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VACATURES & ADVERTENTIES

Engelse taal

Profiel: 3 tot 6 jaar
ervaring als advocaat
ruime
kennis
en
(proces)ervaring op het
gebied
van
het
Intellectuele
eigendomsrecht
en
algemeen procesrecht
goede beheersing van de

Het
jaarlijkse
Symposium Intellectuele
Eigendom vindt plaats op
woensdag 13 maart 2019.
Ook in dit 35e kroonjaar
van het Symposium zal
er in de ochtend door
diverse toonaangevende
experts een overzicht
worden gegeven van
relevante ontwikkelingen in onder meer het
auteursrecht, de wet bedrijfsgeheimen en de mogelijke
gevolgen van de Brexit. In de middag zijn er drie
debatten en een bijzondere afsluiting.
Onze
nieuwe
wettenbundels zijn uit!
Bestel nu de volgende
bundels: Wettenbundel
Intellectuele Eigendom
2019. Deze bevat een
selectie van IE-wetten, verdragen
en
verordeningen,
waaronder
de
Wet
bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018
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in werking is getreden) Wettenbundel Merken- en
Modellenrecht 2019. Deze bevat de meest relevante
merken- en modellenrecht wetten, -verdragen, verordeningen en -reglementen, waaronder de nieuwe
Uniemerkenverordening en de daarbij horende
Uitvoeringsverordening en Gedelegeerde verordening,
die van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017)
Wettenbundel Octrooirecht 2019. Deze bevat de
meest relevante octrooiwetten, -verdragen, verordeningen en -reglementen.
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
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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gevolgen voor derden in redelijkheid niet van
handhaving mag worden afgezien, van dit laatste is
geen sprake. Het staat Buma/Stemra echter niet vrij aan
ABMD- leden een ander tarief in rekening te brengen
dan het tarief dat door streamingdiensten als Spotify
wordt afgedragen voor het door Buma/Stemra gedoogd
zakelijk gebruik van privélicenties: van Buma/Stemra
mag worden verwacht dat vergelijkbare gevallen gelijk
behandeld worden, de prijs voor ABMD-leden verschilt
sterk van de prijs voor het gedoogd zakelijk gebruik
van een privélicentie, hetgeen waarvoor wordt betaald
komt op hetzelfde neer. Terbeschikkingstelling
geincrypte muziek aan afnemers ABMD-leden vormt
mededeling aan het publiek: afnemers vormen niet een
te kleine of onbeduidende groep ontvangers om van een
publiek te kunnen spreken, dat die afnemers vervolgens
ook voor de door hen verrichte openbaarmaking
moeten betalen doet daar niet aan af.
Auteursrechtinbreuk op foto aangenomen: onbewuste
inbreuk komt voor rekening en risico inbreukmaker
IEPT20181109, Rb Amsterdam, Foto zonder
toestemming
Auteursrecht. Auteursrechtinbreuk aangenomen: foto is
een auteursrechtelijk werk en foto is zonder
toestemming van fotograaf op een website geplaatst.
Omstandigheid dat foto slechts korte tijd online stond
en wellicht alleen beschikbaar was voor weknemers
doet
niet
af
aan
inbreuk.
Onbewuste
auteursrechtinbreuk komt voor rekening en risico van
inbreukmaker. Gedaagde gehouden tot vergoeding
schade: gederfde licentievergoeding voldoende
onderbouwd. Voldoende toegelicht dat schade is
geleden vanwege het ontbreken van naamsvermelding,
het ontbreken van toestemming voor gebruik van de
foto en het zelf moeten constateren van de inbreuk op
het auteursrecht. Gevorderde schadevergoeding komt
kantonrechter redelijk voor. Gevorderde proceskosten
van ruim twee duizend euro in hoogte niet redelijk en
evenredig: gedaagde voerde eerder soortgelijke
procedures waardoor aangenomen wordt dat
voorbereidende werk reeds was gedaan en hoogte
bedrag door rechter naar billijkheid wordt vastgesteld
op € 400. -.
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Handelsnaamrecht

Auteursrecht

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen
Addcomm en Appcomm
IEPT20190129, Hof Amsterdam, Addcomm v
Appcomm
Handelsnaamrecht.
