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consulting, en met collega’s uit het buitenland.
Daarnaast wordt van je verwacht dat je bijdraagt aan de
verdere op- en uitbouw van de IP/IT praktijk en aan de
ontwikkeling van innovatieve (juridische) oplossingen.
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VACATURES & ADVERTENTIES
Een secretaresse met een
MBO
secretaresse
opleiding of MBO juridische
opleiding, HBO werk en
denk niveau, die ervaring wil
opdoen in een boeiende
internationale praktijk, die
een bijdrage wil leveren in
ons continu streven naar de
verbetering van onze voorlichting en dienstverlening.
Naast deze werkzaamheden assisteer je de juridische
afdeling door onder andere het contact te onderhouden
met de cliënten, beheer van de agenda en taken,
behandeling van post en de (juridisch) correspondentie
te verwerken. Kennis van de Engelse taal is een pre. Bij
voorkeur ook kennis van de Franse taal. Je beschikt
bovenal over veel enthousiasme en bezit goede
communicatieve eigenschappen en kan zelfstandig
werken.
Je maakt deel uit van een
groeiend
team
binnen
Deloitte Legal. Je inhoudelijke
werkzaamheden
bestaan uit advisering aan
bedrijven,
met
name
multinationals, met name op
het gebied Intellectuele
Eigendom, in transacties,
(her)structureringen en bij het beoordelen en opstellen
van overeenkomsten, zowel met derde partijen als intra
company (zoals transfer pricing documentatie). Het
betreft daarbij veelal complexe(re) distributie-, licentieen R&D/service-contracten. Je zult veel samenwerken
met andere disciplines binnen Deloitte, zoals tax en

