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VACATURES & ADVERTENTIES
In verband met uitbreiding
van de sectie Intellectuele
Eigendom,
IT-recht en
Privacy van ons kantoor in
Arnhem zijn wij op zoek
naar een gedreven advocaatstagiair(e)
met
een
commerciële instelling.
We vinden het belangrijk
dat je gedurende je advocaat-stage kennismaakt met
alle pijlers van de IE/IT/Privacy sectie en in brede zin
ervaring opdoet. Je gaat dus werken met verschillende
collega’s. Jouw patroon wordt mr. Joost Becker, die
veel IE-recht doet.

Met het boek Rechtspraak
Intellectuele Eigendom –
2018 ontvangt u in 455
pagina’s een overzicht en
samenvatting van de in
2018 gewezen uitspraken
op
het
gebied
van
intellectuele
eigendomsrechten,
aangevuld met oneerlijke
concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-Handhaving en
internationaal privaatrecht. De uitspraken zijn
gerubriceerd per deelonderwerp, zoals wel of geen
verwarringsgevaar voor merken of handelsnamen en
wel of geen inbreuk voor octrooien. Zo bent u in een
keer helemaal bij!
Bestel € 36,45 (€ 39,00 incl. btw)
Meer informatie over Rechtspraak Intellectuele
Eigendom - 2018
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In deze webinar wordt de
ontwikkelingen op het
gebied van licenties in
faillissement aan de hand
van de arresten Nebula
(IEPT20061103), Berzona
(IEPT20140711),
Credit
Suisse (IEPT20180323) en
Curatoren v Verhuurder
(IEPT20181109) van de Hoge Raad besproken door
Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De
webinar is van
academisch
niveau
en
is gericht
op
IEadvocaten, octrooien
merkengemachtigden,
rechters en praktijkjuristen met een academische
vooropleiding. De webinar duurt 1 uur en levert 1
juridisch opleidingspunt op.
Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de webinar Licenties in
Faillissement hier.
De volledig geactualiseerde
7e herziene druk van het
handboek IE-Goederenrecht,
bijgewerkt tot 1 januari
2019, is verschenen bij
Boek9.nl. In de nieuwe druk
wordt onder meer behandeld
de nieuwe Wet bescherming
bedrijfsgeheimen die op 23
oktober 2018 in werking is getreden. In 2018 is er ook
veel gebeurd op het gebied van faillissement bij
verleende licenties, nu de Hoge Raad zich hier expliciet
over heeft uitgesproken in de arresten Credit Suisse v
Jongepier qq (IEPT20180323) en Curatoren v
verhuurder (IEPT20181109). Het handboek gaat
uitvoerig in op de impact van deze arresten op de
praktijk. Verder is rechtspraak aangevuld met de
relevante uitspraken van 2018.
- Paperback € 36,45 (€ 39,00 incl. btw)
- Ebook € 28,93 (€ 35,00 incl. btw)
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
octrooien, wel of geen auteursrechtelijk beschermd
werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid
en wel of geen volledige proceskostenveroordeling.
Vanuit de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt
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gelinkt naar de desbetreffende pagina’s in de online
handboeken IE-Beginselen en IE-Goederenrecht.
BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Geen toestemming van auteur vereist bij gebruik werk
bij verslaggeving van actuele gebeurtenissen

Week 31, 29 juli t/m 4 augustus 2019

IEPT20190729, HvJEU, Spiegel Online v Volker
Beck
Auteursrecht. Auteursrechtrichtlijn brengt geen
volledige harmonisatie van de beperkingen en excepties
tot stand. Europese grondrechten kunnen geen
rechtvaardiging bieden voor niet in de richtlijn
genoemde
beperkingen
of
restricties.
