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Tijdens dit congres krijgt
u, onder leiding van
dagvoorzitter
Ebba
Hoogenraad, een actueel
en onontbeerlijk overzicht
van wat er speelt in het
reclamerecht!
In
de
middag kunt u weer een
keuze
maken
tussen
verschillende paralelsessies. Dit jaar is er voor de
bedrijfsjurist een sessie gepland over de rol van de inhouse counsel in de reclamepraktijk. De overige
onderwerpen worden z.s.m. bekend gemaakt. Wij
sluiten de dag af met een kerstborrel!
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VACATURES & ADVERTENTIES
Wij zijn op zoek naar een
uitstekend jurist (m/v) met
2-6 jaar werkervaring in de
octrooirechtpraktijk
en
aantoonbare belangstelling
voor en affiniteit met
technologie. Je gaat deel
uitmaken van een team
van octrooiadvocaten en
octrooigemachtigden dat
tot de absolute top van
Nederland behoort, en je zult betrokken worden bij de
meest
uitdagende
en
complexe
Nederlandse
octrooigeschillen. Ben je geïnteresseerd? Stuur een
sollicitatiebrief en CV naar: mr. Theo Blomme

Ter versterking van ons
team advocaten op onze
vestiging in Amsterdam
zoeken wij een talentvolle
en gedreven (fulltime)
Advocaat-medewerker met
3-4 jaar ervaring in het
intellectuele
eigendomsrecht,
die
affiniteit heeft met techniek
en innovatie.

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.

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 IEPTrechtspraak.
Pagina 1 van 7

Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

BOEK9 PUBLICATIES

Week 47, 21 t/m 27 november 2016

B9 14704. Conclusie A-G HvJEU over punitieve
schadevergoeding
bij
inbreuk
intellectuele
eigendomsrechten
Auteursrecht. Stowarzyszenie Oławska Telewizja
Kablowa. Prejudiciële vraag Sąd Najwyższ – Polen.
Conclusie A-G E. Sharpston
“Ik geef het Hof derhalve in overweging de vragen van
de Sąd Najwyższy als volgt te beantwoorden:
[…]
3. Artikel 2, lid1, van richtlijn 2004/48 staat een lidstaat
niet toe om een rechthebbende wiens intellectueleeigendomsrechten zijn geschonden, een recht op nietcompensatoire schadevergoeding toe te kennen.”
Merkenrecht
Ex parte tegen groothandel die inbreuk maakt op
intellectuele eigendomsrechten van Dasty
IEPT20161115, Rb Den Haag, Dasty v Fangoo
Ex parte bevel tot het staken van inbreuk en tot het
verlof verlenen van bewijsbeslag tegen een groothandel
die inbreuk maakt op de intellectuele rechten van
Dasty. Dwangsom van € 5000 voor iedere dag of een
gedeelte van de dag dat in strijd met het inbreukverbod
wordt gehandeld, met een maximum van € 50.000.
Voorzieningenrechter verleent verlof tot het leggen van
beslag.
(Met dank aan Daan van Eek, Hoogenraad & Haak)

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Geen auteursrecht- of databankenrecht inbreuk door
overname tabellen met normgegevens
IEPT20161122, Hof Amsterdam, Pearson
Auteursrecht.
Databankenrecht.
Tabellen
met
normgegevens
psychologische
tests
niet
auteursrechtelijk
beschermd:
verzameling
onderzoeksresultaten, bij de vorm van weergave geen
creatieve
keuzes
gemaakt,
gebruik
van
namen/aanduidingen
triviaal.
Afzonderlijke
normgegevens niet auteursrechtelijk beschermd:
individuele feitelijke gegevens waarin qua presentatie
niets creatiefs valt te ontwaren. Geen databankenrecht
door gebrek aan substantiële investeringen: kosten zien
met name op het ontwikkelen
en controleren
toetsingsmateriaal dat in de normtabellen wordt
weergegeven en niet op de wijze van ontsluiting van
het
materiaal.
Geen
wanprestatie:
passage
testhandleiding dat passage dat “geen delen uit de
handleiding zonder toestemming mag worden
gekopieerd of verveelvoudigd” mocht in redelijkheid
worden begrepen als dat dit enkel op auteursrecht
eventueel auteursrecht ziet. Onrechtmatige daad
onvoldoende onderbouwd.
(Met dank aan Martin Hemmer, AKD)

