
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Mom, G.J.H.M.

Publication date
2011
Document Version
Final published version
Published in
AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht

Link to publication

Citation for published version (APA):
Mom, G. J. H. M. (2011). Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda. AMI : Tijdschrift
voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, 35(1), 37-40.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/rechtspraak-in-het-kort-actualiteiten-en-agenda(5d16c663-079d-4fdc-a4c4-d25a572501ff).html


2 0 1 1 / 1 3 7ami       T I J D S C H R I F T  V O O R  A U T E U R S - ,  M E D I A -  &  I N F O R M A T I E R E C H T

onder (eind)redactie 
van G.J.H.M. Mom

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Nederland

Rechtspraak

Hof Den Haag 5 oktober 2010, B9 (Stokke / Fikszo)
Auteursrechtelijk beschermde trekken van Tripp Trapp kinderstoel. 
Terug te vinden in Thomas- en Yasmine-kinderstoel?

Hof: Het hof heeft in zijn tussenarrest van 30 juni 2009 (B9 8029) 
overwogen dat de Tripp Trapp twee afzonderlijke auteursrechtelijk 
beschermde trekken heeft: de schuine staanders waarin alle elementen 
van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers. 
De eerstgenoemde trek geeft de Tripp Trapp een strak, geometrisch 
uiterlijk, terwijl door de laatstgenoemde trek het ‘zwevende’ effect ont-
staat. Het hof heeft voorts overwogen dat in een geval als het onder-
havige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken 
kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moet worden uitgegaan 
van een ruime beschermingsomvang, niet kan worden aanvaard dat het 
overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van 
auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn. In het licht hiervan zal het 
hof onderzoeken of de Yasmine en de Thomas inbreuk maken op het 
auteursrecht op de Tripp Trapp.

Het hof is van oordeel dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van 
de Tripp Trapp niet in de Yasmine zijn terug te vinden, althans niet in 
zodanige mate dat de totaalindrukken van beide kinderstoelen overeen-
komen. Hoewel ook bij de Yasmine alle elementen van de stoel zijn ver-
werkt in de schuin naar achter hellende staanders, zijn – anders dan bij 
de Tripp Trapp – deze staanders niet recht maar licht gebogen, hetgeen 
het uiterlijk van de Yasmine minder strak maakt. De tweede auteurs-
rechtelijk beschermde trek is geheel niet terug te vinden. De naar achter 

hellende staanders van de Yasmine rusten immers niet op horizontale 
liggers, maar op schuin naar voren hellende staanders, zodat bij de Yas-
mine de L-vorm van de staanders en de liggers geheel ontbreekt. Daar-
door verschillen de totaalindrukken die de Tripp Trapp en de Yasmine 
maken zodanig dat de Yasmine als een nieuw en oorspronkelijk werk 
kan worden aangemerkt.

