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VACATURES & ADVERTENTIES
Wij hebben op dit moment
vacatures voor beginnende
advocaat-stagiaires in onze
octrooipraktijk. Specifieke
kennis van het IE-recht is
niet noodzakelijk maar wel
een voordeel. Wèl ben je
een heel goed jurist(e) met
een brede belangstelling en
het doorzettingsvermogen
om complexe juridische en technische zaken tot in
detail te doorgronden. Verder verwachten wij dat jij je
behalve in het Nederlands ook in het Engels uitstekend
kan uitdrukken. Enige beheersing van het Duits en/of
Frans is een pre. Daarnaast hebben wij ook vacatures
voor gevorderde advocaat-stagiaires en medewerkers
voor de octrooipraktijk. Heb je al ervaring in het
octrooirecht en wil je werken op het hoogste niveau,
dan is dit je kans.
s
Hoe
organiseert
u
licenties?
Welke
gebruiksrechten gelden er
bij softwarelicenties? Wat
is
belangrijk
bij
internationale
licentieovereenkomsten?
En wat gebeurt er met
licenties bij faillissement?
Na deze praktische cursus weet u de belangrijkste
aandachtspunten voor het opstellen en beoordelen van
licentieovereenkomsten!

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
Auteursrechtinbreuk
op
bouwtekeningen
nieuwbouwwoningen
IEPT20160324, Rb Gelderland, O.N.X. Architecten
v Husselerveld
Auteursrecht. Bouwtekeningen O.N.X. Architecten
auteursrechtelijk beschermd: afmetingen, vormgeving
en indelingen woningen resultaat van creatieve keuzes
en zijn oorspronkelijk. Inbreuk op bouwtekeningen
door woningen af te bouwen zonder toestemming
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O.N.X. Architecten. Dat bouwstop leidt tot vertraging
geen rechtvaardiging voor inbreuk.
€ 40.000 voor openbaarmaken foto met daarin
gefotoshopt flesje Jupiler
IEPT20160318, Rb Amsterdam, InBev
Auteursrecht. Procesrecht. Niet in geschil dat eiser
auteursrechthebbende is op foto Feijenoord - Ajax
1969. InBev heeft toestemming gekregen van eiser om
de foto éénmalig te gebruiken. Auteursrechtinbreuk
door foto met daarin gefotoshopt flesje Jupiler 7 maal
zonder toestemming te vertonen en te gebruiken op
websites en menukaarten. Voorschot van € 40.000
schadevergoeding toegewezen, grotendeels gebaseerd
op € 5.000 per foto: tarief eiser voor foto zonder
toestemming en naamsvermelding € 3.300, verminking
en aantasting van de foto en voor eenmalig gebruik van
de foto € 3.000 overeengekomen met InBev. InBev
moet opgave doen van aantal openbaarmakingen van
de foto.
Merkenrecht
Grote gelijkenis handelsnamen, geen spoedeisend
belang
IEPT20160331, Rb Amsterdam, Media Donuts v
Donut Media
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Media
Donuts” en “Donut Media” door grote gelijkenis en
verwante activiteiten partijen. Geen spoedeisend
belang: niet voldoende zeker of eiseres net als
gedaagde in Nederland actief is en geen concrete
gevallen van verwarring.
B9 14406. Conclusie AG HvJEU over inbreuk in periode
voor
publicatie
van
inschrijving
van
een
gemeenschapsmerk