Belangenafweging tussen auteursrechten en rechten die
worden beschermd door de uitzonderingsbepalingen
moet volkomen in overeenstemming zijn met de door
het Handvest gewaarborgde fundamentele rechten:
noch uit Handvest, noch uit de rechtspraak van het Hof
vloeit voort dat een IE-recht onaantastbaar is en daarom
absolute bescherming moet genieten. Artikel 5 lid 3 sub
c van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 verzet tegen een
nationale regeling die de toepassing van de beperking
of restrictie beperkt tot situaties waarin het niet
redelijkerwijs mogelijk is om vooraf te verzoeken om
toestemming voor het gebruik van een beschermd werk
met het oog op de verslaggeving over actuele
gebeurtenissen. Verwijzing door middel van een
hyperlink naar een bestand dat afzonderlijk kan worden
geraadpleegd, valt onder citaatrecht. Een werk wordt
geacht “reeds op geoorloofde wijze voor het publiek
beschikbaar te zijn gesteld” in de zin van het citaatrecht
wanneer het in de betrokken specifieke vorm reeds met
toestemming van de rechthebbende of op grond van een
gedwongen of wettelijke licentie voor het publiek
toegankelijk is gemaakt.
Informatievrijheid en persvrijheid kunnen geen
rechtvaardiging bieden voor niet in de richtlijn
genoemde beperkingen en restricties van het
auteursrecht
IEPT20190729, HvJEU, Funke Medien v Duitsland
Auteursrecht. Militaire verslagen die zuiver
informatieve documenten zijn waarvan de inhoud
volledig wordt bepaald door de hierin vervatte
informatie en dus een louter technische functie hebben
zijn niet auteursrechtelijk beschermd: creatieve geest
niet op oorspronkelijke wijze tot uitdrukking gebracht
en geen resultaat dat een eigen intellectuele schepping
vormt. Artikel 5 lid 3 sub c Auteursrechtrichtlijn brengt
geen volledige harmonisatie van de draagwijdte van de
daarin vervatte beperkingen of restricties tot stand.
Discretionaire bevoegdheid wel in meerdere opzichten
beperkt: discretionaire bevoegdheid moet worden
uitgeoefend binnen de door het Unierecht opgelegde
grenzen, discretionaire bevoegdheid mag niet dusdanig
worden gebruikt dat afbreuk wordt gedaan aan
doelstellingen Richtlijn, discretionaire ruimte ook
afgebakend door artikel 5 lid 5 van de Richtlijn,
lidstaten moeten tot slot een juist evenwicht tussen de
verschillende door de rechtsorde van de Unie
beschermde grondrechten verzekeren. De in artikel 11
van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie neergelegde informatievrijheid en persvrijheid
kunnen geen rechtvaardiging bieden voor niet in
Richtlijn genoemde beperkingen en restricties van het
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auteursrecht. Nationale rechter moet zich bij
belangenafweging tussen de uitsluitende rechten van de
auteur en de in de uitzonderingsbepalingen bedoelde
rechten van de gebruikers van beschermd materiaal
baseren op een uitleg die volkomen in
overeenstemming is met de door het Handvest
gewaarborgde fundamentele rechten.
Inbreuk op kantinetafel en afvaltafel in sloophout van
Piet Hein Eek
IEPT20190724, Rb Noord-Holland, Piet Hein Eek
Auteursrecht. Kantinetafel in sloophout, afvaltafel in
sloophout, kantinetafel wit en eiken stoel in sloophout
auteursrechtelijk beschermd: productieproces en
gebruikte hulpstoffen als vernieuwend aan te merken,
niet goed denkbaar dat een ander, onafhankelijk van
Eek bij het maken van een dergelijk werk tot precies
hetzelfde resultaat zou komen. Kantinetafel [D] c.s. en
gepubliceerde afbeeldingen zijn verveelvoudiging van
kantinetafel in sloophout: met name door parketlegging
in verschillende tinten als motief voor tafelblad, vorm
van de staanders en plaats waar de poten onder het blad
zijn bevestigd. Afvaltafel [D] c.s. verveelvoudiging van
afvaltafel in sloophout: door toegepaste mozaïek als
motief voor tafelblad, kleurgebruik, vorm van de
staanders en plaats waar de poten onder het blad zijn
bevestigd. Geen inbreuk op kantinetafel wit:
rechthoekige vorm, dikte en robuustheid van het blad
zijn zodanig gemeengoed geworden voor houten tafels
dat voor overeenstemmende totaalindruk zichtbaar zou
moeten zijn dat beweerd inbreukmakende tafel is
gemaakt van sloophout, overeenstemming kan op
grond van overgelegde foto’s niet worden vastgesteld.
