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VACATURES & ADVERTENTIES
De vierde sessie van
2016 vindt plaats op
maandag
12
september a.s. In één
uur tijd worden de
jurisprudentiehighlights van de
afgelopen zes weken
(juli 2016 – begin
september 2016) op
het gebied van IE
besproken door Dick van Engelen (hoogleraar
Universiteit Maastricht en hoofdredacteur Boek9.nl).
Meer informatie en aanmelden

Het zal u niet
ontgaan zijn: op 1
januari jl. is de
Meldplicht
Datalekken
in
werking getreden.
Deze
meldplicht
geldt zowel voor de
overheid als het
bedrijfsleven
en
houdt
in
dat
datalekken binnen
uw organisatie gemeld moeten worden aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan
betrokkenen.
Wilt u op dit gebied goed beslagen ten ijs komen, kom
dan naar de cursus op 6 okober 2016. Doe uw voordeel
met de praktische tips & tricks die we u aanreiken. We

Uit het rapport van
de Commissie Elias
blijkt
dat
IT
aanbestedingen
helaas
op
grote
schaal
voor
problemen zorgen.
Een oorzaak hiervan
is dat het doorlopen
van een standaard
aanbestedingsproced
ure niet automatisch resulteert in een goed uitvoerbaar
contract voor een IT project.
Deze cursus, op 13 oktober 2016, is volledig gericht op
de problemen die kunnen ontstaan tijdens het
aanbesteden van IT projecten en IT diensten.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie
wordt uitgewerkt hoe de aanbestedingsprocedure kan
worden ingericht om tot een goed uitvoerbaar IT
project te komen. Daarbij wordt zowel aandacht
besteed aan het perspectief van de aanbestedende dienst
als de leveranciers die deelnemen aan een
aanbesteding.
In deze cursus zal niet alleen worden stilgestaan bij de
huidige richtlijnen en Aanbestedingswet maar ook bij
de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen die in 2016
geïmplementeerd moeten zijn in de Nederlandse
wetgeving.
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.
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
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overzichtelijke manier. U maakt het uzelf gemakkelijk
en bent verzekerd van topspecialisten.
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BOEK9 PUBLICATIES

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.

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-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.

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.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Afbouwen
appartementencomplex
inbreuk
auteursrechten architect
IEPT20160831, Rb Noord-Holland, Klous Brandjes v
Bot Bouw

Auteursrecht. Ontwerp appartementencomplex is een
werk in de zin van de Auteurswet. Dat op de
werktekeningen de naam van VBK staat zorgt er niet
voor dat VBK auteursrecht op de werktekeningen kan
ontlenen. De aan VBK verstrekte licentie is niet
overdraagbaar. Bot Bouw had geen toestemming om
het
werk
te
gebruiken/te
verveelvoudigen.
Opleververbod toegewezen. Geen reden voor matiging
tot onder het niveau van de specificatie van de
proceskosten. Ongedaanmaken inbreuk afgewezen.
(Met dank aan Ruby Nefkens, Van der Steenhoven
advocaten)
Plaatsen hyperlink “mededeling aan het publiek” bij
winstoogmerk en kennis van illegaal karakter van de
publicatie
IEPT20160908, HvJEU, GeenStijl v Sanoma
Auteursrecht. Het plaatsen van hyperlinks naar
beschermde werken is een mededeling aan het publiek
wanneer de verstrekker een winstoogmerk had en
kennis had of redelijkerwijs kon hebben van het illegale
karakter van de publicatie van die werken.
Merkenrecht
B9 14620. Prejudiciële vragen over afwijzen
merkinbreuk omdat de merkaanvrage te kwader trouw
is verricht
Merkenrecht. Vragen met betrekking tot een zaak
waarin merkinbreuk wordt gevorderd, terwijl het
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verweer wordt gevoerd dat de merkaanvrage waarop de
vordering gebaseerd is, te kwader trouw is verricht.
De verwijzende rechter stelt het HvJEU de volgende
vragen (1/2):
“1. May an action for infringement of an EU trade
mark (Article 96(a) of Regulation (EC) No 207/2009,
as amended by Regulation (EU) 2015/2424) be
dismissed on the ground of an objection that the
trademark application was filed in bad faith (Article
52(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009, as amended
by Regulation (EU) 2015/2424) if, despite the
defendant having brought a well-founded counterclaim
for a declaration of invalidity of the EU trade mark
(Article 99(1) of Regulation (EC) No 207/2009, as
amended by Regulation (EU) 2015/2424), the court has
not yet ruled on that counterclaim?”
Modelrecht
Prejudiciële
vragen
over
de
B9
14619.
reparatieclausule bij replica velgen
Modelrecht. Vragen met betrekking tot replica velgen
voor auto’s in het kader van het vrije verkeer van
goederen en diensten en geregistreerde modellen.
De verwijzende rechter stelt het HvJEU de volgende
vragen (1/3):
“1. Do (a) the principles of the free movement of goods
and of the freedom to provide services within the
internal market, (b) the principle of the effectiveness of
EU competition law and of the liberalisation of the
internal market, (c) the principles of effet utile and of
the uniform application within the European Union of
EU law and (d) the provisions of secondary EU law,
such as Directive 98/71, and in particular Article 14
thereof, Article 1 of Regulation No 461/2010 and
UNECE Regulation No. 124, preclude an interpretation
of Article 110 of Regulation No 6/2002, which contains
the repair clause, that excludes replica wheels that are
aesthetically identical to original equipment wheels and
have been approved on the basis of UNECE Regulation
No. 124 from the definition of a ‘component part of a
complex product’ (that complex product being a motor
vehicle) for the purposes of the repair of that complex
product and the restoration of its original appearance?”