Zaak C-280/15: Nikolajeva v OÜ Multi Protect.
Conclusie A-G Wathelet: “1) De artikelen 9, leden 1 en
3, 14, lid 1, en 101, lid 2, van verordening (EG) nr.
207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het
gemeenschapsmerk verzetten zich tegen een nationale
bepaling die erin voorziet dat de rechtsbescherming van
een ingeschreven merk begint op de dag van indiening
van de aanvraag van het merk.
2) Artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 moet
aldus worden uitgelegd dat een redelijke vergoeding in
de zin van deze bepaling niet kan worden gevorderd
voor feiten die hebben plaatsgevonden vóór de
publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag.
3) Het begrip ‚redelijke vergoeding’ van artikel 9, lid 3,
verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd
dat invordering van winsten kan worden verlangd
wegens feiten die hebben plaatsgevonden ná de
publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag
wanneer die feiten na de publicatie van de inschrijving
van het merk verboden zouden zijn op grond van deze
publicatie. Voor die ‚redelijke vergoeding’ kan geen
immateriële schade in aanmerking worden genomen.”
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Bewijsopdracht voor inburgering Uniewoordmerk
“MAXIFLEX”
IEPT20160420, Rb Den Haag, Majestic v ATG
Merkenrecht. Uniemerk “MAXIFLEX” beschrijvend
voor
veiligheidshandschoenen:
publiek
zou
“MAXIFLEX” als onmiddellijke verwijzing naar
kenmerk van veiligheidshandschoenen opvatten.
Inburgeringsverweer ATG kan slechts slagen als
“MAXIFLEX” op moment van nietigheidsvordering
onderscheidend vermogen had. Geen inburgering:
gestelde marketingactiviteiten en –investeringen
hebben nagenoeg alle betrekking op niet relevante
periode na nietigheidsvordering en ook door
merkhouder overgelegde stukken leiden niet tot
inburgering. ATG krijgt gelegenheid te bewijzen dat
“MAXIFLEX” vóór 27 oktober 2010 ingeburgerd was.
Handelsnaamrecht
Toevoeging “Thecla” ondervangt verwarringsgevaar
tussen Bodewes scheepswerven
IEPT20160408, Rb Noord-Nederland, Bodewes
Handelsnaamrecht. Niet vast te stellen welke van beide
Bodewes takken oudste rechten heeft op gebruik
(familie)naam “Bodewes”: vzgr gaat ervan uit dat
partijen even oude rechten hebben. Door aankoop
aantal werven heeft Thecla Bodewes c.s. zich
mogelijkheid verschaft ook grote(re) zeeschepen te
bouwen en repareren. Toevoeging “Thecla” ondervangt
verwarringsgevaar:
zorgt
voor
voldoende
onderscheidend vermogen handelsnamen gedaagde.
Indien handelsnamen worden aangepast met
toevoeging “Thecla” ook geen inbreuk op
woord/beeldmerk “Bodewes Shipyards”.
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “10TY
Creative” en “Tenty Productions”
IEPT20160416, Rb Noord-Holland, Groen v Tenty
Onrechtmatige daad. Auteursrecht. Handelsnaamrecht.
Onvoldoende aannemelijk dat Tentij voormalige
klanten Tenty Productions heeft benaderd. Indien wordt
aangenomen
dat
Tenty
Productions
auteursrechthebbende is op ‘bewerkingsbestanden’
onvoldoende aannemelijk auteursrecht door curator is
overgedragen aan Groen. Onvoldoende aannemelijk dat
Tentij in handelsverkeer gebruik maakt van andere
handelsnamen dan 10TY Creative. Handelsnaam
“10TY Creative” en “Tenty Productions” wijkt zodanig
af dat geen sprake is van verwarringsgevaar.
Modelrecht
Geen inbreuk op modellen voor kabelblokken
IEPT20160329, Hof Den Haag, Koz v Adinco
Modelrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Geen
grief gericht tegen oordeel vzgr dat kabelblok
Formzeug op de markt was vóór registratie KOZ
Gemeenschapsmodellen. Technische functie model. In
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KOZ modellen gebruikte overkapping die niet in
Formzeug kabelblok aanwezig voorkomt technisch
bepaald: genoemde alternatieven zijn niet meer dan
toevoeging zinloos element of futiele afwijking in
vormgeving. In modellen op overkapping aangebrachte
aanhechting technisch bepaald: onvoldoende betwist
dat aanhechting nodig is voor ondersteuning aan
overkapping en genoemde alternatieven betreffen
zinloze toevoegingen. Ook andere genoemde
verschillen met kabelblok Formzeug technisch bepaald.
KOZ-Uni niet auteursrechtelijk beschermd: bestaat
deels uit technisch bepaalde elementen en deels uit
elementen
Formzeug-kabelblok.
Geen
slaafse
nabootsing: KOZ kan anderen niet verbieden door
KOZ gekozen technische oplossingen te gebruiken.
Octrooirecht
Bevestigd dat conclusie 1 EP 444 voor behandeling
androgene alopecia nieuw en inventief is
IEPT20160322, Hof Den Haag, Mylan v MSD
Octrooirecht. Conclusie 1 EP 444 nieuw: WO 225
anticipeert niet op geclaimd doseringsbereik EP 444
voor toediening van alleen finasteride. Conclusie 1 EP
444 inventief: effectieve werking van oraal toegediend
finasteride in de behandeling van androgene alopecia
lag op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman
niet voor de hand.
Publicatie
Geen verbod op uitzending beelden Idols kandidaat
IEPT20160322, Rb Amsterdam, RTL
Publicatie. Overeenkomst. Geen verbod op uitzending
beelden Idolskandidaat: [X] heeft met ondertekening
deelnemersverklaring
Idols
onvoorwaardelijke
toestemming gegeven voor uitzending beelden in
programma Idols en hij had moeten begrijpen dat zowel
zijn goede, als slechte prestaties in publiciteit zouden
