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VACATURES & ADVERTENTIES
Boek9.nl
B9
14923.
jurisprudentie webinar (1
mei 2017) - € 75 per punt
De tweede sessie van 2017
vindt plaats op maandag 1
mei a.s. In één uur tijd
worden de jurisprudentiehighlights van maart - april
2017 op het gebied van IE
besproken door Dick van
Engelen (hoogleraar Maastricht University en
hoofdredacteur Boek9.nl).
Let op: de webinar vindt plaats van 12:30 tot 13:30 uur.
Kosten (per sessie): € 75,- (excl. BTW) | 1 PO-punt.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
As a member of the team
you will collaborate on
cases involving big clients
right from the start. Our
client portfolio is very
diverse and consists of
multinationals and large
and medium-sized Dutch
and Belgian companies
with a worldwide portfolio.
The focus is on a wide range of cases, from protecting a
wastebasket design to registering the trade name of an
international DJ. As a trainee, you have regular contact
with clients, and you are expected to build your own
client portfolio under supervision. It is your task to
ensure that the rights granted, after they have been
registered, remain protected. In the event of
infringement, you advise the client on how to act.
During the day, you work on opposition and
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infringement procedures for multiple clients.
Consequently, it is essential that you can switch
smoothly between various cases and that you can get to
the essence of a file quickly.
Ga de IP Challenge aan!
Schrijf je uiterlijk 30 april
2017 in voor de Hogan
Lovells IP Challenge.
Ben jij een ambitieuze
student met interesse in het
intellectuele eigendomsrecht
en wil je kennismaken met
één
van
de
meest
toonaangevende IP-praktijken van Nederland? Ga dan
de strijd aan met andere rechtenstudenten tijdens de
Hogan Lovells IP Challenge op vrijdag 12 mei 2017!
Gedurende deze dag kun je kennismaken met zowel
onze soft IP als onze octrooipraktijk. Daarnaast maak je
kans op een studentstage/werkstudentschap op onze IPafdeling en een geheel verzorgd weekend naar Londen
voor 2 personen.
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.
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
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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.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Verkoop mediaspeler die via add-ons toegang biedt tot
illegale content is mededeling aan het publiek
IEPT20170426, HvJEU, Brein v Filmspeler
Auteursrecht. Verkoop mediaspeler waarop add-ons
zijn geïnstalleerd die hyperlinks bevatten naar illegale
content vormt mededeling aan het publiek: levering
vormt ‘handeling bestaande in een mededeling’ en niet
slechts loutere beschikbaarstelling van fysieke
faciliteiten en sprake van ‘mededeling aan het publiek’
door met winstoogmerk toegang te bieden tot illegale
content. Tijdelijke reproductie van een auteursrechtelijk
beschermd werk op een mediaspeler bij streamen van
illegale content is geen toegestane verveelvoudiging.
(Met dank aan Dirk Visser en Patty de Leeuwe, Visser
Schaap & Kreijger en Fulco Blokhuis, Boekx)
Merkenrecht
Aspo niet geslaagd in bewijs van uitputting schoenen
IEPT20170411, Hof Den Bosch, Converse v Aspo
Merkenrecht. Aspo niet geslaagd in bewijs van
uitputting schoenen. Vordering tot vernietiging
schoenen toegewezen, maar niet uitvoerbaar bij
voorraad. Schadevergoeding per paar schoen
vastgesteld op € 10.

BOEK9 PUBLICATIES

Aangeven compatibiliteit van chips met MIFAREtechnologie valt onder eerlijk merkgebruik
IEPT20170419, Rb Den Haag, NXP v Infineon
Merkenrecht. Reclamerecht. Uitingen Infineon dat
producten ‘Mifare compatible’ zijn of dat sprake is van
‘Mifare compatibility’ vallen onder eerlijk merkgebruik
MIFARE-merken: teken Mifare gebruikt als
aanduiding van de bestemming van de waar, gebruik is
nodig om compatibiliteit met MIFARE-technologie
mee aan te geven en uitingen niet in strijd met eerlijke
gebruiken in nijverheid en handel. Onvoldoende
onderbouwd dat in het kader van misleidende of
ongeoorloofde vergelijkende reclame wel sprake is van
misleidend, verwarringwekkend of oneerlijk gebruik.
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Publicatie - Privacy

Agenda

Google moet artikel over ondernemer verwijderen als
zoekresultaat bij zoeken op diens naam
IEPT20170419, Rb Amsterdam, Google
Publicatie - privacy. Eiser kan op grond van art. 7 en 8
Handvest grondrechten EU in beginsel verlangen dat
op hem betrekking hebbende informatie niet wordt
getoond bij zoekopdracht op diens naam: inmenging
grondrechten slechts wegens bijzondere redenen
gerechtvaardigd door belang dat publiek heeft bij
toegang tot de informatie. Vordering tot verwijdering
nieuwsartikel bij zoekopdracht op volledige naam Eiser
toegewezen: onvoldoende grond om Eiser aan te
merken als ‘public figure’, onvoldoende duidelijk
waarom publiek belang heeft bij toegang tot artikel bij
zoeken op volledige naam Eiser.
(Met dank aan Bert Gravendeel en Merle Hafkamp,
Gravendeel Advocaten)

B9 14923. Boek9.nl jurisprudentie webinar (1 mei
2017) - € 75 per punt
De tweede sessie van 2017 vindt plaats op maandag 1
mei a.s. In één uur tijd worden de jurisprudentiehighlights van maart - april 2017 op het gebied van IE
besproken door Dick van Engelen (hoogleraar
Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl).
Let op: de webinar vindt plaats van 12:30 tot 13:30 uur.
Kosten (per sessie): € 75,- (excl. BTW) | 1 PO-punt.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Aan de orde komen onder meer:
IEPT20170405, HvJEU, EUIPO en Forge de Laguiole
v Szajner
IEPT20170316, HvJEU, AKM v Zurs
IEPT20170309,
HvJEU,
GE
Healthcare
v
Hauptzollamt Dusseldorf
IEPT20170331, HR, Rabobank v Stichting Red

