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Dit boek geeft in 358
pagina’s een overzicht en
samenvatting van de in
2016 gewezen uitspraken –
zoals
op
Boek9.nl
gepubliceerd in IEPTformaat en voorzien van
relevante afbeeldingen –
ter
zake
van
alle
intellectuele
eigendomsrechten (“IE”),
aangevuld
met
oneerlijke
concurrentie,
IEvermogensrecht, IE-handhaving en IE & Internationaal
privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde rechter).
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VACATURES & ADVERTENTIES

IP World Summit, formerly
known as Global Patent
Congress, is a one-stop
shop for IP leaders offering
a mix of thought provoking
and practical sessions now
covering a range of
approaches to IP protection
and monetisation, including
patents, trade secrets, designs, copyright, licensing and
trademarks.
Als

merkenen
modellengemachtigde
beheer je merken- en
modellenportefeuilles van
cliënten in binnen- en
buitenland. Je adviseert
cliënten
inzake
de
bescherming
en
handhaving van merken,
modellen, handelsnamen
en
auteursrecht.
Je
begeleidt
en
bewaakt
registratieprocedures en onderhoudt contact met
cliënten en instanties. Je voert waar nodig oppositie- en
nietigheidsprocedures en werkt samen met onze
advocaten in inbreukzaken en andere juridische
conflicten.Bij dit alles zorg je voor een optimale
behartiging van de commerciële belangen van jouw
cliënten. Daarnaast bouw je je eigen praktijk uit en
pleeg je zelfstandig acquisitie. Je krijgt bij ons veel
vrijheid om je praktijk naar eigen inzicht uit te oefenen.

Bevat de parlementaire
stukken die horen bij de
op 1 mei 2007 in werking
getreden Uitvoeringswet
Handhavingsrichtlijn
2004/48/EG, waarmee de
artikelen 260, 1019 en
1019a-i Rv, 26d, 26e, 27,
27a en 28 Aw, 1, 15e, 15f,
16, 17, en 18a Wnr, 1a, 2
en 5c-e Dbw, 6b en 6c Hnw, 17, 18 en 18a
Halfgeleiderwet, 70 Zaaigoedwet en 1 en 13a
Landbouwkwaliteitswet
werden gewijzigd c.q.
geïntroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt
een artikelsgewijze behandeling.

Sinds 2007 richt DigiJuris
zich volledig op het
leggen,
bewaren
en
ontsluiten
van
bewijsbeslag. U hoeft
geen IT-expert te zijn om
digitaal bewijsbeslag te
leggen; DigiJuris neemt u
het werk graag uit handen
op
een
snelle,
gestructureerde en overzichtelijke manier. U maakt het
uzelf gemakkelijk en bent verzekerd van
topspecialisten.

Boek9.nl gaat Europa in
met de lancering van IPPorTal
(https://www.ippt.eu). Op
dit platform zal alle IErechtspraak van het Hof
van
Justitie
worden
gepubliceerd, evenals een
selectie van uitspraken van
de Grote Kamer van
Beroep van het EOB en relevante nationale
rechtspraak. Dit alles in het overzichtelijke “IEPT”Pagina 1 van 5
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format dat u van Boek9.nl gewend bent. Hiernaast zal
worden bericht over relevante ontwikkelingen binnen
de IE-wereld zoals nieuws, conclusies A-G en gestelde
prejudiciële vragen. Bovendien is op het platform alle
relevante Europese IE-wetgeving te vinden. Het is ons
streven om IP-PorTal tot een toonaangevende website
te maken als het om Europees IE-recht gaat.

Concise European Trade
Mark and Design Law
aims to offer a rapid
understanding
of
the
provisions of trademark
and design law in force in
the European Union (EU).
In
an
increasingly
globalized and diversified
marketplace,
the
importance of brands and their effective legal
protection across country borders and regions is ever
growing. In the past twenty years, trademarks and
designs have become truly European. The expansion of
the EU, from fifteen Member States in 1996 to twentyeight at present, has triggered further discussion of panEuropean trademark and design protection, its
requirements and limitations, and even twenty years of
case law of the Court of Justice of the EU have left – or
in fact opened – many questions on the interpretation of
the law. This book, one of the series of volumes of
commentaries on European intellectual property
legislation, provides information on the judgments of
the relevant case law of the EU and also incorporates
new case law since the publication of its first edition.

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.

BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

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.

