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VACATURES & ADVERTENTIES
B9 14245. Boek9.nl zoek
redacteur/uitgever
Boek9.nl
zoekt
een
enthousiaste
redacteur/uitgever, die een
bijdrage wil leveren aan de continuïteit en verdere
verdieping van het IE-informatieaanbod van Boek9.nl
in de vorm van IE-Berichten, de door Boek9
gepubliceerde en van samenvatting voorziene (IEPT)uitspraken, webboeken, webinars en ontwikkeling van
nieuwe onlineproducten.
Wij zoeken een jurist (HBO of WO) met kennis van het
intellectuele eigendomsrecht en affiniteit met
webpublishing en productontwikkeling.
De locatie is Utrecht en de werktijden kunnen in
overleg worden bepaald.
Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht een
motivatiebrief, cv, cijferlijsten en scriptie(s) te sturen
naar jacob.kooistra@boek9.nl.

Week 5, 1 t/m 7 februari 2016

De vierde herziene druk
van
het
boek
IEGoederenrecht is vanaf
heden beschikbaar. 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.
Dit
leuke
merkenadviesbureau
in
Weesp (15 minuten van
Amsterdam) zoekt een
gedreven en inspirerende:
Merkenadviseur m/v
Onze voorkeur gaat uit
naar een ervaren jurist met
een gezonde commerciële
instelling die de belangen van de klant voorop stelt. Je
krijgt een eigen praktijk met een (internationale)
klantenportfolio en een team om je te ondersteunen.
Niet alleen je vakinhoudelijke kennis en ervaring, maar
ook het leidinggeven en je commerciële capaciteiten
maken dat je zelfstandig een praktijk kan runnen.
Voor
onze
juridische
afdeling in Den Haag zijn
wij op zoek naar een
advocaat-medewerker
Intellectuele
Eigendomsrecht met een
focus op octrooirecht. De
advocaat die wij zoeken:
- beschikt over ten minste 7
jaar werkervaring
- heeft ervaring in de adviespraktijk en de
procespraktijk
- heeft goede commerciële kwaliteiten en kan de
praktijk verder uitbouwen
- is ondernemend en neemt verantwoordelijkheid
- weet snel feeling te krijgen met de business en
technologie van de klanten
- beheerst het Nederlands en Engels mondeling en
schriftelijk
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Tijdens het Benelux
Merken
Congres
worden alle recente
ontwikkelingen in
wetgeving
en
rechtspraak met u
doorgenomen,
en
wordt stilgestaan bij
de impact daarvan
op de praktijk.
Bovendien komen
de belangrijkste onderwerpen van dit moment aan bod.
In de middag kunt u kiezen uit verschillende
parallelsessies,
zodat
één
ieder
(advocaten,
bedrijfsjuristen en merkgemachtigden) een onderwerp
kan kiezen dat het beste bij hem/haar aansluit.
Designed specifically for
the IP specialist and
researcher, use Kluwer IP
Law to learn the latest
insights from your peers
and other leading IP
professionals.
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dan criterium van auteursrechtelijk beschermde
trekken. Omdat geen broncode is overgelegd kan niet
worden beoordeeld of sprake is van overeenstemming
tussen DC-Customized Software en Forax-Software.
DC was geen auteursrechthebbende op DCSpecificaties op moment dat gestelde inbreuk door
Forax-specificaties 0.1 plaatsvond. Versie 1.9 van
Forax-Specifcaties komt voor 11.83% overeen met het
DC-Functional Design 14.1. DC-Functional Design
14.1 niet beschermd door softwareauteursrecht:
programmeerslag met creatieve keuzes vereist om tot
een computerprogramma te komen. DC-Functional
Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd door
banale, triviale tekstfragmenten. Forax-software geen
bewerking van DC-Functional Design 14.1. Geen
onrechtmatige concurrentie.
(Met dank aan Peter Claassen en Roderick Chalmers,
AKD)

rechtspraak.
Voor een abonnement op Boek9+ kunt u zich
registreren en daarna één van de verschillende
abonnementsvormen
aanschaffen,
zoals
een
jaarabonnement (€ 120,-), een maandabonnement
(€ 20,-) of een speciaal studentabonnement voor 10
weken (€ 27,50).
Sponsors van Boek9.nl hebben gratis toegang tot
Boek9+. Word ook sponsor door een e-mail te sturen
naar redactie@boek9.nl.