Databankenrecht
Inbreuk op databank met meer dan 200.000
abonneeprofielen onvoldoende aannemelijk
IEPT20160104, Rb Amsterdam, BusinessCompleet
v The Valley
Databankenrecht. Substantiële investering in databank
businesscompleet.nl
onvoldoende
aannemelijk:
exploiteren database slechts één van de activiteiten
BusinessCompleet en onduidelijk of BusinessCompleet
zelf de gegevens genereert en of sprake is van
algemene
onderhoudskosten.
Ook
als
veronderstellenderwijs ervan uit wordt gegaan dat
BusinessCompleet databankrecht heeft inbreuk
onvoldoende aannemelijk zonder nader onderzoek naar
de feiten waarvoor geen plaats is in kort geding.
Octrooirecht
Nederlands deel tadalafil-octrooi Icos niet inventief
IEPT20161026, Rb Den Haag, Actelion v Icos
Corporation
Octrooirecht. Conclusie 1 en volgconclusies EP092 niet
inventief: de vakman gesteld voor het probleem van
een langzaam begin van de therapeutische werking zal
in elk geval proberen op te lossen door de tadalafil te
microniseren. Niet aannemelijk dat de vakman een
aanleiding zou zien om niet te microniseren. Vakman
zal een neutrale try and see houding aannemen
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eisen gesteld moeten worden. Betwisting nietinventiviteit door Icos bij pleidooi afgewezen wegens
in strijd met goede procesorde.
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exhibitievordering op grond van artikel 6
Handhavingsrichtlijn worden er twee vragen aan het
HvJEU gesteld.
Publicatie - Privacy

IPR - Procesrecht
Geen spoedeisend belang door drie jaar stil te zitten
IEPT20161116, Rb Den Haag, HBM
Procesrecht. Geen spoedeisend belang bij vorderingen
m.b.t. inbreuk op tulpenras Royal Virgin: ondanks dat
HBM sinds januari 2013 op de hoogte was van inbreuk
pas in maart 2016 actie ondernomen. Geen reden om te
twijfelen aan verklaring gedaagden dat alle
bloembollen
One
Direction
zijn
vernietigd,
onthoudingsverklaringen getekend met boetebeding en
blijkens onthoudingsverklaring opgave gedaan van
vermeerderde, verkochte en geleverde bollen.
B9 14699. A-G HvJEU over plaats van
schadebrengende feit bij online verkoop
Zaak C-618/15: Concurrence v Samsung en Amazon.
Prejudiciële vraag Cour de cassation, Frankrijk:
“Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001
van de Raad van 22 december 2000 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat, in geval
van schending van het verbod op verkoop buiten een
exclusief distributienetwerk door middel van een online
aanbod, op websites in verschillende lidstaten, van
producten die onder het exclusieve recht vallen, als de
plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan moet worden aangemerkt: de plaats waar
de houder van het exclusieve distributierecht te maken
heeft met een verkoopdaling, welke plaats samenvalt
met het grondgebied waarop zijn recht wordt
beschermd. De oorsprong van de websites waar de
betrokken producten op worden aangeboden, is niet
relevant bij de vaststelling van de rechterlijke
bevoegdheid.”
HR stelt prejudiciële vragen aan HvJEU m.b.t.
maatstaf toewijsbaarheid exihibitievordering van
artikel 6 Handhavingsrichtlijn
IEPT20161118, HR, Synthon v Astellas
Procesrecht. Bij vordering van inzage, afschrift of
uittreksel op grond van artikel 843 Rv jo art. 392 Rv
dient als maatsstaf voor de aannemelijkheid van de
rechtsbtrekking dat (a) voldoende aannemelijk moet
zijn dat inbreuk op een recht van intellectuele
eigendom is of dreigt te worden gemaakt, dat (b)
daarbij de stellingen en verweren van partijen en de
overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde
bewijsmateriaal dienen te worden betrokken en dat (c)
uitgangspunt is dat niet behoeft te zijn voldaan aan de
mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing
in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk
gebaseerde vordering. Met betrekking tot de

