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VACATURES & ADVERTENTIES
Vanwege
de
aanhoudende groei van
het
Trademarks
en
Designs (TMD) team van
Brinkhof, zijn wij per
direct op zoek naar een
ondersteunende paralegal
(m/v). Als paralegal werk
je nauw samen met onze
merkengemachtigden,
maar zal je ook onze advocaten ondersteuning bieden. Je
bent onder meer verantwoordelijk voor de
administratieve processen voor de registratie van
merken en modellen en communiceert zelfstandig met
cliënten, officiële instanties en agenten wereldwijd.
jeanette.westerhoven@brinkhof.com
Wij zoeken een advocaat
met (bijna) afgeronde
stage (3e, 4e, 5e jaars).
Wij
vallen
voor
advocaten die slim zijn,
scherp, goed hebben
opgelet
in
de
schoolbanken, midden in
het leven staan, affiniteit
hebben
met
entertainment, niet vies
zijn van handen uit de mouwen en met gevoel voor
humor.
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Praktische informatie
Datum: woensdag 11
maart 2020
Locatie: Theater Hotel
Figi te Zeist
Kosten
€ 195 inclusief lunch en
borrel na afloop
Studenten zijn welkom
tegen het tarief van
€ 75,00 op vertoon van een collegekaart
Opleidingspunten
Het IE Symposium heeft 4 netto-opleidingsuren. Het
aantal punten voor het BMM Keurmerk bedraagt 6. Als
u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u binnen 21
dagen een deelnamecertificaat. Aanmelden
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.
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.
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In deze webinar worden
de
ontwikkelingen
binnen het auteursrecht
in 2019 op het gebied
van onder meer het
werkbegrip,
beperkingen,
werken
van toegepaste kunst en
industriële
vormgeving besproken
door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht
University
en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De
webinar is van academisch niveau en is gericht op IEadvocaten, 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 Auteursrecht 2019
webinar hier.
In deze webinar worden
de
ontwikkelingen
binnen IE-handhaving in
de periode 2018-2019
besproken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De webinar is
van academisch niveau
en is gericht op IEadvocaten, 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-Handhaving 20182019 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
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de desbetreffende pagina’s in de online handboeken IEBeginselen en IE-Goederenrecht.
BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Slaafse Nabootsing
Frikandel Burger geen slaafse nabootsing van de
FreaKINGdel Burger van Burger King
IEPT20200225, Rb Limburg, BKNL v Pure
Ingredients
Slaafse Nabootsing. Frikandel Burger geen slaafse
nabootsing van de FreaKINGdel Burger van Burger
King nu deze geen eigen gezicht op de markt heeft:
vierkante vorm vrij gebruikelijk voor gelijkaardige
snacks, gekozen vorm in hoge mate beïnvloed door de
vorm van een traditionele frikandel, grilstreepjes geven
geen eigen gezicht aan de burger.
(Met dank aan Nanda Ruyters & Anniek
Schalekamp, BRight Advocaten)
Merkenrecht
CROSSFIT is geen bekend merk en heeft beperkt
onderscheidend vermogen, maar is niet verworden tot
soortnaam
IEPT20200219, Rb Den Haag, Crossfit
Merkenrecht. Onvoldoende onderbouwd dat CROSSFIT
een bekend merk is ex artikel 9 lid 2 sub c UMVo:
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nagelaten om nader toe te lichten en te onderbouwen dat
het merk in de Europese Unie bekendheid geniet. Teken
The CrossBox maakt geen inbreuk op woordmerk
CROSSFIT ex artikel 9 lid 2 sub b UMVo: woordmerk
heeft van huis uit beperkt onderscheidend vermogen nu
de onderdelen ‘cross’ en ‘fit’ in relatie tot die diensten
een tamelijk generiek en tot op zekere hoogte
beschrijvend
karakter
hebben,
onvoldoende
onderbouwd dat onderscheidend vermogen sterk is
toegenomen door gebruik, gelijkenis met betrekking tot
het weinig onderscheidende element cross levert
beperkte mate van overeenstemming op, betoog dat
sprake is van begripsmatige overstemming nu ‘box’ zou
verwijzen naar een Crossfit-trainingsruimte verworpen
nu ‘box’ geen deel uitmaakt van merkinschrijving,
gelijkheid diensten is gelet op beperkt onderscheidend
vermogen en beperkte mate van overeenstemming
onvoldoende om tot het oordeel te komen dat sprake is
van verwarringsgevaar. CROSSFIT staat niet open voor
vervallenverklaring wegens verwording tot soortnaam:
merkhouder niet verplicht een generieke naam te
verschaffen ter aanduiding van de aangeboden diensten,
onvoldoende onderbouwd dat CrossFit geen redelijke
inspanningen heeft verricht om haar merk te handhaven.