Naar het oordeel van het hof zijn ook in de Thomas de auteursrechtelijk 
beschermde trekken van de Tripp Trapp niet zodanig aanwezig dat de 
totaalindrukken van beide stoelen overeenkomen. Daarbij is van belang 
dat geen van de twee auteursrechtelijk beschermde trekken van de 
Tripp Trapp volledig is overgenomen in de Thomas. Ook als aangeno-
men moet worden dat alle elementen van de kinderstoel in de schuine 
staanders zijn verwerkt bestaan de staanders van de Thomas uit twee, 
in lengte verschillende, latten die tezamen, inclusief tussenruimte, bre-
der zijn dan de staanders van de Tripp Trapp. Door de tussenruimte 
tussen de latten zijn bovendien de rugleuning, de zitting en de voeten-
plank tussen de latten door zichtbaar en kan niet worden gezegd dat 
deze elementen zodanig in de schuine staanders zijn verwerkt dat zij 
van opzij bezien wegvallen tegen de achterwaarts hellende staanders. 
Een en ander heeft tot gevolg dat de Thomas, van opzij bezien, aan-
merkelijk minder strak oogt dan de Tripp Trapp en dat zijn uiterlijk niet 
als ‘geometrisch’ kan worden aangemerkt. Ook de tweede auteursrech-
telijk beschermde trek van de Tripp Trapp is slechts gedeeltelijk terug 
te vinden in de Thomas. De L-vorm van de staanders en de liggers van 
de Tripp Trapp is als zodanig niet aanwezig, al kan in het zijaanzicht 
van de Thomas wel een L worden gezien als de twee latten van de 
schuine staanders als geheel worden beschouwd en het gedeelte van 
de liggers dat zich bevindt vóór de verbinding met de staanders wordt 
weggedacht. Daar komt echter bij dat de hoek die de staanders en de 
liggers van de Thomas met elkaar maken groter is dan de hoek die de 
staanders en de liggers van de Tripp Trapp met elkaar maken. Daardoor 
wordt wel enig ‘zwevend’ effect verkregen, maar veel minder dan bij de 
Tripp Trapp. Een en ander leidt ertoe dat de totaalindrukken die beide 
kinderstoelen maken zodanig van elkaar verschillen dat de Thomas als 
een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.

Hof Arnhem 28 september 2010, B9 9124 (Deltex / Jade)
(Inbreuk op) auteursrecht op hoofdkussen?

Feiten: Jade, sedert 1984 producent van de Silvana Support hoofdkus-
sens, stelt dat Deltex met de door haar op de markt gebrachte Cinde-
rella Orthoflex hoofdkussens inbreuk maakt op het auteursrecht op de 
Silvana Support kussens.

Tripp Trapp

Yasmine

Thomas stoel
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Hof: Evenals de voorzieningenrechter (Vzr. Almelo 4 december 2009, 
B9 8404) is het hof voorshands van oordeel dat aan de afzonderlijke 
elementen waaruit het Silvana Support hoofdkussen is opgebouwd 
geen auteursrechtelijke bescherming toekomt waarmee tegen het 
Orthoflex kussen van Deltex kan worden opgetreden. Zo is vooralsnog 
onvoldoende aannemelijk geworden dat het concept van een kussen 
met nekrol een vondst van Jade is geweest, mede in aanmerking geno-
men dat Deltex gemotiveerd heeft aangevoerd dat een zodanig kus-
sen in 1984 reeds op de markt was in de vorm van The Pillow van de 
firma Meijers. Hetzelfde geldt voor de drie gezichtjes op het kussen, 
nog daargelaten dat Deltex deze niet op inbreukmakende wijze heeft 
gekopieerd. Evenmin kan in dit kort geding worden aangenomen dat 
de door Jade gekozen vorm van het kussen, in het bijzonder het in drie 
segmenten verdeelde bovenvlak, op een creatieve keuze van de maker 
berust en dus niet (louter) functioneel is bepaald. T.a.v. de overige door 
Jade genoemde elementen – de bies, het label, de twee ingestikte hoe-
ken aan de onderzijde en de punten aan de bovenzijde – heeft Jade 
evenmin voldoende aannemelijk gemaakt dat deze oorspronkelijk zijn; 
daarenboven acht het hof de gekozen vormen van de bies, de hoeken 
en punten zo banaal of triviaal dat een persoonlijk stempel van de 
maker ontbreekt omdat achter deze vormen, voorzover deze niet volle-
dig voorvloeien uit de gekozen functie, geen creatieve arbeid van welke 
aard dan ook valt aan te wijzen.
Denkbaar is wel, dat de combinatie van voornoemde elementen een 
auteursrechtelijk beschermd werk vormen. In dat geval gaat het echter 
om een zo specifieke combinatie van elementen, en is dientengevolge 
de omvang van de auteursrechtelijke bescherming zodanig beperkt, 
dat van een inbreuk door Deltex geen sprake is. Volgens Jade levert de 
combinatie van bies, label en gezichtjes in één kleurstelling een oor-
spronkelijk werk op. Ook als dit betoog juist is, baat de bescherming 
van dit werk haar niet tegen de Cinderella Orthoflex kussens van Del-
tex, waarop geen gezichtjes zijn afgedrukt maar poppetjes en waarvan 
de bies bovendien niet effen is maar voorzien van de ingeweven naam 
Cinderella. Dat wordt niet anders wanneer de als oorspronkelijk werk 
te beschermen combinatie van Jade tevens het gebruik van ingestikte 
hoezen aan de onderzijde, de specifieke vormgeving van de punten 
aan de bovenzijde en de vormgeving van het bovenvak in een verticale 
zonering omvat.
Alle (d.w.z. ook de op merkenrecht en slaafse nabootsing gebaseerde) 
vorderingen van Jade afgewezen; veroordeling van Jade in de proces-
kosten in eerste aanleg.