Geen inbreuk auteursrecht en merkenrechten naam
en logo VENTOUX3 door SV3
IEPT20170823, Rb Den Haag, SSH v Ventoux3
Auteursrecht. Merkenrecht. Auteursrecht op naam en
logo Ventoux3 komt SV3 toe: SSH heeft de naam niet als
eerste gebruikt. Beroep door SSH op artikel 8 AW slaagt
niet: SSH onvoldoende duidelijk kunnen maken dat voor
publiek duidelijk was dat de uiting van haar afkomstig
was. Ontwerp logo niet ontworpen onder leiding en
toezicht SSH (artikel 6 AW), bestuurders SV3 voldoende
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kunnen aantonen dat ontwerp van hun hand komt. Geen
sprake van gezamenlijk auteursrecht. Geen depot te
kwader trouw van merk VENTOUX3: relatie tussen BX
en SSH is geen geval van lastgeving en SSH was bekend
met bestaan van SV3.
(Met dank aan Bert Gravendeel en Merle Hafkamp,
Gravendeel Advocaten)

Merkenrecht
Ouderenbond maakt met ledenmagazine ‘WijSr’
inbreuk op het woordmerk WIJ
IEPT20170830, Rb Midden-Nederland, WSM v
Ouderenbond
Merkenrecht. Woordmerk WIJ voor onder meer
tijdschriften en nieuwsbrieven stemt in visueel, auditief
en begripsmatig opzicht overeen met het door de
Ouderenbond voor haar ledenmagazine gebruikte teken
WijSr. Mate van overeenstemming niet dusdanig dat
sprake is van direct verwarringsgevaar: WijSr gericht
op senioren terwijl de WIJ-tijdschriften zwangerschap,
jeugd en ouderschap als thema hebben, WijSr wordt
bovendien alleen onder leden van de Ouderenbond
verspreid terwijl ook de WIJ-tijdschriften niet openbaar
worden verkocht. Wel indirect verwarringsgevaar:
relevante publiek zou gelet op de soortgelijkheid van de
betrokken waren, de mate van overeenstemming tussen
merk en teken en de sterke onderscheidingskracht en
bekendheid van het merk WIJ kunnen denken dat het
WijSr afkomstig is van de houder van het merk WIJ.
(Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst,
Banning en Robbert Sjoerdsma, Holla Advocaten)
Handelsnaamrecht
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen City Resort
(Hotel) Oss en het City Hotel uit Oss
IEPT20170904, Rb Oost-Brabant, City Hotel v
Fitland Oss
Handelsnaamrecht. Inbreuk op handelsnaam City Hotel
uit Oss door gebruik van de handelsnaam City Resort
(Hotel) Oss: beschrijvende termen als City en Hotel
kunnen weliswaar niet worden gemonopoliseerd maar
gelet op het feit dat in Oss slechts vier hotels zijn
gevestigd en beide ondernemingen zich richten op
dezelfde sector en dezelfde doelgroep is voldoende
aannemelijk dat verwarring bij het publiek valt te
duchten, verwarringsgevaar heeft zich bovendien al
concreet voorgedaan.
(Met dank aan Naomi Ketelaar, Visser Schaap &
Kreijger)
BERICHTEN
Tijdschriften
B9 15104. E.H.H. Hoogenraad, Bereiksmaatregelen
YouTube; RCC houd je bij je leest
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IER 2017/4, p. 245-246, E.H.H. Hoogenraad:
“Reclame voor een heerlijke McDonald’s cheeseburger
mag niet gericht zijn op kinderen onder de 13 jaar. Een
klip en klare regel die volgt uit de Reclamecode voor
Voedingsmiddelen. Dus moet de adverteerder zijn
publiek met zorg selecteren. En dat doet McDonald’s.
Natuurlijk geen advertenties in de Donald Duck, of in
een kinderknutselvakantieboek. Geen reclameblok
rondom het Jeugdjournaal. En onze fastfoodgigant
vraagt ook geen influencers die lekkere cheeseburger te
promoten op social media als het evident is dat deze
vlogger of blogger voornamelijk minderjarige volgers
heeft. Wat betreft de pre-roll reclamefilmpjes op
YouTube heeft McDonald’s het ook keurig voor elkaar.
Via het reclame- en mediabureau geldt de instructie:
geen reclame op accounts van minderjarigen. Alles
kits, lijkt het. Totdat … een bijzondere uitspraak van de
Reclame Code Commissie in 2016. En naar mijn
mening ook een ongelukkige.”
B9 15107. F.W. Grosheide, Opmerkingen over de
juridische bescherming van architectuur
“1. Architectuur en auteursrecht vormen een
problematisch
paar.
Dikwijls
kijken
nietauteursrechtelijk ingevoerde medeburgers verrast op
wanneer de combinatie architectuur/auteursrecht ter
sprake komt. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij
zulke onschuldige gevallen als wanneer een
ondernemer een foto wil maken van zijn bedrijfspand