Strongviking maakt inbreuk op merken Viking
IEPT20200221, Rb Den Haag, Viking v Strongviking
Merkenrecht. Verwarringsgevaar ex artikel 9 lid 2 sub b
UMVo en 2.20 lid 2 sub b BVIE tussen Viking-merken
en Strongviking-tekens: viking niet beschrijvend voor
schaatsen, schaatskleding en accessoires, Vikingmerken hebben sterke onderscheidende kracht
verkregen door gebruik, relevante publiek is breder
georiënteerd dan alleen op specifieke schaatsartikelen,
waren Strongviking (sportkleding en -accessoires) in
hoge mate soortgelijk aan schaatsen, schaatskleding en
accessoires, visuele overeenstemming gelegen in het
woord ‘viking’, aanzienlijke mate van auditieve
overeenstemming, grote mate van begripsmatige
overeenstemming.
(Met dank aan Nils Winthagen, WinthagenMensink)
Verbod tot niet inkopen van “Rataplan” als zoekwoord
in Google AdWords toegewezen
IEPT20200212, Rb Noord-Holland, Rataplan Beheer
v Kringloopwinkel Alkmaar
Merkenrecht. Aanvankelijk door Kringloopwinkel
Alkmaar gevoerde Adword advertentie doet afbreuk aan
merk “RATAPLAN”: normaal geïnformeerde en
redelijk oplettende internetgebruiker kan op basis van
advertentielink
en
daaraan
gekoppelde
reclameboodschappen niet weten of Kringloopwinkel
Alkmaar derde is ten opzichte van Rataplan Beheer dan
wel een economische band met haar heeft. In kort geding
niet vast te stellen of Kringloopwinkel Alkmaar in strijd
met haar toezeggingen inbreuk maakt op merk- en
handelsnaamrechten Rataplan Beheer. Gelet op inbreuk
in recente verleden en weigering om deugdelijke
onthoudingsverklaring te tekenen wordt vordering tot
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niet inkopen naam “Rataplan” als zoekwoord in Google
Adwords
toegewezen:
zonder
getekende
onthoudingsverklaring met boetebeding bestaat nog
steeds voldoende serieuze dreiging tot verder
onrechtmatig handelen.
Octrooirecht
Wiko maakt inbreuk op octrooi EP 525 voor HSPAoptie binnen UMTS standaard
IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Wiko EP 525
Octrooirecht. Conclusies 10, 11 en 14 EP 525 nieuw ten
opzichte van algemene vakkennis en Shad en inventief
ten opzichte van combinatie daarvan: in zowel Shad als
algemene
vakkennis
ontbreekt
inzicht
dat
vermogensniveaus bevestigingssignalen afhankelijk van
hun type afzonderlijk van elkaar kunnen worden
gevarieerd om daarmee de foutkansen van
desbetreffende signalen te beïnvloeden. Conclusie 10 EP
525 inventief ten opzichte van ED-VO standaard: in EDVO standaard werden ACK- en NACK-signalen met
gelijk vermogen verstuurd, aanpassen vermogens ACKen NACK-signalen om verbeterde systeemefficiëntie te
realiseren lag niet voor de hand, in licht van betwisting
Philips niet onderbouwd dat vakman een en ander
zonder inventieve arbeid zou kunnen implementeren.
