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VACATURES & ADVERTENTIES
In deze webinar wordt de
Wet
bescherming
bedrijfsgeheimen bespro
ken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De
webinar is van
academisch niveau en
is gericht
op
IE-advocaten, octrooien
merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met
een academische vooropleiding. De webinar duurt 1
uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De
webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te
volgen wanneer het ú uitkomt. Bestellen.
Vanaf heden is de
volledig geactualiseerde
4e herziene druk van het
handboek IE-Beginselen
bij Boek9.nl te koop. In
689 pagina’s zijn de
ontwikkelingen op het
gebied
van
de
intellectuele eigendom tot
1 januari 2019 verwerkt,
waaronder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en de
relevante IE-uitspraken van Hof van Justitie en Hoge
Raad uit 2018, zoals Louboutin v Van Haren over het
rode zoolmerk van Louboutin, Kitkat over inburgering
van een merk en Levola v Smilde over auteursrecht op
smaak.
Meer informatie over IE-Beginselen
© Uitgeverij Boek9 B.V.

Je hebt een voltooide
opleiding
Nederlands
Recht en je hebt het
BBMM
beroepsexamen
met goed gevolg afgelegd.
Je hebt minimaal drie jaar
werkervaring als merkenen modellengemachtigde
en bent toe aan je volgende
stap.
Je
hebt
een
klantgerichte en commerciële houding. Naast het
Nederlands heb je een uitstekende kennis van de
Engelse taal en bij voorkeur ten minste een passieve
kennis van de Duitse en Franse taal. Je bent
nauwkeurig en kunt zelfstandig werken. Je durft
verantwoordelijkheid te nemen en je bent zeker ook een
teamspeler.
Helemaal op de hoogte
zijn van de nieuwe Wet
bescherming
bedrijfsgeheimen? Bestel
dan het boek Wet
Bescherming
Bedrijfsgeheimen uit de
serie
IE-Parlementaire
Geschiedenis.
Dit boek bevat de
parlementaire stukken die horen bij de op 23 oktober
2018 in werking getreden Wet bescherming
bedrijfsgeheimen, inclusief een selectie van de stukken
die horen bij de totstandkoming van de Richtlijn
bedrijfsgeheimen. Met de Wet bescherming
bedrijfsgeheimen is de richtlijn geïmplementeerd en
zijn onder meer de artikelen 1019ia-e Rv
geïntroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt
een artikelsgewijze behandeling.
In het artikelsgewijze deel vindt u per artikel de
totstandkomingsgeschiedenis vanaf het voorstel
Richtlijn bedrijfsgeheimen tot het uiteindelijke artikel
in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
Bestel het boek hier. Meer informatie.
Met
een Boek9+
webabonnement heeft u
toegang tot de op Boek9
gepubliceerde IEPTversies van uitspraken en
de
per
kwartaal
geactualiseerde digitale
webboeken van bij Boek9
uitgegeven publicaties,
voorzien van hyperlinks
naar wetsartikelen en IEPT-rechtspraak. Tevens krijgt
u toegang tot de per deelonderwerp gerubriceerde
uitspraken, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor
merken of handelsnamen, wel of geen inbreuk voor
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octrooien, wel of geen auteursrechtelijk beschermd
werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid
en wel of geen volledige proceskostenveroordeling.
Vanuit de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt
gelinkt naar de desbetreffende pagina’s in de online
handboeken IE-Beginselen en IE-Goederenrecht.
BOEK9 PUBLICATIES
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
€ 270 schadevergoeding voor zonder toestemming
plaatsen van foto van kop-staart botsing
IEPT20190306, Rb Limburg, Foto kop-staart
botsing
Auteursrecht. € 270 schadevergoeding voor
auteursrechtinbreuk door zonder toestemming foto kopstaart botsing te plaatsen op website: aangesloten bij
eigen tarieven fotograaf, richtprijzen Nederlandse
Vakfotografie en Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem.
Geen
schadevergoeding
voor
inbreuk
op
persoonlijkheidsrechten: foto slechts door zeer select
groepje mensen gezien, waardoor niet aannemelijk is
dat eiser door publicatie inkomsten is misgelopen.
