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VACATURES & ADVERTENTIES
De eerste sessie van
2016 vindt plaats op
maandag 21 maart a.s.
In één uur tijd worden
de
jurisprudentiehighlights
van
de
afgelopen vier maanden
(medio december 2015 maart 2016) op het
gebied van IE besproken
door Dick van Engelen (hoogleraar Universiteit Utrecht
en hoofdredacteur Boek9.nl).
Kosten (per sessie): € 69,- (excl. BTW) | 1 PO-punt.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Het nieuwe handboek IEBeginselen van de hand
van Dick van Engelen is in
druk
verschenen
bij
Uitgeverij Boek 9. In 631
pagina’s wordt het voor
Nederland geldende IErecht beschreven. De
nieuwe Merkenrichtlijn en
per 23 maart 2016 in
werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn
in het handboek verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1
januari 2016.
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Tijdens deze studiedag
komen
de
juridische
aspecten van IT security
aan de orde:
- Welke eisen stelt de wet
aan IT beveiliging?
- Welke risico’s loopt een
bedrijf bij cybercrime?
- Wat valt er contractueel
te regelen met afnemers en

leveranciers?
- Wat moet je doen als het onverhoopt toch mis gaat?
- Welke incidenten dienen er gemeld te worden en bij
wie?
- En is eventuele schade bijvoorbeeld te verhalen of
verzekerbaar?

De vierde herziene druk
van
het
boek
IEGoederenrecht is vanaf
heden beschikbaar. In deze
uitgave
zijn
de
goederenrechtelijke
ontwikkelingen op het
gebied van de intellectuele
eigendom tot 1 januari
2016 verwerkt, inclusief de
per 23 maart 2016 in werking tredende
Uniemerkenverordening.
Dit
leuke
merkenadviesbureau
in
Weesp (15 minuten van
Amsterdam) zoekt een
gedreven en inspirerende:
Merkenadviseur m/v
Onze voorkeur gaat uit
naar een ervaren jurist met
een gezonde commerciële
instelling die de belangen
van de klant voorop stelt. Je krijgt een eigen praktijk
met een (internationale) klantenportfolio en een team
om je te ondersteunen. Niet alleen je vakinhoudelijke
kennis en ervaring, maar ook het leidinggeven en je
commerciële capaciteiten maken dat je zelfstandig een
praktijk kan runnen.
Designed specifically for
the IP specialist and
researcher, use Kluwer IP
Law to learn the latest
insights from your peers
and other leading IP
professionals.
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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
IEPTrechtspraak en de per
kwartaal
geactualiseerde
digitale versies van bij
Boek9 uitgegeven boeken,
voorzien van hyperlinks
naar wetteksten en IEPT-

rechtspraak.
Voor een abonnement op Boek9+ kunt u zich
registreren en daarna één van de verschillende
abonnementsvormen
aanschaffen,
zoals
een
jaarabonnement (€ 132,-), een maandabonnement
(€ 22,50,-) of een speciaal studentabonnement voor 10
weken (€ 32,50).
Sponsors van Boek9.nl hebben gratis toegang tot
Boek9+. Word ook sponsor door een e-mail te sturen
naar redactie@boek9.nl.
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

