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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.
Het nieuwe handboek IEBeginselen van de hand
van Dick van Engelen is in
druk
verschenen
bij
Uitgeverij Boek 9. In 631
pagina’s wordt het voor
Nederland geldende IErecht beschreven. De
nieuwe Merkenrichtlijn en
per 23 maart 2016 in
werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn
in het handboek verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1
januari 2016.
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Als
universitair
hoofddocent
ontwikkelt,
coördineert en verzorgt u
(Nederlandsen
Engelstalig) bachelor- en
masteronderwijs op het
gebied van de intellectuele
eigendom
en
de
ongeoorloofde
mededinging,
in
het
bijzonder maar niet alleen het auteursrecht, het
merkenrecht, het octrooirecht en het recht van de
ongeoorloofde mededinging. U neemt schriftelijke en
mondelinge tentamens af en u begeleidt scripties en
papers. Daarnaast verzorgt u postacademisch onderwijs
en ontwikkelt u onderzoeksprojecten en voorstellen
mede met het oog op externe financiering.
De Europese Commissie
heeft een akkoord bereikt
met het Europees Parlement
en de Raad van de Europese
Unie over de hervorming
van
de
Europese
privacywetgeving. Tijdens
deze 2-daagse cursus krijgt
u uiteraard te horen wat de nieuwe Verordening
inhoudt (in hoofdlijnen en in detail) en wat u moet doen
om uw organisatie klaar te maken voor de Verordening.
Daarnaast komt natuurlijk ook de nieuwe Meldplicht
datalekken aan bod. Hiermee krijgen organisaties
(zowel bedrijven als overheden) een meldplicht indien
er sprake is van een datalek.
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
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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
de adviespraktijk en de

- heeft ervaring in
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
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.
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.

rechtspraak.