Voor deze functie zijn wij op
zoek naar een ervaren
merkengemachtigde die het
als uitdaging ziet om de
merkenpraktijk verder uit te
bouwen. Dit doe je bij
voorkeur deels vanuit onze
locatie in Eindhoven (StrijpS) van waaruit je probeert je
netwerk uit te breiden en deels vanuit onze hoofdlocatie
in Helmond. Je beheert zelfstandig de merken- en
modellenportefeuilles van nationale en internationale
cliënten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de
begeleiding van een merkengemachtigde in opleiding.
Je werkt samen met de octrooipraktijk om cliënten
gezamenlijk zo goed mogelijk te begeleiden.
Concise European Copyright
Law aims to offer the reader
a rapid understanding of all
the provisions of copyright
law in force in Europe that
have been enacted at the
European and international
levels. This volume takes the
form of an article-by-article
commentary on the relevant
European directives and international treaties in the
field of copyright and neighbouring rights. It is
intended to provide the reader with a short and
straightforward explanation of the principles of law to
be drawn from each provision. Editors and authors are
prominent specialists (academics and practitioners) in
the field of international and European copyright law.
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.
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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.
BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Slogan “Zo, nu eerst een Bavaria” niet
auteursrechtelijk beschermd
IEPT20160719, Hof Den Haag, Your Hosting v
Bavaria
Procesrecht. Auteursrecht. Merkenrecht. Onrechtmatige
daad. Your Hosting ontvankelijk: geen berusting bij
vonnis voorzieningenrechter (IEPT20160316): niet met
telefonisch en niet met persbericht. Slagzinnen “Zo, nu
eerst ’n Bavaria.” c.q. “Zo. Nu eerst een Bavaria.” niet
auteursrechtelijk beschermd: geen creatieve keuze die
leidt tot eigen intellectuele schepping, woorden “Zo.
Nu eerst…” vormen gangbare zin in Nederlandse taal.
Pauze na “zo” en combinatie “Zo. Nu eerst…” met een
biermerk doen hier niet aan af. Onrechtvaardig
voordeeltrekken uit onderscheidend vermogen of
reputatie Bavaria-merken onvoldoende onderbouwd.
Verwatering
Bavaria-merken
onvoldoende
onderbouwd. Onrechtmatige handelen Your Hosting in
het licht van afgewezen auteursrechtelijke- en
merkenrechtelijke
grondslag
onvoldoende
onderbouwd..
(Ernst-Jan
Louwers,
Louwers
IP|Technology
Advocaten en Douglas Mensink, Henk Bethlehem, Rob
Sabelis, MICTA Advocaten)
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Merkenrecht
Verwarringsgevaar
tussen
Beneluxwoordmerk
“EAGLE” en EAGLE tekens en logo
IEPT20160713, Rb Rotterdam, Eagle
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Geen bewust gedogen
van gebruik naam “Eagle” ex artikel 2.24(1) BVIE:
“Eagle” in jaren 80 niet als merk geregistreerd. Nonusus Beneluxwoordmerk “EAGLE” onvoldoende
onderbouwd. Verwarringsgevaar tussen woordmerk
“EAGLE” en EAGLE tekens:. soortgelijke waren (o.a.
skate rollerski’s), woord “EAGLE” visueel, auditief en
begripsmatig (m.u.v. logo EAGLE) volstrekt identiek
aan woordmerk “EAGLE” en verschil met logo van
ondergeschikt belang. Dat gedaagden zich op
nichemarkt richten onvoldoende voor wegnemen
verwarringsgevaar: geen geheel andere doelgroep,
aanbieders verkopen veelal beide producten. Ook
sprake van inbreuk “sub d”: geen geldige reden, nu
merk EAGLE ouder is dan handelsnaam gedaagden en
overeenstemmende tekens doen afbreuk aan
onderscheidend vermogen. Ten overvloede: ook sprake
van inbreuk ex artikel 5a Hnw.
Adword “Fleurop” maakt inbreuk op “FLEUROP”
woordmerken
Merkenrecht. Merkinbreuk door gebruik adword
“Fleurop” onderzocht aan de hand van Interflora-arrest
(IEPT20110922).
Merkinbreuk
“sub
a”
op
“FLEUROP” woordmerken. Topbloemen heeft in licht
van marktonderzoeken Fleurop onvoldoende betwist
dat relevante publiek haar niet kent (als
bloemenbezorgnetwerk). Uit advertenties niet af te
leiden dat Topbloemen geen deel uitmaakt van
Fleurop-netwerk. Geen toegestane vergelijkende
reclame: publiek weet niet dat Topbloemen
bloemenbezorgnetwerk exploiteert en concurrent is van
Fleurop en zal “lagere bezorgkosten” niet op haar
betrekken. Merkinbreuk “sub b” op woord/beeldmerk
Fleurop door overeenstemming, soortgelijke waren en
vaststelling dat het publiek niet bekend is met het feit
dat Topbloemen een bezorgnetwerk is en niet een
bloemenwinkel.
(Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager advocaten &
notarissen)
Procesrecht - IPR
HvJEU: GEU heeft terecht de beslissing van kamer
van beroep EUIPO vernietigd
IEPT20160721, HvJEU, EUIPO v Grau Ferrer
Procesrecht. Merkenrecht. Hogere voorziening
afgewezen.
Kamer
van
beroep
wel
beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van aanvullend
bewijs. Regel 50 vo kan niet uitgebreid worden tot
nieuw bewijs. Onjuist oordeel GEU ten aanzien van die
beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot nieuwe
bewijzen. Dictum komt echter gerechtvaardigd voor.
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Artikel 76 lid 2 vo 207/2009 door Kamer van beroep
geschonden.
Publicatie
Uitzending
telefoongesprek
met
Tinkebell
onrechtmatig door selectieve montage
IEPT20160720, Rb Amsterdam, Tinkebell v
Omroep Brabant
Publicatie. Auteursrecht. Uitzending telefoongesprek
tussen Tinkebell en verslaggever Omroep Brabant over
uitzetting Feda Amiri onrechtmatig: door zinnen
Simonse te monteren wordt indruk gewekt dat twijfels
Tinkebell over Amiri stelliger waren dan dat ze feitelijk
waren en wordt context van onderzoek naar waarheid
verhaal Amiri weggenomen. Auteursrechtinbreuk door
beelden gemaakt door Tinkebell uit te zenden zonder
toestemming: € 1.412.
Diversen
B9 14557. Conclusie A-G HvJEU over bewaarplicht
electronische communicatiegegevens
A-G Saugmandsgaard Øe geeft het Hof in overweging
om bovenstaande vragen als volgt te beantwoorden:
“Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/CE van het
Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de
sector elektronische communicatie (richtlijn ‚privacy
en elektronische communicatie’), zoals gewijzigd bij
richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 25 november 2009, en de artikelen 7, 8 en
52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie moeten aldus worden uitgelegd dat zij
zich niet ertegen verzetten dat een lidstaat aanbieders
van elektronische communicatiediensten verplicht om
alle gegevens betreffende de door de gebruikers van
hun diensten gevoerde communicaties te bewaren
indien is voldaan aan alle hiernavolgende vereisten,
hetgeen door de verwijzende rechters moet worden
getoetst in het licht van alle relevante kenmerken van
de in de hoofdgedingen betrokken nationale regelingen:
• die verplichting en de waarborgen waarmee zij
gepaard gaat moeten zijn voorzien in wettelijke of
bestuursrechtelijke maatregelen die voldoende
toegankelijk en voorzienbaar zijn en naar behoren
bescherming bieden tegen willekeur;
• die verplichting en de waarborgen waarmee zij
gepaard gaat moeten de wezenlijke inhoud van de
in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de
grondrechten erkende rechten eerbiedigen;
• die verplichting moet strikt noodzakelijk zijn voor
de bestrijding van ernstige criminaliteit, hetgeen
impliceert dat geen enkele andere maatregel of
combinatie van maatregelen net zo doeltreffend kan
zijn voor de bestrijding van ernstige criminaliteit,
maar minder inbreuk maakt op de door richtlijn
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2002/58 en de artikelen 7 en 8 van het Handvest
erkende rechten;
• die verplichting moet gepaard gaan met alle door
het Hof in de punten 60‑68 van het arrest van 8
april 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 en
C‑594/12, EU:C:2014:238) genoemde waarborgen
inzake de toegang tot de gegevens, de
bewaringstermijn en de bescherming en beveiliging
van de gegevens, teneinde de inbreuk op de door
richtlijn 2002/58 en de artikelen 7 en 8 van het
Handvest van de grondrechten erkende rechten te
beperken tot het strikt noodzakelijke, en
• die verplichting moet in een democratische
samenleving evenredig zijn aan de doelstelling van
bestrijding van ernstige criminaliteit, hetgeen
betekent dat de ernstige risico’s die in een
democratische samenleving door die verplichting
worden veroorzaakt niet onevenredig mogen zijn
aan de voordelen die eruit voortvloeien voor de
bestrijding van ernstige criminaliteit.”
Brieven aan afnemers Becton die stellen dat VPS
nieuw onveilig is onrechtmatig
IEPT20160718, Rb Amsterdam, Becton v B. Braun
Onrechtmatige daad. Brief B. Braun aan afnemers
Becton onrechtmatig: uit in brief aangehaalde passage
uit CvA Becton van kort geding (IEPT20160617) kan
niet worden afgeleid dat VPS nieuw onveilig is, althans
onveiliger dan VPS oud. Ten onrechte geen melding
gemaakt van gemotiveerde weerspreking onveiligheid
VPS nieuw door Becton in pleitnota.
(Met dank aan Gregor Vos en Paul Marcelis, Brinkhof)
BERICHTEN
Artikelen
B9 14563. Bas Kist (Chiever): ‘Zo. Nu eerst ...’ is niet
origineel
NRC 21-07-2016: “Dat moet een flinke domper op de
feestvreugde zijn, daar bij Bavaria in het Brabantse
Lieshout. Afgelopen dinsdag bepaalde het Gerechtshof
in Den Haag dat het internetbedrijf Your Hosting met
zijn slagzin ‘Zo, nu eerst naar de cloud’ geen inbreuk
maakt op de merk- en auteursrechten van Bavaria, dat
al sinds 1985 de reclameslogan ‘ Zo. Nu eerst een
Bavaria’ gebruikt. In eerste instantie had de Rechtbank
in Den Haag in maart van dit jaar nog geoordeeld dat
de opeenvolgende woorden ‘Zo. Nu eerst ...’ origineel
en creatief waren en dus onder de bescherming van de
auteurswet vielen.Your Hosting werd gedwongen te
stoppen met het gebruik van de zin ‘Zo nu eerst naar de
cloud’ en moest bovendien bijna € 30.000 voor
proceskosten aan Bavaria betalen, aldus het vonnis in
maart.”