Kennisneming van Shad of Shad Derryberry brengt daar
geen verandering in: daargelaten dat niet in te zien is dat
en waarom vakman Shad zou vinden en raadplegen leert
vakman daaruit niet dat vermogensniveaus ACK- en
NACK-signalen afzonderlijk van elkaar kunnen worden
vastgesteld, in Shad Derryberry net zo min als in Shad
sprake van het selecteren van het vermogensniveau van
de bevestigingssignalen afhankelijk van het type signaal,
vakman zal uit Shad Derryberry niet afleiden dat
verschillende vermogens ACK- en NACK-signalen
worden toegepast om foutkansen van de desbetreffende
signalen te beïnvloeden. Conclusie 10 EP 525 inventief
ten opzichte van combinatie TR 25.855 met algemene
vakkennis, Shad of Shad Derryberry: combinatie van TR
25.855 met algemene vakkennis openbaart niet
afzonderlijke instelling van de vermogens van ACK en
NACK-signalen teneinde daarmee de foutkansen van de
verschillende signalen ten opzichte van elkaar te
beïnvloeden, combinatie van TR 25.855 met Shad of
Shad
Derryberry
openbaart
ook
niet
dat
vermogensniveau van ACK- en NACK-signalen
afzonderlijk instelbaar is. Conclusies 10, 11 en 14 EP
525 nieuw ten opzichte van Motorola 744: openbaart
niet dat vermogen ACK- en NACK-signalen
afzonderlijk kunnen worden ingesteld. Conclusies 10,
11 en 14 EP 525 nieuw ten opzichte van Motorola 021:
openbaart o.a. niet dat vermogen ACK- en NACKsignalen afzonderlijk kunnen worden ingesteld en
helemaal niet met doel om foutkansen te beïnvloeden.
Conclusies 10, 11 en 14 EP 525 nieuw ten opzichte van
WO 252. Conclusie 10 EP 525 nieuw ten opzichte van
US 174: o.a. deelkenmerk uit conclusie 10 dat keuze
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wordt gemaakt uit set van ten minste twee beschikbare
signaaltypes niet geopenbaard. Conclusie 10 EP 525
inventief ten opzichte van US 174: bij gebreke van
tweede type bevestigingssignaal wordt niet geleerd en
ligt het ook niet voor de hand om voor verschillende
signaaltypen verschillende afzonderlijk instelbare
vermogensniveaus toe te passen, geen aanleiding of
aanwijzing om de ontbrekende maatregelen uit conclusie
10 toe te passen op US 174. Conclusie 10, 11 en 14 EP
525 nieuw ten opzichte van WO 477: in WO 477 geen
sprake van overseinen van indicatie door basisstation
voor elk signaaltype afzonderlijk. Geen toegevoegde
materie: toegevoegde deelkenmerk komt voor de
gemiddelde
vakman
voldoende
kenbaar
uit
oorspronkelijke aanvrage. Wiko maakt inbreuk op EP
525: conclusies 10, 11 en 14 EP 525 geïncorporeerd in
HSDPA-protocol dat door Wiko wordt toegepast.
Beroep op litispendentieregel (artikel 29 en 30
herschikte EEX-Vo) door Wiko om behandeling Frandverweer aan te houden tot in Duitse procedure daarover
is beslist afgewezen: in Duitse procedure sprake van
andere octrooien dan in Nederlandse procedure, dus
geen sprake van vereiste samenhang. Geen misbruik van
recht door Philips, Frand-verweer (beroep op Huawei /
ZTE-arrest (IEPT20150716) faalt: Wiko heeft niet
bestreden dat zij zich voorafgaand aan instellen
onderhavige procedure geen willing licensee heeft
getoond. Geen misbruik van machtspositie door Philips:
onvoldoende onderbouwd dat licentievoorstel Philips
niet aan Frand-voorwaarden voldoet, onvoldoende
onderbouwd dat aanbod Philips discriminatoir is,
tegenvoorstel Wiko voldoet niet aan Frandvoorwaarden.
Frand-verweer faalt
IEPT20190702, Hof Den Haag, Philips v Wiko
Procesrecht.
Octrooirecht.
Beroep
op
litispendentieregel (artikel 29 en 30 herschikte EEX-Vo)
door Wiko om behandeling Frand-verweer aan te
houden tot in Duitse procedure daarover is beslist
afgewezen: in Duitse procedure sprake van andere
octrooien dan in Nederlandse procedure, dus geen
sprake van vereiste samenhang. Geen misbruik van recht
door Philips, Frand-verweer (beroep op Huawei / ZTEarrest (IEPT20150716) faalt: Wiko heeft niet bestreden
dat zij zich voorafgaand aan instellen onderhavige
procedure geen willing licensee heeft getoond. Geen
misbruik van machtspositie door Philips: onvoldoende
onderbouwd dat licentievoorstel Philips niet aan Frandvoorwaarden voldoet, onvoldoende onderbouwd dat
aanbod Philips discriminatoir is, tegenvoorstel Wiko
voldoet niet aan Frand-voorwaarden.
