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VACATURES & ADVERTENTIES
Op donderdag 23 april
2020 organiseert Hogan
Lovells de IP Challenge.
Tijdens deze business
course leer je ons kantoor
kennen, terwijl je werkt
aan een interessante
casus over intellectueel
eigendomsrechten. Deze
casus los je natuurlijk niet in je eentje op. Je werkt samen
met andere (master)rechtenstudenten met ambitie,
creativiteit en doorzettingsvermogen! Herken jij jezelf
hierin? Geef je dan op voor de IP Challenge!
Aanmelden
Heb jij een passie voor
procederen en ben je
geboeid door de
dynamische wereld van
het
intellectueeleigendomsrecht
en/of arbeidsrecht? Wil
je ervaren hoe het is om
advocaat bij een
Nederlands kantoor in
internationale context te zijn? Maak dan tijdens dit
unieke cross expertise event kennis met de
(inter)nationale IP- en arbeidsrecht-praktijk van De
Brauw.
Van
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De volledig geactualiseerde
8e herziene druk van het
handboek IEGoederenrecht is vandaag
verschenen bij Boek 9. In
deze
uitgave
zijn de
goederenrechtelijke
ontwikkelingen op het gebied
van
de
intellectuele
eigendom tot 1 januari 2020
verwerkt, waaronder het in
maart
2019
gewijzigde
BVIE.
De volledig geactualiseerde
vijfde
druk
van
het handboek
IEBeginselen is
vandaag
verschenen bij Boek 9. In 697
pagina’s
zijn
de
ontwikkelingen op het gebied
van
de
intellectuele
eigendom tot 1 januari 2020
verwerkt, waaronder het in
maart 2019 gewijzigde BVIE
en de relevante IE-uitspraken
van Hof van Justitie en Hoge
Raad uit 2018, zoals Cofemel v G-Star Raw over
auteursrechtelijke
bescherming
van
modellen,
Pelham over sampling en NUV v Tom Kabinet over de
mededeling aan het publiek.
In
deze
IE-update
worden
de
ontwikkelingen binnen
het
intellectuele
eigendomsrecht van het
vierde kwartaal van
2019 besproken door
Dick
van
Engelen
(hoogleraar Maastricht
University
en
hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van
academisch niveau en is gericht op IE-advocaten,
octrooi- en 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.
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-update 4e kwartaal
2019 webinar hier.