Weigering Vodafone om NAW-gegevens abonnee af
te geven onrechtmatig
IEPT20161024, Rb Limburg, Vodafone
Publicatie – privacy. Vordering tot afgifte NAWgegevens
Vodafone
abonnee
via
wiens
internetaansluiting Facebookgroepen zijn beheerd met
daarop berichten over Eiser en diens webwinkel
toegewezen: voldoende aannemelijk dat de door de
beheerder(s) geplaatste berichten onrechtmatig en
schadelijk zijn, Eiser heeft reëel belang bij verkrijging
NAW-gegevens, voldoende aannemelijk gemaakt dat
geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om
gegevens te achterhalen en afweging van betrokken
belangen valt uit in voordeel eiser.
OM kan het uitzenden van met hun medewerking
gemaakte beelden niet verbieden
IEPT20161122, Rb Den Haag, De Staat
Publicatie. Tussen OM en documentairemakers
gesloten mediacontract geeft OM niet de bevoegdheid
om uitzending van met hun medewerking gemaakte
beeld- en geluidopnamen te verbieden: mediacontract
geeft OM de bevoegdheid om uitzending van beeld- en
geluidsopnamen tegen te houden maar niet om
medewerking aan de documentaire in zijn geheel te
staken zonder toetsing van de individuele opnamen.
Belang nabestaanden slachtoffers onvoldoende groot
om uitzending van de beelden in zijn geheel te
verbieden.
Artikelen in Het Parool over bomaanslag op
kantoorvilla niet onrechtmatig
IEPT20161019, Rb Amsterdam, Het Parool
Publicatie. Belang Het Parool bij uitingsvrijheid weegt
zwaarder dan het belang van eiser bij het beschermen
van zijn eer en goede naam: eiser onvoldoende
onderbouwd dat het artikel van 14 juni 2010 in fysieke
krant onrechtmatig is, Het Parool heeft voldoende
duidelijk gemaakt dat het webartikel van 14 juni 2010
speculaties betrof en geen vaststaande feiten, niet kan
worden geoordeeld geen hoor en wederhoor heeft
toegepast,
foto
dichtgetimmerd
raam
geen
onrechtmatige inbreuk persoonlijke levenssfeer eiser,
onvoldoende onderbouwd dat de feitelijk juiste
omschrijving van de met kogels doorzeefde ramen de
eer en goede naam van eiser aantasten.
B9 14701. Verbod op publicatie portret rapper niet in
strijd met artikel 10 EVRM
EHRM 20 september 2016, Beukering en Parool v
Nederland (appl. No. 27323/14): Het EHRM
overweegt dat de vrijheid van meningsuiting van
verzoekers is beperkt. Verzoekers klagen niet dat geen
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sprake is van een beperking voorzien bij wet of geen
sprake is van een legitiem doel. Het is wel de vraag of
de beperking “in een democratische samenleving
noodzakelijk” was. Hiervoor wordt het recht van
verzoekers op vrijheid van meningsuiting afgewogen
tegen het recht op privacy (artikel 8 EVRM) van R.P.
Het Hof twijfelt er niet aan dat het krantenartikel over
de rechtszaak van R.P. een zaak van serieus
maatschappelijk belang was. Het zelfde kan worden
gezegd over de geweldadige subcultuur waarin R.P.
verkeerde. Daarnaast is er geen reden om te twijfelen
aan dat R.P. berucht was op grond van de documentaire
uit 2007 en een YouTube videoclip. Het artikel was
feitelijk juist en het plaatsen van het portret van R.P.
maakte het artikel sterker. Het EHRM is echter van
oordeel dat het niet onredelijk was van het Hof
Amsterdam om te oordelen dat terughoudendheid moet
worden betracht bij het publiceren vna portretten van
personen die worden verdacht van een strafbaar feit.
Dit oordeel wordt ondersteund door onder meer de
rechtspraak van het EHRM. De veroordeling tot
schadevergoeding van € 1.500 was volgens het EHRM
relatief bescheiden en verandert niet het oordeel van het
EHRM.
Publicatie artikel over eiser die van het tableau is
geschrapt niet onrechtmatig
IEPT20161114, Rb Limburg, MGL
Publicatie. Publicatie artikel over eiser die van het