Vernietiging octrooi voor “Administration of agents
for the treatment of inflammation” bekrachtigd
IEPT20190910, Hof Den Haag, Biogen v Swiss
Pharma
Octrooirecht. Vakman zou gelet op beschrijving
begrijpen dat uitvinding van EP 127 betrekking had op
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langdurig voorkomen van door MS veroorzaakte nieuwe
ontstekingen en herontstekingen, door het chronisch
toedienen van natalizumab ontstekingen bij chronische
ontstekingen afneemt. Geen nieuw technisch effect dat
duur van de ontstekingen bij chronische ontstekingen
afneemt: uit afname van ‘new enhancing’ laesies vloeit
automatisch afname ‘persistent enhancing’ laesies voort,
effect op ‘persistent enhancing lesions’ niet nieuw en
verrassend. Conclusie 2 niet inventief rechtbank heeft
terecht overwogen dat eventuele twijfels op grond van
Tubridy over gedurende langere tijd toedienen van
natalizumab worden weggenomen door Conference
Abstract. Hulpverzoeken 1 en 2 niet toelaatbaar wegens
toegevoegde materie: gemiddelde vakman zou uit de
door Biogen genoemde passages niet begrijpen dat door
toediening van natalizumab regressie van MS
(hulpverzoek 1) of vermindering van schade aan weefsel
als gevolg van door MS veroorzaakte pathologische
ontsteking (hulpverzoek 2) zou optreden. Hulpverzoek 3
niet nieuw c.q. inventief: verminderen van aantal
‘persistent Gd-enhancing lesions’ door toediening van
natalizumab vloeit rechtstreeks voort uit de
vermindering van het aantal ‘new enhancing lesions’,
vermindering van het aantal ‘new enhancing lesions’
door toediening van 3 of 6 mg/kg natalizumab iedere 4
weken was reeds geopenbaard in de Conference
Abstract. Hulpverzoek 4 bevat toegevoegde materie.
Overig
Uitleg schikkingsovereenkomst Schaatsenfabriek
Viking en Viking Outdoor Footwear
IEPT20200218, Hof Amsterdam, Schaatsenfabriek
Viking v Viking Outdoor Footwear
IE-Verbintenissenrecht. Viking Outdoor Footwear mag
Viking merken op grond van schikkingsovereenkomst
niet gebruiken voor specifieke “Hiking Boot”: uit
correspondentie voorafgaand aan het sluiten van de
overeenkomst maakt het hof op dat deze “Hiking boot”
niet valt onder de term boots, waarvoor gebruik wel is
toegestaan. Viking Outdoor Footwear hoeft haar
erkende wederverkopers niet te verbieden om schoenen
van Viking Outdoor Footwear te verkopen in de
Benelux: die uitleg volgt niet uit letterlijke tekst of
achtergrond van de overeenkomst. Schaatsenfabriek
Viking mocht geen verzoek doen bij EUIPO tot
nietigverklaring van een Viking merk van Viking
Footwear: hiermee schiet zij toerekenbaar tekort in de
nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de
schikkingsovereenkomst.
(Met dank aan Alette Horjus en Susan Kaak, Ventoux)
Hof bekrachtigt beschikking met betrekking tot
artikelen over huisjesmelker
IEPT20191224, Hof Den Haag, Huisbaas v Google
Privacy. Beschikking 7 februari 2019 bekrachtigd.
Artikelen over huisbaas hoeven niet verwijderd te
worden uit zoekresultaten Google: opname links zijn
strikt noodzakelijk ter bescherming van de vrijheid van
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informatie van de internetgebruikers, appellant speelt rol
in openbaar leven, het geschetste beeld van Appellant,
die als huisjesmelker problemen veroorzaakt, dat uit de
bronpublicaties naar voren komt, is ook nog actueel. De
bronpublicaties zijn gepubliceerd door journalistieke
media of andere organisaties die als taak hebben publiek
te informeren. Dat de bronpublicaties niet juist zijn kan
niet leiden tot een andere uitkomst, aangezien de door
Appellant genoemde punten ondergeschikte onderdelen
van de bronpublicatie betreffen.
