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Leiden Law Lunch IE 
29 december 2021

Dirk & Simon

Jaaroverzicht 2021

1 januari 2021

• Artikel 3 Auteurswet: Reprobelfix    
• uitgevers mogen meedelen in kopieerheffingen

• RAAP- implementatie: alle Amerikanen hebben naburige rechten

• “Voor zover uitvoerende kunstenaars of fonogrammenproducenten als 
bedoeld in [het WPPT] door de vervulling van de op hen toegesneden 
toepassingscriteria uit dat verdrag rechten kunnen ontlenen aan dat verdrag, 
kunnen zij aanspraak maken op de daarmee corresponderende rechten uit de 
Wet op de naburige rechten”.

Stb. 2020, 560, i.w.tr. Stb. 2020, 561      

Wet van 6 juli 2004 tot aanpassing van de Auteurswet 1912, zoals gewijzigd. 
(Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij)  

HR 8 januari 2021 Infineon / NXP

ECLI:NL:HR:2021:37 ‘Mifare compatible’, maar ‘add on’ nodig

Art. 2.23 lid 1 sub c BVIE
Toegestaan is [sinds 2019] gebruik van het merk 
• “met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of 

diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het 
gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of 
dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel”. 

Vóór 1996:
“wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als 
accessoire of onderdeel, aan te geven”.

HR 19 februari 2021 Dairy Partners

ECLI:NL:HR:2021:269 

Bij art. 5 Hnw geen nadere vereisten bij beschrijvend handelsnamen.

“Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn […], 
door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende 
mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de 
beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante 
publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is”.

“nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen [mag 
aangenomen] worden dat het publiek eraan gewend is dat 
ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder 
snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, 
of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen 
aan het economische verkeer deelnemen”.

“Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat 
gevaar al wegnemen”.

Wat doen de feitenrechters sinds Dairy P.?
• Rb. Rotterdam 8 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2051 

VR Arcade / vrarcaderotterdam.nl  (geen inbreuk)

• Rb. Oost-Brabant 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957 
Stichting Kanker.nl / Stichting Kanker (inbreuk)

• Rb. Limburg 23 juli 2021, IEF 20118 

Teamleiders.nu / Teamleiders.nl (inbreuk)

• Rb. Den Haag 3 augustus 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9310 

Stijl en Traditie / Stijl Uitvaartpartners (geen inbreuk)
• Rb. Noord-Holland 31 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7408 

Victoria Taxi/Taxi Alkmaar Victoria (geen inbreuk)

• Rb. Den Haag 24 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10446

Budget Verhuisservice / Snelle Budget Verhuisservice (inbreuk) 

• Rb. Amsterdam 3 december 2021, IEF 20378
LED-Gigant.nl / Ledgigant.nl (inbreuk)
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:37
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:269
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HvJ EU 9 maart 2021 VG Bild Kunst /SPK

ECLI:EU:C:2021:181

‘Framed’ linken contractueel verplicht technisch onmogelijk gemaakt

dan geldt: 

‘framed’ linken is ‘mededeling aan het publiek’ (die kan worden verboden)

‘xframe deny’ maatregel 
• https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options , 

optie: SAMEORIGIN

HvJ EU 3  juni 2021 CV-Online Latvia / Melons

ECLI:EU:C:2021:434

Metazoekmachine (van vacatures) >  ‘opvragen’& ‘hergebruiken’

‘kan worden verboden voor zover die handelingen schade berokkenen 
aan zijn investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van 
die inhoud, dat wil zeggen het risico meebrengen dat deze investering 
niet met een normale exploitatie van de betrokken databank kan
worden terugverdiend’

7 juni 2021 Implementatie DSM-richtlijn

• Extended Collective Licensing (ECL) voor Out of commerce (OOC) works

• Nieuw auteurscontractenrecht  
• Ook voor oude contracten van vóór 2015?

• Nieuw naburige recht persuitgevers

• Value gap & Uploadfilter.  

• YouTube maakt openbaar en is daarvoor voorwaardelijk aansprakelijk, tenzij naar 
beste vermogen licenties verwerft en uploads filtert.

• Pictoright gaat claimen bij Facebook

7 juni 2021 implementatie Online omroep rl.

• Verplicht collectief beheer voor kabeldoorgifte uitgebreid

• Alle filmmakers hebben recht op een proportionele billijke vergoeding 
voor alle vormen van doorgifte en ‘directe injectie’.

• (nog) niet voor primair uitzenden door omroep zelf en VOD.

• niet meer alleen scenarioschrijver, hoofdregisseur en hoofdrolspelers

HvJ EU 17 juni 2021 Mircom / Telenet

ECLI:EU:C:2021:492

• Gebruik P2P > ook uploaden >openbaarmaking

• Artikel 6 AVG staat niet in de weg aan systematische verwerking IP-
adressen van inbreuk makende gebruikers P2P netwerken

• Maar handhaving kan misbruik van recht opleveren

• Ondernemingsrechtbank Gent 3 november 2021, IEF 20361 (Permission Machine / 
Kortom): Permission Machine maakt misbruik van recht

HvJ EU 22 juni 2021  YouTube & Cyando

ECLI:EU:C:2021:503

‘de passende technische maatregelen […] die van een normaal 
behoedzame marktdeelnemer in zijn situatie kunnen worden verwacht 
om op geloofwaardige en doeltreffende wijze inbreuken op het 
auteursrecht op dit platform tegen te gaan’

• Vragen aan HvJ EU in Brein/NSE door Hoge Raad ingetrokken
• Conclusie AG verwacht op 13 mei 2022
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=646AE37BF9D9D3F303C63E24313D9E41?text=&docid=238661&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4896259
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0762
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243102&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4898414
https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-auteursrecht-vanwege-modus-operandi
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3493148
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HR 25 juni 2021  DFW / Ziggo

ECLI:NL:HR:2021:985 

81 RO

Hof: onvoldoende duidelijk wat DFW aan schadevergoeding wilde 
vorderen. Belang Ziggo (abonnees) prevaleert.

