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VACATURES & ADVERTENTIES

In verband met de sterke
groei van de praktijk zijn
wij per direct op zoek naar
een Associate IP. Een
zelfstandige rol met veel
verantwoordelijk
en
kansen. Zo heb je de ruimte
om je eigen netwerk uit te
bouwen. Het is een
internationale praktijk waarin je veel contact hebt met
buitenlandse kantoren en collega's en bijeenkomsten in
het buitenland.
Als manager van het team
Octrooiverlening ben je
ervoor verantwoordelijk dat
het team de afgesproken
resultaten
behaalt,
kwalitatief en kwantitatief.
De resultaten dragen in
belangrijke mate bij aan het
positioneren van OCNL,
dat zijn goede naam als hoeksteen van de innovatieeconomie wil blijven waarmaken.
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levels. This volume takes the form of an article-byarticle 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.
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

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
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht
Verwarringsgevaar tussen woord-/beeldmerken “DE
ONTMOETING”
IEPT20160802, Rb Den Haag, De Ontmoeting
Procesrecht.
Merkenrecht.
Handelsnaamrecht.
Rechtbank Den Haag bevoegd ondanks woonplaats
gedaagde in Zutphen: website richt zich op heel
Nederland. Extra reistijd door keuze Rb Den Haag
onvoldoende voor misbruik van recht. (indirect)
verwarringsgevaar tussen woord-/beeldmerken “DE
ONTMOETING”: geringe visuele overeenstemming,
auditieve en begripsmatige overeenstemming door
dominante element “De Ontmoeting”, gelijke diensten
(restaurants).
Zeer
geringe
afwijking tussen
handelsnamen “De Ontmoeting Zutphen B.V.” en “De
Ontmoeting” leidt tot verwarringsgevaar.
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Modelrecht.
Eiser
is
houder
van
een
Gemeenschapsmodel van een centreerstift. Eiser meent
dat gedaagde inbreuk maakt op zijn modelrechten door
de verkoop van gelijkende centreerstiften op zijn
website. In eerste instantie wordt het model van eiser
nietig verklaard omdat de vorm uitsluitend door de
technische functie wordt bepaald. In hoger beroep stelt
eiser dat het model nieuw is en dat er alternatieve
centreerstiften
zijn
die
niet
binnen
de
beschermingsomvang van haar model vallen. Het
Oberlandsgericht legt de volgende vragen aan het Hof
van Justitie voor (in Duits):
“1. Liegt eine schutzausschließende technische
Bedingtheit im Sinne von Art.8 Abs.1 der Verordnung
(EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über die
Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Abl. L 003/2003
S.1) auch dann vor, wenn die gestalterische Wirkung
keinerlei Bedeutung für das Produktdesign hat, sondern
die (technische) Funktionalität der einzige, das Design
bestimmende Faktor ist?
2. Sollte der Gerichtshof die Frage zu Nummer 1)
bejahen: Von welchem Standpunkt aus ist zu
beurteilen, ob die einzelnen Gestaltungsmerkmale eines
Produkts allein aus Erwägungen der Funktionalität
gewählt worden sind. Ist ein „objektiver Beobachter”
maßgeblich und wenn ja, wie ist dieser zu definieren?”
(Met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh)
Procesrecht

Octrooirecht
B9 14575. Prejudiciële vragen met betrekking tot het
aanvullend
beschermingscertificaat
voor
geneesmiddelen
Octrooirecht. MSD had nog geen vergunning voor het
in het handel brengen in de UK van het medicijn. De
aanvrage voor deze vergunning was ingediend, maar
ten tijde van de indiening van de aanvrage van het
aanvullend beschermingscertificaat was de vergunning
nog niet toegekend. De vergunning is inmiddels wel
verleend.
Prejudiciële vragen:
(1) Is an end of procedure notice issued by the
reference member state under Article 28(4) of the
Medicinal Products Directive equivalent to a granted
marketing authorisation for the purposes of Article 3(b)
of the SPC Regulation?
(2) If the answer to question (1) is no, is the absence of
a granted marketing authorisation at the date of the
application for a certificate an irregularity which can be
cured under Article 10(3) of the SPC Regulation once
the marketing authorisation has been granted?
Modelrecht
B9 14578. Prejudiciële vragen over uiterlijke
kenmerken model die door technische functie worden
bepaald