Hof bekrachtigt vonnis met betrekking tot publicaties
van in Panama wonende journalist over in Israël
wonend echtpaar
IEPT20181211, Hof Amsterdam, Rechtsmacht
Internetpublicatie
IPR. Onrechtmatige daad. Nederlandse rechter
onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen van
[appellanten] voor zover deze zien op ge- en verboden
alsmede op de vergoeding van schade geleden buiten het
Nederlands grondgebied: geïntimeerde had ten tijde van
de inleidende dagvaarding geen woonplaats in
Nederland. Geen stilzwijgende forumkeuze voor de
Nederlandse rechter: geen bijzondere bevoegdheid
Nederlandse rechter ex artikel 7 aanhef en lid 2 Brussel
I-bis (rechterlijke bevoegdheid bij verbintenissen uit
onrechtmatige daad). Nederland is niet centrum van
belangen van appellanten. Appellanten hebben
onrechtmatig gehandeld jegens [geïntimeerde] door,
onder verwijzing naar het verstekvonnis, zijn publicaties
van het internet te laten verwijderen: van hen had
gevergd kunnen worden om geïntimeerde middels de
hen bekende contactgegevens op de hoogte te stellen van
het uitbrengen van de inleidende dagvaarding.
Passage over eiseres in artikel Marinjo onrechtmatig
IEPT20200219, Rb Gelderland, Artikel Marinjo
Publicatie-Privacy. Passage in artikel in tijdschrift
Marinjo waarin eiseres wordt beticht van verkoop van
merchandise zonder toestemming van RMS-strijder T.
begeleid door een foto van haar, onrechtmatig: passage
vindt geen steun in de feiten en mevrouw S. is geen
gelegenheid gegeven haar lezing te geven.
(Met dank aan Remco Klöters en Arthur Zimin, Van
Kaam IP, Media & Privacy)
BERICHTEN
Personalia
B915973. “HGF continues to expand with the
announcement of two new Partners”
Uit het persbericht: “Trade Mark Attorney and
European Trade Mark Attorney will join our Manchester
office and Kerry Rees a European and UK Patent
Attorney will join our London office as Partners on 24th
February 2020.
Kerry is a Patent Attorney with considerable experience
drafting new applications, prosecuting applications in
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Europe and throughout the world, appealing oral
proceedings before the EPO and providing FTO
opinions and infringement and validity opinions. Kerry
has handled patent work on many aspects of
biotechnology including genomics, proteomics,
biological research tools, viral vectors including gene
therapy, immunoassays, vaccines, immunology and
plant biotechnology for blue-chip, multinational
biotechnology companies, UK Universities, SMEs and
start-up companies.
Rigel is a brand protection specialist, a Chartered Trade
Mark Attorney and a European Trade Mark Attorney.
Her practice consists in particular of trade mark portfolio
management work such as clearance searches, due
diligence, filing strategies and the provision of
infringement and validity opinions. She is an
experienced prosecutor of UK and European Union
trade mark applications and particularly enjoys the
challenges of contentious matters such as infringement,
opposition, cancellation actions and appeals and she is
regularly instructed to represent parties before the UK
Intellectual Property Office.
HGF’s strategic plans to increase the Partnership follows
a year of growth including the merger of HGF &
Patronus IP which extended its reach across Germany
and Austria in Munich, Heidelberg, Salzburg and the
opening of a second office in Ireland in Dublin, taking
the total to 22 offices throughout the UK and Europe.
The firm continues to see tremendous growth and
success and has recently been named by The Financial
Times as one of Europe’s leading Patent Law firms
2019.”
Agenda
B915974. Jong IE borrel donderdag 12 maart 2020
Jong IE bericht: “Ha mede Jong IE’er,
Op donderdag 12 maart zal de eerste Jong IE borrel van
het nieuwe decennium plaatsvinden! Bij de vorige
edities ging het goed los en we hopen ook nu weer op
een wilde borrel. Qua locatie moet dat vast lukken, want
we hebben voor Café Wildschut gekozen!
Wie? Alle zich jong voelende IE’ers
Wat? Een borrel om het nieuwe decennium af te trappen
Waar? Roelof Hartplein 1-3
Wanneer? Donderdag 12 maart vanaf 18:00 uur
Wanneer is de volgende? Donderdag 11 juni
Vergeet ook niet om, zoals altijd, EUR 20 contant mee
te nemen en direct aan Menno te geven. Vooraf
aanmelden is niet nodig, mag natuurlijk wel.