Procesrecht.
Procesrecht.
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Addcomm en
Appcomm onvoldoende aannemelijk: publiek zal het
bestanddeel “comm” opvatten als verwijzing naar
handelsactiviteiten nu beide ondernemingen werkzaam
zijn op het gebied van online communicatie waardoor
meer nadruk ligt op de niet identieke bestanddelen
“Add” en “App”, relevante publiek bestaat uit

Buma/Stemra mag voor eisers geen hoger tarief
hanteren dan voor gedoogd zakelijk gebruik van
particulier abonnement
IEPT20181212, Rb Amsterdam, ABMD v Buma
Stemra
Auteursrecht. Buma/Stemra niet jegens ABMD-leden
verplicht tot handhaven bij zakelijk gebruik van
particulier
abonnement
streamingdienst:
belangenorganisatie alleen jegens rechthebbenden
gehouden op te treden tenzij wegens bekende nadelige
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professionele afnemers met hoog aandachtsniveau,
grafische presentatie van handelsnamen verschilt, niet
gebleken van bijkomende omstandigheden of enig
concreet geval van verwarring. Proceskosten in eerste
aanleg ten onrechte gecompenseerd onder motivering
dat Addcomm in haar stellingen gedeeltelijk werd
gevolgd: nu gevorderde verbod met nevenvorderingen
werd afgewezen heeft Addcomm te gelden als geheel in
het ongelijk gestelde partij.
(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)
Merkenrecht
“Cystus” ondanks vermelding op verpakking
voedingssupplementen niet gebruikt als merk
IEPT20190131, HvJEU, Pandalis v EUIPO
Merkenrecht. Woordmerk Cystus mocht ondanks
vermelding op verpakking voor voedingssupplementen
vervallen worden verklaard wegens ontbreken normaal
gebruik: geen normaal gebruik indien het aanbrengen
van een merk er niet toe bijdraagt dat een afzet voor de
waar wordt gevonden of dat de waar in het belang van
de consument wordt onderscheiden van die van andere
ondernemingen, Gerecht heeft verklaard dat het
gebruik “cystus” op de verpakkingen gelet op de
context ervan door het publiek als beschrijvend voor
het hoofdingrediënt van deze producten “cistus” zou
worden opgevat en niet als aanduiding van de
commerciële herkomst van deze waren, hiermee is niet
geoordeeld dat het betrokken merk beschrijvend is
zodat de klacht hiertegen faalt.
HvJEU over normaal gebruik driedimensionaal merk
waarop woordmerk is aangebracht
IEPT20180123, HvJEU, Klement v EUIPO
Merkenrecht. Gerecht EU heeft impliciet geoordeeld
dat enkel door de ongewone vorm van het merk het
aangevallen driedimensionale merk van een oven een
groot onderscheidend vermogen heeft, ondanks dat de
vorm tot op zekere hoogte functioneel is. Merk normaal
gebruikt, ondanks dat op de waren ook het woordmerk
“Bullerjan” wordt aangebracht: Gerecht EU mocht
oordelen dat het woordmerk “Bullerjan” minder
onderscheidend
vermogen
heeft
dan
het
driedimensionale merk en de totaalindruk daarvan niet
aantast. Feit dat het woordmerk “Bullerjan” mogelijk
de bepaling van de commerciële herkomst van de
desbetreffende ovens kan faciliteren niet tegenstrijdig
met het feit dat het woordmerk niet het onderscheidend
vermogen van het driedimensionale merk aantast. In
situatie dat Gerecht heeft vastgesteld dat het betrokken
merk significant afwijkt van de norm of wat gangbaar
is in de betrokken sector is het niet aan de merkhouder
om verder bewijs te leveren dat de vorm niet gangbaar
is in de betrokken sector.
Octrooirecht - ABC
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Octrooien voor teff-meel niet-inventief in licht van
bericht dat aan teff-telers is gestuurd voordat octrooi
werd aangevraagd
IEPT20181121, Rb Den Haag, Ancientgrain v
Bakels
Octrooirecht. Schade. Teff-Bericht is onderdeel van
stand van techniek: vóór de aanvraagdatum van de
octrooien verspreid onder Teff-telers, geen sprake van
(impliciet of expliciet) geheimhoudingsbeding.
