op welke manier tekst op website MK Gilze
suggestie van commerciële band wekt. Gebruik label
”Pro Selection” maakt geen inbreuk op Multivacmerken. Geen auteursrechtinbreuk Multivac-software:
MK Gilze wijzigt niet de Multivac-software, maar
vervangt de compact flash card (CFC) met CFC van
andere Multivac-machine.
Handelsnaamrecht
Horecagelegenheid Brothers Weert maakt inbreuk op
handelsnaam Brothers
IEPT20171103, Rb Midden-Nederland, Brothers v
Brothers Weert
Handelsnaamrecht. Horecagelegenheid Brothers Weert
maakt inbreuk op handelsnaam horecagelegenheid
Brothers: Brothers is niet beschrijvend en geniet grote
landelijke bekendheid, kenmerkende onderdelen
handelsnamen stemmen volledig overeen nu
toevoeging ‘Weert’ niet kenmerkend is, overlap in
werkgebied nu klanten Brothers uit het hele land
komen, ondernemingen van gelijke aard nu omvang
activiteiten niet ter zake doet, aannemelijk dat publiek
zal denken dat Brothers Weert een nevenvestiging van
Brothers is.
Modelrecht
Aantal modellen voor “Fluid distribution equipment”
voorshands nietig
IEPT20170915, Rb Den Haag, Toi-Toys v Tinnus
Onrechtmatige daad. Modelrecht. Auteursrecht.
Slaafse nabootsing. Wapperen met octrooiaanvraag
tegen afnemer van Toi-Toys onrechtmatig. Model 0001
voor “Fluid distribution equipment” voorshands nietig
op grond van techniekexceptie: positionering rietjes op
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koppelstuk, vorm en lengte rietjes, vormgeving
waterballonnen en gebruik van elastiekjes technisch
bepaald. Model 0003, 0006 en 0007 op gelijke gronden
model 0001 voorshands nietig. Door Tinnus
aangedragen alternatieve vorm (Easymaxx) ten op
zichte van model 0001 doet niet aan ongeldigheid af:
uiterlijke verschillen te verklaren zijn door technische
verschillen en niet door vormgevingskeuzes.
Waterbombs tonen voldoende onderscheid met overige
ingeroepen modellen. Bunch O Balloons gelet op
oordeel over modelrecht niet auteursrechtelijk
beschermd. Geen slaafse nabootsing: Toi-Toys mag
elementen Bunch O Balloons, die alle technisch
bepaald zijn overnemen. Geen wapperverbod, wel
rectificatie: serieuze dreiging van wapperen ontbreekt
door
tussen
Tinnus
en
Zuru
gesloten
licentieovereenkomst.
Publicatie
Item over ‘s lands bekendste burenruzie moet van
website EenVandaag worden verwijderd
IEPT20171009, Rb Midden-Nederland, Avrotros
Publicatie. Uitzending EenVandaag van Avrotros over
terroriserende buurman schendt eer en goede naam
eiser: in de uitzending zijn feitelijke onjuistheden
vermeld, is geen enkele kritische vraag gesteld en is
bewust afgezien van hoor en wederhoor. Gehele item
dient van website gehaald te worden: beroep op
archieffunctie van Avrotros verzet zich niet tegen
toewijzing nu overgrote deel uitzending onrechtmatig
is.
Artikel over man die in Turkije is aangehouden
wegens
sympathieën
Gülenbeweging
niet
onrechtmatig
IEPT20170926, Hof Arnhem-Leeuwarden, De
Persgroep
Publicatie. Publicatie artikel over Nederlandse man van
Turkse afkomst die in Turkije is aangehouden in
verband met sympathieën voor de Gülenbeweging niet
onrechtmatig: geen aannemelijk verband tussen al
tijden bestaande dreiging en perspublicaties,
aanhangers Erdogan waren reeds bekend met situatie
[geïntimeerde].