Vzr. Rb. Amsterdam 2 november 2010, B9 9194 (Mercis / Sanrio)
Inbreuk op auteursrecht op Dick Bruna’s Nijntje? Overname van 
auteursrechtelijk beschermde trekken. Totaalindrukken. Grensover-
schrijdend, EU-wijd verbod?

Feiten: In oktober 2009 heeft Mercis, de onderneming waaraan de gees-
telijke vader van Nijntje, Dick Bruna, zijn auteurs- en merkrechten heeft 
overgedragen, bij Nederlandse filialen van kledingwinkelketen Hennes 
& Mauritz nachtkleding en ondergoed voor kinderen, onder licentie van 
het Japanse bedrijf Sanrio Company op de markt gebracht, aangetrof-
fen. Op die kleding stond het op Nijntje lijkende karakter Kathy afge-
beeld. Aan de sommatie van Mercis om de verhandeling van deze van 
het karakter Kathy voorziene kleding te staken en gestaakt te houden 
heeft H&M gevolg gegeven. In juni 2010 constateert Mercis echter dat 
nog steeds, onder meer bij Bart Smit, producten met daarop het karak-
ter Kathy worden verkocht.

Vzr.: Nijntje kenmerkt zich door elementaire kleuren, dikke lijnen, door 
de karakteristieke verhouding tussen hoofd en lichaam, de vorm van het 
hoofd, de oren, de (stand van de) ogen, het jurkje met het kraagje, de 
stand van de handen en voeten en het zogenaamde “andreaskruis”, als 
neusje/mondje. Nijntje heeft door dit alles een eigen en oorspronkelijk 
karakter en draagt hierdoor het persoonlijk stempel van de maker. Het 
werk Nijntje is het resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus 
van creatieve keuzes. Nijntje is niet zo banaal of triviaal dat daarachter 
geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Nijntje 
kan derhalve als een auteursrechtelijk beschermd werk als bedoeld in 
art. 10 Aw worden aangemerkt. Het door Sanrio in het geding gebrachte 
“Umfeld” maakt dit niet anders. De in het geding gebrachte afbeeldin-
gen van speelgoedkonijnen, gedeeltelijk daterend van vóór 1955, wijken 
dermate af van Nijntje dat niet kan worden gezegd dat Nijntje hierdoor 
geen eigen en oorspronkelijk karakter zou hebben.
De auteursrechtelijk beschermde trekken van Nijntje zijn overgenomen 
in de figuur van Kathy. De dikke lijnen, de verhouding tussen hoofd en 
lichaam, de vorm van het hoofd, de oren, de (stand van de) ogen, het 
jurkje met het kraagje en de stand van de handen en voeten zijn nage-
noeg identiek aan Nijntje. Wat verder overeenkomt is dat het mondje en 
het neusje samenvallen (bij Nijntje in de vorm van een “andreaskruis” 
en bij Kathy in de vorm van een rondje). Het enige duidelijk waarneem-
bare verschil tussen Nijntje en Kathy is de strik die Kathy in een van 
haar oren draagt. Dit maakt echter niet dat de totaalindrukken van Nijn-
tje en Kathy niet nagenoeg hetzelfde zijn. Er is dan ook sprake van een 
inbreuk op de auteursrechten van Mercis. Bij dit oordeel is betrokken 
dat Nijntje thans wordt afgebeeld met ronde oren, derhalve met andere 
oren dan in het geregistreerde beeldmerk. De ronde oren van Kathy zijn 
identiek aan de ronde oren van Nijntje. Dat hier sprake zou zijn van 