Inlichtingenrecht kan worden uitgeoefend zonder
concrete
aanwijzingen
van
volgrechtplichtige
transactie
IEPT20160202, Hof Arnhem-Leeuwarden, Simonis
& Buunk v Pictoright
Pictoright ontvankelijk in vorderingen tot verstrekken
informatie
over
volgrechtplichtige
transacties:
aangetoond
rechthebbenden
volgrecht
te
vertegenwoordigen, gebleken dat Simonis & Buunk
volgrechtplichtige transacties heeft verricht en bevoegd
volgens artikel 3:305a BW. Redelijke uitleg artikel 43d
Aw brengt mee dat inlichtingenrecht kan worden
uitgeoefend tegenover iedere actor in de professionele
kunsthandel zonder concrete aanwijzingen van
volgrechtplichtige
transactie.
Door
Pictoright
gehanteerde systeem van opgave volgrechtplichtige
transacties strookt met artikel 43d Aw. Pictoright hoeft
bevoegdheid vertegenwoordiging makers op voorhand
niet te bewijzen. Pictoright moet wel t.a.v. door
kunsthandel opgegeven makers desverlangd bewijzen
vertegenwoordigingsbevoegd te zijn. Geen verplichting
kunsthandel om bij iedere volgrechtplichtige transactie
op zoek te gaan naar de maker of uit zichzelf opgave te
doen bij organisaties als Pictoright. Vordering tor
betaling volgrechtvergoeding prematuur en daardoor
niet toewijsbaar. Simonis & Buunk ook verplicht
opgave te doen als zij als tussenpersoon of koper is
opgetreden.
(Met dank aan Babat Nolan, Pictoright)

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Merkenrecht

Auteursrecht

Niet-ingeschreven
licentiehouder
kan
merkinbreukvordering instellen
IEPT20160204, HvJEU, Hassan v Breiding
Merkenrecht. Niet-ingeschreven licentiehouder kan
merkinbreukvordering instellen.

