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VACATURES & ADVERTENTIES 
 

Sinds 2007 richt DigiJuris 
zich volledig op het 
leggen, bewaren en 
ontsluiten van 
bewijsbeslag. U hoeft 
geen IT-expert te zijn om 
digitaal bewijsbeslag te 
leggen; DigiJuris neemt u 
het werk graag uit handen 
op een snelle, 

gestructureerde en overzichtelijke manier. U maakt het 
uzelf gemakkelijk en bent verzekerd van 
topspecialisten.  
 

 
‘Online om te zoeken, 
offline om te lezen’ 
Tekst & Commentaar is de 
steun en toeverlaat voor 
iedere juridische 
professional.  
 
 
 

 
Merkenrechtelijke 

uitdagingen in de 
farmaceutische industrie 
 
 De Roundtable focust op 
het speelveld tussen 
regulatory en merkenrecht, 
waarbij industrie-
specifieke uitdagingen 
zoals filing strategieën, de 

levenscyclus van IE-rechten en gezondheidsclaims aan 
zullen bod komen. 
 

Op 6 juli organiseert 
Simmons & Simmons 
weer De Intellectuele 
Uitdaging! Een business 
course speciaal voor 
masterstudenten met 
interesse in het 

intellectuele 
eigendomsrecht. Tijdens 
de business course ben je 

voor één dag een Simmons & Simmons IE-advocaat en 
ga je op het scherp van de snede een 
kortgedingprocedure van A tot Z behandelen. Tijdens 
de business course leer je onze IE-praktijk inhoudelijk 
goed kennen en maak je op een informele manier 
kennis met het hele team. Uiteraard bereiden we je 
goed voor op deze uitdaging, dus we beginnen De 
Intellectuele Uitdaging met een kick-off borrel op 28 
juni. 
 

Wij zoeken een jonge 
advocaat (2-6 jaar 
ervaring) die het leuk 
vindt in complexe dossiers 
te werken, weet welke 
inzet daarbij hoort en 
nooit ophoudt te leren. De 
wil en de capaciteit de 
materie echt te 
doorgronden zijn. 

 
Onze toonaangevende 
praktijkgroep IPT  is op 
zoek naar een ambitieuze 
junior associate om het team 
te versterken. De 
praktijkgroep IPT voert een 
gecombineerde proces- en 
adviespraktijk op het gebied 
van intellectueel eigendom 

(auteursrechten, merkenrechten, modellen en 
octrooien), media, reclame en privacy. We werken voor 
aansprekende cliënten in Nederland en in het 
buitenland. Daarnaast zitten er IT-specialisten in ons 
team die zich bezig houden met E-commerce, 
automatiseringsprojecten en outsourcingprojecten. Je 
treedt toe tot een team met een enorme ervaring op het 
gebied van privacybescherming, agentuur, distributie, 
franchising en samenwerkingsovereenkomsten. Je 
maakt onderdeel uit van een hecht en jong team waarbij 
teamspirit, enthousiasme, durf en gedeeld succes 
voorop staan.  
 
 
 
 

http://www.boek9.nl/
https://dlapiper.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1700008E
http://graduates.simmons-simmons.com/nl-nl/dutch-graduate/business-courses/de-intellectuele-uitdaging
http://www.inta.org/Roundtables/Pages/2017RTJune_Amsterdam.aspx
https://www.wolterskluwer.nl/tekst-en-commentaar?utm_source=boek9_banner_t&c1maand&utm_campaign=C4301&utm_medium=cpc
http://www.digijuris.nl/
http://www.hofhuisalkemagroen.nl/
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Boek9.nl gaat Europa in 
met de lancering van IP-

PorTal 
(https://www.ippt.eu). Op 
dit platform zal alle IE-
rechtspraak van het Hof 
van Justitie worden 
gepubliceerd, evenals een 
selectie van uitspraken van 
de Grote Kamer van 

Beroep van het EOB en relevante nationale 
rechtspraak. Dit alles in het overzichtelijke “IEPT”-
format dat u van Boek9.nl gewend bent. Hiernaast zal 
worden bericht over relevante ontwikkelingen binnen 
de IE-wereld zoals nieuws, conclusies  A-G en gestelde 
prejudiciële vragen.  Bovendien is op het platform alle 
relevante Europese IE-wetgeving te vinden. Het is ons 
streven om IP-PorTal tot een toonaangevende website 
te maken als het om Europees IE-recht gaat. 
 