Silvana Support kussen ( Jade)

Cinderella Orthoflex kussen (Deltex)

geregistreerd Benelux-beeldmerk Nijntje

Dick Bruna’s Nijntje Sanrio’s Kathy
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“omgedraaide ontlening” (Nijntje zou de oren van Kathy hebben “over-
genomen”), zoals door Sanrio ter zitting betoogd, is door haar niet aan-
nemelijk gemaakt. Kathy is hoe dan ook van latere datum dan Nijntje en 
Sanrio heeft niet met stukken aangetoond wanneer Kathy is ontworpen 
en wanneer Nijntje ronde oren heeft gekregen.
De vorderingen die zien op het auteursrecht zijn in ieder geval toewijs-
baar voor Nederland. In dit kader is van belang dat Sanrio niet heeft 
bestreden dat Mercis in Nederland het auteursrecht heeft op Nijntje. 
Gezien de betwisting daarvan door Sanrio, heeft Mercis onvoldoende 
aangetoond dat zij (tevens) auteursrechthebbende is in alle andere lid-
staten van de Europese Unie. Weliswaar kan Mercis worden toegegeven 
dat zij ter zitting voor het eerst met deze betwisting is geconfronteerd, 
maar zij heeft zelf een verbod en een aantal nevenvoorzieningen (recall, 
het noemen van afnemers etc.) voor de gehele Europese Unie gevor-
derd. Een kort geding draagt bovendien het risico in zich dat verweren 
voor het eerst ter zitting worden gevoerd. Verder dient Sanrio te worden 
gevolgd in haar verweer dat weliswaar kan worden verdedigd dat het 
“werkbegrip” in het kader van het auteursrecht Europees is geharmo-
niseerd, maar dat dit niet geldt voor de criteria op grond waarvan en 
de wijze waarop een inbreuk kan worden vastgesteld, terwijl evenmin 
is komen vast te staan dat de gevorderde maatregelen volgens de toe-
passelijke rechtsstelsels kunnen worden opgelegd. Ook dit staat in de 
weg aan een toewijzing van voorzieningen die zich uitstrekken over alle 
lidstaten van de Europese Unie buiten Nederland. Onvoldoende hier-
voor is dat in dit geval de mate van ontlening zo groot is dat daarom 
als “universeel beginsel” heeft te gelden dat ook elders van inbreuk op 
het auteursrecht sprake is. Mercis heeft zich in dit kader nog beroepen 
op een arrest van het gerechtshof te Den Haag van 28 september 2010 
(LJN BN8795), maar aan de vereisten die hierin worden gesteld voor 
toewijzing van een grensoverschrijdend verbod en de overige gevor-
derde maatregelen is niet voldaan, althans daarvan is in dit kort geding 
onvoldoende gebleken.

Wetgeving

Kamervragen: Uitzenden van voetbalflitsen door regionale omroepen
Vragen van het Tweede Kamerlid Van Dam (PvdA) aan de Ministers van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie over de rechterlijke 
uitspraak over de uitzending van flitsen van beeldmateriaal van eredivi-
siewedstrijden door regionale omroepen (ingezonden 11 oktober 2010) en 
antwoord van Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
(ontvangen 25 november 2010) 