POM knuffelhond maakt inbreuk op auteursrecht
BOO knuffelhond
IEPT20160223, Hof Den Haag, Enesco v Dino
Trading
Auteursrecht. Op basis van stellingen ter zitting
geoordeeld dat POM knuffelhond inbreuk maakt op
auteursrecht BOO knuffelhond.
(Met dank aan Sven Klos en Allard Ringnalda, KLOS
c.s.)
Merkenrecht
Prejudiciële vraag over of begrip “vorm” beperkt is tot
driedimensionale eigenschappen van de waar
IEPT20160309, Rb Den Haag, Louboutin v Van
Haren
Merkenrecht. Prejudiciële vraag aan HvJEU: is begrip
“vorm” in artikel 3 lid 1e onder iii Merkenrichtlijn
beperkt is tot driedimensionale eigenschappen van de
waar of ziet deze bepaling mede op andere
eigenschappen van de waar zoals kleur?
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(Met dank aan Wim Maas, Taylor Wessing)
Octrooirecht
Betaling
jaartaks
aan
NL
Octrooicentrum
onverschuldigd, EP 310 blijft vervallen verklaard
IEPT20160309, Rb Den Haag, Nestec v NL
Octrooicentrum
Octrooirecht. Octrooicentrum NL mocht op 10 mei
2012 betaalde jaartaks terugstorten als onverschuldigd
betaald en bepalen dat octrooi EP 310 is vervallen
wegens niet betalen jaartaks: geen verschuldigdheid
van de jaartaks op 10 mei 2012, omdat op die datum
nog geen verplichting tot betaling van de jaartaks aan
Octrooicentrum NL bestond. Dat beslissing tot
verlening al voor 10 mei 2012 was genomen doet hier
niets aan af: verleningsbeslissing niet bepalend voor
verschuldigdheid jaartaks.
(Met dank aan Sikke Kingma, Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn)
Reclamerecht
HP cartridge authenticatietool niet onrechtmatig
jegens huismerk 123 inkt
IEPT20160302, Rb Den Haag, Digital Revolution v
HP
Reclamerecht. HP cartridge authenticatietool niet
onrechtmatig jegens huismerk 123 inkt: geen
misleidende informatie over huismerk 123 inkt, want
tool maakt voldoende duidelijk dat de authenticatie
betrekking heeft op cartridges die als afkomstig van HP
worden verkocht. Informatie op website HP waarnaar
kan worden doorgeklikt niet onrechtmatig: geen
misleidende informatie over huismerk 123 inkt en
daarom ook geen vergelijkende reclame. Onvoldoende
aannemelijk dat consumenten worden verward door
risico-attendering dat sprake is van niet-originele HPcartridge.
B9 14320. Reclamecampagne “Waar kies jij voor?”
niet in strijd met NRC
RCC, 7 maart 2016, FNLI v Lidl: Reclamerecht. De
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
(FNLI) maakt bezwaar tegen een aantal uitingen die
deel uitmaken van de reclamecampagne “Waar kies jij
voor?” van Lidl. Dit gaat om 6 televisiecommercials, 9
radiocommercials, 2 printadvertenties, 2 abriposters en
uitingen op de website www.lidl.nl. De RCC oordeelt
dat alle commercials toelaatbaar zijn.
(Met dank aan Daniël Haije en Ebba Hoogenraad,
Hoogenraad & Haak)
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Databankenrecht
Arrest hof Amsterdam vernietigd naar aanleiding van
uitspraak HvJEU
IEPT20160311, HR, Ryanair v PR Aviation
Databankenrecht. Volgend op het arrest van het Hof
van Justitie EU (IEPT20150115) vernietigt de Hoge
Raad het arrest van het hof Amsterdam van 13 maart
2012 (IEPT20120313).
(Met dank aan: Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen,
Thijs van Aerde, Houthoff Buruma en Bas Le Poole, Le
Poole Bekema)
Publicatie
Artikel over dat overval televisiezaak verzonnen lijkt
niet onrechtmatig
IEPT20160304, Rb Amsterdam, Plasmavisie v
SSPOMN
Publicatie. Artikel zoals dat thans online staat over dat
overval televisiezaak verzonnen lijkt niet onrechtmatig:
voldoende steun in feitenmateriaal en Rtv Utrecht is
met aanpassingen voldoende aan belangen Plasmavisie
tegemoet gekomen. Gebrek aan hoor en wederhoor
maakt artikel niet onrechtmatig: niet zonder meer
voorwaarde voor publicatie.
(Met dank aan: Michiel Koops, ABC Legal)
Procesrecht
Vooralsnog onduidelijk welk belang Brein nog heeft
in zaak tegen usenetprovider
IEPT20160308, Hof Amsterdam, NSE v Brein
Procesrecht.
Auteursrecht.
Naburige
rechten.
Vooralsnog onduidelijk welk belang Brein heeft bij
nadere beslissing op haar vordering, moet dit aantonen
bij comparitie. Indien Brein wel belang heeft geen
aanleiding om terug te komen op beslissingen over
NTD-procedure in tussenarrest 19 augustus 2014
(IEPT20140819) en wenst het hof in nadere comparitie
te worden toegelicht over haalbaarheid woordfilter,
blokkering van nieuwsgroepen en afsluiting van
gebruikers. Stellingen Brein omtrent verdergaand bevel
dan reeds kan worden gegeven op grond van dat NSE
tussenpersoon is onvoldoende onderbouwd.
(Met dank aan Jacqueline Seignette en Marijn
Kingma, Höcker advocaten)
BERICHTEN
Agenda
B9 14321. Boek9.nl jurisprudentie webinar (21 maart
2016) - € 69 per punt
De eerste sessie van 2016 vindt plaats op maandag 21
maart a.s. In één uur tijd worden de jurisprudentiehighlights van de afgelopen vier maanden (medio
december 2015 - maart 2016) op het gebied van IE
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besproken door Dick van Engelen (hoogleraar
Universiteit Utrecht en hoofdredacteur Boek9.nl).
Kosten (per sessie): € 69,- (excl. BTW) | 1 PO-punt.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Personalia
B9 14322. Martens naar Van Benthem & Keulen
Uit het persbericht: “Arnoud Martens heeft in
december 2015 zijn master aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen afgerond, waarbij een sterke
focus op het intellectuele eigendom lag. Tijdens zijn
studie heeft hij een half jaar aan de University of Iowa
in de Verenigde Staten gestudeerd. Daar is zijn
voorliefde voor het IE-recht ontstaan. In februari 2016
is hij bij Van Benthem & Keulen in dienst getreden,
waar hij zich voornamelijk zal focussen op het IE-recht
in brede zin; auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht,
octrooirecht,
handelsnamenrecht
en
slaafse
nabootsing.”
Artikelen en opinies
B914318. Erwin Angad-Gaur (secretaris/directeur
van Ntb en VCTN, en voorzitter van de Sena sectie
Uitvoerend Kunstenaars): Reflecties in Sena
Performers Magazine (1, 2016)
“Het is tijd voor meer balans: Nederland investeert al
jaren in opleidingen, podia en faciliteiten, maar het
product zelf lijkt men te zijn vergeten. Het is tijd voor
minder stenen; minder monumenten voor de wethouder
en meer aandacht voor programmering en
programmeringsbudget. Meer aandacht ook voor de
auteur in het auteursrecht en voor de artiest in het
naburig recht. Ook uit ‘Pop, wat levert het op?’ blijkt
dat musici onvoldoende meedelen in de stijgende
digitale exploitatie van hun werk. De stijging van
omzet uit de digitale markt, de champagne bij de NVPI,
gaat zo ten nadele van de maker. Aandacht voor
componisten, tekstschrijvers, regisseurs en acteurs in
het mediabeleid, in plaats van prioriteit bij behoud en
bescherming van ons beschimmelde en verzuilde
omroepstelsel. Besef kortom dat kunst en cultuur
uiteindelijk niet alleen een mooi product zijn om te
consumeren en geld mee te verdienen, maar dat het ook
gemaakt moet worden, door kleine zelfstandigen,
waarvoor men niet alleen de opleiding mogelijk moet
maken en een plek om te spelen, maar die men ook –
als zwakke partij op een grote markt – echte
bescherming moet bieden.”
Nieuws
B9 14323. Archieven halen beelden offline door
auteursrechtenkwestie
NOS bericht: “Grote en kleine archieven hebben zo’n
half miljoen afbeeldingen, zoals foto’s, affiches en
bouwtekeningen, van internet gehaald. Dat hebben de
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overheids- en particuliere archieven gedaan omdat er
problemen zijn over de betaling van de auteursrechten.”
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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
AOMB