€ 843,75 schadevergoeding voor gebruik foto nadat
toestemming was ingetrokken
IEPT20190220, Rb Midden-Nederland, Ingetrokken
toestemming gebruik foto
Auteursrecht. Auteursrechtinbreuk door gebruik foto’s
nadat toestemming was ingetrokken: geen sprake van
onopzegbaar eeuwigdurende licentie en intrekken
toestemming is geen misbruik van bevoegdheid, nu
gedaagde
met
publicatie
foto’s
zonder
naamsvermelding voorwaarde voor toestemming heeft
geschonden. Auteursrechtinbreuk door tekening van
paardenhoef zonder naamsvermelding eiseres als
medeauteur openbaar te maken: eiseres moet worden
beschouwd als medeauteursrechthebbende. € 843,75
schadevergoeding waarbij 25% opslag is gehanteerd
per foto vanwege misgelopen naamsbekendheid:
aansluitend bij tarievenlijst Stichting Foto Anoniem en
compensatie voor inbreuk persoonlijkheidsrechten.
Auteursrechtinbreuk door plaatsen van werkstuk met
foto van legbatterijkippen op website
IEPT20190215, Rb Rotterdam, Foto in werkstuk op
website
Auteursrecht. Procesrecht. Auteursrechtinbreuk door
plaatsen van werkstuk met foto van legbatterijkippen
op website: foto is auteursrechtelijk werk door bewuste,
creatieve keuzes in gebruikte camera(instelling),
invalshoek en belichting en geen sprake van een
incidentele, ondergeschikte verwerking in de zin van
artikel 18a Aw. Totaal € 332,50 schadevergoeding, €
214,00 verhoogd met factor 0,5 voor kosten ter
vaststelling schade en aansprakelijkheid: gezien de
commerciële aard van de website en het aantal
paginaweergaven niet onredelijk geacht en verhoging
redelijk en niet enkel punitief. Geen misbruik van
recht: uitoefenen en handhaven auteursrecht levert als
zodanig
geen
misbruik
van
recht
op.
Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: zeer
eenvoudige en niet-bewerkelijke zaak, hetgeen ook
blijkt uit veelal gestandaardiseerde teksten in de
dagvaarding.
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€ 1440,00 schadevergoeding voor zonder toestemming
plaatsen van zes foto’s ‘dieren in nood’ op website
IEPT20181220, Rb Noord-Holland, K&K BHV &
Brandweer Opleidingen
Auteursrecht. Auteursrechtinbreuk door zes foto’s
zonder toestemming op website te plaatsen: geen
sprake van inline of embedded linken nu de foto’s door
gedaagde vanaf diens eigen server werden getoond en
geen gerechtigd gebruik van citaatrecht aangezien
gehele artikelen inclusief foto’s zijn overgenomen van
de website van RTV Noord-Holland. € 1440,00
schadevergoeding toegekend: aangesloten bij de
gebruikelijke licentievergoeding van € 240,00 per foto.
Gedaagde veroordeeld in artikel 1019h Rv
proceskosten van € 1.884 die billijk worden geacht:
gedaagde heeft gelegenheid gekregen zaak in het
voortraject af te doen maar is daar niet op ingegaan.
Website jheronimusbosch.org maakt geen inbreuk op
(auteurs)recht eiser
IEPT20180912, Rb Amsterdam, Stichting Bosch
Auteursrecht. Vooralsnog geoordeeld dat website A
een gemeenschappelijk goed is van eiser en andere
leden BRCP team. Auteursrecht eiser op website A
onvoldoende aannemelijk, mogelijk sprake van
gemeenschappelijk (auteurs-)recht. Hoe dan ook kan
het BRCP niet worden verboden om ten behoeve van
website B de onder de voormalige samenwerking tot
stand gekomen onderdelen van website A, ook als deze
werken bevat waarvan eiser maker is en zelfs als deze
(deels) auteursrechtelijk beschermd zijn, te kunnen
gebruiken: meegewogen dat BRCP noodgedwongen
website B in de lucht heeft moeten brengen omdat op
vooravond
van
tentoonstelling
nog
geen
overeenstemming was over aanpassing website A,
groot belang BRCP dat website tot 10 maart 2019
(einddatum tentoonstelling) voor publiek beschikbaar
blijft en comparitie bodemprocedure op afzienbare
termijn zal plaatsvinden.