Inzage deels toegewezen en beslag deels opgeheven
IEPT20160719, Hof Den Haag, Dow v Organik
Procesrecht. Bedrijfsgeheimen. Dow heeft spoedeisend
belang: voldoende voortvarend gehandeld. Inzage in
alle bescheiden die door deurwaarder in bewaring
worden gehouden afgewezen: onvoldoende bepaald.
Subsidiair gevorderde inzage toegewezen m.b.t opaque
emulsiepolymeren. Documenten kunnen beschikking
Organik over bedrijfsgeheimen Dow onderbouwen.
Rechtsbetrekking
opaque
emulsie
polymeren
voldoende aannemelijk. Nederlands recht van
toepassing. Dow hoeft stellingen niet nader te
specificeren:
zou
meebrengen
dat
Dow
bedrijfsgeheimen in deze procedure moet prijsgeven
aan Organik. Recepten en productie-instructies voor
emulsiepolymeren
en
zaadpolymeren
zijn
bedrijfsgeheim volgens artikel 39(2) TRIPS. voldoende
aannemelijk dat Organik op gebied van opaque
emulsiepolymeren bedrijfsgeheimen heeft verkregen en
gebruikt voor ontwikkeling en productie opaque
producten: eigenschappen Organik producten zodanig
verbeterd dat die sterk overeenstemmen met producten
Dow, hetgeen niet kan zonder kennis bedrijfsgeheimen
Dow. Redelijk vermoeden dat ex-werknemers in strijd
met arbeidsovereenkomsten bedrijfsgeheimen aan
Organik hebben verstrekt en Organik wist van
geheimhoudingsverplichting. (toekomstig) gebruik
bedrijfsgeheimen voor non-opaque emulsiepolymeren
onvoldoende aannemelijk. Niet in te zien dat
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zustervennootschappen Organik beschikking hadden
over bedrijfsgeheimen. Gewichtige reden tegen inzage
in informatie over productieproces Organik voor zover
dat niet overeenstemt met productieproces Dow. Geen
gewichtige reden indien informatie wel overeenstemt
met productieproces Dow. Vzgr had geen verlof mogen
verlenen voor opstellen gedetailleerde beschrijving
productieprocessen
Organik:
schending
bedrijfsgeheimen en wanprestatie geen recht van
intellectuele eigendom ex artikel 1019 Rv. Dat
bescherming bedrijfsgeheimen wel in TRIPSovereenkomst wordt genoemd niet relevant: schrijft
niet specifiek voor dat lidstaten rechterlijke autoriteiten
de bevoegdheid moeten verlenen tot bescherming
bewijs door middel van gedetailleerde beschrijving.
Beslag op e-mailboxen die op server in Turkije stonden
in stand gehouden. Beslag op financiële administratie
van
buitenlandse
Organik-vennootschappen
opgeheven: niet normalerwijze toegankelijk. Belang
Dow bij continuering beslag zwaarder dan belang
Organik bij opheffing daarvan: reëel risico dat
bewijsmateriaal verloren gaat als beslag wordt
opgeheven en belang Organik beperkt, want
beslagverlof geeft geen recht op inzage. Geen misbruik
van bevoegdheid. Partijen krijgen gelegenheid zich uit
te laten over deskundige om selectie te maken m.b.t.
opheffing beslag en toegewezen deel inzage.
Geen spoedeisend belang bij verbod om vonnis te
executeren inzake nieuwe sfeerhaardmodellen
IEPT20160809, Rb Den Haag, Ruby Decor v Basic
Holdings
Procesrecht. Geen spoedeisend belang bij verbod om
vonnis IEPT20160504 te executeren inzake nieuwe
sfeerhaardmodellen: aan bodemrechter om vast te
stellen of sprake is van inbreuk en in executiegeschil of
dwangsommen zijn verbeurd en geen concrete dreiging
dat Basic Holdings vonnis zal executeren in verband
met niet-inbreukmakende sfeerhaarden.
Diversen
Verwijtbare inbreuk concurrentiebeding
IEPT20160726, Rb Noord-Holland, Molenaar
Oneerlijke concurrentie. Oud-werknemers Molenaar bij
Ster Welzijn in dienst, doch in feite werkzaam voor in
concurrentiebeding genoemde concurrent Zwaluw.
Verwijtbare inbreuk op concurrentiebeding. Boetes
toegewezen.
Bewijsopdracht
aan
eiseres
inbreuk
concurrentiebeding
IEPT20160615, Rb Gelderland, Douglas
Oneerlijke concurrentie. Concurrentiebeding ziet
parfumerie en op verkoop parfum. Geen producten
verkocht in strijd met concurrentiebeding: producten
abusievelijk op websites terechtgekomen en niet
verkocht.
Of
[gedaagden]
met
bedrijf
concurrentiebeding overtreedt komt neer op uitleg
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(uitzondering op) concurrentiebeding. Douglas krijgt
gelegenheid te bewijzen dat bedrijfsvoering van
gedaagden is verschoven van schoonheidssalon naar