tableau is geschrapt niet onrechtmatig: informatie al
openbaar, betreft informatie over beroepsuitoefening
eiser en niet zijn privéleven, publiek heeft belang over
beslissing hof van discipline te worden geïnformeerd
en vermelding naam eiser voorkomt verwarring over
persoon op wie beslissing hof van discipline betrekking
heeft.
Uitspraak
van
journalist
dat
uitkomst
wetenschappelijk onderzoek is gestuurd door
bedrijfsleven, niet onrechtmatig
IEPT20161121, Rb Amsterdam, Wageningen
University v Trouw
Publicatie. Privacy.Voor beperking uitingsvrijheid Trouw
bestaat met betrekking tot de uitlating strekkende dat
wetenschappelijk onderzoek door bedrijfsleven is
gestuurd, geen grond: voldoende feitelijke onderbouwing
met document waarin voorlopige conclusie van het
onderzoek kort na sluiting onderzoeksopdracht al is
opgenomen. Trouw voldaan aan hoor en wederhoor: WUR
heeft van uitnodiging tot leveren commentaar geen
gebruik gemaakt.
Diversen
Schending concurrentiebeding software engineer
IEPT20161004, Hof Den Bosch, Axians v Rockstars
Onrechtmatige
concurrentie.
Concurrentiebeding
geldig: koop aandelen Axians door Vinci Energies
maakt van Axians geen nieuwe werkgever, zodat geen
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sprake
is
van
(stilzwijgende)
voortzetting
arbeidsverhouding met rechtsopvolger werkgever.
[geïntimeerde] schendt concurrentiebeding door
indiensttreding
bij
Rockstars:
onvoldoende
onderbouwd dat Rockstars geen concurrent is van
Axians. Axians heeft zwaarwegend belang bij
handhaving
concurrentiebeding
o.a.
vanwege
investeringen in [geïntimeerde]: o.a. vanwege
investeringen in [geïntimeerde]. [geïntimeerde] kan
Axians met zijn opgedane kennis rechtstreeks
concurrentie aandoen.
Concurrentiebeding terecht geschorst
IEPT20161108, Hof Arnhem-Leeuwarden, USG
Onrechtmatige
concurrentie.
Concurrentiebeding
terecht per 1 december 2016 geschorst: wezenlijk
belang geïntimeerde bij overstap naar Olympia
voldoende aannemelijk, Olympia geen grote en
overwegend directe concurrent van USG, geïntimeerde
houdt zich aan geheimhoudingsbeding en relatiebeding,
kennis die niet onder geheimhoudings/relatiebeding
valt raakt niet bedrijfsdebiet USG, niet aannemelijk dat
geïntimeerde op de hoogte is van alle relevante
aspecten van strategie USG en in recent verleden is
concurrentiebeding bij vertrek zeven collega’s
geïntimeerde gematigd.
Concurrentiebeding nietig vanwege ontbreken
motivatie zwaarwegend bedrijfsbelang
IEPT20161018, Rb Rotterdam, Meijer
Concurrentiebeding.
Concurrentiebeding
nietig:
schriftelijke motivering waaruit blijkt dat het beding
noodzakelijk is vanwege zwaarwegend bedrijfs- of
dienstbelangen ontbreekt. Geen rechterlijk verbod
geheimhoudingsbeding: een rechterlijk verbod voegt
aan de erkenning van gedaagde van deze verplichting
niets
toe.
Doorsturen
lijst
contactgegevens
dienstverleners schending geheimhoudingsverplichting.
Voorschot boete gematigd vanwege de openbaarheid
van de gegevens en het geen prijsafspraken betreft.
Overgangsmaatregel
van
gezondheidsclaimsverordening van toepassing op
producten die voor 1 januari 2005 als geneesmiddel
werden verkocht
IEPT20161123, HvJEU, Nelsons v Ayonnax
Nutripharm en Bachblütentreff
Reclamerecht. Op een van een handelsmerk of
merknaam
voorzien
levensmiddel
is
de
overgangsmaatregel van artikel 28, lid 2, eerste
zinsdeel, van verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake
voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
van toepassing, wanneer dat product vóór 1 januari
2005 als geneesmiddel werd verkocht en sindsdien –
met dezelfde materiële kenmerken en onder hetzelfde
handelsmerk of dezelfde merknaam – als levensmiddel
wordt verkocht.