Concise European Trade 
Mark and Design Law 
aims to offer a rapid 
understanding of the 
provisions of trademark 
and design law in force in 
the European Union (EU). 
In an increasingly 
globalized and diversified 
marketplace, the 

importance of brands and their effective legal 
protection across country borders and regions is ever 
growing. In the past twenty years, trademarks and 
designs have become truly European. The expansion of 
the EU, from fifteen Member States in 1996 to twenty-
eight at present, has triggered further discussion of pan-
European trademark and design protection, its 
requirements and limitations, and even twenty years of 
case law of the Court of Justice of the EU have left – or 
in fact opened – many questions on the interpretation of 
the law. This book, one of the series of volumes of 
commentaries on European intellectual property 
legislation, provides information on the judgments of 
the relevant case law of the EU and also incorporates 
new case law since the publication of its first edition.  

 
The Advanced Masters 
Intellectual Property Law 
and Knowledge 
Management (IPKM) 
feature specialisation tracks 
on international IP litigation 
practice, entrepreneurship 
and valorization, and claim 

drafting. In its common programme lawyers, 
economists, scientists and engineers mingle to deal 
with real-life problems in multidisciplinary teams. 

 
 

 
Met een Boek9+ 
webabonnement heeft u 
toegang tot de op Boek9 
gepubliceerde IEPT-
rechtspraak en de per 
kwartaal geactualiseerde 
digitale versies van bij 
Boek9 uitgegeven boeken, 
voorzien van hyperlinks naar 

wetteksten en IEPT-rechtspraak. 
 

 
BOEK9 PUBLICATIES 
 
 

 
 

   
 

 

  
 

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 
 
Auteursrecht 
 
Auteursrechtinbreuk en verwarringwekkende 
nabootsing van personages uit Kabouter Plop en Piet 
Piraat  
IEPT20170530, Hof Amsterdam, Studio 100 
Auteursrecht. Personages Kabouter Plop en Kwebbel 
komen voor auteursrechtelijke bescherming in 
aanmerking: uiterlijke verschijningsvorm van de 
personages afwijkend van de (indertijd) gebruikelijke 
verschijningsvorm. Personages Piet Piraat en Stien 

http://www.boek9.nl/
https://www.ippt.eu/
https://www.boek9.nl/items/iept20170530-hof-amsterdam-studio-100
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht
http://www.boek9.nl/onderwijs
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-beginselen
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-goederenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/rechtspraak-intellectuele-eigendom-2015
https://www.boek9.nl/publicaties/parlementaire-geschiedenis-wet-auteurscontractenrecht
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/AdvancedMasterInIntellectualPropertyLawAndKnowledgeManagementLLMMSc.htm
https://www.boek9.nl/boek9plus
https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/concise-european-trade-mark-design-law-second-prod-9041156666/hardcover-item-1-9041156666
https://www.ippt.eu/
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Struis niet: verschijningsvorm in het licht van eerdere 
verschijningen te banaal om aan werktoets te voldoen. 
Personages uit Vrolijke Kabouters maken inbreuk op 
personages Kabouter Plop en Kwebbel: totaalindruk 
zodanig gelijkend dat deze als nabootsing moeten 
worden aangemerkt. Personages Pret Piraat en zijn 
vriendin zijn verwarringwekkende nabootsing van 
personages Piet Piraat: tezamen beschouwd vormt de 
niet gangbare combinatie van personages een zodanige 
gelijkenis dat gevaar voor verwarring bestaat. 
(Met dank aan Matthijs Schonewille en Niels Mulder, 
DLA Piper) 
 