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-

Geen auteursrechtinbreuk op tankkaart software en
specificaties daarvan
IEPT20160202, Hof Den Haag, DCC v Forax
Auteursrecht. Onrechtmatige concurrentie. Indien
bewerkingsrecht in Auteursrechtrichtlijn zou zijn
geharmoniseerd geldt hiervoor geen ander criterium
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Oppositie Lacoste tegen woordmerk ‘EAU CROCO’
ook in hoger beroep gegrond
IEPT20160126, Hof Den Haag, Pacogi v Lacoste
Merkenrecht. Lacostemerken algemeen bekend:
langdurig en intensief gebruikt, grote bekendheid bij
publiek en groot onderscheidend vermogen.
Verwarringsgevaar:
ruime
begripsmatige
overeenstemming, gelijkheid betrokken waren, groot
onderscheidend vermogen van Lacostemerken.
(Met dank aan Fleur Folmer, NautaDutilh)
B9 14260. Prejudiciële vragen over gebruik van
individueel merk als keurmerk
Merkenrecht. Zaak C-689/15: W F Gözze. Prejudiciële
vragen Oberlandesgericht Düsseldorf: “1. Kan bij het
gebruik van een individueel merk als keurmerk sprake
zijn van een gebruik als merk in de zin van de artikelen
9, lid 1, en 15, lid 1, van verordening (EG) nr.
207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het
gemeenschapsmerk voor de waren waarvoor het wordt
gebruikt?
2. Bij een bevestigend antwoord op de eerste vraag:
moet een dergelijk merk overeenkomstig artikel 52, lid
1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), nietig of
met overeenkomstige toepassing van artikel 73, onder
c), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van
26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk
vervallen worden verklaard wanneer de merkhouder
niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn
licentienemers
waarborgt
dat
de
kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken
verbindt, juist zijn?”
Modelrecht
Inbreuk op modelrecht ‘Low Top Python’ sneakers
door de Schoenfabriek
IEPT20160126, Rb Den Haag, Filling Pieces v De
Schoenenfabriek
Procesrecht. Modelrecht. Geen omstandigheden
aangevoerd waaruit blijkt dat IE-rechten zijn
overgedragen, waardoor Filling Pieces wordt
beschouwd als rechthebbende hierop. Stelling dat
Filling Pieces volmacht heeft inzake de handhaving van
auteursrechten onvoldoende onderbouwd. Indienen
afbeeldingen te laat en in strijd met goede procesorde.
Model ‘Low Top Python’ heeft eigen karakter: gesteld
noch gebleken dat combinatie elementen al tot
vormgevingserfgoed behoorde. Modelrechtinbreuk:
verschillen ‘Sneaker Snake’ en ‘Low Top Python’ te
gering om bij geïnformeerde gebruiker een andere
indruk te wekken. Pan-Europees verbod toegewezen:
Schoenfabriek heeft ook in andere landen in Europa
geleverd.
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Reclamerecht
Reclame-uitingen over hoestdrank grotendeels
toelaatbaar
IEPT20160127, Rb Amsterdam, Boehringer v
Omega Pharma
Reclamerecht. Reclame-uiting dat Bronchostop
producten voor elke hoest geschikt zijn niet
onrechtmatig:
onvoldoende aannemelijk dat
consumenten
verkeerde
voorstelling
wordt
gepresenteerd. Claim “Bronchostop bevat bewezen
effectieve ingrediënten” misleidend: geen klinisch
bewijs dat ingrediënten werken. Claim over nieuwe /
unieke combinatie ingrediënten niet misleidend: geen
verkeerde voorstelling van zaken.
(Met dank aan Ebba Hoogenraad en Sarah Arayess,
Hoogenraad & Haak advocaten)
Slaafse nabootsing
Nadere bewijslevering noodzakelijk voor vaststelling
onrechtmatige nabootsingen
IEPT20160113, Rb Gelderland, Desmi v Gieterij
Slaafse
nabootsing.
Bedrijfsgeheimen.
Voor
beantwoording vraag of sprake is van slaafse
nabootsing en onrechtmatig handelen is nadere