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-
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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.
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Ex parte tegen iemand die op grote schaal
muziekvideo’s, films en tv-series uploadt
IEPT20160116, Rb Zeeland-West-Brabant, Brein v
Torrentuploader
Auteursrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen
iemand die via KickAssTorrents op grote schaal
muziekvideo’s, films en, tv-series uploadt. Dwangsom
van € 2.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat
gerekwestreerde
geheel
of
gedeeltelijk
het
inbreukverbod overtreedt, met een maximum van €
50.000.
Octrooirecht
Directe inbreuk: in beschrijving genoemde zouten
leiden niet tot beperking bescherming conclusie 1
IEPT20160216, Hof Den Haag, Shionogi v
Resolution
Octrooirecht. Uitvindingsgedachte conclusie 1 EP 471:
het vinden van een nieuwe groep statines, waaronder
specifiek rosuvastine, met HMG CoA reductase
remmende werking. Vakman zou niet menen dat
octrooihouder slechts bescherming wenste voor in
paragraaf 7 van beschrijving genoemde zouten van
rosuvastatine en afstand deed van ruimere bescherming
conclusie 1. Geen toegevoegde materie: vakman zou bij
in aanvrage geopenbaarde rosuvastatine ook andere
mogelijke keuzes op R4 dan natrium of calcium – dus
ook de zuurvorm en andere zoutvormen - meelezen.
Directe inbreuk: rosuvastatinezink van Resolution valt
onder EP 471.
Procesrecht
Hof mocht eerdere veroordeling vervangen met
veroordeling op andere rechtsgrond met behoud van
dwangsom
IEPT20160219, HR, Burgers v Basil
Procesrecht. Modellenrecht. Appelrechter vrij om in
eerste aanleg uitgesproken veroordeling in hoger
beroep te vervangen door eenzelfde veroordeling,
berustend op een andere rechtsgrond, met handhaving
van de datum van ingang waarvoor de eerste
veroordeling gold, ook als daaraan een dwangsom is
verbonden, mits de veroordeling op de nieuwe
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rechtsgrond niet meer of andere gedragingen bestrijkt
dan de eerdere. In casu geen sprake van een “andere
veroordeling”: gedragingen waartegen houder nietingeschreven model zich kan verzetten gelden in alle
gevallen ook als inbreuk op auteursrecht. “Namaak” uit
artikel 19(2) GMoV ziet op het beletten van modellen
die op grond van artikel 10 GMoV zijn ontleend aan
ingeroepen model.
(Met dank aan Caspar Janssens en Thera Adam-van
Straaten, Kneppelhout & Korthals Advocaten)
Reclamerecht
Mededelingen
over
prijzen
Primagaz
en
toepasselijkheid artikelen misleidend
IEPT20160126, Rb Gelderland, Primagaz v
Tankgaz
Reclamerecht. Noemen van één willekeurige prijs per
liter propaangas die Primagaz in de desbetreffende
factuur hanteert is niet volledig, controleerbaar en
representatief en dus niet objectief en misleidend in de
zin van artikel 6:194 BW. Mededelingen omtrent
artikelen 6:236 j en 6:237 k BW onjuist en in strijd met
de maatschappelijke zorgvuldigheid.
Diversen
Uitlatingen
over
o.a.
corruptie
en
witteboordencriminaliteit Bing onrechtmatig
IEPT20160209, Hof Den Bosch, Bing
Publicatie. Uitlatingen onrechtmatig: onvoldoende
steun in feitenmateriaal en omstandigheden brengen
niet mee dat sprake is van het plegen van strafbare
feiten.
Conceptsamenwerkingsovereenkomst brengt geen
toestemming verkoop producten mee
IEPT20160118, Rb Gelderland, Bar's
Overeenkomst. Verkoop en vervaardiging producten
Bar’s onrechtmatig: geen overeenstemming over
samenwerking. Onrechtmatig handelen door zonder
toestemming voeren van merkrechten en handelsnamen
die toekomen aan BPI.
BERICHTEN
Kamerstukken
B9 14288. Besluit Autoriteit Persoonsgegevens inzake
voorbehoud auteursrecht logo
Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens van 4
februari 2016 inzake voorbehoud auteursrecht logo:
“1. De Autoriteit Persoonsgegevens (onderdeel van de
Staat der Nederlanden) maakt ten aanzien van het
auteursrecht op het logo van de Autoriteit
Persoonsgegevens een voorbehoud als bedoeld in
artikel 15b van de Auteurswet.
2. Een afbeelding van het logo is als bijlage bij dit
besluit opgenomen.”
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B9 14294. Mvt bij wetsvoorstel goedkeuring
Overeenkomst
betreffende
een
eengemaakt
octrooirecht
Kamerstukken II, 34411, nr. 3, Memorie van
toelichting: “Een tweede onderdeel van het Europese
hervormingspakket is de introductie van het Europees
octrooi met eenheidswerking. Dit geeft de mogelijkheid
met één registratie octrooibescherming te verkrijgen in
alle deelnemende EU-lidstaten. Bedrijven die
octrooibescherming wensen in deze EU-lidstaten
hoeven niet in iedere lidstaat afzonderlijk te valideren.
Nederland heeft zich altijd een warm pleitbezorger
getoond van deze verbeteringen in het Europese
octrooibestel en heeft in de loop der jaren actief
bijgedragen aan de totstandkoming van dit
hervormingspakket. De regering is daarom verheugd
dat deze inspanningen nu kunnen worden verzilverd. In
het navolgende zal eerst een korte schets van de
totstandkoming van het hervormingspakket worden
gegeven (paragraaf 2). Vervolgens zullen de
belangrijkste karakteristieken van achtereenvolgens het
Rechtspraakverdrag (paragraaf 3) en de verordeningen
die de eenheidsoctrooibescherming regelen (paragraaf
4) worden gegeven. Voorts wordt ingegaan op de
gedeeltelijke
voorlopige
toepassing
van
het
Rechtspraakverdrag (paragraaf 5), grondwettelijke
aspecten (paragraaf 6), bedrijfseffecten en regeldruk
(paragraaf 7), de financiële gevolgen (paragraaf 8) en
de gevolgen voor uitvoering (paragraaf 9) en de
rechterlijke macht (paragraaf 10), de Koninkrijkspositie
(paragraaf 11) en het gebruik van artikel 12 Wet
raadgevend referendum (paragraaf 12).”
Personalia
B9 14286. Fleur Tuinzing-Westerhuis benoemd tot
counsel bij Houthoff Buruma
“Per 1 januari 2016 is Fleur Tuinzing-Westerhuis
benoemd tot counsel bij Houthoff Buruma. Fleur
Tuinzing-Westerhuis is sinds 2008 werkzaam bij
Houthoff Buruma op de sectie Intellectuele Eigendom