Your Hosting bij verstekvonnis veroordeeld om
gegevens van domeinnaamhouder te verstrekken aan
eiser
IEPT20170313, Rb Overijssel, VVDWG v Your
Hosting
Privacy. Your Hosting bij verstekvonnis veroordeeld
om gegevens van houder domeinnaam woestegrond.nl
te verstrekken aan eiser die handelt onder de naam De
Woeste
Grond:
het
gevorderde
komt
de
voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond
voor.
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6 maanden gevangenisstraf voor smaad en laster op
website en Twitter
IEPT20171122,
Hof
Arnhem-Leeuwarden,
Gevangenisstraf smaadschriften
Publicatie. Strafrecht. 6 maanden onvoorwaardelijke
gevangenisstraf voor publiceren laster, smaadschriften
en eenvoudige belediging op website en twitter: sprake
van schending redelijke termijn waarbinnen deze
strafzaak in hoger beroep zou moeten zijn afgedaan.
Gezien aard en ernst van de feiten, de stelselmatigheid
van handelen van verdachte en lange periode waarin
strafbare feiten plaatsvonden is de gevangenisstraf
onvoorwaardelijk.
Uitlatingen waarin eiser zou zijn bestempeld als
afperser niet onrechtmatig
IEPT20171115,
Rb
Rotterdam,
Somalische
Journalist
Publicatie. Uitlatingen waarin eiser als afperser zou
zijn bestempeld - voor zover deze inderdaad door
gedaagde zijn geuit - niet onrechtmatig: naam eiser niet
genoemd, uitlatingen genoegzaam onderbouwd met
verklaringen van Somalische journalistenvereniging en
Somalische minister, omstandigheid dat verklaringen
deels van recentere datum zijn dan gestelde uitlatingen
ontneemt niet de kracht aan die onderbouwing en geen
feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit de
feitelijke onjuistheid van de beschuldigingen blijkt.
Procesrecht
Zekerheidstelling van € 30.000 voor proceskosten
IEPT20171108, Rb Den Haag, Bacardi v Pure
Handling
Procesrecht. Zekerheidstelling door statutair in
Liechtenstein gevestigd Bacardi Limited toegewezen:
uitzondering art. 224 (2) sub b Rv niet van toepassing;
geen (mede) woonplaats in Zwitserland aangenomen.
Uit Hummel v Nike arrest (IEPT20170518) volgt niet
dat (neven)vestigingsplaats – dat aanknopingspunt voor
bevoegdheid kan zijn - tevens is aan te merken als
woonplaats in de zin van EVEX-verdrag of artikel 224
Rv. Geen verhaal in Nederland (art. 224 (2) sub c):
toezegging Bacardi Nederland dat zij kosten Bacardi
Limited zal voldoen ontoereikend. Bedrag voor
zekerheidsstelling op € 30.000 vastgesteld: gelet op
mogelijke complexiteit zaak en de indicatietarieven.
Zaak doorverwezen naar voorzieningenrechter Rb
Den Haag
IEPT20170915, Rb Amsterdam, Toi-Toys v Tinnus
Bevoegdheidsincident. Modelrecht. Vzgr onbevoegd
m.b.t. vorderingen die zien op gestelde (niet) inbreuk
op Gemeenschapsmodelrechten en daarmee verknochte
overige stellingen/vorderingen. Uitleg art. 90 GMoV:
‘rechterlijke instanties’ die naar nationaal recht
(absoluut en relatief) bevoegd zijn mogen ook over
Gemeenschapsmodel oordelen voor nationale territoir,
maar alleen Gemeenschapsmodelrechtbanken hebben
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bevoegdheid
voor
de
gehele
Gemeenschap.