(Met dank aan Lucas de Groot en Nathalie
Noesen, TaylorWessing)
Merkenrecht
Oppositie tegen Beneluxwoordmerk TOLINGO op
grond van Uniewoordmerk TOLINGO afgewezen
IEPT20190312, Hof Den Haag, Tolingo v KNR
Technologies
Merkenrecht. Uniewoordmerk TOLINGO niet normaal
gebruikt voor telecommunicatiediensten (klasse 38):
dat Tolingo klanten via portal in gelegenheid stelt om
ten behoeve van haar vertaaldiensten documenten in de
cloud op te slaan betekent niet dat zij
telecommunicatiediensten aanbiedt. Uniewoordmerk
TOLINGO niet normaal gebruikt voor het ontwikkelen
van software (klasse 42): niet aangetoond dat zij
daadwerkelijk software aanpast, gebruik van software
dat wellicht wordt aangepast wordt aan behoefte klant
© Uitgeverij Boek9 B.V.

Week 12, 18 – 24 maart 2019

niet gelijk te stellen met ontwikkelen van software als
dienst. Wel normaal gebruik voor vertaaldiensten
(klasse
41).
Geen verwarringsgevaar
tussen
Uniewoordmerk TOLINGO voor vertaaldiensten
(klasse 41) en Beneluxwoordmerk TOLINGO voor
telecommunicatie en het overbrengen van gegevens
(klasse 38) en technische diensten met betrekking tot
telecommunicatieapparatuur en computersoftware
(klasse 42): diensten hebben andere aard, ander
doelpubliek, vereisen andere know how en hebben
andere wijze van levering.
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx Advocaten)
B9 15679. Beroep op uitputting flessen Bacardi faalt
ook voor Hof van Beroep Brussel
Merkenrecht. Arrest van het Hof van Beroep Brussel.
Bacardi stelt dat Alcimex inbreuk maakt op haar
merkenrecht door het verhandelen van flessen die niet
met haar toestemming binnen de EER op de markt zijn
gebracht. Alcimex beroept zich op de uitputting van de
merkrechten van Bacardi.
Het Hof van beroep oordeelt dat Alcimex ten onrechte
aanvoert dat Bacardi moet aantonen dat de goederen
initieel op de markt werden gebracht buiten de EER,
dat deze vervolgens in de EER werden ingevoerd en in
het verkeer gebracht, dat deze goederen uitsluitend
voor de extra-communautaire markt bestemd waren en
dat enkel wanneer hiervan het bewijs wordt geleverd,
er sprake kan zijn van een merkinbreuk. Het Hof
oordeelt - na een uitgebreide bespreking van de
rechtspraak van het Hof van Justitie - dat een omkering
van de bewijslast inzake de uitputting slechts aan de
orde is wanneer de toepassing van de in principe
geldende bewijsregels ertoe zou leiden dat er een reëel
gevaar bestaat dat de nationale markten worden
afgeschermd wanneer de beweerde inbreukmaker zelf
moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of
met diens toestemming in de EER in de handel zijn
gebracht. Er is niet bewezen dat hier een reëel gevaar
voor bestaat, waardoor geen gegronde reden bestaat om
af te wijken van de principes inzake de bewijsregeling
voor wat betreft de uitputting. Alcimex slaagt niet in
deze bewijsopdracht.
Nu sprake is van gebruik in het economisch verkeer,
van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde
waren als deze waarvoor het merk werd ingeschreven
en dat afbreuk doet aan de functies van het merk, wordt
inbreuk aangenomen.