Vraag 1: Bent u bekend met de uitspraak van de rechter – die afgelopen 
mei werd gedaan (Vzr. Rb. Utrecht 12 mei 2010, LJN BM4200) – over 
de uitzending van flitsen van beeldmateriaal van eredivisie-wedstrijden 
door regionale omroepen? 
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Welke gevolgen verbindt u aan de interpretatie van de recht-
bank dat artikel 5.4 van de Mediawet de regionale omroepen wel het 
recht geeft flitsen op te vragen, maar dat dit artikel noch de beperkin-
gen op de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten hen het recht 
geven om deze beelden ook daadwerkelijk uit te zenden? 
Antwoord: De uitspraak van de rechtbank Utrecht van 12 mei 2010 
betreft een vonnis in kort geding. De gevolgen hiervan zijn niet defini-
tief aangezien in deze zaak de bodemprocedure, die is aangespannen 
door de Eredivisie C.V. c.s., nog loopt. Het gaat niet aan te treden in 
een geschil dat onder de rechter is. Ik wacht daarom de uitspraak in de 
bodemprocedure af.
   
Vraag 3: Deelt u de mening dat het de bedoeling van de wetgever was 
dat omroeporganisaties die de beelden mogen opvragen, deze ook 
mogen uitzenden en dat artikel 5.4 anders een betekenisloos artikel is? 
Zo ja, gaat u de wetgeving dan aanpassen zodat omroeporganisaties de 
betreffende beelden ook mogen uitzenden? 
Antwoord: Ik moet in dit verband voorop stellen dat, zoals aangege-

ven in het voorgaande antwoord, het juridisch geschil nog onder de 
rechter is. Ik volsta om die reden met een verwijzing naar de wettekst 
en de wetsgeschiedenis bij artikel 5.4 van de Mediawet 2008 (Kamer-
stukken 31 876) en het daaraan ten grondslag liggende artikel in de 
Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (huidige artikel 15 van de Richtlijn 
2010/13/EU). 
Volledigheidshalve meld ik u dat het ministerie van OCW een brief aan 
Stichting ROOS heeft gezonden. Ik voeg de brief als bijlage toe. 

Vraag 4: Welke gevolgen verbindt u aan de mening van de rechtbank 
dat ook de nieuwsexcepties op de Auteurswet een wel zeer beperkte 
uitleg geeft, namelijk dat een nieuwsmedium op basis van die excepties 
slechts nieuws mag verslaan met beelden die men zelf heeft geregi-
streerd of met beelden die worden overgenomen uit andere nieuws-
programma’s, maar niet uit programma’s die een ander doel nastreven 
dan het verslaan van het nieuws?
Vraag 5: Deelt u de mening dat in het huidige tijdperk van veel verschil-
lende (soorten) media en veel verschillende soorten programma’s die 
allemaal in potentie nieuws kunnen opleveren, de mogelijkheden van 
nieuwsprogramma’s om dat nieuws met gebruik van beelden te ver-
slaan zo wel zeer beperkt worden? 
Vraag 6: Deelt u de mening dat dit in potentie een risico betekent voor 
de vrije nieuwsgaring? 
Vraag 7: Wordt dit risico veroorzaakt door de inhoud van onze wetge-
ving of door de inhoud van de Europese richtlijn? 
Vraag 8: Bent u bereid de Kamer nader te informeren, bijvoorbeeld per 
brief voorafgaand aan de behandeling van de mediabegroting, over de 
belemmeringen die het auteursrecht nu kennelijk oplevert voor de vrije 
nieuwsgaring en de stappen die u zou kunnen nemen om die belem-
meringen weg te nemen?
Antwoord: Pas nadat het vonnis van de rechter in de bodemprocedu-
re kracht van gewijsde heeft gekregen, kan worden beoordeeld of er 
ongerechtvaardigde belemmeringen worden opgeworpen voor de vrije 
nieuwsgaring en of de wet aanpassing behoeft. Indien een onherroepe-
lijke uitspraak aanleiding vormt voor het nemen van vervolgstappen, 
zal ik u daarover te zijner tijd nader informeren.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, Aanhangsel nr. 611