Optreden tegen verkoop inbreukmakende lamp 
gerechtvaardigd ondanks feit dat slechts één 
exemplaar verkocht is 
IEPT20170517, Rb Noord-Holland, Martinelli Luce 
v 4Udesigned 
Auteursrecht. Procesrecht. In Italië ontworpen 
Pipistrello lamp komt voor auteursrechtelijke 
bescherming in aanmerking: verweer dat de lamp niet 
in Nederland beschermd kan zijn omdat deze in Italië 
niet voor bescherming in aanmerking komt faalt op 
grond van non-discriminatiebeginsel, niet in geschil dat 
de lamp naar Nederlands een  werk is. Niet in geschil 
dat door 4Udesigned verkochte Pipi lamp inbreuk 
maakt. Martinelle Luce heeft belang bij vordering 
ondanks feit dat 4Udesigned onvoorwaardelijke 
onthoudingsverklaring heeft getekend: vordering is 
meeromvattend. Optreden Martinelle Luce 
gerechtvaardigd ondanks feit dat slechts één 
inbreukmakende lamp is verkocht: uit begeleidende 
teksten blijkt dat 4Udesigned zich er van bewust was 
dat de lamp een verveelvoudiging was. Inbreukverbod 
afgewezen wegens gebrek aan belang na 
onthoudingsverklaring 4Udesigned. Schadevergoeding 
wegens afbreuk reputatie afgewezen: Martinelle Luce 
kan geen schadevergoeding én winstafdracht vorderen, 
lamp bovendien niet verkocht aan consumenten 
waardoor grondslag ontvalt.  Winstafdracht wel 
toegewezen: op basis van verkochte lamp vastgesteld 
op € 95. 
 
B9 14983. Prejudiciële vragen over 
auteursrechtinbreuk door filesharing over een 
gedeelde internetverbinding 
Auteursrecht. Zaak C-149/17 Bastei Lübbe. 
Prejudiciële vragen. Landgericht München - Duitsland  
Uit de samenvatting van minbuza.nl:  
“1. Moet artikel 8, leden 1 en 2, juncto artikel 3, lid 1, 
van richtlijn 2001/29 aldus worden uitgelegd dat aan 
het vereiste dat de sancties voor inbreuken op het recht 
van beschikbaarstelling van een werk voor het publiek 
‘doeltreffend [...] zijn en bijzonder preventieve werking 
hebben’ ook dan is voldaan ingeval de houder van een 
internetverbinding waarmee inbreuken op het 
auteursrecht zijn begaan door filesharing, daarvoor niet 
meer aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij 
minstens één gezinslid aanwijst die net als hij toegang 

tot het internet had via deze verbinding, zonder dat hij 
dienaangaande meer preciseringen hoeft te verstrekken 
over het juiste tijdstip en de aard van het gebruik van 
het internet door dat gezinslid? 
2. Moet artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48 aldus 
worden uitgelegd dat aan het vereiste dat de 
‘maatregelen [...] die nodig zijn om de handhaving van 
de [...] intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen‘ 
‘doeltreffend [...] zijn’, ook dan is voldaan ingeval de 
houder van een internetverbinding waarmee inbreuken 
op het auteursrecht zijn begaan door filesharing, 
daarvoor niet meer aansprakelijk kan worden gesteld 
wanneer hij minstens één gezinslid aanwijst die net als 
hij toegang tot het internet had via deze verbinding, 
zonder dat hij dienaangaande meer preciseringen hoeft 
te verstrekken over het juiste tijdstip en de aard van het 
gebruik van het internet door dat gezinslid?” 
 
Merkenrecht 
 
Tv-programma SPARTAN X maakt geen inbreuk op 
Uniemerken van Spartan Race 
IEPT20170530, Hof Den Haag, Spartan Race v 
TERN 
Merkenrecht. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat 
Uniemerken van Spartan Race bekende merken zijn in 
de zin van artikel 9 lid 2 sub c UMVo: ingebrachte 
stukken duiden niet op groot marktaandeel in de EU, 
reclame-inspanningen en genoten publiciteit 
voornamelijk in VS. Geen sprake van soortgelijke 
waren/diensten bij Uniewoordmerk SPARTAN RACE 
voor kleding en organisatie van obstacle races en teken 
SPARTAN X voor tv-programma waarin deelnemers 
Spartaanse opdrachten uitvoeren. Zelfs indien enige 
soortgelijkheid wordt aangenomen geen sprake van 
verwarringsgevaar: weliswaar enige overeenstemming 
tussen merk en teken wegens identieke bestanddeel 
SPARTAN maar deze is echter beperkt wegens 
afwijking in meest onderscheidende bestanddeel, 
SPARTAN RACE heeft op zijn best zeer beperkt 
onderscheidend vermogen voor obstacle races. Ook 
geen verwarringsgevaar tussen teken SPARTAN X en 
merk SPARTAN UP dat onder meer is ingeschreven 
voor publicaties op het gebied van lichaamsoefening 
inclusief video-opnamen: merk heeft hooguit beperkt 
onderscheidend vermogen, beperkte overeenstemming 
tussen merk en teken. 
(Met dank aan Léon Dijkman, HOYNG ROKH 
MONEGIER) 
 