(Met dank aan Alexis Fierens, DLA Piper)
IE-Goederenrecht
Geen inbreuk op auteursrecht of exploitatierecht op
software wegens geldig gebruiksrecht
IEPT20190313, Rb Oost-Brabant, Allgeier v GAC
IE-Goederenrecht. Naar welk recht de vraag
beantwoord moet worden of het Duitse Allgeier
rechthebbende is van software waarop beweerdelijk
inbreuk wordt gemaakt kan in het midden blijven:
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Allgeier is ofwel rechthebbende van de auteursrechten
op de software (Nederlands recht) dan wel
rechthebbende van de exclusieve en volledige
exploitatierechten op de software (Duits recht). GAC
maakt geen inbreuk op het auteursrecht of
exploitatierecht van Allgeier nu zij een geldig
gebruiksrecht heeft op grond van een niet beëindigde
overeenkomst met een failliete vennootschap:
faillissement raakt overeenkomst naar Duits recht niet
rechtstreeks maar geeft curator een keuzerecht om de
overeenkomst niet na te komen, curator heeft hiervan
geen gebruik gemaakt, omstandigheid auteursrechten of
exploitatierechten op de software ná het faillissement
zijn overgegaan op Axol en daarna Allgeier maakt dit
niet anders.
(Met dank aan Luuk Jonker, Holla Advocaten)
Publicatie
Oordeel dat herhalen van uitzending ‘Op de vlucht’
niet onrechtmatig is bekrachtigd
IEPT20190312, Hof Arnhem-Leeuwarden, RTL
Publicatie. Uitzending “Op de vlucht” niet
onrechtmatig: betreft feitelijk een herhaling van
uitzending 8 mei 2014 met toegevoegde korte epiloog
over uitkomst hoger beroep, betreft ernstige
zedendelicten, waardoor sprake is van misstand die de
samenleving raakt, vanwege ernst van strafbare feiten
moet appellant daarover herhaalde aandacht
verwachten en dulden, steun in het feitenmateriaal,
rekening
gehouden
met
privacy
appellant.
Toegevoegde epiloog leidt niet tot ander oordeel. Dat
RTL appellant niet om reactie heeft gevraagd
rechtvaardigt geen beperking uitingsvrijheid RTL.
Onvoldoende onderbouwd dat bedreigingen appellant
in penitentiaire instelling gevolg zijn van herhaalde
uitzending in 2015.
(Met dank aan Bertil van Kaam, Van Kaam)
Overige
Geen 1019h Rv proceskostenveroordeling ondanks
dat verkeerde partij is gedagvaard
IEPT20190205, Rb Midden-Nederland, Geen
veroordeling proceskosten
Procesrecht. Eiseres heeft de verkeerde partij
gedagvaard nu geen sprake is van vereenzelviging van
rechtspersonen en wordt niet-ontvankelijk verklaard:
gedaagde voert de handelsnaam en het logo niet en is
evenmin beheerder of exploitant van de website onder
de domeinnaam en geen misbruik identiteitsverschil.
Eiseres niet veroordeelt in de proceskosten ex art.
1019h Rv: gedaagde heeft onjuiste informatie verstrekt
hetgeen aan gedaagde is toe te rekenen.
BERICHTEN
Opinie
© Uitgeverij Boek9 B.V.
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B9 15680. Henk Westbroek: Alle dertien goed in Sena
Performers Magazine (1, 2019)
Column in SPM (1, 2019): “Het getal 13 is een
ongeluksgetal. Het was dus vragen om mediastilte toen
in Europa een nieuwe online-wetgeving bedacht werd
die ‘Artikel 13’ heet. Het internet werd een
miljardenindustrie en de grote spelers lobbyden zich
met hun megawinsten suf om te bevorderen dat het
internet ‘een veilige haven’ bleef. Enfin, er is in Europa
nu bijna beklonken dat stelen niet langer mag en dat
auteurs en uitvoerenden recht hebben op ‘een fair
share’, een redelijke vergoeding.”
Nieuws
B9 15678. Akkoord tussen Parlement en Raad over
betere bescherming van klokkenluiders
Persbericht Europa.eu: “De EU onderneemt actie om
klokkenluiders in een groot aantal sectoren een
gedegen bescherming te bieden.
De ambassadeurs van de lidstaten bij de EU hebben
vandaag het akkoord bevestigd dat de onderhandelaars
van het Roemeense voorzitterschap en het Europees
Parlement op maandag 11 maart hebben bereikt over de
richtlijn
betreffende
de
bescherming
van
klokkenluiders.
Volgens de nieuwe regels moeten organisaties (zowel
particuliere als openbare) over veilige kanalen
beschikken voor het melden van onregelmatigheden,
zowel intern als aan overheidsinstanties. Ook krijgen
klokkenluiders gedegen bescherming tegen represailles,
en moeten nationale instanties burgers deugdelijk
informeren en overheidsfunctionarissen leren hoe zij
met klokkenluiders moeten omgaan.