Kamervragen: Thuiskopieheffing en downloaden
Vragen van het Tweede Kamerlid Gesthuizen (SP) aan de Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie over twee recente gerechtelijke uitspraken over 
de thuiskopieheffing en downloaden (ingezonden 3 december 2010) 
en antwoord van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede 
namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
(ontvangen 24 december 2010) 

Vragen 1, 2 en 3: Wat is uw reactie op twee recente gerechtelijke uit-
spraken, namelijk over de thuiskopieheffing (Hof Den Haag 15 novem-
ber 2010, LJN: BO3982, B9 9217) en over het strafbaar stellen van het 
verwijzen naar downloadbare bestanden (Hof Den Haag 15 november 
2010, LJN: BO398, B9 9217)?
Hoe interpreteert u de gerechtelijke uitspraak over de thuiskopieheffing? 
Bent u het eens met de uitspraak dat de thuiskopieheffing bedoeld is als 
vergoeding voor het downloaden van materiaal? Zo ja, hoe groot acht u 
de kans dat de kopieerheffing wordt uitgebreid door deze uitspraak?
Hoe interpreteert u de gerechtelijke uitspraak over het strafbaar stellen 
van het verwijzen naar downloadbare bestanden? Hoe oordeelt u over het 
feit dat de rechter het verwijzen naar downloadbare bestanden strafbaar 
heeft gesteld? Is hier naar uw mening een mogelijke tegenstelling met 
een eerdere gerechtelijke uitspraak in de zaak Mininova, zoals in het 
artikel gesuggereerd wordt? Wat is uw oordeel over deze tegenstelling?
Antwoord: De gerechtelijke uitspraken waarnaar in de vraag wordt 
verwezen zijn de zaken FTD B.V./Eyeworks Film en TV Drama B.V., 
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 15 november 2011, LJN: BO3980 (verder 
“FTD-Eyeworks”) en ACI ADAM B.V. e.a./Stichting de Thuiskopie en 
Stichting Onderhandelingen Thuiskopie, Gerechtshof ’s-Gravenhage 
15 november 2011, LJN: BO3982 (verder “ACI-Thuiskopie”). 
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In FTD-Eyeworks (hoger beroep in kort geding) is een bodemprocedure 
ingesteld bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage. In ACI-Thuiskopie wordt naar 
ik heb vernomen cassatie ingesteld. Aangezien de rechter zich in beide 
zaken nog dient uit te spreken, kan ik op dit moment niet inhoudelijk 
op deze zaken ingaan. 
Met betrekking tot de verhouding van de zaak FTD-Eyeworks tot de 
zaak Mininova/Stichting Brein (Rechtbank Utrecht, 26 augustus 
2009, Mininova, LJN BJ6008) merk ik op dat anders dan in de vraag 
wordt gesteld, er geen sprake is van een strafbaarstelling. Zowel in de 
zaak FTD/Eyeworks als in Mininova/Stichting Brein heeft de rechter 
geoordeeld dat er geen sprake is van een inbreuk op het auteursrecht of 
een strafbaar feit maar FTD respectievelijk Mininova wel onrechtmatig 
hebben gehandeld. FTD handelde volgens het Hof onrechtmatig door 
het uploaden uit illegale bron te faciliteren en Mininova handelde 
onrechtmatig door (structureel) de gelegenheid te geven tot, aan 
te zetten tot en te profiteren van de door haar gebruikers gepleegde 
inbreuken op de auteursrechten en naburige rechten van de bij stichting 
Brein aangesloten rechthebbenden. 