Wapperverbod is vordering volgens artikel 81 GMoV
(en artikel 3 Uitvoeringswet), dat onder exclusieve
bevoegdheid Haagse (voorzieningen)rechter valt:
stelling dat onrechtmatig wordt gehandeld door
wapperen ziet op vraag of inbreuk wordt gemaakt op
Gemeenschapsmodelrecht, bij reguliere inbreuk is ook
sprake van beslissing over onrechtmatig handelen en
wetgever heeft ‘alle vorderingen’ van artikel 81 GMoV
in
exclusieve
bereik
van
de
Haagse
(voorzieningen)rechter gebracht.
Executiegeschil over exhibitie m.b.t. inbreuk op
Hennessy-merken
IEPT20171027, Rb Den Haag, LB11 v Hennessy
Executiegeschil. Verbod executiemaatregelen te treffen
m.b.t. IEPT20170707, wanneer LB11 uitvoering heeft
aan executiebevel conform de werkwijze van ”Voorstel
LB11” voor zover tot uitgangspunt wordt genomen de
uit de Prijslijsten 1 en 2 af te leiden transacties in de
periode 1 maart 2016 tot en met 30 april 2016.
Rechtbank verklaart zich onbevoegd op grond van
forumkeuze voor Landgericht Stuttgart
IEPT20171108, Rb Amsterdam, Bsur v Daimler
Jurisdictie. Procesrecht. Rechtbank verklaart zich in
incident onbevoegd om kennis te nemen van hoofdzaak
over vermeende auteursrechtinbreuk: Landgericht
Stuttgart heeft vastgesteld dat forumkeuze voor haar
rechtbank rechtsgeldig is en zich exclusief bevoegd
verklaard kennis te nemen van het geschil.
Proceskosten aan de hand van indicatietarieven voor
incidenten in IE-bodemzaken begroot op € 1.000 in
plaats van gevorderd bedrag van € 30.000: gaat om
eenvoudig incident.
€ 500.000 aan dwangsommen verbeurd voor niet
verwijderen restanten artikel op Facebook
IEPT20170928, Rb Noord-Holland, Artikelen
Moeder Vaatstra
Executiegeschil. Publicatie. Geen dwangsommen
verbeurd i.v.m. rectificatie op website eiser: gedaagde
heeft nagelaten eiser tijdig en expliciet te waarschuwen.
€ 500.000 aan dwangsommen verbeurd voor nog op
Facebook zichtbare openingszinnen van artikel dat had
moeten worden verwijderd: nog zichtbare zinnen
kunnen worden geïnterpreteerd als van gedaagde
afkomstig en door haar als aanstootgevend worden
ervaren, eiser had Facebookposts eenvoudig kunnen
verwijderen.
Overig
Concurrent in eerdere winkelpand Bruna niet in strijd
met concurrentiebeding franchiseovereenkomst
IEPT20170905, Rb Gelderland, Bruna
Franchising. Concurrentiebeding. Gedaagde partij niet
in strijd met het in de franchiseovereenkomst bepaalde
concurrentiebeding gehandeld: gedaagde niet in strijd
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met franchiseovereenkomst betrokken bij concurrent in
oorspronkelijke winkelruimte Bruna en niet
aannemelijk dat het bedrijf van gedaagde Bruna
concurrentie aandoet met hetzelfde assortiment als
waarvoor Bruna ten tijde van de franchising
toestemming voor verkoop had gegeven.
Is het kunst of kan het weg?
IEPT20170621, Rb Zeeland-West-Brabant, Motel
Brabant
Overeenkomsten.
Motel
Brabant
op
grond
bruikleenovereenkomst
of
bewaarovereenkomst
aansprakelijk voor de als gevolg van de onmogelijkheid
tot teruggave van het kunstwerk geleden schade: enkele
tijdsverloop onvoldoende om te mogen vertrouwen dat
de wil van eiser erop was gericht de eigendom van het
kunstwerk prijs gegeven. € 250,00 schadevergoeding:
door gebruik vergankelijk materiaal aannemelijk dat
waarde kunstwerk na 28 jaar gering zal zijn en niet is
gebleken dat werken van eiser gewild zijn.
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