“Klokkenluiders zijn belangrijk voor een goed
functionerend,
op
de
rechtsstaat
gebaseerd,
democratisch bestel. Daarom moeten wij hun in de hele
Unie sterke bescherming bieden. Wij mogen niet van
mensen verwachten dat zij hun reputatie of hun baan op
het spel zetten wanneer zij onwettig gedrag naar buiten
brengen.” Tudorel Toader, Minister van Justitie van
Roemenië.
[...]”
B9 15681. On Demand Webinar: Wet Bescherming
Bedrijfsgeheimen - 1 opleidingspunt
Vanaf vandaag is de webinar Wet Bescherming
Bedrijfsgeheimen hier te bestellen.
In deze webinar wordt de Wet bescherming
bedrijfsgeheimen besproken door Dick van Engelen
(hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur
Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en
is gericht
op
IE-advocaten, octrooien
merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met
een academische vooropleiding. De webinar duurt 1
uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. Op
een willekeurig moment in de webinar wordt
een codewoord genoemd. Aan het eind van de webinar
wordt het vragenlijst wachtwoord getoond. Vermeld
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het codewoord in de vragenlijst en beantwoord de drie
vragen voor het behalen van het opleidingspunt. De
webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te
volgen wanneer het ú uitkomt.
Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de webinar Wet
bescherming bedrijfsgeheimen hier. Na de bestelling
ontvangt u binnen één werkdag de video, het
cursusmateriaal en de factuur. Na betaling van de
factuur,
het
goed
beantwoorden
van
de
vragenlijst (welke eenmaal kan worden herkanst) en het
opgeven van het juiste codewoord ontvangt u binnen
drie werkdagen een certificaat van deelname.
Wilt u op de hoogte blijven van onze webinars? Schrijf
u dan hier in om als eerste een bericht te ontvangen
wanneer een nieuwe webinar beschikbaar is.
B9 15682. Nieuwsblog TechnologIE, privacy en recht
Uit het persbericht: “Wil je op de hoogte blijven van de
actuele
ontwikkelingen
omtrent
technologie,
intellectuele
eigendom,
privacy
en
recht?
Masterstudenten Internet, Intellectuele eigendom en
ICT-recht zijn in samenwerking met de Vrije
Universiteit Amsterdam een nieuwsblog gestart waarop
wekelijks artikelen worden geplaatst. Denk hierbij aan
een analyse van het privacybeleid van één van de meest
gebruikte hardloopapps, een uiteenzetting van art. 13
van de nieuwe DSM richtlijn of een beschouwing over
de
laatste
uitspraak
van
de
Duitse
mededingingsautoriteit over Facebook.”
B9 15683. Wikipedia in aantal landen op zwart uit
protest tegen nieuwe Auteursrechtrichtlijn
Tweakers
bericht:
"De
Wikipedia-sites
van
Denemarken, Duitsland, Slowakije en Tsjechië zijn
donderdag op zwart gegaan. Dit is uit protest tegen de
Europese copyrightrichtlijn waar het Europese
Parlement dinsdag 26 maart over stemt. De
Nederlandse pagina is nog toegankelijk.
Uit de verklaring van de Duitse Wikipedia-site blijkt
het om een actie van de auteurs te gaan. Volgens de
auteurs zou de voorgestelde hervorming het vrije
internet ernstig kunnen beperken. Internetplatforms
zouden straks 'fout- en misbruikgevoelige' uploadfilters
moeten invoeren om preventief inbreuk op het
auteursrecht van gebruikers te voorkomen.
Daarmee verwijzen de gebruikers naar artikel 13 van de
geplande richtlijn. Dat artikel maakt websites of
platforms in gevallen juridisch verantwoordelijk voor
mogelijke
copyrightinbreuken
van
gebruikers.
Websites moeten in dat geval hun best doen om
toestemming te krijgen voor het plaatsen van content en
inbreukmakende content moet zo snel mogelijk worden
verwijderd. Het nogmaals uploaden van deze berichten
en bestanden moet dan worden voorkomen. [...]”
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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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