Woordmerk ‘MEMORY’ niet zuiver beschrijvend en 
niet verworden tot soortnaam voor het kaartspel 
IEPT20170523, Hof Amsterdam, Ravensburger v 
Jaludo 
Merkenrecht. Woordmerk ‘MEMORY’ is geldig merk 
voor het bekende kaartspel: feit dat het kaartspel draait 
om geheugen maakt het merk niet zuiver beschrijvend, 
Ravensburger heeft consequent opgetreden tegen 
beschrijvend gebruik waardoor geen sprake is van 

http://www.boek9.nl/
http://dlapiper.com/
https://www.boek9.nl/items/iept20170517-rb-noord-holland-martinelli-luce-v-4udesigned
https://www.boek9.nl/items/iept20170517-rb-noord-holland-martinelli-luce-v-4udesigned
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/procesrecht
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/prejudiciele-vragen-over-auteursrechtinbreuk-door-filesharing-over-een-gedeelde-internetverbinding
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht/2017-auteursrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20170530-hof-den-haag-spartan-race-v-tern
https://www.boek9.nl/items/iept20170530-hof-den-haag-spartan-race-v-tern
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
http://www.hoyngrokhmonegier.com/
http://www.hoyngrokhmonegier.com/
https://www.boek9.nl/items/iept20170523-hof-amsterdam-ravensburger-v-jaludo
https://www.boek9.nl/items/iept20170523-hof-amsterdam-ravensburger-v-jaludo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
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verwording tot soortnaam door haar toedoen of nalaten. 
Jaludo maakt inbreuk door gebruik van het woord 
‘memory’ voor digitale kaartspellen: gebruik op manier 
die door publiek als herkomstduiding kan worden 
opgevat en niet slechts in beschrijvende zin, suggestie 
van verband met merkhouder Ravensburger. Voor 
zover geen sprake is van gebruik ter onderscheiding 
van waren of diensten is voldoende aannemelijk dat 
sprake is van inbreuk ‘sub d’. 
(Met dank aan Matthijs Schonewille en Niels Mulder, 
DLA Piper) 
 
Geen merkinbreuk ‘sub d’ of onrechtmatige daad 
jegens OK door houden domeinnaam ok.nl 
IEPT20170523, Hof Arnhem-Leeuwarden, 
Fuelplaza v Gaos 
Merkenrecht. Onrechtmatige daad.  Geen inbreuk ‘sub 
d’ op beeldmerk OK door houden domeinnaam ok.nl: 
weliswaar sprake van gebruik en sprake van 
overeenstemming tussen beeldmerk en domeinnaam 
maar geen afbreuk aan reputatie OK door mededeling 
dat website door een ander is geregistreerd, 
onvoldoende onderbouwd dat sprake is van 
ongerechtvaardigd voordeel trekken, geldige reden 
voor gebruik nu ok.nl werd geregistreerd vóór het OK 
beeldmerk werd gebruikt of reputatie genoot. Geen 
onrechtmatige daad: 16-tal beschrijvende 
domeinnamen onvoldoende voor aannemen 
grootscheepse domeinnaamkaping, domeinnamen 
mogen met winst worden verhandeld, geen verplichting 
om domeinnaam te gebruiken. 
(Met dank aan Maarten Haak en Sarah Arayess, 
Hoogenraad & Haak) 
 
Aktewisseling over rechtsregels in 13 landen omtrent 
verjaring, goede trouw en merkinbreuk 
IEPT20170517, Rb Den Haag, FKP v Spirits 
Procesrecht. IPR.. Merkenrecht. Geen ruimte voor 
heroverweging oordeel bevoegdheidsincident 
(IEPT20140514) over bevoegdheid rechtbank: kan 
alleen in hoger beroep worden bestreden. Beslissingen 
tot en met tussenarrest Hoge Raad in Rotterdamse 
procedure hebben kracht van gewijsde tussen FKP en 
Spirits International. Geen gezag van gewijsde tussen 
andere partijen in deze procedure. USSR was 
rechthebbende (eigenaar) van de merken, terwijl de 
VVO bevoegd was te handelen als ware zij eigenaar 
was van het aan haar toegewezen staatseigendom. VVO 
omgezet in FGUP en FGUP verkreeg de aan VVO 
verleende rechten tot beheer staatseigendommen. Geen 
transformatie van VVO naar VAO. Geen nietigheid 
overeenkomst tot verkoop merken tussen ZAO en 
Spirits International: sluiten overeenkomst met 
beschikkingsonbevoegde onvoldoende voor nietigheid. 
Beoordeling of verkrijging merken door ZAO en 
Spirits te goeder trouw was beoordeeld aan de hand van 
lex loci protectionis (per land waar bescherming merk 
wordt ingeroepen). Partijen mogen zich per land uit te 
laten over rechtsregels op verkrijging te goeder trouw 

