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VACATURES & ADVERTENTIES
Op 4 november 2016 heeft
Dick van Engelen zijn
oratie
gehouden
ter
aanvaarding van de positie
van
Extraordinary
Professor of Intellectual
Property Litigation and
Transaction Practice bij de
Maastricht University.
De tweede herziene druk
van het boek IE-Beginselen
is vanaf heden beschikbaar.
In 651 pagina’s wordt het
voor Nederland geldende
IE-recht beschreven.
In
deze
uitgave
is
de
rechtspraak op IE-gebied tot
1 januari 2017 verwerkt.
De vijfde herziene druk van
het boek IE-Goederenrecht
is vanaf heden beschikbaar.
In deze uitgave zijn de
goederenrechtelijke
ontwikkelingen
op
het
gebied van de intellectuele
eigendom tot 1 januari 2017
verwerkt.
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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.
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.
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BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht (GEU)
BRENT INDEX beschrijvend voor financiële diensten
IEPT20170322, GEU, Intercontinental Exchange
Holdings v EUIPO
Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen aanvraag
voor het uniewoordmerk BRENT INDEX voor waren
uit de klasse 9 (publicaties over financiën) en diensten
uit de klasse 36 en 42 (financiële diensten en
webhosting). Het beroep werd door de Kamer van
Beroep afgewezen omdat het merk beschrijvend is voor
de waren en diensten die het beschermt.
Het beroep faalt. Het Gerecht bepaalt dat het
woordmerk BRENT INDEX inderdaad beschrijvend is
voor financiële diensten. BRENT is een soort ruwe
olie, en index staat voor een systeem waarmee waarden
en prijzen van aandelen vergeleken worden. Het
argument van de verzoeker dat BRENT niet per se olie
hoeft te zijn kan daaraan geen afbreuk doen.
Verwarringsgevaar tussen REGENT UNIVERSITY
en REGENT'S COLLEGE LONDON voor onderwijs
IEPT20170328, GEU, Regent University v EUIPO
Merkenrecht.
Beroep
tegen
de
toegewezen
nietigheidsprocedure tegen het uniewoordmerk
REGENT UNIVERSITY voor diensten uit de klasse 41
(onderwijs). De nietigheidsprocedure werd ingesteld op
basis van het oudere Britse beeldmerk met het
woordelement REGENT’S COLLEGE LONDON voor
diensten uit de klasse 41 (onderwijs).
Het beroep faalt. Appellant klaagt dat de Kamer van
Beroep een onjuiste vaststelling heeft gemaakt van het
verwarringsgevaar en daarbij niet voldoende heeft
gekeken naar de totale indruk van de verschillende
merken. Het Gerecht gaat hier niet in mee. In haar
beoordeling stelt het Gerecht dat de merken visueel in
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enige mate overeenstemmen door het gedeeld element
REGENT. De apostrof kan daaraan geen afbreuk doen.
Fonetisch stemmen de merken ook overeen door het
gedeelde woordelement. Conceptueel gezien klaagt de
appellant dat er niet voldoende gekeken is naar het
verschil tussen ‘college’ en ‘university’. Het Gerecht
stelt dat deze twee in wezen hetzelfde betekenen, en
louter in de nuance verschillen. Ironisch, want twee
maanden voor het starten van de nietigheidsprocedure
verkreeg Regent’s College London de ‘university’
status. Het Gerecht besluit dat er door de identieke
diensten en overeenstemmende
merken een
verwarringsgevaar is. Het beroep wordt verworpen,
REGENT UNIVERSITY blijft nietig.
Ten onrechte geoordeeld dat publiek uit gehele EU
betekenis van element 'land' begrijpt
IEPT20170216, GEU, Jaguar Land Rover v EUIPO
Merkenrecht. Beroep tegen de inschrijving van het
woordmerk “LAND GLIDER” voor waren van klasse
12 door de houder van een aantal woord- en
beeldmerken ‘LAND ROVER’ ingeschreven voor
waren van klasse 12. Het beroep wordt verworpen.
De kamer van beroep heeft op verkeerde gronden
bepaald dat er geen sprake was van verwarringsgevaar
en dat er geen ongerechtvaardigd voordeel werd
getrokken uit de van het eerdere merk. Dat de merken
niet genoeg overeenkomen om tot verwarringsgevaar te
leiden is gebaseerd op een verkeerde premisse,
namelijk het verkeerd analyseren van het woordelement
‘land’. De kamer van beroep is er onterecht van
uitgegaan dat de betekenis van het woordelement ‘land’
door het publiek uit de gehele Europese Unie zou
worden begrepen. Voor het deel van het publiek dat het
begrip 'land' niet begrijpt als referentie aan het
oppervlakte van de aarde of het platteland is het
element 'land' niet beschrijvend. De kamer van beroep
heeft daarom ten onrechte geoordeeld dat het element
'land' geen onderscheidend vermogen heeft.
Publicatie
Uitlatingen BKR in Radar niet onrechtmatig
IEPT20170324, Rb Den Haag, Dynamiet v BKR
Publicatie. Uitlatingen BKR in Radar over verwijderen
BKR registraties niet onrechtmatig: niet aannemelijk
dat BKR met deel uitingen specifiek Dynamiet heeft
willen treffen, voor ander deel uitingen kon BKR op
goede gronden stellen dat Dynamiet door haar gestelde
hoeveelheid verwijderingen uit CKI niet aannemelijk
heeft gemaakt en voor het overige is BKR met
aanpassing op 6 maart 2017 van haar reactie in
hoofdlijnen aan bezwaren Dynamiet tegemoet
gekomen.