Pagina 4 van 7

Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

Week 47, 21 t/m 27 november 2016

BERICHTEN

Artikelen

Personalia

B9 14696. Bas Kist (Chiever): Adidas strijdt over
strepen met Barcelona
NRC 18-11-2016: “Adidas staat op zijn strepen. Het
sportmerk heeft in de Verenigde Staten de strijd
aangebonden met voetbalclub Barcelona. Op 31
oktober diende adidas oppositie in tegen een aanvraag
tot merkregistratie van FC Barcelona voor het design
van het bekende blauw-rood gestreepte Barça-shirtje.”

B9 14702. Time.lex en Eggsplore bundelen hun
krachten
Uit het persbericht: “Time.lex en Eggsplore bundelen
hun krachten teneinde de fintech know how van
Eggsplore aan te vullen met de juridische expertise van
time.lex inzake digitale technologieën, IP en privacy.
[...]
Time.lex is een all round advocatenkantoor voor de
digitale maatschappij. Gespecialiseerd in technologie,
intellectuele eigendom, media en e-business/egovernment/entertainment gaan zij deze juridische
topics niet alleen opvolgen maar ook mee-ontwikkelen.
De oprichters vertegenwoordigen gezamenlijk meer
dan 50 jaar ervaring in de informatie en technologie
wet, vanuit een academische, zakelijke en
beleidsperspectief, verspreid over elk aspect van deze
discipline. [...]
Eggsplore is een onafhankelijke en open organisatie,
opgericht door ervaren ondernemers, die fungeert als
katalysator voor het Europese FinTech ecosysteem,
door het verstrekken van een aantal diensten in
samenwerking met haar partners. Het organiseert een
aantal educatieve en networking events, waaronder een
jaarlijkse FinTech conferentie, en beheert een Brussels
Fintech studio. [...]”
Agenda
B9 14703. Jong IE - borrel donderdag 1 december
“Het staat vast al in je agenda: de Jong IE borrel
volgende week donderdag. En zoals aangekondigd:
ditmaal met een activiteit. We gaan namelijk een
pubquiz doen bij Lokaal de Pijp. De quiz begint om
20:00. Dit is de kans om te laten zien dat je écht niet al
je tijd achter je bureau doorbrengt en heus nog wat van
de echte wereld meekrijgt. Of wil jij je geduchte
tegenstander uit die recente zaak uitdagen? Schrijf je
dan samen in. Ondanks de Gouden Regel van de Jong
IE borrels zijn we natuurlijk niet vies van een beetje
competitie.
In verband met de organisatie graag uiterlijk maandag
aan Sarah Arayess (sa@hoogenhaak.nl) doorgeven of
je hierbij aanwezig bent. Er is niet onbeperkt plek (en
de borrels worden steeds drukker): dus wanneer je erbij
wil zijn stuur dan zsm een berichtje. Wij gaan om
18uur ook bij Lokaal de Pijp wat eten. Wil je
aansluiten? Welkom! Laat dat dan ook direct weten
i.v.m. reserveren. Gezellig!”

Nieuws
B914695. Twee miljoen illegale cd’s en platen ontdekt
Telegraaf bericht: ”In Duitsland heeft naar eigen
zeggen de grootste slag in decennia geslagen tegen
piraterij. Bij invallen in de omgeving van Stuttgart en
in Polen hebben agenten zo’n 2 miljoen illegaal
gefabriceerde cd’s, lp’s en dvd’s in beslag genomen.
Een 60-jarige man zit vast.”
B914697. Wetsvoorstel hacken bevat onvoldoende
waarborgen
Uit het persbericht: “In een nieuw onderzoek
concluderen onderzoekers van het Instituut voor
Informatierecht (IViR, Universiteit van Amsterdam)
dat bij het inzetten van geheime surveillance voor de
opsporing van strafbare feiten onafhankelijk toezicht en
transparantie gewaarborgd moeten zijn. Uitspraken van
Europese rechters hierover zijn duidelijk: er gelden
dezelfde normen voor nationale veiligheid als voor de
opsporing van strafbare feiten. Het rapport vertaalt deze
normen in tien richtsnoeren waarmee rekening moet
worden gehouden bij het ontwerp van nieuwe
wetgeving.”
B9 14705. Buma/Stemra introduceert nieuw livetarief
Entertainment
Business
bericht:
“Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra introduceert
in samenwerking met de marktpartijen een nieuw
algemeen tarief voor livemuziek. De nieuwe regeling
treedt in werking per 1 januari 2017.
Wanneer concertorganisatoren, poppodia en andere
partijen evenementen met livemuziek organiseren,
dragen zij een percentage van de opbrengsten uit
verkopen van onder meer de tickets af aan
Buma/Stemra. Zij zorgt ervoor dat de auteurs en
uitgevers van de live gespeelde muziek een vergoeding
ontvangen.”
B9 14706. Carnavalskraker gejat of niet?
de Gelderlander bericht: “Is Feest bij elke scheet, de
vierde single van het Drutense feestduo Happy Ouwer,
nou plat plagiaat, of niet? Daarover zijn de meningen
verdeeld.
De Scheet belooft een carnavalskraker van jewelste te
worden. Het nummer staat nu al derde in de
downloadlijst van SBS6 en zelfs op twee bij die van
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Net5. Afgelopen vrijdagnacht opende Happy Ouwer er
op Radio 3 bij dj Rob Janssen live de reeks
carnavalsschlagers mee.”
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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