Pagina 1 van 6

Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

In dit tweede deel van de
Merkenrecht
2019
webinars worden de
ontwikkelingen binnen
het
merkenrecht besproken
door Dick van Engelen
(hoogleraar Maastricht
University
en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De webinar is
van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten,
octrooi- en 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.
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de Merkenrecht 2019 deel
2 webinar hier.
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 IEBeginselen en IE-Goederenrecht.
BOEK9 PUBLICATIES
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Onvoldoende onderbouwd dat werkzaamheden aan
software onder uitzondering artikel 45j Aw vallen
IEPT20200305, Rb Midden-Nederland, Rainbow v
Transportinfo
Auteursrecht. Beoogde doel van TMS-software te ruim
omschreven door Transportinfo. Auteursrechtinbreuk op
TMS-software, nu Transportinfo niet heeft voldaan aan
stelplicht dat werkzaamheden aan TMS-software onder
uitzondering artikel 45j Aw vallen: onvoldoende
duidelijke omschrijving van werkzaamheden aan TMSsoftware gegeven en daardoor onvoldoende onderbouwd
dat werkzaamheden technisch “absoluut vereist” waren.
Partijen mogen akte nemen over causaal verband tussen
auteursrechtinbreuk en door Rainbow gestelde schade en
de hoogte ervan.
(Met dank aan Daan Breuking en Luuk Jonker, Holla
Advocaten)
Verstekvonnis inzake auteursrechtinbreuk op
wedstrijdbeelden Eredivisie
IEPT20200310, Rb Den Haag, Eredivisie
Auteursrecht. Procesrecht. Kort geding. Verstekvonnis.
Gebod om auteursrechtinbreuk op wedstrijdbeelden
Eredivisie te staken toegewezen. 1019h Rv
proceskostenveroordeling toegewezen: € 3.383,70.
Dwangsom van € 1000 voor iedere dag of een gedeelte
daarvan dat in strijd met gebod wordt gehandeld.
(Met dank aan Reindert van der Zaal en Tamilla AbdulAliyeva, Kennedy Van der Laan)
Merkenrecht
Gerecht
mocht
ex
artikel
8
lid
5
Uniemerkenverordening ingestelde oppositie niet
afwijzen wegens ontbreken elementen die wijzen op
vermindering “aantrekking” oudere merken
IEPT20200304, HvJEU, Tulliallan Burlington v
EUIPO
Merkenrecht. Gerecht heeft blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting door een ex artikel 8 lid 5
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Uniemerkenverordening (bekende merken) ingestelde
oppositie af te wijzen wegens ontbreken elementen die
wijzen op vermindering van de “aantrekking” van de
oudere merken: artikel biedt bescherming tegen (i)
afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het
oudere merk, (ii) afbreuk aan de reputatie van dat merk
en (iii) ongerechtvaardigd voordeel uit het
onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.
Met de ambigue verwijzing van het Gerecht naar een
eventuele vermindering van de “aantrekking” van de
oudere merken kan niet met zekerheid worden bevestigd
dat het daadwerkelijk heeft nagegaan of sprake is van
een van die drie inbreuken. Gerecht heeft blijk gegeven
van een onjuiste rechtsopvatting door te constateren dat
het ontbreken van enige specifieke aanduiding inzake de
waren die kunnen worden verkocht in de verschillende
winkels waaruit een winkelgalerij als de door de oudere
merken aangeduide winkelgalerij bestaat, in de weg
stond aan elke associatie tussen deze winkels en de door
de aangevraagde merken aangeduide waren: in het
Praktiker-arrest
(IEPT20050707)
is
weliswaar
geoordeeld dat van de aanvrager dient te worden
verlangd dat hij de waren of soorten waren waarop deze
diensten betrekking hebben specificeert, dit arrest heeft
geen betrekking op bescherming die wordt verleend
door op de datum van dat arrest ingeschreven merken
zoals de merken in casu, uit het arrest blijkt bovendien
niet dat een oppositie ex artikel 8 lid 1 onder b
Uniemerkenverordening meteen kan worden afgewezen
door eenvoudigweg te stellen dat er geen enkele