Vraag 4: Welke maatregelen kunt u nemen om de ontwikkeling 
van kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke legale download-
mogelijkheden te stimuleren?
Antwoord: Begin 2011 zal ik een brief naar uw Kamer sturen waarin ik 
een aantal speerpunten in het auteursrecht vaststel en een aantal maat-
regelen aankondig.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, Aanhangsel nr. 936

Agenda

CIER-lezing
Datum: woensdag 16 februari 2011, 16.00-18.00 uur
Plaats: Pietershof (Raadzaal), Achter Sint Pieter 200, Utrecht
Spreker: mr. Ernst Numann, raadsheer bij de Hoge Raad
Onderwerp: In cassatIE – kansen en beperkingen van het cassatieberoep 
in IE-zaken
NOvA: 2 punten
Kosten: gratis voor studenten, medewerkers van de universiteit en leden 
van de Rechterlijke Macht; € 100 voor anderen, over te maken naar 28 
04 841 (ING) t.n.v. SBBP te Utrecht o.v.v. CIER-lezing 16 februari 2011
Aanmelding: via e-mail aan j.h.m.wijnans@uu.nl, of telefonisch: 030 
– 253 7150

AIPPI IE-symposium 2011 Zeist
Datum: woensdag 16 maart 2011, 9.30-17.30 uur

Basiscursus ‘Intellectuele Eigendom’
Datum: donderdag 7 en 14 april 2011, 10.00-16.30 uur
Plaats: Leiden
Docenten: mr. P.A.C.E. van der Kooij, mr. D. Griffiths, mr. B.A. Kist, mr. 
D.E. Stols, mr. A. Tsoutsanis, prof. mr. D.J.G. Visser en mevr. mr. D.M. 
Wille
NOvA: 10 punten
Prijs: € 995 (vrij van btw, incl. consumpties, lunches en cursus-
materiaal) 
Organisatie: Universiteit Leiden, Juridisch PAO, Postbus 9520, 2300 RA 
Leiden, tel. 071 – 527 8666, www.paoleiden.nl, pao@law.leidenuniv.nl

Basiscursus ‘Procederen en Contracteren in IE-zaken’
Datum: donderdag 19 en 26 mei 2011, 10.00-16.30 uur
Plaats: Leiden
Docenten: mevr. mr. J.A.K. van den Berg, mr. A.J. van der Meer, mr. A. 
Killan, Prof. mr. D.J.G Visser, mr. drs. I. de Nooijer, mr. E.P.A. Keijzer, 
mr. M. Kramer en mr. R.S. Le Poole
NOvA: 10 punten
Prijs: € 925 (vrij van btw, incl. consumpties, lunches en cursus-
materiaal)
Organisatie: Universiteit Leiden, Juridisch PAO, Postbus 9520, 2300 RA 
Leiden, tel. 071 – 527 8666, www.paoleiden.nl, pao@law.leidenuniv.nl

ALAI congres 2011: ‘Expansion and Contraction of Copyright Boundar-
ies’ 
Data: 30 juni en 1 juli 2011 (gewijzigde data!)
Plaats: Dublin
Thema’s: The Margins of Protection (subject matter; originality); Scope 
of Copyright: Rights, Exceptions and Limitations – International Issues; 
Enforcement of Rights in an Era of Digital Communications: National 
Laws and Private Agreements
Nadere informatie: www.alai.org resp. www.ivir.nl/vva/ALAI2011_Dublin_ 
Programme_final_EN.doc

Summer Course ‘International Copyright Law 2011’ 
Data: maandag 4 t/m vrijdag 8 juli 2011
Plaats: Universiteit van Amsterdam, Doelenzaal (Universiteitsbiblio-
theek), Singel 425, Amsterdam
Docenten: Bernt Hugenholtz, Lucie Guibault, Daniel Gervais, Pamela 
Samuelson, Thomas Vinje en Fred von Lohmann
Prijs: € 1.975 (incl. cursusmateriaal, vijf lunches, welkomstdiner en 
afsluitingsreceptie)
Organisatie, inlichtingen en registratie: Instituut voor Informatierecht, 
t.a.v. Anja Dobbelsteen, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam, tel. 
020 – 525 3406, e-mail: a.g.j.m.dobbelsteen@uva.nl, internet: www.ivir.
nl/courses/icl/icl.html