kunnen komen. Geen misleiding of bedrog: [X] niet
uiterst negatief geportretteerd en geen vertekend beeld
neergezet. Geen onrechtmatige daad: onvoldoende
onderbouwd dat beelden zijn “gehypt” door Blue Circle
en toestemming gegeven voor gebruik beelden.
(Met dank aan Jurian van Groenendaal en Bertil van
Kaam, Van Kaam)
Artikelen over gebruik positie als wethouder voor
privéperikelen niet onrechtmatig
IEPT20160414, Rb Overijssel, RTV Oost
Publicatie. Artikelen over optreden eiseres als
voorzitter van de Stadsbank niet onrechtmatig: steun in
feitenmateriaal. Artikelen over dat eiseres positie als
wethouder
inzette
voor
privéperikelen
niet
onrechtmatig: steun in feitenmateriaal en misstand die
publicatie rechtvaardigde. Voldoende mogelijkheid tot
wederhoor: persverklaringen eiseres geciteerd en
reactie eiseres verwerkt. Gepubliceerd houden artikelen
niet onrechtmatig: belang samenleving bij archivering
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niet-onrechtmatige artikelen gaat boven gestelde hinder
daarvan voor eiseres.
Claim
dat
N100A
plafondophangsysteem
uitwisselbaar is met Quick-lock ongeoorloofd
vergelijkend
IEPT20160407, Rb Amsterdam, API v OWA
Reclamerecht. Uitingen “Duitse kwaliteit en
degelijkheid” niet misleidend: geen reden om kwaliteit
productieproces in China in twijfel te trekken en
reclame gericht op professionals met hoger
kennisniveau. Claim dat N100A plafondophangsysteem
uitwisselbaar is met Quick-Lock ongeoorloofde
vergelijkende reclame: onvoldoende aannemelijk
gemaakt dat N100A op groter oppervlak zonder
optische of constructieve problemen kan worden
gecombineerd met Quick-Lock.
Procesrecht - IPR
Geen afgifte onderzoeksgegevens AVROTROS over
advertentiefraude bij eisers
IEPT20160413,
Rb
Midden-Nederland,
Tripublishing v AVROTROS
Procesrecht.
Publicatie.
Gevorderd
afschrift
onderzoekgegevens AVROTROS maakt inbreuk op
artikel 10 EVRM: betreft journalistiek onderzoeks- en
bronmateriaal, afgifte onderzoeksgegevens kan chilling
effect geven op uitoefening persvrijheid AVROTROS.
Inbreuk bij wet voorzien door artikel 843a Rv: afgifte
moet worden beoordeeld met inachtneming waarborgen
artikel 10 EVRM. Afschrift onderzoekgegevens
afgewezen: geen bewijsnood eisers.
(Met dank aan Bertil van Kaam en Jurian van
Groenendaal, Van Kaam)
Zaak aangehouden tot oordeel Duitse rechter of
forumkeuze is overeengekomen
IEPT20160406, Rb Amsterdam, Bsur v Daimler
IPR. Procesrecht. Zaak aangehouden: oordeel over of
forumkeuze voor Duitse rechter is overeengekomen en
ook ziet op geschil in de hoofdzaak krachtens artikel 31
(2) jo. 25 herschikte EEX-Vo voorbehouden aan Duitse
rechter. Beroep op misbruik van recht onvoldoende
onderbouwd
(Met dank aan Richard van Oerle en Anne Stoffels,
NautaDutilh)
BERICHTEN
Agenda
B9 14402. Seminar 3D-printen: De juridische en
beleidsmatige uitdagingen
Uit het persbericht: “Op donderdag 19 mei 2016
organiseert ECP in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken een seminar over de juridische en
beleidsmatige uitdagingen van 3D-printen. Hierbij
nodigen wij u graag uit.”
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Artikelen en Opinies
B9 14401. Inbreuk Adidas op slogan “Built to win”?
Diederik Donk (The Legal Group): “Een aantal jaren
geleden hebben we met The Legal Group Advocaten een
spontane brainstormsessie gehouden voor onze nieuwe
slogan. Het is onze collega mevr. mr. Pien Bos geweest
die vervolgens de slogan “Built to win” heeft bedacht. Met
andere woorden: mevr. mr. Pien Bos is naast moeder van
drie kinderen tevens de geestelijk vader van de slogan
Built to win. Onze boekhoudster Afra Leek heeft eerder
deze week tot haar verbijstering moeten constateren dat
Adidas voor haar schoenen- en kledinglijn onze slogan
“Built to win” gebruikt.”
Nieuws
B9 14397. Is Klingon protected by copyright?
Consumerist bericht: “While you can copyright scripts,
novels, song lyrics, and many other ways of using the
English language, you can’t actually copyright the
English language. But what about a language that you
construct out of whole cloth? Once you share it with
the world, are people free to use that new language
however they wish, or do you maintain control over its
use?”
B9 14398. Gemeenschappelijke communicatie CP6
BBIE bericht: “Op 15 april jl. is door alle deelnemende
bureaus binnen het European Trade Mark and Design
Network in het kader van het Convergentieprogramma
een nieuwe Gemeenschappelijke Communicatie
gepubliceerd. Deze heeft betrekking op de weergave
van modellen.”
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IT IP Law Group Europe bericht “The purpose of this
Guide is to provide valuable information and tips to
foreign practitioners when their clients face a legal
issue in the European Union in relation with intellectual
property, information technology and, in general,
innovation.
Whether the client is currently engaged in litigation or
is contemplating this option, this Guide will help
foreign practitioners to understand better how such
litigation will take place.
Also, the Guide is of valuable help in order to assess
the chances of success by understanding better the
material rules of law at stake, whether as a plaintiff or a
defendant. [...]”
B9 14407. Yourhosting alsnog in beroep in Bavaria