specifieke aanduiding is van de waren waarop de onder
het oudere merk aangeboden detailhandelsdiensten
betrekking kunnen hebben.
EPAL - Definitieve vragen aan HvJEU
IEPT20200306, HR, Epal v PHZ
Merkenrecht. In het arrest van 10 januari 2020,
ECLI:NL:HR:2020:26, heeft de Hoge Raad partijen in
de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent de
beoogde vragen van uitleg als in die uitspraak vermeld.
De advocaat van EPAL heeft zich schriftelijk over die
vragen uitgelaten. Deze opmerkingen geven de Hoge
Raad aanleiding tot aanvulling van vraag 2(b) en
toevoeging van een vraag 3(b), met aanpassing van de
daarop betrekking hebbende overwegingen.
(Met dank aan: Luuk Jonker en Robbert Sjoerdsma,
Holla Advocaten en Thijs van Aerde, Houthoff)
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen
“A.A.N.” en “AANN”
IEPT20200311, Rb Noord-Nederland, RAI v Auto
Aanpassing
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Benelux woordmerk
“AUTO AANPASSERS NEDERLAND” nietig:
beschrijvend voor kenmerk waren en diensten, het
aanpassen van auto’s in/vanuit Nederland. Benelux
woordmerk “A.A.N.” geldig: lettercombinatie niet
direct aan de beschrijvende woorden waarvan zij de
afkorting vormen te koppelen. Benelux woordmerk
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A.A.N. normaal gebruikt: afgelopen vijf jaren normaal
gebruikt door leden RAI op website autoaanpassers.nl,
als keurmerk, op beurzen en op/in eigen bedrijfslocaties.
Merk kan niet aan Auto Aanpassing Noord Nederland
worden tegengeworpen: op moment dat zij gewraakte
tekens is gaan gebruiken (15 juli 2016) was merk A.A.N.
van RAI door verstrijken geldigheidsduur vervallen,
waardoor sprake is van ouder recht (artikel 2.23(2)
BVIE). RAI aan te merken als onderneming in de zin
van de handelsnaamwet door gebruik door leden.
Artiestenverloningen-arrest
(IEPT20151211)
van
toepassing op handelsnamen. Handelsnaam “AUTO
AANPASSERS NEDERLAND” zuiver beschrijvend en
geen
bijkomende
omstandigheden.
Geen
verwarringsgevaar tussen niet zuiver beschrijvende
handelsnaam “A.A.N.” en “AANN”: hoewel partijen in
zelfde branche en (onder meer) in zelfde geografische
gebied opereren en handelsnamen slechts één letter
verschillen, vermeldt Auto Aanpassing Noord
Nederland in al haar communicatie echter haar volledige
handelsnaam naast de afkorting AANN, al dan niet
onder toevoeging domeinnaamextensie .nl, dus wordt de
afkorting niet zelfstandig gebruikt.
(Met dank aan Pascal van Boxtel, LXA The Law Firm)
Publicatie
Zeer ernstige uitingen over basisschool onrechtmatig
IEPT20191220, Rb Midden-Nederland, Brief
bezorgde ouder
Procesrecht. Publicatie. Voldoende spoedeisend belang
bij vorderingen: aantal maanden wachten met rechtszaak
onvoldoende voor wegnemen spoedeisend belang,
zeker nu gedaagde heeft aangegeven zich niet meer
gehouden te achten aan afspraak om geen uitlatingen
meer te doen en nieuwe brief met uitlatingen heeft
verstuurd. Zeer ernstige beschuldigingen in brief
gedaagde over gebrek aan veiligheid kinderen op
basisschool aan verschillende instanties onrechtmatig:
geen steun in feiten materiaal en onnodig grievend.
Onrechtmatigheid artikelen waarin voormalig
juridisch adviseur Centurion van oplichting wordt
beschuldigd bekrachtigd
IEPT20200114, Hof Arnhem-Leeuwarden, De
Persgroep v Soliditry
Publicatie. Procesrecht. Uitlatingen in artikelen De
Gelderlander waarin wordt gesteld dat juridisch adviseur
onderdeel uitmaakt van “de Sprinkhanen” en daarvan
het “(juridisch) brein” is onrechtmatig: ernstige en
stellig
gepresenteerde
beschuldigingen
vinden
onvoldoende steun in feitenmateriaal. Artikelen voldoen
op belangrijke punten niet aan in Leidraad voor de
Journalistiek
2018
gegeven
aanbevelingen:
onvoldoende informatie gegeven over betrouwbaarheid
anonieme bronnen en onvoldoende invulling gegeven
aan beginsel van hoor en wederhoor. Ten onrechte
preventief
verbod
opgelegd
door
de
voorzieningenrechter: kan afschrikwekkend effect
Pagina 3 van 6

Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

hebben en
verslaglegging over onderhavige
belangwekkende onderwerp belemmeren, waardoor
belang de Persgroep bij snelle publicatie van actueel
nieuws zwaarder weegt dan belang juridisch adviseur.
Ten onrechte gebod tot verwijdering artikelen van
websites
De
Gelderlander
opgelegd
door
voorzieningenrechter: toevoeging van rectificatie komt
voldoende tegemoet aan belang Solidrity en de juridisch
adviseur bij bescherming privacy, eer, goede naam en
reputatie. Spoedeisend belang bij voorschot op betaling
smartengeld niet aannemelijk gemaakt.
Overige
Redelijke vergoeding voor gebruik portret Cruijff op
omslag boek begroot op 10% van de netto omzet
IEPT20190724, Rb Amsterdam, Cruijff v Xander
Uitgevers
Portretrecht. Redelijke vergoeding voor gebruik portret
Cruijff op omslag boek begroot op 10% van de met de
verkoop van het boek behaalde netto omzet: uit rapport
met voorbeelden van vergoedingen voor gebruik portret
Cruijff kan niet worden afgeleid wat een gebruikelijke
vergoeding is nu het ziet op donaties en ongekend hoge
vergoedingen, door eisers voorgestane verdeling zou het
vrijwel onmogelijk maken om een biografie op een
economisch verantwoorde wijze uit te brengen en
daardoor de facto neerkomen op een verbodsrecht, door
Xander Uitgevers onder verwijzing naar vergoeding
voor Max Verstappen (IEPT20171206) voorgestane
percentage van 10% komt de rechtbank alleszins redelijk
voor.
(Met dank aan Remco van Leeuwen, Leeway)
B9 15989. Van Peursem concludeert tot verwerping
van de door hem ingestelde cassatie
IPR. Modelrecht. Merkenrecht. Deze procedure betreft
de
vraag
of
ook
andere
dan
Haagse
voorzieningenrechters bevoegd zijn om kennis te nemen
van Gemeenschapsmodelinbreuken. Het HvJEU heeft
die vraag bij prejudiciële beslissing bevestigend
beantwoord (IEPT20191121). P-G Van Peursem
concludeert daarom tot verwerping van de door hem in
het belang der wet ingestelde cassatie, waarbij hij
bovendien overweegt dat hetzelfde nu geldt voor
Uniemerkzaken in kort geding.
Inbreuk op databank Company.info
IEPT20191212, Rb Amsterdam, Company.info v
PSV
Overeenkomsten. Databankenrecht. Toerekenbare
wanprestie PSV door logingegevens online database
Company.Info in strijd met overeenkomst met
Company.Info aan Hypercube te verstrekken. Databank
Company.info is sui generis databank: Company.info
heeft medewerkers in dienst die informatie verzamelen,
controleren en eenduidig presenteren waarin
substantieel wordt geïnvesteerd. Hypercube heeft
inbreuk gemaakt op databank Company.info: opvragen