van nationale merken. FKP mag zich uitlaten over 
grondslag per land voor gevorderde gebod om mee te 
werken aan wijziging tenaamstelling. Partijen mogen 
zich per land uitlaten over recht dat geldt voor verjaring 
gebod om mee te werken aan wijziging tenaamstelling. 
Spirits IntPro mag zich per betrokken land uitlaten over 
of zij zich op rechtsverwerking beroept t.a.v. gebod om 
mee te werken aan wijziging tenaamstelling en wat 
toepasselijk recht is. Partijen mogen zich uitlaten over 
nationaal recht m.b.t. verjaring en rechtsverwerking 
inbreukvorderingen en schadevorderingen. Partijen 
mogen zich uitlaten over nationaal recht m.b.t. 
verjaring en rechtsverwerking inbreukvorderingen en 
schadevorderingen. Regeling m.b.t. verkrijging te 
goeder trouw van Gemeenschapsmerk toegepast op 
verkrijging te goeder trouw Beneluxmerk. Vraag of 
Sprits International VO-Beneluxmerken te goeder 
trouw heeft verkregen beheerst door Nederlands recht. 
 
Octrooirecht 
 
123inkt cartridges maken geen (indirecte)inbreuk op 
HP-octrooi voor geheugenchip 
IEPT20170523, Hof Den Haag, HP v Digital 
Revolution 
Octrooirecht. Een productieconclusie met functionele 
kenmerken moet worden uitgelegd als betrekking 
hebbend op een product dat ‘geschikt’ is om de 
relevante functies te vervullen. Bij beoordeling 
nieuwheid moet worden onderzocht of product uit 
stand van techniek geschikt is om dezelfde effecten te 
bereiken als geclaimde product als dat wordt gebruikt 
volgens leer van de uitvinding. Conclusie 1 van EP 617 
nietig wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van 
Paulsen octrooi. Hulpverzoeken niet inventief, c.q. 
bevatten toegevoegde materie c.q. zijn in strijd met 
artikel 84 EOV. Conclusies 1 t/m 6 en 13 nietig wegens 
gebrek aan nieuwheid c.q. inventiviteit. Conclusie 7 en 
afhankelijke conclusies 8-12 en 14 geldig: werkwijze 
Paulsen wijkt wezenlijk af van werkwijze volgens 
conclusie 7. Geen directe inbreuk: stappen die zien op 
berekening foutdetectiecodes vinden plaats in de printer 
en niet in geheugeneenheid cartridges Digital 
Revolution. Geen indirecte inbreuk: impliciete licentie 
consument om printer inclusief cartridges die zelf geen 
inbreuk maken op een productconclusie te gebruiken. 
 
BERICHTEN 
 
Agenda 
 
B9 14979. Jong IE borrel donderdag 1 juni 
“Ha mede Jong IE’er,  
Reminder: Volgende week donderdag 1 juni is er weer 
een Jong IE borrel. Waar anders kunnen we de zomer 
beter beginnen dan traditiegetrouw op het 
Amstelveldje? 
Wie? Alle zich jong voelende IE’ers 