Onvoldoende zeker of sprake is van inbreuk op eiken
stoel van sloophout: geen goede foto’s overgelegd van
stoel [D] c.s. en geen originele producten getoond. [D]
c.s. veroordeeld tot winstafdracht van € 2.427,66.
Individuele beoordeling vereist voor vaststelling dat
tandartspraktijken geen mededeling aan publiek doen
IEPT20190724, Rb Amsterdam, KNMT v Buma
Auteursrecht. KNMT ontvankelijk volgens artikel
3:305a BW (collectieve actie): sprake van
gelijksoortige belangen, nu door KNMT beoogde
vaststelling dat geen enkele praktijk een vergoeding
verschuldigd
is,
ongeacht
de
individuele
omstandigheden, voor iedere praktijk van belang is,
voldaan aan overige eisen artikel 3:305a BW.
Individuele beoordeling vereist voor vaststelling dat
iedere tandheelkundige praktijk in Nederland geen
mededeling aan het publiek doet en dus geen
vergoeding aan Buma verschuldigd is: door variërende
aantallen patiënten, werkzame personen, oppervlakte
en soort muziekgebruik kan niet zonder meer iedere
tandheelkundige praktijk in Nederland met die in arrest
SCF v Del Corso (IEPT20120315) kan worden
gelijkgesteld. KNMT heeft niet voldaan aan stelplicht:
geen feiten of omstandigheden aangevoerd die
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individuele beoordeling m.b.t. individuele praktijken
mogelijk maken.
Inbreuk op klein deel IE-rechten betreffende
sierradenlijn JF Blossom
IEPT20190718, Rb Den Haag, JF Blossom v
Yehwang
IE-Goederenrecht. Auteursrecht. Modelrecht. Slaafse
Nabootsing. JF Blossom rechthebbende van eventueel
op sieraden rustende intellectueel eigendomsrechten:
voldoende onderbouwd dat sieraden door ontwerper
voor JF Blossom zijn ontworpen, indien en voor zover
JF Blossom op het moment van dagvaarden niet de
rechthebbende was heeft zij dit zekerheidshalve
gerepareerd door een overdrachtsakte, ook nietingeschreven modelrechten zijn overdraagbaar. Inbreuk
op auteursrecht dierensieraden: combinatie van
tijgerkop in ring is oorspronkelijk, totaalindruk stemt
volledig overeen. Auteursrechtinbreuk op zeshoekige
oorbellen: combinatie van de vorm, grootte, zeshoek
omringd door zilverkleurige bolletjes, de goudkleurige
ondergrond en tropische afbeelding is oorspronkelijk,
enige verschil betreft afdruk op hangertje. Geen
inbreuk op hartvormige ring en oorbellen: beperkte
beschermingsomvang
gelet
op
bestaande
vormgevingserfgoed en de trivialiteit van sommige
vormgevingselementen, verschillen leiden tot andere
totaalindruk. Geen auteursrechtinbreuk op vierkante
ring: veronderstellende wijs aangenomen dat sprake is
van werk wordt de totaalindruk in belangrijke mate
bepaald door de uitvoering van de afdruk op het vlak
van de ring welke zowel qua lettertype, als qua
afbeelding verschilt. Geen auteursrechtinbreuk op
ketting
en
armband
met
grove
schakels,
bolletjesarmband met hartjes en goudkleurige armband:
veronderstellende wijs aangenomen dat sprake is van
werk verschilt de totaalindruk. Geen sprake van
inbreuk op niet-ingeschreven modelrechten op
bovengenoemde sierraden: door in kader van
auteursrecht genoemde verschillen sprake van andere
algemene indruk. Geen sprake van slaafse nabootsing
sierradenlijn: geen sprake van één eigen gezicht op de
markt.