Week 11, 9 t/m 15 maart 2020

gegevens 6218 bedrijven en gegevens voor telling geldt
als opvragen substantieel deel databank.
(Met dank aan Michiel Coops, ABC Legal)
BERICHTEN
Nieuws
B915986. Led Zeppelin krijgt door de rechter gelijk
over Stairway-akkoord. RTLNieuws bericht: ” Een
rechtbank in San Francisco heeft de Britse band Led
Zeppelin nogmaals in het gelijk gesteld in een
langlopende zaak over het auteursrecht van hun megahit
Stairway to Heaven. Nabestaanden van Randy Wolfe, de
gitarist van Spirit, spanden de zaak ooit aan omdat zij
vinden dat Stairway to Heaven te veel zou lijken op het
nummer Taurus van Spirit. De band won in 2016 al een
rechtszaak over de kwestie. Maar twee jaar later werd
besloten dat de zaak over moest vanwege een technische
fout tijdens de vorige zitting. De rechter zou de jury
verkeerde instructies hebben gegeven.”
B915987. IE Symposium van woensdag 11 maart
uitgesteld
AIPPI bericht: “Helaas heeft het bestuur van de
VIE/AIPPI Nederland in verband met de toenemende
zorgen over de verspreiding van het coronavirus moeten
besluiten dat het IE Symposium morgen niet kan
plaatsvinden, maar wordt uitgesteld tot een nader te
bepalen datum.
Deelnemers uit Noord-Brabant zijn na het aangescherpte
RIVM advies afgevallen, veel deelnemers hebben ons
gevraagd of doorgang van het IE Symposium onder de
huidige omstandigheden nog verantwoord is, drie
sprekers hebben aangegeven niet te kunnen komen en
meer dan 75 deelnemers hebben zich inmiddels
afgemeld in verband met zorgen over de verspreiding
van het coronavirus.
Het bestuur streeft ernaar het IE Symposium later dit jaar
te laten plaatsvinden in de hoop dat de zorgen over
verspreiding van het coronavirus dan zijn geweken dan
wel voldoende verminderd. We zullen u zo spoedig
mogelijk informeren over een nieuwe datum en de
daarmee samenhangende zaken.”
B915988. Deadline inzendingen geregistreerde
Gemeenschapsmodellen voor DesignEuropa Awards is
20 april
“The deadline to submit designs to the DesignEuropa
Awards 2020 is Monday 20 April.
Organised by the European Union Intellectual Property
Office (EUIPO), the prestigious DesignEuropa Awards
celebrate design excellence among Registered
Community Design (RCD) holders.
The competition is open to any person, entity or
institution of any nationality, either individually or as a
team, provided that they own a valid RCD.
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Additionally, anyone can propose their favourite design
or designer by submitting a nomination form*. There are
three categories:
The Industry Award
The Small and Emerging Companies Award
The Lifetime Achievement Award
Participation in the DesignEuropa Awards is totally free
of charge.
Spread the word!
Do you know any outstanding design-based companies
or designers? Make sure they know about the
DesignEuropa Awards!
The high-profile DesignEuropa Awards ceremony will
take place in Eindhoven, The Netherlands, on 20
October 2020, coinciding with Dutch Design
Week (DDW). DDW is the largest design event in
Northern Europe and presents work and concepts from
more than 2,600 designers to over 350,000 visitors
annually.
For more information, rules and eligibility, visit the
DesignEuropa
Awards
website: www.designeuropaawards.eu“
B9 15985. Ewout Jansen start Voetnoot Advocatuur
Voetnoot Advocatuur: “Voetnoot Advocatuur is in 2020
opgericht door Ewout Jansen. Als advocaat specialiseert
Ewout zich in het IE-recht, het ondernemingsrecht en het
procesrecht. Bij de Hoge Raad en bij enkele Utrechtse
advocatenkantoren (Wijn & Stael en LEAN
LAWYERS) adviseerde Ewout ondermeer over het
algemeen verbintenissenrecht, ondernemingsrecht,
insolventie, huurrecht, auteursrecht/IE, arbeidsrecht,
cassaties, mediarecht en de grensgebieden met het
bestuursrecht. Ewout verkreeg zijn doctoraal
Nederlands Recht (leerpad informatierecht) bij de
Universiteit van Amsterdam (UvA) met een scriptie over
‘het stelen van grappen’ (cijfer: 9). Ewout werkte in het
verleden voor de rechtenfaculteit van de UvA (mentor,
onderzoeksstagiair IViR, student-bestuurslid), de
Nationale DenkTank en de Hogeschool Utrecht (docent
recht). Ewout is lid van het college van beroep van de
Reclame Code Commissie. Voetnoot Advocatuur wordt
gehost door Ventoux Advocaten. […]”
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SPONSORS
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsors van Boek9.nl:
Abcor Merkenbureau
AIPPI Nederland
AKD
AOMB
Arnold + Siedsma
Baker & McKenzie
BarentsKrans
BINGH Advocaten
Bird & Bird
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek
BRight Advocaten
Brinkhof Advocaten
Chiever
Damsté advocaten | notarissen
Deloitte Legal
Dikhoff Van Dongen Advocaten
Dillinger Law.
Dirkzwager
DLA Piper
Elferink & Kortier Advocaten
EP&C
Freshfields Bruckhaus Deringer
Heffels Spiegeler
HGF
Hofhuis Alkema Groen
Hogan Lovells
Holla Advocaten
HVG Law
Houthoff
Hoyng Rokh Monegier
IntellectueelEigendom
Kennedy van der Laan
KienhuisHoving
KLOS c.s.
Leeway
LIOC Patents & Trademarks
Los & Stigter
NautaDutilh
NLO
Nysingh
Parker Advocaten
Pictoright
Ploum
Simmons & Simmons
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Windt Le Grand Leeuwenburgh

Week 11, 9 t/m 15 maart 2020

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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