http://www.boek9.nl/
http://dlapiper.com/
https://www.boek9.nl/items/iept20170523-hof-arnhem-leeuwarden-fuelplaza-v-gaos
https://www.boek9.nl/items/iept20170523-hof-arnhem-leeuwarden-fuelplaza-v-gaos
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/onrechtmatige-daad
http://hoogenhaak.nl/home
https://www.boek9.nl/items/iept20170517-rb-den-haag-fkp-v-spirits
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/procesrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/internationaal-privaatrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/files/2014/IEPT20140514_Rb_Den_Haag_FKP_v_Spirits.pdf
https://www.boek9.nl/items/iept20170523-hof-den-haag-hp-v-digital-revolution
https://www.boek9.nl/items/iept20170523-hof-den-haag-hp-v-digital-revolution
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/octrooi
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/reminder-jong-ie-borrel-donderdag-1-juni
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Wat? Een borrel. Voor de nieuwkomers in de groep: 
juridische monologen (en dialogen trouwens ook) zijn 
een echte no-go, dus laat je (na)pleitaantekeningen 
maar op kantoor.*  
Waar? Nel op het Amstelveld, zie 
http://nelamstelveld.nl 
Wanneer? Donderdag 1 juni vanaf 18:00 uur 
Wanneer is de volgende?  Onder voorbehoud: 
Donderdag 7 september 2017   
Vergeet ook niet om, zoals altijd, EUR 20 contant mee 
te nemen en direct aan Patty te geven. Vooraf 
aanmelden is niet nodig, mag natuurlijk wel. 
Groet en tot dan, 
Patty de Leeuwe, Selmer Bergsma, Roeland Grijpink, 
Sarah Arayess 
* We knijpen een oogje dicht voor ruige INTA 
verhalen.” 
 
B9 14980. Book launch and symposium 'European 
Trade Mark Law - A Commentary' 
Donderdag 15 juni 2017, 15:30-19:30 uur, VU 
Hoofgebouw, zaal Agora 1 (derde verdieping), De 
Boelelaan 1105, Amsterdam.  
Uit het persbericht: “With the amendment of EU trade 
mark legislation in December 2015, the harmonization 
of trade mark law reached a new stage. The amended 
rules added important nuances to the existing 
legislation, including recalibrated registration 
standards, new exclusive rights, broader limitations of 
protection and additional norms in the area of transfers 
and licenses. Offering an in-depth analysis of the 
amended EU legislation and the development of EU 
trade mark law in general, Annette Kur's and Martin 
Senftleben's book European Trade Mark Law – A 
Commentary (Oxford University Press 2017) sets a 
new standard in the explanation and evaluation of EU 
trade mark law and practice. Against this background, 
you are cordially invited to attend the Book Launch and 
Symposium discussing the development of EU trade 
mark law and celebrating the publication of the 
commentary book. 
PROGRAMME 
15:30 Coffee/tea 
16:00 Introduction (Prof. Annette Kur, München/Prof. 
Martin Senftleben, Amsterdam) 
16:15 Keynote ‘Lines of Development: the Past and 
Future of EU Trade Mark Law’ (Prof. Alexander von 
Mühlendahl, München) 
16:45 Keynote ‘Policy Levers in Trade Mark Law’ (Prof. 
Graeme Dinwoodie, Oxford) 
17:15 Discussion 
17:30 Book Review (Prof. Antoon Quaedvlieg, Nijmegen) 
18:00 Drinks” 
 
Personalia 
 
B9 14985. AOMB Intellectual Property benoemt 
nieuw bestuur 
Uit het persbericht: “AOMB Intellectual Property is 
verheugd te kunnen melden dat er met ingang van 1 

juni 2017 een nieuw managementteam is aangesteld 
voor AOMB. Het nieuwe team bestaat uit Ir. Ernest 
Baeten (Managing partner, Europees en Nederlands 
octrooigemachtigde, Business Unit Strategische 
Partners leider), Ir. Arie Blokland (Partner, Europees en 
Nederlands octrooigemachtigde, Business Unit 
Corporate leider), Mr. Anne Laarman (Partner, Benelux 
& Europees merken- en modellengemachtigde, 
Business Unit MKB leider) en Drs. Patrick van Meijl 
(Partner, Financieel Directeur).” 
 
Artikelen en opinies 
 
B9 14984. Theo-Willem van Leeuwen, Merkenbureau 
Abcor: 
“Tijdens de voorjaarsshow van Balenciaga (een lux 
Frans mode merk) zien we op de catwalk opeens een 
oversized tas die wel heel erg lijkt op de bekende 
kobalt blauwe Ikea tas (ontworpen door Marianne en 
Knut Hagberg voor Ikea). De tas is dit keer alleen van 
leer en met een rits. Daarnaast is er nog een verschil. 
De prijs, de tas kost slechts 2.145 dollar. IKEA zou 
actie kunnen ondernemen op basis van haar 
auteursrechten (het lijkt erop dat de tas niet als model is 
gedeponeerd). Ook dagelijkse producten (zoals een tas) 
worden beschermd via het auteursrecht. Het Europese 
Hof heeft bepaald dat het moet gaan om een eigen 
intellectuele schepping, kort gezegd dat de ontwerper 
persoonlijke keuzes moet maken. Dat is naar mijn 
mening het geval gezien de aparte kleur en de 
(oversized) vorm. Een juridische actie is mogelijk, 
maar is het slim?” 
 