parfumerie voor inbreuk concurrentiebeding.
BERICHTEN
Agenda
B9 14579. PAO-cursus "Actualiteiten Intellectueel
Eigendom" op 29 november 2016
“Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor de juridische
professional,
werkzaam
in
het
intellectueel
eigendomsrecht. De docenten behandelen de laatste
ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht,
modellenrecht, slaafse nabootsing en octrooirecht. Na
behandeling van de actualiteiten gaan de docenten
dieper in op de gevolgen daarvan voor uw advies- en/of
procespraktijk.”
Personalia
B9 14576. Judith Krens naar Taylor Wessing
Uit het persbericht: “Het internationale advocaten- en
notariskantoor Taylor Wessing versterkt haar
praktijkgroep IP/IT in Amsterdam per 1 september
2016.
Judith Krens zal per genoemde datum als Partner
verbonden zijn aan het IP/IT team in Amsterdam.
Krens maakt de overstap van Hoyng Rokh Monegier in
Amsterdam naar Taylor Wessing. Krens is
gespecialiseerd in (internationale) octrooiprocedures en
heeft daarnaast ruime ervaring met andere
rechtsgebieden in het intellectueel eigendomsrecht,
waaronder het reclamerecht, merkenrecht, auteursrecht
en IT-recht. Ze heeft een technische achtergrond en is
afgestudeerd in scheikunde aan de Universiteit van
Utrecht en behaalde haar LLM aan de Columbia Law
School. Na ruim vijf jaar in Nederland ervaring op te
hebben gedaan vertrok ze naar New York waar ze
werkzaam was op de M&A/PE sectie van een
vooraanstaand Amerikaans advocatenkantoor.”
Nieuws
B9 14574. Bas Kist (Chiever): Getty aangeklaagd
NRC 05-08-2016: “Dat was even schrikken voor
fotostock-bedrijf Getty Images. Vorige week eiste de
bekende Amerikaanse fotografe Carol Highsmith bij
de rechtbank van New York 1 miljard dollar van het
stockbureau.
Volgens Highsmith incasseert Getty zonder haar
toestemming al jaren op grote schaal geld voor het
gebruik van haar foto’s. Het zou gaan om foto’s uit de
enorme collectie die Highsmith schonk aan de US
Library of Congress, met de bedoeling dat iedereen ze
vrij en zonder kosten kon gebruiken. De zaak is pijnlijk
voor Getty, dat er om bekend staat zelf nogal scheutig
te zijn met financiële claims tegen iedereen die op
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internet zonder toestemming gebruik maakt van foto’s
uit de Getty-database.”
B9 14578. 8 jaar de cel in voor delen academische
artikelen?
“Studenten, zoals Diego, die toegang willen krijgen tot
recente
papers
zijn
afhankelijk
van
hun
universiteitsbibliotheek. Als deze geen abonnement
heeft op het blad is voor de student onmogelijk om op
de hoogte te blijven in zijn vakgebied. In de praktijk
hebben universiteitsbibliotheken geen abonnementen
op álle journals. Dat is namelijk veel te duur. Zeker in
armere landen is dit een probleem en dit zorgt voor
ongelijkheid. Diego vond een interessant artikel voor
zijn onderzoeksveld, en deelde het zodat andere
mensen het ook konden lezen en ervan konden leren.
Dit is illegaal, en daar staat in Colombia een straf op
van tussen de 4 en 8 jaar wegens inbreuk op het
auteursrecht.”
B9 14578. Munich Court: piracy sites should be
responsible for copyright damages
Billboard bericht: “A German court has ruled that filesharing platforms that illegally distribute and exploit
copyright-protected music, film and television are
liable to pay damages to rights holders.
The ruling, which has potentially far-reaching
consequences, came in a legal case between German
collecting society GEMA and file-sharing service
Uploaded.net,operated by Swiss tech company Cyando
AG.
Although not legally binding, the Munich regional
court decreed that pirate sites whose business models
are based on copyright infringementshould be made to
pay damages if they do not prevent the upload and
distribution of copyright-protected material.”
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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
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
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

www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com
www.nlo.nl
www.nlo.nl
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