Pagina 3 van 5

Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

Week 29, 18 t/m 24 juli 2016

Nieuws
B9 14560. Nederlands octrooi verhindert mogelijk
release spel “No Man's Sky”
Telegraaf bericht: “Terwijl de hele wereld in de ban is
van Pokemon Go, kijken diehard gamers reikhalzend
uit naar No Man’s Sky. Een Nederlands patent dreigt er
echter voor te zorgen dat het ’grootste spel ooit’ de
schappen helemaal niet haalt. [...]
Het geduld van de fans wordt nogmaals op de proef
gesteld. De basis van het bijna oneindige
planetenstelsel is namelijk een superformule van het
Nederlandse bedrijf Genicap. Navraag leert dat
Genicap helemaal geen toestemming heeft gegeven
voor gebruik van de formule.”
B9 14561. VS klaagt eigenaar KickAssTorrents aan
Uit het persbericht van de United States Department of
Justice: “Artem Vaulin, 30, of Kharkiv, Ukraine, was
arrested today in Poland and is charged by criminal
complaint, filed in U.S. District Court in Chicago, with
one count of conspiracy to commit criminal copyright
infringement, one count of conspiracy to commit
money laundering and two counts of criminal copyright
infringement. The United States will seek to extradite
Vaulin to the United States. [...]
According to the complaint, Vaulin allegedly owns and
operates Kickass Torrents or KAT, a commercial
website that has enabled users to illegally reproduce
and distribute hundreds of millions of copyrighted
motion pictures, video games, television programs,
musical recordings and other electronic media since
2008. The copyrighted material is collectively valued
at well over $1 billion, according to the complaint. The
complaint alleges that KAT receives more than 50
million unique visitors per month and is estimated to be
the 69th most frequently visited website on the
internet.”
B9 14562. Plagiërende speechschrijver Melania
Trump bedoelde het niet kwaad
De Volkskrant bericht: “De speechschrijver die
verantwoordelijk was voor de toespraak van Melania
Trump op de Republikeinse conventie, waarin
letterlijke passagesuit een toespraak van Michelle
Obama uit 2008 waren overgenomen, heeft de schuld
voor het plagiaat op zich genomen. Het was een fout
waarmee ze niets kwaads bedoelde, zegt ze in een
verklaring op de website van de presidentskandidaat.”
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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
Bird & Bird
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek

www.arnold-siedsma.com
www.bingh.com
www.twobirds.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
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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
NLO
NLO Shieldmark
Nysingh
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
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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