bewijslevering nodig. Onvoldoende gesteld voor
toepassing artikel 39 lid 2 TRIPS: niet aangegeven
welke specifieke informatie het betreft en geen
redelijke maatregelen getroffen om deze informatie te
beschermen.
Octrooirecht
Geen inbreuk op octrooi EP 868 door gebrek aan een
“extract containing piperine”
IEPT20160127, Rb Den Haag, Sabinsa v P.K.
Benelux
Octrooirecht. Partijen gaan ervan uit dat eindproduct
EP 868 een “extract containing piperine” moet
bevatten. Lucovitaal Cranberry + Xtra forte maakt geen
inbreuk op EP 868: bevat niet “an extract containing
piperine”: Vakman zou dit kenmerk opvatten als een
extract van peper dat (een hoog percentage) piperine
bevat, terwijl zwarte peper - dat een laag percentage
piperine bevat - niet is geclaimd.
Hoge Raad over equivalentie en de regel ‘disclosed
but not claimed is disclaimed’
IEPT20160205, HR, Bayer v Sandoz
Octrooirecht. Cassatie tegen IEPT20131231 (hof in
kort geding). Zie ook IEPT20130124 (vzgr). Het
cassatieberoep wordt verworpen. In deze zaak laat de
Hoge Raat zich uit over equivalentie, de peildatum
voor de beschermingsomvang van een octrooi en de
regel ‘disclosed but not claimed is disclaimed’.
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Kwekersrecht
B9 14259. Conclusie A-G HvJEU over uitleg begrip
“passende
vergoeding”
uit
GemeenschapskwekersrechtVo
Kwekersrecht. Zaak C ‑ 481/14: Hansson v
Jungpflanzen
Grünewald.
Prejudiciële
vragen
Oberlandesgericht Düsseldorf: 1.
Artikel 94, lid 1,
van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27
juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht moet
in die zin worden uitgelegd dat het bedrag van de
passende vergoeding overeenkomt met het bedrag van
de licentievergoeding dat de inbreukmaker had moeten
betalen aan de houder van een communautair
kwekersrecht wanneer hij hem toestemming had
gevraagd om het beschermde ras te exploiteren,
rekening houdend met alle omstandigheden van het
geval die omzichtig handelende contractpartijen
normaliter in aanmerking zouden hebben genomen. Het
staat aan de nationale rechter die omstandigheden te
bepalen en het bedrag van de passende vergoeding in
overeenstemming daarmee vast te stellen. In de
uitoefening van die beoordelingsvrijheid kan hij met
name de tijd in aanmerking nemen die verstreken is
sinds het plegen van de handelingen, door het bedrag
van de passende vergoeding te verhogen met
vertragingsrente. […]
Publicatie
Geen toekomstig verbod nu uitlatingen [gedaagde]
niet onrechtmatig zijn
IEPT20160107,
Rb
Midden-Nederland,
Kanjertraining
Publicatie. Geen toekomstig verbod voor artikelen op
website [gedaagde] over o.a. gesteld plagiaat door
Kanjertraining: niet vast komen te staan dat artikel van
[X] na 2014 nog op website [gedaagde] heeft gestaan
en [gedaagde] geeft zijn mening over vermeende
misstanden op genuanceerde wijze weer.
Diversen
Vordering aan Ziggo tot afgifte van persoonsgegevens
afgewezen
IEPT20160127, Rb Midden-Nederland, Ziggo
Publicatie. Voorzieningenrechter laat in het midden of het
toetsingskader uit Lycos/Pessers van toepassing is: als dit
zo zou zijn, dan zou de vordering naar niet voor
toewijzing in aanmerking komen. Onvoldoende
aannemelijk dat de uitlatingen op het internet door een
klant van Ziggo zijn gedaan en dat gedaagde hiervoor
verantwoordelijk was. Evenmin in te zien dat er een reële
kans op herhaling van de uitlatingen is.
(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy van der
Laan)
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Lex protectionis van toepassing door artikel 5 Berner
Conventie
IEPT20160120, Rb Rotterdam, Esveco Specialties