& IT. Zij houdt zich bezig met procederen en
advisering op het gebied van octrooirecht, en als een
van de weinige advocaten in Nederland, op het gebied
van kwekersrecht. Daarnaast adviseert zij over
Intellectuele Eigendom aspecten van technologieovereenkomsten en fusies en overnames.”
Artikelen en opinies
B9 14284. Jens van den Brink, Kennedy Van der
Laan, EHRM in MTE en Index t. Hongarije:
nieuwssite niet aansprakelijk voor ‘rude and vulgar
comments’
Media Report 2016-004: “Eerder deze maand kwam
het EHRM met een belangrijk arrest over de
aansprakelijkheid van nieuwssites voor comments van
derden: MTE en Index t. Hongarije. Het lijkt goed
nieuws voor sites die lezers ruimte geven om comments
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te plaatsen. Sites lijken daar minder snel aansprakelijk
voor te kunnen worden gesteld dan leek na het bekende
Delfi arrest uit 2015. In Delfi bepaalde de Grote Kamer
van het EHRM dat de Estse nieuwssite Delfi terecht
aansprakelijk was gehouden voor comments die onder
nieuwsartikelen op haar website waren gepubliceerd.
Het EHRM lijkt in Index de impact van Delfi te willen
inperken. Het toelaten van ongefilterde comments kan
op zich geen reden zijn om de site waar de comments
staan aansprakelijk te houden, ook niet als de site had
moeten beseffen dat sommige comments mogelijk
onrechtmatig zouden zijn. Zo’n regel zou de vrijheid
om informatie te verstrekken op het internet
ondermijnen.”
B9 14293. Annieke Kranenberg, De Volkskrant,
Promoot de site diefstal van films?
Opinie 13-02-2016: "Stelt u zich het volgende bericht
eens voor: 'Fashion X, de populaire onlinewinkel waar
u gratis de nieuwste merkkleding kunt bestellen, is
terug van weggeweest. En deze keer zullen de antihelingclubs er vermoedelijk een nóg hardere dobber
aan hebben.' In de laatste alinea wordt duidelijk dat er
iets niet pluis is, zij het cryptisch: 'In Nederland is het
bestellen van kleding die een andere eigenaar
toebehoort via Fashion X verboden.'
Onvoorstelbaar toch, zo'n stukje? Toch staat in de
Techblog op de Volkskrant-site een soortgelijk
berichtje met de kop 'Nieuwe Popcorn Time 'beter dan
ooit'', over 'de populaire dienst waarmee gratis films en
series kunnen worden gestreamd' (eerste zin van het
stuk). Het verschil is dat bij merkkleding de meesten
gelijk aan diefstal denken, terwijl het clandestien
downloaden van films en series door velen normaal
wordt gevonden."
Nieuws
B9 14279. High Court Last Hope for Copyright
Lawsuit over Google Book Scanning
Jacob Gershman, The Wall Street Journal: "The longrunning copyright dispute between the Authors Guild
and Google could be reaching a final chapter in coming
weeks as both sides wait to see if the Supreme Court
takes up the case.”
B9 14280. Judge Knocks Out ‘Íron Man’ Copyright
Lawsuit
The Hollywood Reporter bericht: "The complaint
alleged that the superhero's body armor was derived
from another comic book. On Tuesday, Disney and
subsidiary Marvel successfully ducked a copyright
bullet fired by Horizon Comics Productions. A federal
judge has agreed that a dispute over Iron Man's body
armor has no place in a Massachusetts court."
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B9 14281. Stichting Brein wil Torrents Time-plug in
offline halen
Tweakers bericht: " Stichting Brein heeft de makers
van de Torrents Time-plugin gesommeerd om de
software offline te halen. De stichting doet dat omdat
de plug-in op een Nederlandse server van LeaseWeb
staat. Het team van Torrents Time gaat niet op het
verzoek in en dreigt zelf Brein aan te klagen.”
B9 14282. Wikimedia verwijdert Nederlandstalige
Anne Frank wegens DMCA-wet
Tweakers bericht: "De Wikimedia Foundation heeft de
Nederlandstalige versie van het dagboek van Anne
Frank uit eigen beweging van zijn servers verwijderd
omdat de tekst nog onder de Digital Millennium
Copyright Act valt. De tekst blijft in de VS nog tot
2042 auteursrechtelijk beschermd.”
B9 14283. Unified Patent Court: Preparatory
Committee agree Rules on Mediation
Unified Patent Court bericht: “At its last meeting the
Preparatory Committee agreed the Rules on Mediation
for the UPC. The Rules will be subject to legal
scrubbing and some further work may be necessary to
align them with other rules. However, in the interests of
transparency and to keep users updated on the current
work programme of the Committee, the Chair has
agreed the Rules are published in their current form and
can be found here.”
B9 14290. Nederlandse entertainmentmarkt groeit
dankzij digital en PS4
Entertainment Business Magazine bericht: "GfK heeft
de resultaten van de entertainmentmarkt van laatste drie
maanden van vorig jaar bekendgemaakt. In die periode
is de complete markt geëindigd met een flinke
omzetstijging. GfK schrijft die toe aan de opmars van
digitale abonnementsvormen en PlayStation 4.
B9 14291. Half miljoen illegale downloads voor
nieuwe album Kanye West
Entertainment Business bericht: "Life of Pablo, het
nieuwe album van rapper Kanye West, is wereldwijd
meer dan een half miljoen keer illegaal gedownload.
Het album is sinds zaterdag beschikbaar op de
muziekstreamingdienst Tidal.”
B9 14292. Kodi-team gaat optreden tegen verkopers
‘piraterij’-mediaspelers
Tweakers bericht: "Het team achter de Kodimediaspelersoftware gaat middels hun merknaam
optreden
tegen
webshops
die
kant-en-klare
mediaspelers met Kodi verkopen en suggereren dat er
gratis naar recente films en series gekeken kan
worden.”
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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
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek

www.arnold-siedsma.com
www.bingh.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

www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com

NLO

www.nlo.nl

NLO Shieldmark
Nysingh

www.nlo.nl

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.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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