Procesrecht
Indicatietarief overstijgende kosten onvoldoende
onderbouwd
IEPT20160831, Rb Midden-Nederland, Bandajamas
v De Bondt
Procesrecht. Gevorderde kosten De Bondt hoger dan
indicatietarief IE-zaken. Onvoldoende onderbouwd dat
de indicatietarief overstijgende kosten redelijk en
evenredig zijn. Gevorderde reiskosten wel voldoende
onderbouwd.
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Diversen
Te hoge zorgvuldigheidsnorm aangelegd voor
spelshow Miljoenenjacht
IEPT20160824, Rb Amsterdam, NPL
Publicatie. Overeenkomst. Onvoldoende gebleken dat
NPL haar verplichtingen niet is nagekomen. Gestelde
zorgvuldigheidsnorm waaraan Miljoenenjacht zou moeten
voldoen is te hoog.
(Met dank aan Jacqueline Schaap, Visser Schaap &
Kreijger en Remco Van Leeuwen, Van Doorne)
Verwarringsgevaar tussen ´Stee aan zee´ en ´Stee aan
zee Katwijk´
IEPT20160906, Rb Den Haag, Stee aan Zee
Handelsnaamrecht. Inbreuk handelsnaam eiseres door
verwarring en overeenstemming. Wel onderscheidend
vermogen ‘Stee aan Zee’. Geen afbreuk door
verschillende marktsegmenten en verschillende
locaties. Ruime termijn voor verandering door lopend
hoogseizoen.
BERICHTEN
Agenda
B9 14615. Boek9.nl jurisprudentie webinar (12
september 2016) - € 69 per punt
De vierde sessie van 2016 vindt plaats op maandag 12
september a.s. In één uur tijd worden de jurisprudentiehighlights van de afgelopen zes weken (juli 2016 begin september 2016) op het gebied van IE besproken
door Dick van Engelen (hoogleraar Universiteit
Maastricht en hoofdredacteur Boek9.nl).
Kosten (per sessie): € 69,- (excl. BTW) | 1 PO-punt.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Personalia
B9 14622. Nieuw gezicht bij Hoogenraad & Haak
Uit het persbericht: “In juli 2016 heeft Hoogenraad &
Haak zich versterkt met de komst van Stephanie
Reinders Folmer in de functie van juridisch
medewerker.
Stephanie ondersteunt de advocaten van Hoogenraad &
Haak in de volle breedte van de praktijk. Zij volgde
haar bachelor aan de Universiteit Utrecht en de
University of Warwick (UK). Daarna haalde zij de
gespecialiseerde master Informatierecht aan het
Instituut voor Informatierecht (IViR) van de
Universiteit van Amsterdam. Stephanie ontdekte al
vroeg haar passie voor het intellectuele-eigendomsrecht
en reclamerecht. Zij zet graag haar tanden in een
combinatie van innovatie, creativiteit en complexe
vraagstukken.
Tijdens haar studie werkte Stephanie ook bij de
‘Clinic’, een rechtswinkel gespecialiseerd in privacy-,
media-, en intellectuele-eigendomsrecht. Zij liep
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studentstages
bij
verschillende
IE/IT
advocatenkantoren en werkte eerder bij Spotify.”
B914623 “Holla Advocaten heeft per 1 september
2016 Robbert Sjoerdsma aangetrokken”
Uit het persbericht: “Holla Advocaten heeft per 1
september 2016 Robbert Sjoerdsma aangetrokken als
partner voor de praktijk Intellectuele Eigendom, ICT &
Privacy. Sjoerdsma maakt hierbij de overstap van De
Brauw Blackstone Westbroek, waar hij 9 jaar
werkzaam was.
“Dit was een uitgelezen kans. Als IE-advocaat wil je
dicht op het vuur zitten en in de innovatiefste regio van
Nederland is Holla toonaangevend. Ik kijk er naar uit
om mijn praktijk bij Holla verder uit te bouwen.”
Robbert Sjoerdsma is gespecialiseerd in het
intellectuele
eigendomsrecht
en
het
(geneesmiddelen)reclamerecht. Binnen het intellectuele
eigendomsrecht ligt de focus van zijn praktijk op het
merkenrecht,
modellenrecht,
auteursrecht,
de
bescherming van know-how en oneerlijke concurrentie.
Sjoerdsma heeft een ruime ervaring in het
vertegenwoordigen van zijn cliënten in kwesties
betreffende
intellectuele