BERICHTEN

Personalia

Nieuws

B9 14925. Nieuwe merkenadviseurs bij Abcor en
nieuwe locatie Abcor Tilburg
Uit het persbericht: “Per 1 april zijn Mirjam de Werd
en Frank Schouten het kantoor van Abcor in Leiden
komen versterken. Mirjam de Werd is ooit begonnen
bij een merkenbureau en daarna overgestapt naar de
industrie. Zij heeft 7 jaar in-house gewerkt bij Danone
(beheer IP portfolio AsiaPacific). Vervolgens is ze 2
jaar werkzaam geweest als in-house IP Legal Counsel
bij TV Entertainment Reality Network (nieuwe TV
zender). Frank heeft de afgelopen 15 jaar gewerkt bij
diverse grotere en kleine merkenkantoren (waaronder
VO Patents & Trademarks/ Houthoff Buruma
Amsterdam/ Merkenbureau Keesom & Hendriks).
Beide gaan werken op het hoofdkantoor in Leiden.
Abcor Tilburg heeft daarnaast de deuren geopend op
een nieuwe locatie. Het team van Jos van der Linden
heeft vanaf 1 april zijn intrek genomen in het recent
geopende creatieve / innovatieve zakencentrum
Qlubhouse te Tilburg (Tivolistraat 6).”

B9 14924. Charles Gielen opgenomen in IP Hall of
Fame
IP Hall of Fame bericht: “Charles Gielen is one of the
four individuals who have been selected by the IP Hall
of Fame Academy as this year’s inductees into the IP
Hall of Fame. In a reaction, Charles said that he is
"very glad and extremely honoured to have been
chosen for this very prestigious award. Looking at
those who became a member of this illustrious group
earlier, I realise what a privilege it is to belong to this
group. It also is a great pleasure to see so many good
friends among the members."
B9 14922. Nikon spant rechtszaak aan tegen
chipmachinefabrikant ASML
NOS bericht: “Het Japanse concern Nikon daagt
chipmachinefabrikant ASML voor de rechter. Ook de
lenzenleverancier van ASML, Carl Zeiss, moet als het
aan Nikon ligt in de rechtbank verschijnen.
De twee bedrijven zouden zonder toestemming
gepatenteerde technologie van Nikon gebruikt hebben.
Het gaat om immersietechnologie, waarbij met behulp
van een laagje vloeistof meer elementen op een chip
aangebracht kunnen worden. Daardoor wordt de
rekenkracht van een chip groter. Nikon zegt dat het die
techniek heeft ontwikkeld en dat ASML ermee aan de
haal is gegaan. Volgens de Japanners heeft de
ontwikkeling van immersietechnologie het bedrijf veel
geld gekost. Dat ASML de techniek nu kosteloos
gebruikt, zou leiden tot oneerlijke concurrentie. […]”

Artikelen en opinies
B9 14921. Noot Geerts bij HvJEU Canal Digital
P.G.F.A. Geerts, Annotatie bij HvJEU 26 oktober
2016, Canal Digital, IEPT20161026, IER 2017/18, p.
154-155: “Een korte noot onder een duidelijk arrest.
Canal Digital is een bedrijf dat televisieprogramma’s
aanbiedt. In een reclamecampagne (op televisie en
internet) biedt het bedrijf abonnementen aan. De kosten
van die abonnementen bestaan uit maandelijkse en
halfjaarlijkse kosten, waarbij de halfjaarlijkse kosten
veel hoger zijn dan de maandelijkse. In die
reclamespots springen (kort gezegd) de maandelijkse
kosten in het oog, terwijl de halfjaarlijkse kosten
worden weggelaten of veel minder opvallend worden
vermeld.”
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B9 14920. Noot Geerts bij HvJEU Ford/Wheeltrims
P.G.F.A. Geerts, Annotatie bij HvJEU, 6 oktober 2015,
Ford/Wheeltrims, IER 2017/16, p. 136-138: “Een korte
noot onder een duidelijke beschikking van het HvJ EU.
Deze zaak speelt tussen Ford Motor Company
(fabrikant van auto's en van accessoires en
reserveonderdelen daarvoor) en de Italiaanse
onderneming Wheeltrims (een leverancier van
reserveonderdelen voor auto's). Deze Italiaanse
onderneming verkoopt wieldoppen waarop zonder
toestemming van de merkrechthebbenden het merk van
een autofabrikant, waaronder het merk Ford, is
aangebracht. Dat is tegen het zere been van
merkhouder Ford en deze start in Italië een
merkinbreukprocedure tegen Wheeltrims.”
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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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www.akd.nl
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www.bingh.com
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www.boekx.nl
www.debrauw.com
www.bright-advocaten.nl
www.brinkhof.com
www.chiever.com
www.deloitte.nl
www.dillingerlaw.nl
www.dirkzwager.nl
www.dlapiper.com
www.epc.nl
www.freshfields.com
www.gmsadvocaten.nl
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.hvglaw.nl
www.hoogenhaak.nl
www.houthoff.com
www.hoyngrokhmonegier.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl
www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com
www.nlo.nl
www.nlo.nl
www.nysingh.nl
www.fergusonoctrooi.nl
www.pictoright.nl
www.ploum.nl
www.simmons-simmons.com
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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