Internationaal Privaatrecht. Nederlandse rechter
bevoegd op grond van artikel 24 EEX-Vo en lex
protectionis van toepassing door artikel 5 Berner
Conventie.
BERICHTEN
Kamerstukken
B9 14250. Privacyverklaring generator
Kamerbrief
minister
Kamp
over
de
Privacyvoorwaarden applicatie: “Met de online
applicatie die door deze publiek-private samenwerking
is ontwikkeld, is er nu een praktisch instrument
beschikbaar voor bedrijven om te voldoen aan hun
wettelijke verplichtingen en de transparantie voor
eindgebruikers te verbeteren. De ondernemer krijgt in
de vorm van een stappenplan met gerichte vragen en
verschillende antwoordmogelijkheden te lezen wat
ieder wettelijk vereiste betekent. Daarmee wordt
bewustzijn gecreëerd over welke zaken op orde moeten
zijn en over welke technische of aan persoonsgegevens
gerelateerde zaken de ondernemer kennis moet hebben.
Na beantwoording van alle vragen wordt een
begrijpelijke, leesbare, volledige en juridisch correcte
privacyverklaring gegenereerd, die de ondernemer
vervolgens op diens website kan plaatsen.”
B9 14258. Beantwoording Kamervragen over het
bericht dat de Staat te weinig zou doen tegen piraterij
“Vraag 2
In hoeverre deelt u de opvatting dat illegaal
downloaden ten eerste moet worden tegengaan door
consumenten een aantrekkelijk legaal alternatief te
bieden, ten tweede door hen via voorlichting te
stimuleren hiervan gebruik te maken en ten derde door
civielrechtelijke handhaving door of namens
rechthebbenden zelf?
Antwoord 2
Het downloaden van auteurs- en nabuurrechtelijk
beschermde prestaties uit illegale bron is ongeoorloofd.
Om dit downloaden tegen te gaan is van het grootste
belang dat consumenten beschikken over voldoende,
betaalbare en gebruiksvriendelijke legale alternatieven
en dat zij via goede voorlichting worden gestimuleerd
hiervan gebruik te maken.
Ik ben het met de vraagstellers eens dat handhaving van
het auteursrecht daarop een passend sluitstuk vormt.
Dit is primair een privaatrechtelijke aangelegenheid.
Verwezen zij naar de 17 december 2015 beantwoorde
Kamervragen van zowel Verhoeven (D66) over het
beboeten van illegale downloads en de vrijheid van het
internet (2015Z23620) als Gesthuizen (SP) over het
bericht dat gebruikers van Popcorn Time schadeclaims
kunnen verwachten (2015Z22521). Daarin is uitvoerig
op de privaatrechtelijke handhaving ingegaan.”
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Tijdschriften
B9 14255. Rein-Jan Prins, Frankrijk 2015 – Deel II
BIE januari 2016, p. 2-9: “In 2015 is Parijs tot twee
maal toe in haar hart getroffen door terroristische
aanslagen. Tot twee maal toe heeft dit geleid tot
spontaan door duizenden overgenomen slogans: “Je
suis Charlie”, “Je suis Paris” en “Pray for Paris”. Tot
twee maal toe heeft het INPI in een persbericht
aangegeven dat het de tientallen ontvangen
merkaanvragen voor deze slogans en logo’s zal
weigeren. De weigeringen zijn gebaseerd op artikel L
712-7 b CPI: “Je suis Charlie” en andere slogans zijn
niet onderscheidend.”
B9 14254. Antoon Quaedvlieg, Merkbescherming van
niet ingeschreven bestanddelen
BIE januari 2016, p. 10-17: “Het Specsavers arrest
staat toe om niet ingeschreven bestanddelen van een
merk toch in aanmerking te nemen voor de bepaling
van de beschermingsomvang. Dat creëert spanning met
het systeem van een registratiestelsel.”
Artikelen en opinies
B9 14252. Nicole van Roon & Robbert Keij (Arnold &
Siedsma), Nieuwe regels productomschrijvingen
Europese merkinschrijvingen
“Op 15 december 2015 heeft het Europees Parlement
de nieuwe Merkenverordening aangenomen. Veel
wijzigingen hebben betrekking op de toekomst, zoals
verlaagde taksen en afstand van het systeem dat drie
klassen in het basistarief begrepen zijn, maar er zijn
ook een aantal nieuwe punten opgenomen die
betrekking
hebben
op
bestaande
Europese
merkinschrijvingen. Een belangrijke wijziging, welke
betrekking heeft op de productomschrijving van
bestaande Europese merkinschrijvingen, zal hieronder
uiteengezet worden. Een merk dient altijd te worden
aangevraagd voor de producten waar het voor gebruikt
zal worden. Deze producten (waren en diensten) zijn in
klassen ondergebracht. Iedere klasse kent een standaard
tekst, ook wel de class heading genoemd. Men mag
deze class heading gebruiken, maar men kan ook zelf
een lijst van producten opstellen. Voor iedere klasse
bestaat er een alfabetische lijst van alle mogelijke
producten die in die klasse aanvaard worden. Tot 22
juni 2012 werd algemeen aangenomen dat een
inschrijving voor de class heading van een bepaalde
klasse alle producten in die klasse omvatte. Zo bestaat
de
class
heading
van
klasse
15
uit
ꞌmuziekinstrumentenꞌ,
maar
werd
voorheen
aangenomen dat accessoires zoals ꞌstemvorkenꞌ en
ꞌmuziekstandaardsꞌ hier ook onder vielen. Dit zijn
immers ook producten die in klasse 15 ondergebracht
worden. Op het moment dat het merk voor ꞌstemvorkenꞌ
werd gebruikt volstond het om het merk voor
ꞌmuziekinstrumentenꞌ in klasse 15 in te dienen.”
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Nieuws
B9 14256. Nieuwe druk IE-Goederenrecht - 2016
De vierde herziene druk van het boek IEGoederenrecht is vanaf heden beschikbaar. 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.
B9 14257. EU Commission and United States agree
on new framework for transatlantic data flows
Uit het persbericht: “The European Commission and
the United States have agreed on a new framework for
transatlantic data flows: the EU-US Privacy Shield.
Today, the College of Commissioners approved the
political agreement reached and has mandated VicePresident Ansip and Commissioner Jourová to prepare
the necessary steps to put in place the new
arrangement. This new framework will protect the
fundamental rights of Europeans where their data is
transferred to the United States and ensure legal
certainty for businesses.”
B9 14261. 35% Nederlanders downloadt content
zonder betaling
Telecompaper bericht: “35 procent van de
Nederlanders downloadt wel eens zonder hiervoor te
betalen content zoals films of series, muziek of games,
of laat dit door een familielid, vriend of kennis doen.
Van alle Nederlanders downloadt 13 procent wel eens
zonder betaling via peer-to-peer, bijvoorbeeld via
torrentsites, zo blijkt uit onderzoek van het
Telecompaper Consumer Panel.”
B9 14262. European Audiovisual Observatory
publiceert IRIS Plus rapport ‘Copyright enforcement
online’
Voice bericht: “De European Audiovisual Observatory,
onderdeel van de Raad van Europa, heeft het IRIS Plus
rapport ‘Copyright enforcement online: policies and
mechanisms’ gepubliceerd. Dit rapport biedt uitgebreide
achtergrondinformatie over maatregelen in Europa om
audiovisuele content online te beschermen. Het rapport is
hier te downloaden.”
B9 14263. Webversie Popcorn Time keert terug in