Technisch effect valgetal conclusie 1 hulpverzoek 977
niet-inventief in licht van Teff-Bericht:: openbaart dat
het valgetal van het teff-meel van belang is voor de
bakkwaliteit, en dat een mengsel van meel met een laag
valgetal en meel met een hoog valgetal goed bakt.
Specifieke voorkeursrange conclusies 1 van
hulpverzoeken 977 en 978 niet inventief ten opzichte
van Teff-Bericht: stelling dat onverwachts technisch
effect zich over de gehele breedte van de
voorkeursrange voordoet, na de betwisting door Bakels,
niet onderbouwd. Bakwerkwijze niet inventief: zeer
gangbare bakmethode die tot algemene vakkennis
behoort. Conclusie 1 van hulpverzoek 978 dat zich
onderscheid van hulpverzoek 977 door het mengen van
Teff-meel met meel van ander gewas niet inventief:
mengen van twee melen is algemene vakkennis.
Ancientgrain
veroordeeld
tot
betaling
schadevergoeding omtrent het op teff-meel gelegde
beslag: aannemelijk dat schade is geleden. Geen
schadevergoeding voor bankgarantie die in plaats is
getreden van beslag: indien Bakels de mogelijkheid had
willen behouden om tussentijds teruggave of
vermindering van de bankgarantie te bewerkstelligen,
had zij dit moeten laten opnemen in de
overeengekomen bankgarantie. Geen schadevergoeding
voor onrechtmatig procederen: in licht van
gemotiveerde
betwisting
door
Ancientgrain
onvoldoende gesteld over wetenschap Ancientgrain dat
octrooien geen stand zouden houden.
Publicatie - privacy
Geënsceneerde video waarin vader van meisje uit
video van rapper Boef huilend met imam belt niet
onrechtmatig
IEPT20190128, Rb Rotterdam, Boef
Publicatie. Geënsceneerde video waarin vader van
meisje uit video van rapper Boef huilend met imam belt
niet onrechtmatig jegens Boef: kijkers zullen video als
fictief bestempelen, het is gedaagde toegestaan om deze
manier problemen en zorgen binnen de Marokkaanse
gemeenschap aan de kaakte stellen, eiser is publiek
persoon.
Artikel over betrokkenheid eisers bij witwassen hoeft
niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google
IEPT20181022, Rb Gelderland, Google
Privacy. Artikel over betrokkenheid eisers bij
witwassen hoeft niet te worden verwijderd uit
zoekresultaten Google nu sprake is van bijzonder geval
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waarin het privacybelang en het recht op bescherming
van persoonsgegevens dient te wijken voor het recht op
vrije meningsuiting inclusief het informatierecht van
Google en het door haar gediende belang van de
internetgebruiker: artikel betreft professioneel handelen
van publieke personen, artikel ziet op onderwerp van
actueel maatschappelijk debat en bevat actuele en juiste
informatie, onvoldoende aannemelijk geworden dat
eisers hinder ondervinden van de publicatie.
Overig
Geen aanspraak op vergoedingen op grond van
Disclosure Agreement
IEPT20181017, Rb Den Haag, Bayer
Overeenkomsten. Curator kan geen aanspraak maken
op “Milestones” (vergoeding) voor een Apoptin
Product: Bayer heeft op wetenschappelijke gronden
geconcludeerd dat ontwikkeling van Apoptin
Product(s) geen kans van slagen had (uitzondering uit
overeenkomst). Geen schadevergoeding wegens
beëindiging overeenkomst door Bayer: doordat Bayer
wetenschappelijke reden had om ontwikkeling te staken
is zij niet toerekenbaar te kort geschoten. Exhibitie met
betrekking tot Apoptin Product afgewezen door gebrek
aan rechtsbetrekking: curator stelt niet langer dat Bayer
Apoptin product heeft ontwikkeld, geen redelijk
vermoeden dat aan voorwaarden voor verschuldigdheid
Milestone is voldaan. Geen aanspraak op Milestones
voor Target Products: sprake van verjaring c.q.
onvoldoende onderbouwing van de vorderingen.