eigendom
voor
de
Nederlandse rechter en in administratieve procedures
voor het Benelux merkenbureau en het Europese
merkenbureau. In dit kader was hij betrokken bij
diverse baanbrekende procedures die hebben geleid tot
richtinggevende jurisprudentie. Verder adviseert
Robbert met regelmaat over handhaving van IErechten,
IE-strategieën,
licentieen
franchiseovereenkomsten
en
complexe
transactiegerelateerde IE-documentatie.
Robbert Sjoerdsma is verantwoordelijk voor het verder
uitbouwen van de IE-praktijk in de regio Eindhoven.”
Nieuws
B914616. Warner Brothers accuses its own websites
of copyright violation in Google takedown request
Daily News bericht: “Several Warner Brothers websites
are violating the film company’s copyright... according
to Warner Brothers.
The studio flagged some of its own sites as piracy
portals, and asked Google to erase them from search
results, in a bizarre takedown request.
Vobile, a digital copyright company, sent the request to
Google on behalf of Warner Brothers in mid-August.
The message obsentibly asked Google to nix hundreds
of little-known sites that, according to Warner
Brothers, allow people to pirate the company’s hit
films.
But as the copyright site Torrent Freak first noted,
Warner Brothers blamed itself for its own privacy
problems.”
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Herald Scotland bericht: “Online fashion firm ASOS
has forked out £20.2 million to settle a trademark
dispute with two firms in Germany and Switzerland.
The settlement, with high-performance cycle wear
manufacturer Assos of Switzerland and German
menswear retailer Anson's Herrenhaus, follows several
court cases and trademark registry actions around the
world.
ASOS said the payout will secure a “comprehensive
co-existence for all parties”, with the payment reported
as an exceptional item at year end.
Boss Nick Beighton said: “We are pleased to have put
this litigation behind us. Entering into this settlement at
this juncture is the right commercial decision for our
business.”
B914618. Collision Course: What Can We Learn
From Uber's 'Otto' Trademark Problem?
Forbes bericht: “[...] The pleadings in the court case
make clear that the plaintiff says it not only filed its
trademark application before Ottomoto, but is claiming
that it actually used the mark continuously, without
interruption, since it first introduced the “Otto” product
at the RoboBusiness 2015 conference in San Jose,
California. According to Clearpath, Ottomotto is now
using its trademarks in the United States in a similar
manner, and claims that the press and potential
customers have already been confused. They asked the
court to stop Ottomotto’s use of this trademark. How
Ottomotto is currently using the trademark is not
explained the complaint, but they must be, since you
cannot ordinarily be sued simply for filing an intent to
use trademark application if you do not also have actual
use. (Intention to use is not against the law.) [...]
On the other hand, trademark rights do not exist in
words alone. They exist in words or symbols only as
they are used to identify particular products and
services. One defense which Ottomotto will
undoubtedly raise in this case is that relevant
consumers of those two companies are different, and
are highly unlikely to (they will argue) be confused.
The fact that the complaint says some people already
have been confused may or may not be relevant; that
will be up to court to decide.

B914617. Trademark row settlement costs fashion
firm ASOS £20.2m
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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