www.akd.nl
www.aomb.nl

Arnold + Siedsma
Bingh Advocaten
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek

www.arnold-siedsma.com
www.bingh.com
www.boekx.nl
www.debrauw.com

BRight Advocaten

www.bright-advocaten.nl

Brinkhof Advocaten

www.brinkhof.com

Chiever Marks & Brands
Deloitte
Dirkzwager

www.chiever.com
www.deloitte.nl
www.dirkzwager.nl

DLA Piper

www.dlapiper.com

EP&C
Freshfields Bruckhaus Deringer
De Grave De Mönnink Spliet
Advocaten
Hofhuis Alkema Groen
Hogan Lovells
Holland van Gijzen
Hoogenraad & Haak Advocaten

www.epc.nl
www.freshfields.com
www.gmsadvocaten.nl
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.hollandlaw.nl
www.hoogenhaak.nl

Houthoff Buruma

www.houthoff.com

Hoyng Monegier
KienhuisHoving
K LOS c.s.

www.hoyngmonegier.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl

Los & Stigter
NautaDutilh

www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com

NLO

www.nlo.nl

NLO Shieldmark
Nysingh

www.nlo.nl

Octrooibureau Ferguson
Pictoright
Ploum Lodder Princen
Simmons & Simmons
Stichting BREIN
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Vriesendorp & Gaade

www.nysingh.nl
www.fergusonoctrooi.nl
www.pictoright.nl
www.ploum.nl
www.simmons-simmons.com
www.anti-piracy.nl
www.van-doorne.com
www.vandersteenhoven.nl
www.ventouxlaw.com
www.ipmc.nl
www.vo.eu
www.vondst-law.com
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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