(Met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel
Advocaten en Kim de Bonth, Holla Advocaten)
Keuzes gebaseerd op een didactische doelstelling zijn
vergelijkbaar met keuzes die ingegeven zijn door een
technische doelstelling
IEPT20190723, Hof Den Haag, GEU v Snappet
Auteursrecht. Onrechtmatige daad. Databankenrecht.
Auteursrecht dient niet ter bescherming van didactische
inzichten aangezien een keuze gebaseerd op een
didactische doelstelling vergelijkbaar is met een keuze
die ingegeven is door een technische doelstelling.
Leerroutes GEU moeten worden aangemerkt als
auteursrechtelijk beschermde werken, zij het met een
beperkte beschermingsomvang: combinatie gevormd
door 1 auteursrechtelijk beschermd element (invulling
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lesdoel door ankerverhaal en concrete opgaven) en drie
onbeschermde elementen (thema’s en themawoorden,
lessenstructuur en lesdoelen). Geen auteursrechtinbreuk
door Snappet op lesmateriaal GEU, totaalindruk
lesmateriaal GEU is anders dan die van Snappet:
punten van overeenstemming hebben betrekking op
niet beschermde elementen en de overeenstemming op
het niveau van de concrete opgaven is te gering. Geen
sprake van onrechtmatige daad: Snappet ontkent
gebruik identieke opgaven GEU, Snappet wekt niet ten
onrechte de indruk dat zij samenwerkt met GEU,
totaalindrukken komen niet overeen en Snappet heeft
met de verschillen voldoende afgeweken. Beroep GEU
op sui generis databankrecht faalt: GEU onvoldoende
geconcretiseerd welke investering is gedaan.
(Met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten)
Naburige rechten
HvJEU: Fonogrammenproducent kan “sampling”
van zijn werk beletten
IEPT20190729, HvJEU, Pelham
Naburige
rechten.
Auteursrecht.
Fonogrammenproducent kan op grond van artikel 2(c)
Auteursrechtrichtlijn
(“Arl”)
overname
geluidsfragment, hoe kort dan ook (“sampling”), van
zijn werk op een ander fonogram beletten, tenzij het
fragment in gewijzigde en voor het oor onherkenbare
vorm op het fonogram wordt vastgelegd. Begrip
“kopie” (artikel 9(1)(b) Verhuurrichtlijn) dient blijkens
preambule Verhuurrichtlijn op een wijze te worden
uitgelegd die strookt met uitleg uit Overeenkomst van
Genève. Sprake van “kopie” indien het gehele andere
fonogram of een wezenlijk gedeelte daarvan is
overgenomen. Lidstaat mag in nationale recht niet
voorzien in andere beperkingen of restricties op het in
artikel 2(c) Arl neergelegde recht van de
fonogrammenproducenten dan die in artikel 5 Arl zijn
vastgesteld. Overname geluidsfragment (sampling) kan
gelijk staan aan “citeren” ex artikel 5(3)(d) Arl indien
gebruik bedoeld is om de dialoog met het werk
waarvan het geluidsfragment is overgenomen aan te
gaan. Geen “citeren” ex artikel 5(3)(d) Arl indien
betrokken werk niet kan worden herkend aan de hand
van citaat in kwestie. Artikel 2(c) Arl betreft volledige
harmonisatie.
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schikking die de betrokken kleuren op een van tevoren
bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding
bracht.