Brief
distributeur
aan
klanten
voormalig
opdrachtgever is geen misleidende reclame, oneerlijke
handelspraktijk of oneerlijke concurrentie
IEPT20181120, Rb Midden-Nederland, Insulet v
Ypsomed
Oneerlijke handelspraktijken. Oneerlijke concurrentie.
Onderneming kan beroep doen op misleidende
handelspraktijk (artikel 6:193(b) BW). Onvoldoende
aannemelijk dat in brief voormalig sub-distributeur aan
Omnipod-gebruikers sprake is van misleidende
mededelingen over verstrijken garantietermijn: niets
wijst erop dat het voor benaderde Omnipod-gebruikers
niet duidelijk was dat het verstrijken van de
garantietermijn betrekking heeft op de PDM (waarna
gebruikelijk is dat een nieuw apparaat wordt
voorgeschreven) en niet op de POD’s. Onvoldoende
aannemelijk dat brief voor gebruikers niet duidelijk is
over vraag of gebruikers het Omnipod-systeem kunnen
blijven gebruiken of verplicht zijn het Ypsopumpsysteem te gaan gebruiken. Geen oneerlijke
concurrentie, omdat onvoldoende aannemelijk is dat
sprake is van duurzaam opgebouwd bedrijfsdebiet van
de voormalig opdrachtgever (Insulet): Ypsomed heeft
klantenbestand als exclusief distributeur in Nederland
opgebouwd, niet aannemelijk dat klantenbestand aan
Insulet toebehoort.
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Deskundigenbericht
inzake
inbreuk
op
auteursrechten toegewezen
IEPT20181127, Rb Den Haag, Global Factories v
Blisterpartners
Auteursrecht.
Deskundigenbericht.
Deskundigenonderzoek inzake gestelde inbreuk op bedrijfsgeheimen
afgewezen: abstracte beschrijving “concepten en
(samenstelling van) ideeën die de grondgedachte
vormen voor de broncode van de MDM-machine”
onvoldoende concreet. Wel deskundigenonderzoek
inzake gestelde inbreuk op auteursrechten: deskundige
kan broncode(s) van de MDM-machine dient te
vergelijken met de broncode van de Blisterpartnermachine en adviseren of sprake is van ontlening in de
zin van het auteursrecht. Deskundigenbericht mogelijk,
ondanks dat te verwachten is dat deskundige Global
Factories informatie verschaft waarop zij nog geen
recht heeft, omdat de inzageprocedure nog niet
aanhangig is gemaakt: Global Factories doet afstand
van recht om opmerkingen te maken en verzoeken te
doen, te reageren op conceptrapportage en rapport van
voorlopige deskundigenonderzoek te ontvangen.
Rechtbank bepaalt dat deskundige aan Global Factories
de enkele mededeling zal doen of er een redelijke kans
aanwezig is dat er inbreuk wordt gemaakt op de
auteursrechten van Global Factories.
Nokia toegestaan zich in hoofdzaak aan de zijde van
KPN c.s. te voegen in geschil met ASSIA
IEPT20181219, Rb Den Haag, ASSIA v KPN
Procesrecht. Nokia toegestaan zich in de hoofdzaak
aan de zijde van KPN c.s. te voegen in geschil met
ASSIA: Nokia heeft belang bij voeging nu zij als
leverancier aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.
BERICHTEN
Personalia
B9 15629. Benoeming nieuwe Directeur-Generaal
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Uit het persbericht: "Ragnar Gustafsson wordt de
nieuwe Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau
voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Op 6 december
2018 heeft de Raad van Bestuur hem benoemd. Ragnar
Gustafsson volgt per 1 juli 2019 de huidige DirecteurGeneraal Edmond Simon op, die per die datum met
pensioen gaat. De heer Gustafsson is sinds 1 mei 2014
Adjunct-Directeur-Generaal Algemene Zaken bij
BOIP. De benoeming is voor vijf jaar, conform een
nieuw bestuursmodel in de vorm van een
roulatiesysteem. De heer Gustafsson start per 1 juli
2019 officieel in zijn nieuwe functie. Vooruitlopend
daarop zal hij vanaf 1 februari 2019 al een aantal aan
hem gedelegeerde bevoegdheden gaan uitoefenen."
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld
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