Nieuws 
 
B9 14986. Drake maakte geen inbreuk op 
auteursrecht jazzmuzikant 
Nu.nl bericht: “Een Amerikaanse federale rechter heeft 
dinsdag bepaald dat rapper Drake geen inbreuk heeft 
gemaakt op het auteursrecht van jazzmuzikant Jimmy 
Smith. De zaak tegen Drake was aangespannen door de 
erven van Smith, die in 2005 overleed. Verschillende 
muzieksites berichten over de rechtszaak. Zij 
beweerden dat de Canadese rapper samples heeft 
gebruikt in het nummer Pound Cake, afkomstig uit een 
jazznummer van Smith dat werd opgenomen in 1982.  
De advocaten van Drake ontkenden niet het gebruik 
van de sample en voerden aan dat de Canadees gebruik 
heeft gemaakt van fair use - kleine stukjes track 
gebruikte, en geen grote delen heeft gekopieerd. De 
rechter volgde die argumenten en wees de schadeclaim 
van de familie Smith af” 
 
  

http://www.boek9.nl/
http://nelamstelveld.nl/
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0002(01)&lang1=nl&type=TXT&ancre=
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/aomb-intellectual-property-benoemt-nieuw-bestuur
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/ikea-gaat-op-humoristische-wijze-om-met-mogelijke-auteursrechtinbreuk
http://merkenbureau.abcor.nl/
http://merkenbureau.abcor.nl/
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/drake-maakte-geen-inbreuk-op-auteursrecht-jazzmuzikant
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SPONSORS 
 
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door 
sponsors van Boek9.nl: 
 

Abcor Merkenbureau www.abcor.nl 
AIPPI Nederland www.aippi.nl 

AKD  www.akd.nl 
AOMB www.aomb.nl 

Arnold + Siedsma www.arnold-siedsma.com 
BarentsKrans 

BINGH Advocaten 
www.barentskrans.nl 
www.bingh.com 

Bird & Bird www.twobirds.com 
Boekx Advocaten www.boekx.nl 

De Brauw Blackstone Westbroek www.debrauw.com 
BRight Advocaten www.bright-advocaten.nl  

Brinkhof Advocaten www.brinkhof.com 
Chiever Marks & Brands www.chiever.com 

Deloitte Legal www.deloitte.nl 
Dillinger Law. www.dillingerlaw.nl 

Dirkzwager  www.dirkzwager.nl 
DLA Piper www.dlapiper.com 

EP&C www.epc.nl 
Freshfields Bruckhaus Deringer www.freshfields.com 

De Grave De Mönnink Spliet 
Advocaten 

www.gmsadvocaten.nl 

Hofhuis Alkema Groen  www.hofhuisalkemagroen.nl 
Hogan Lovells www.hoganlovells.com 

HVG Law www.hvglaw.nl 
Hoogenraad & Haak Advocaten www.hoogenhaak.nl 

Houthoff Buruma www.houthoff.com 
Hoyng Rokh Monegier www.hoyngrokhmonegier.com  

KienhuisHoving www.kienhuishoving.nl 
K LOS c.s. www.klos.nl 

Los & Stigter www.losenstigter.nl  
NautaDutilh www.nautadutilh.com 

NLO www.nlo.nl 
NLO Shieldmark www.nlo.nl 

Nysingh www.nysingh.nl 
Octrooibureau Ferguson www.fergusonoctrooi.nl 

Pictoright www.pictoright.nl 
Ploum Lodder Princen www.ploum.nl 
Simmons & Simmons www.simmons-simmons.com 

Van Doorne www.van-doorne.com 
Van der Steenhoven Advocaten www.vandersteenhoven.nl 

Ventoux Advocaten www.ventouxlaw.com 
Visser Schaap & Kreijger www.ipmc.nl 

V.O. www.vo.eu 
Vondst Advocaten www.vondst-law.com 

Vriesendorp & Gaade www.vriesendorp.nl 
 
 
 
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. 
 
© Uitgeverij Boek9 B.V.  
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