Fastfoodrestaurant WOW maakt geen inbreuk op
cross-over-culturele-en-horecaonderneming WOW
IEPT20190726, Rb Rotterdam, Stichting WOW v
WOW Lijnbaan
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Geen merkinbreuk
sub a: gebruikte tekens met element WOW zijn niet
identiek aan merk WOW van Stichting WOW; Geen
inbreuk sub b, geen verwarringsgevaar bij relevante
publiek:
ingeroepen
merken
zeer
beperkt
onderscheidend vermogen, WOW Lijnbaan gebruikt
het teken bijna altijd in combinatie met de aanduiding
Burger en Fries en kleurgebruik in merk en teken
verschilt en aard van de WOW-restaurants verschilt
(Fastfood vs cross-over cultuur & horeca). Geen
inbreuk op handelsnaamrecht Stichting WOW: geen
verwarringsgevaar in het kader van merkenrecht
aangenomen en beide partijen bedienen een andere
geografisch gebied.
(Met dank aan Michiel Coops, ABC Legal)
Overige
Rectificatie onrechtmatige verwijten in uitzending
#BOOS over bemiddelingskosten
IEPT20190711, Rb Midden-Nederland, BNNVARA
Publicatie – Privacy. Onrechtmatige verwijten in
uitzending #BOOS over bemiddelingskosten leiden tot
rectificatie: niet gebleken dat [eiser sub 1] direct
betrokken is (geweest) bij het vragen van illegale
bemiddelingskosten door [onderneming 2]; dat
[onderneming 2] failliet zou zijn gegaan en dat dit
opzettelijk is gebeurd om schuldeisers te ontlopen, dat
[eiser sub 4] is opgericht om onder de regels uit te
komen en dat [eiser sub 3] een doorstart zou zijn van
[onderneming 2], worden niet dan wel onvoldoende
door de feiten gedragen. Onrechtmatige verwijten
rechtvaardigen geen verwijdering van de Aflevering: de
onjuiste mededelingen dan wel de niet met feiten
onderbouwde gedane stellingen, zijn gedeeltelijk
hersteld dan wel zijn in het licht van de gehele
Aflevering niet dusdanig ernstig van aard dat dit
verwijdering van de Aflevering rechtvaardigt.

Merkenrecht

BERICHTEN

Red Bull-merken bestaande uit de combinatie van de
kleuren blauw en zilver als zodanig terecht nietig
verklaard
IEPT20190729, HvJEU, Red Bull v EUIPO
Merkenrecht. Red Bull-merken bestaande uit de
combinatie van de kleuren blauw en zilver als zodanig
terecht nietig verklaard: Gerecht heeft de uit het
Heidelberger
Bauchemie-arrest
(IEPT20040624)
voortvloeiende beginselen juist toegepast door te
oordelen dat geen sprake was van een systematische

Nieuws
B9 15819. Nummer Dark Horse van Katy Perry
maakt inbreuk op nummer Joyful Noise
NOS bericht: “Het nummer Dark Horse van Katy Perry
lijkt te veel op het nummer Joyful Noise van de
christelijke rapper Marcus Tyrone Gray. Daarmee heeft
Katy Perry zich schuldig gemaakt aan plagiaat, heeft
een negenkoppige jury besloten na een proces van
zeven dagen in Los Angeles.”
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Opinies
B9 15818. Daniël Haije (Hoogenraad & Haak) ECJ
Kraftwerk: “What we’re gonna do right here is go
back. Way back!”
“The Grand Chamber of the European Court of Justice
(15 judges) decided yesterday in it’s infinite wisdom
that use of a recognizable music sample (however
short) is not permitted without authorization from the
phonogram producer (ie. the owner of the recording).
The judgment reminds me of a famous sample from a
track by Jimmy Castor and the Funky Bunch: “What
we’re gonna do right here is go back. Way back. Back
into time!” (see https://lnkd.in/e-vHvBw) The Court
effectively sacrifices standing sample practice in favor
of the earning power of owners of old recordings (who
arguably have already earned their fair share). The
Court does attempt to strike a balance between the
freedom of the arts (of the sample user) and the
exclusive rights of the phonogram producer, but IMHO
fails miserably. According to the judgment, use of a
sound sample “in a modified form unrecognisable to
the ear” is not a reproduction, and therefore falls
outside the scope of protection of the phonogram
producer. Beautiful thought, but the whole idea behind
99.9% of samples is to use a recognizable sound
snippet.”
Lees de opinie hier.
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