zaak
Emerce bericht: “Yourhosting gaat alsnog in beroep in
een zaak die Bavaria tegen de hoster had aangespannen.
De rechtbank verbood het gebruik van een slagzin die
begon met de woorden ‘Zo, nu eerst…’
B9 14408. Brancheorganisaties pleiten voor verlaging

thuiskopieheffing
Telecompaper bericht: “Nederlanders hebben in 2015
gemiddeld 105 minuten aan videocontent per dag
gestreamd. Dat is een stijging van ruim 60 procent ten
opzichte van 2014. Dat stellen brancheorganisaties
NLkabel, Nederland ICT en FIAR CE.”

B9 14400. Fried chicken joint has to pay Louis
Vuitton for using its name
Mashable bericht: “French luxury house Louis Vuitton
is not one to mess with, especially if you’re going to
use its name to sell fried chicken.
The owner of South Korean fried chicken restaurant
“Louis Vuitton Dak” — tondak in Korean means whole
chicken — has been ordered by a district court to pay a
14.5 million won ($12,750) fine to Louis Vuitton for
using its brand name.”
B9 14403. Google Books won a decade-long copyright
fight
The Washington Post bericht: “The decade-long legal
fight over Google’s effort to create a digital library of
millions of books is finally over.
The Supreme Court on Monday declined to hear a
challenge from authors who had argued that the tech
giant’s project was “brazen violation of copyright law”
-- effectively ending the legal battle in Google’s favor.”
B9 14404. IT & IP Litigation Guide Europe
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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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Dit boek geeft in 281 pagina’s een overzicht en samenvatting van de in 2015 gewezen uitspraken –
zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake
van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IEvermogensrecht, IE-handhaving en IE en internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde
rechter).
De voor de praktijkjurist, het onderwijs en onderzoek relevante uitspraken worden op een
handzame manier ontsloten en met een duidelijk overzicht van de per deelonderwerp van belang
zijnde uitspraken van het Hof van Justitie, de Hoge Raad en de verschillende gerechtshoven en
rechtbanken.

Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar het volgende rechtspraakoverzicht ontvangt

In 631 pagina’s beschrijft Dick van Engelen het voor Nederland geldende IE-recht. Ook de nieuwe
Merkenrichtlijn en de per 23 maart 2016 in werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn
hierin verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1 januari 2016.
In dit boek wordt het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit een Europees en internationaal
perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als vertrekpunt.
Na een bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt per IE-recht ingegaan op
de voor dat recht belangrijkste ‘W’-vragen: wat wordt beschermd, wat is de beschermingsomvang,
welke handelingen zijn inbreukmakend, welke handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende,
wat is de beschermingsduur, en welke internationale regels zijn van toepassing.
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen.
Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

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.
In dit boek staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten centraal. Systematisch wordt in
kaart gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status
van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen
beoordelen.
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen
Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