HvJ EU 9 september 2021 Champanillo

ECLI:EU:C:2021:713

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (“CVIC”)
• Oberlandesgericht München 1 juli 2021, 29 U 1698/14 (Champagner Sorbet).

• Vzr. Rb. DH 8 oktober 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN9779 (Champagne Shampoo).

beschermde oorsprongsbenamingen (BOB’s) 

beschermen tegen zowel producten als diensten
• IER 2021/52 m.n.t Peijnenburg 

• HvJ EU 17 december 2020, ECLI:EU:C:2020:1043 

(Syndicat interprofessionnel de defense du fromage Morbier).

HvJ EU 6 oktober 2021 Top System

ECLI:EU:C:2021:811

decompileren om fouten in software te verbeteren mag

HR 8 oktober 2021 Adidas / H&M

ECLI:NL:HR:2021:1474 

81 RO

Hof: geen merkinbreuk

• Pres. Rb. Breda 17 juli 1996 (adidas/Marca)
• Hof Den Bosch 14 april 1997 (Marca/adidas)
• HR 6 november 1998 (Marca/adidas)

• HvJ EG 22 juni 2000, ECLI:EU:C:2000:339, Marca/adidas
• HvJ EG 23 oktober 2003, ECLI:EU:C:2003:582, adidas/Fitnessworld
• HvJ EG 10 april 2008, ECLI:EU:C:2008:217, adidas/Marca

‘Love or Generosity’ © Nicole Eisenman

HR 12 november 2021 Sena / Dance events

ECLI:NL:HR:2021:1668

bij gebruik van 60% of meer [oud, pre-RAAP] Sena-repertoire:
• bij ticketprijs tot € 85,00: 1.625 % van de recette
• bij ticketprijs van € 85,00 en meer: 1.3 % van de recette

• voor gratis dance evenementen: € 0,075 per bezoeker met een minimum 
vergoeding van € 50,70 en een maximum vergoeding van € 2.028,09. 

Vraag wat een ‘commercieel fonogram’ is niet beantwoord.

HvJ EU 28 november 2021 Ferrari / Mansory

ECLI:EU:C:2021:889

deel van voortbrengsel  

kan als niet ingeschreven 
gemeenschapsmodel beschermd zijn, mits

‘duidelijk afgebakend door lijnen, een 
omtrek, kleuren, vormen of een specifieke 
textuur’.

Ferrari 488

Ferrari FK
K

Tuning kit van Mansory
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:985
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245745&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4899984
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247056&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11704093
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:1474
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-425/98
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-408/01
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&num=C-102/07
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1668
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248287&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=28048898
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HvJ EU 28 november 2021 Ferrari / Mansory

• Bas Kist, Chiever blog 01 van 1 november 2021.

• IER 2021/49 m.nt. Paul Geerts
• Slechts drie jaar

• Bij normaal gebruik zichtbaar

HR 17 december 2021 ITT / Karl Dungs

ECLI:NL:HR:2021:1908
• Vervolg op: HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221.

81 RO dungs.com / dungs.nl

Hof (na terug verwijzing): overdracht domeinnaam na 
domeinnaamarbitrage i.v.m. merkinbreuk niet onrechtmatig.

HR 17 december 2021 GEU / Snappet

ECLI:NL:HR:2021:1906 

81 RO

Hof: ‘Leerroutes’ niet auteursrechtelijk beschermd

HR 17 december 2021, Garrix / Spinnin & MAS

ECLI:NL:HR:2021:1923 

‘Onredelijke bedingen’ moeten o.g.v. art. 25f lid 2 Aw ex tunc worden 
beoordeeld. Omstandigheden na contractsluiting zijn niet relevant. 

Garrix = fonogrammenproducent: organisatie en financiële 
verantwoordelijkheid voor eerste vervaardiging van de tracks

2022

• HR Vitra/Kwantun
• Amerikaanse vormgeving auteursrechtelijk beschermd in Nederland?

• HR Verstappen/Picnic 
• Lookalike in commerciële parodie portretrechtinbreuk?

• HR Philips/Lidl
• Eigen ouder model scheerapparaat ‘oorspronkelijkheidsschadelijk’ in het auteursrecht?

2022

Bundesgerichtshof Erven Komenda / Porsche
• Hebben de erven van Porsche 356 ontwerper Erwin Komenda een 

bestellerclaim i.v.m. het succes van de Porsche 911? 
https://classicmotorsports.com/articles/pick-porsche-356-or-911/
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1908
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:2221
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2021:639
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1923