vorm die moeilijk offline is te halen
Tweakers bericht: “Ontwikkelaars hebben de broncode
gepubliceerd van een webversie van Popcorn Time, die
door iedereen gehost kan worden. Gebruikers kunnen de
onlineversie benaderen in combinatie met de nieuwe
‘Torrents Time’-plug-in, die een torrent-client bevat en
vpn’s ondersteunt.”
B9 14264. Administratieve richtlijnen Innovatiebox
veranderen
Arnold & Siedsma bericht: “De Innovatiebox gaat
veranderen. Naast de wijziging van een aantal definities
zijn ook de richtlijnen om te bepalen welke innovatie voor
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fiscaal voordeel in aanmerking komt, aangepast. Het
verband tussen innovatiekosten en innovatiewinst wordt
erg belangrijk.”

Personalia
B9 14251. Professor Gerrit-Jan Zwenne versterkt
TMT-praktijk Brinkhof 1 februari 2016
Gerrit-Jan Zwenne wordt met ingang van 1 februari
2016 partner bij Brinkhof, dat daarmee zijn positie als
topkantoor in telecommunicatie, media en technologie
(TMT) en privacy consolideert. Op dezelfde datum
treedt ook zijn medewerker Ard Jan Dunnik bij
Brinkhof in dienst.
Gerrit-Jan heeft ruim 25 jaar ervaring in de TMTpraktijk
en
is
hoogleraar
recht
en
de
informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. Ard
Jan, vorig jaar winnaar van de nationale
pleitwedstrijden, werd in 2013 advocaat na een
succesvolle carrière als ICT-management consultant.
Beiden waren tot 1 februari werkzaam bij Bird & Bird
LLP in Den Haag. Quinten Kroes, hoofd van de
privacypraktijk bij Brinkhof: “Wij zijn de afgelopen
jaren al
betrokken bij veel van de grote
handhavingsonderzoeken
van
het
Autoriteit
Persoonsgegevens,1 zowel voor grote Silicon Valley
bedrijven als voor Nederlandse ondernemingen uit
diverse sectoren. Wij verwachten dat de aangescherpte
nationale en Europese privacyregels onze cliënten de
komende jaren voor veel nieuwe uitdagingen stellen.
Met Gerrit-Jan voegen wij een vooraanstaand specialist
aan ons team toe, die wetenschappelijke diepgang
combineert met advocatuurlijke oplossingsgerichtheid.
Ook versterkt hij onze praktijken op het gebied van
internet- en telecomrecht. Ard Jan is met zijn ICTervaring als geen ander in staat om privacy-, securityen IT-gerelateerde problemen niet alleen juridisch maar
ook technisch en commercieel te doorgronden.”
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