Artikelen en Opinies
B9 15972. Bas Kist: De kwestie Corona
Bas Kist (Chiever): “Wat doe je als je merk plotseling
ook een eng virus is? Eind jaren 80 daalde de verkoop in
de VS van het populaire snoepmerk Ayds met 50 %. De
oorzaak was de opkomst van de ziekte AIDS, in klank
identiek aan Ayds. Dep Corporation, de eigenaar van het
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snoepje, besloot de naam in de VS te wijzigen in Diet
Ayds. En in Engeland maakten ze er Aydslim van. Het
mocht niet baten. Korte tijd later verdween het merk van
de markt.
Schade Corona?
Zo’n vaart zal het niet lopen met Corona, het
paradepaardje van s ‘werelds grootste brouwer AB
Inbev. Maar toch: hoe schadelijk is dat ellendige
coronavirus nu voor het biermerk Corona? Is er
blijvende merkschade? Misschien eens kijken naar
andere voorbeelden. Want natuurlijk zijn er in het
verleden vaker merken tegen dit soort ‘problemen van
buiten’ aangelopen.
Naamswijziging
In een aantal gevallen koos het getroffen bedrijf snel
eieren voor zijn geld en wijzigde het zijn merknaam. Zo
besloot Tata Motors, de grootste autofabrikant van India,
in 2016 het automerk ZICA om te dopen in TIAGO,
vanwege de ongewenste associaties met het in 2015
opgedoken ZIKA-virus. [...]”
Nieuws
B915976. Prejudiciële vragen over de rechterlijke
bevoegdheid omtrent persoonlijkheidsrechten
Prejudiciële vragen:
“1. Moet artikel 7, punt 2, van verordening (EU) nr.
1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van
12 december 2012 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L
351, blz. 1) aldus worden uitgelegd dat er een op het
centrum van belangen gebaseerde rechterlijke
bevoegdheid bestaat voor de vordering van een
natuurlijke persoon tot bescherming van zijn
persoonlijkheidsrechten, wanneer de publicatie op het
internet waarvan wordt beweerd dat zij inbreuk op deze
rechten maakt, geen [Or. 2] informatie bevat die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op deze
specifieke natuurlijke persoon, maar informatie of
beweringen bevat waarin wordt gesuggereerd dat de
gemeenschap waartoe verzoeker behoort (in dit
specifieke geval: zijn volk) wanpraktijken heeft begaan,
hetgeen door verzoeker als een schending van zijn
persoonlijkheidsrechten wordt opgevat?
2. Moet, in een zaak die betrekking heeft op de
bescherming
van
materiële
en
immateriële
persoonlijkheidsrechten tegen schendingen op het
internet, bij de beoordeling van de bevoegdheidsgronden
van artikel 7, punt 2, van verordening [OMISSIS] nr.
1215/2012 [OMISSIS], dat wil zeggen bij de
beoordeling of de nationale rechterlijke instantie het
gerecht is van de plaats waar het schadebrengende feit
zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, rekening
worden gehouden met omstandigheden als:

Week 9, 24 feb. t/m 1 mrt. 2020

- de taal waarin de website en de litigieuze publicatie zijn
opgesteld,
- de periode dat de litigieuze online-informatie voor het
betrokken publiek beschikbaar was,
- de individuele omstandigheden van verzoeker, zoals
zijn lotgevallen in oorlogstijd en zijn huidige
maatschappelijke activiteiten, die in de behandelde zaak
worden ingeroepen als rechtvaardigingsgrond voor het
bijzondere recht zich in rechte te verzetten tegen de
verspreiding
van
beschuldigingen
tegen
de
gemeenschap waartoe hij behoort?”
B915977. 2,8 miljoen foto’s rechtenvrij beschikbaar
gesteld door het Smithsonian Museum
Villamedia bericht: “Het Smithsonian Museum in
Washington heeft ruim 2,8 miljoen foto’s en
afbeeldingen rechtenvrij beschikbaar gemaakt voor
hergebruik. Het materiaal is afkomstig uit collecties van
negentien vestigingen van het museum, aangesloten
onderzoekscentra, archieven en bibliotheken. Het staat
eindgebruikers vrij de beelden op alle mogelijke
manieren te bewerken of te transformeren. Er zullen
naast de miljoenen beelden die zijn vrijgegeven dit jaar
nog eens zo’n 200 duizend foto’s en ander materiaal in
het publieke domein worden gesteld. [...]”

- het publiek tot hetwelk de inbreukmakende website in
de eerste plaats gericht is,
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