Werkgever kan vordering instellen ter bescherming
van werknemers, ook zonder lastgeving of volmacht
IEPT20170331, HR, Rabobank v Stichting Red
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Publicatie. Werkgever kan vordering instellen ter
bescherming van werknemers, ook zonder lastgeving of
volmacht. Onvoldoende gemotiveerd dat door hof in
aanmerking genomen verteltechniek het noemen van de
namen van de medewerkers in het boek ‘De
Verpanding’ kan rechtvaardigen: er had ook met
(deels) geanonimiseerde of gefingeerde namen kunnen
worden volstaan. Dat boek algemeen belang dient is
geen toereikende motivering, nu niet is vastgesteld dat
dit belang ook bij noemen namen (oud-)medewerkers is
betrokken. Ook de omstandigheid dat geen ernstige
gevolgen voor de (oud)medewerkers waren te
verwachten vormt geen ontoereikende motivering.
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rörsch
en Lodewijk Pessers, De Brauw Blackstone Westbroek)
Octrooirecht
EP 511 niet nieuw en niet inventief gelet op 3GPP2
standaard
IEPT20170322, Rb Den Haag, Philips v Wiko
Octrooirecht.
EP
511
nietig
gelet
op
nieuwheidsschadelijke 3GPP2 standaard: rechtbank
verwijst naar overwegingen in Asus zaak
(IEPT20170322). Ten overvloede: EP 511 niet
inventief.
Zaak geschorst tot in andere procedures definitief
oordeel over geldigheid EP 511 is gegeven
IEPT20170322, Rb Den Haag, Philips v Archos
Octrooirecht. Hoofdzaak geschorst totdat definitief
oordeel over geldigheid Nederlandse deel EP 511 is
verkregen in Wiko- en Asuszaak of indien die zaken op
andere wijze zijn geëindigd.
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BERICHTEN
Artikelen en opinies
B9 14886. Theo-Willem van Leeuwen, Abcor, Witte
Wieven zijn ook heksen
“Beide merken eindigen met kaas. Dit is beschrijvend
voor een kruidenkaas smeersel. Het draait daarom om
de woorden witte wieven en heksen. Volgens het Hof
zijn heksen: vrouwelijke magische wezens die
toverkracht bezitten, die zij gebruiken voor
kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en
veelal geïsoleerd leven. Voor veel mensen zijn witte
wieven eveneens geïsoleerd levende vrouwelijke
magische wezens met kwaadaardige bedoeling die
angst inboezemen. Een soort heksen dus. Gebruik van
zo’n gek woord voor een kaas, geeft best een brede
bescherming. Gevolg: begripsmatig lijken de merken
zo sterk op elkaar dat de consument verwart kan raken.
Het merk Witte Wieven wordt doorgehaald in het
register.
Meeliften op een trend mag. Schurk echter met de
merknaam niet teveel aan tegen die van de marktleider
(of een ander merk). Bedenk dat de rechter niet alleen
kijkt of de merken visueel of op elkaar lijken (of
klinken), maar dat begripsmatig ook voldoende kan
zijn. Dit geldt sterker als het woord best vreemd is voor
het product (zoals bijv Heksen voor kaas of Apple voor
computers).”

Reclamerecht
Gebruik term ‘gecertificeerd’ in reclame-uiting vereist
niet dat daaraan een keurmerk ten grondslag ligt
IEPT20170328, Rb Amsterdam, Dyson v Miele
Reclamerecht. Handelen in strijd met bepalingen
inzake oneerlijke handelspraktijken kan onrechtmatig
handelen jegens concurrent opleveren: deze bepalingen
bieden niet slechts bescherming aan consumenten. Van
onrechtmatig handelen door Miele jegens Dyson is
echter geen sprake: gebruik van de term
‘gecertificeerd’ door Miele bij aanprijzing stofzuiger
vereist niet dat daaraan een keurmerk ten grondslag
ligt, onaannemelijk dat de gemiddelde consument de
mededeling ‘volledig gescheiden legen van grof vuil en
fijnstof zonder dat het opdwarrelt’ zal opvatten als
100% fijnstof-vrij.
(Met dank aan Rutger van Rompaey, Van Benthem &
Keulen)
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SPONSORS
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsors van Boek9.nl:
Abcor Merkenbureau
AIPPI Nederland
AKD
AOMB
Arnold + Siedsma
BarentsKrans
BINGH Advocaten
Bird & Bird
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek
BRight Advocaten
Brinkhof Advocaten
Chiever Marks & Brands
Deloitte Legal
Dillinger Law.
Dirkzwager
DLA Piper
EP&C
Freshfields Bruckhaus Deringer
De Grave De Mönnink Spliet
Advocaten
Hofhuis Alkema Groen
Hogan Lovells
HVG Law
Hoogenraad & Haak Advocaten
Houthoff Buruma
Hoyng Rokh Monegier
KienhuisHoving
K LOS c.s.
Los & Stigter
NautaDutilh
NLO
NLO Shieldmark
Nysingh
Octrooibureau Ferguson
Pictoright
Ploum Lodder Princen
Simmons & Simmons
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Vriesendorp & Gaade
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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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