om deze op te nemen in een reclamefolder. Aan de orde
is dan het wettelijk gegarandeerde recht van de
architect om exploitatiehandelingen met betrekking tot
zijn werk afhankelijk te maken van zijn toestemming.
Minder onschuldig is de situatie waarin dezelfde
ondernemer zijn bedrijfspand wil verbouwen of zelfs
geheel of gedeeltelijk wil slopen. Hij kan dan te maken
krijgen met de eveneens wettelijk verankerde morele
rechten (ook: persoonlijkheidsrechten) van de architect.
Op de vraag: mag ik niet doen met mijn gebouw wat ik
wil? is het enig juiste antwoord dat van deskundige
zijde past: ja en nee. Het is duidelijk dat dit antwoord
probeert de kool en de geit te sparen als gevolg van het
feit dat architectuur nu eenmaal betrekking heeft op
objecten met zowel een creatieve als een functionele
kant. [...]”
Agenda
B9 15108. 15% korting op de toegang tot de IP World
Summit 2017 in Amsterdam voor Boek9 lezers
Boek 9 is mediapartner van de IP World Summit 2017
dat dit jaar in Amsterdam plaatsvindt van 25 tot en met
27 september in het Postillion Hotel.
Wij mogen onze lezers een mooie korting van 15%
aanbieden op de toegang tot dit prestigieuze IEevenement.
Kijk voor meer informatie over de IP World Summit
hier en klik hier om u in te schrijven. Voor de korting
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kunt u gebruik maken van de volgende code:
VIPIP2017.
Personalia
B9 15098. Hidde Koenraad stapt over naar Boekx
advocaten
Uit het persbericht: “Amsterdam, 1 september 2017 –
Hidde Koenraad (42) is per 1 september als partner
toegetreden
tot
Boekx,
een
Amsterdams
advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele
eigendom, media en privacy. Hidde is afkomstig van
het internationale advocatenkantoor Simmons &
Simmons, waar hij in 2013 partner werd. [...]”
B9 15099. AOMB verwelkomt twee nieuwe Europees
octrooigemachtigden en één nieuwe trainee
merkengemachtigde
Uit het persbericht: “Uit het persbericht: “Op maandag
4 september 2017 start Rike Dekker als Senior
Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij
AOMB IP Consultants. […] Al eerder dit jaar is Mark
van Eekelen gestart als Nederlands en Europees
octrooigemachtigde. […] Tot slot verwelkomen wij
ook Floor Stijns bij AOMB. Floor is begonnen als
trainee Merkengemachtigde in opleiding. […]”
B9 15100. Köster groeit: uitbreiding team IE/
Procesrecht
Uit het persbericht: “Lara Doyle-van Huizen (30) is per
1 september 2017 het team Intellectuele Eigendom en
Procesrecht
van
Köster,
een
Haarlems
advocatenkantoor komen versterken. Lara is afkomstig
van het internationale advocatenkantoor Bird&Bird
waar zij 6,5 jaar werkzaam is geweest als advocaat op
de sectie IE. Zij hield zich daar onder meer bezig met
het adviseren en procederen op het gebied van merkenen modellenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en
auteursrecht. Daarnaast was Lara mede werkzaam in de
Brand Management praktijk waar zij strategisch
adviseerde op het gebied van de bescherming en
registratie van merken- en modellenportfolio’s. [...]”
Opinie
B915102. Noot Geerts bij Rechtbank Amsterdam
IKEA
Paul Geerts, Universiteit Groningen en bureau
Brandeis, Noot onder Rechtbank Amsterdam,
ECLI:NL:RBAMS:2017:2513 (IKEA), ook verschenen
in IER 2017/40, p. 312-317.
“1. In de onderhavige vormgevingszaak heeft eiseres
uitsluitend een op art. 6:162 BW gebaseerde slaafsenabootsingsvordering ingesteld. Eiseres heeft bewust
geen beroep gedaan op het auteursrecht omdat een
eventuele proceskostenveroordeling op de voet van art.
1019h Rv te grote financiële gevolgen zou hebben (r.o.
3.2). [...]
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3. Uit het vonnis blijkt dat de rechtbank
terughoudendheid betracht bij het toepassen van het
slaafse-nabootsingsleerstuk. In r.o. 4.5 en 4.6 lezen wij
waarom dat zo is. Kort samengevat:
– het beginsel van vrijheid van handel, bedrijf en
creatie staat voorop;
– na het Hyster Karry Krane-arrest van de Hoge Raad
zijn ontwerpers (makers) vele helpende handen
toegestoken door de wetgever en de rechter.
Rechthebbenden staat inmiddels een keur aan
intellectuele eigendomsrechten en hieraan verbonden
handhavingsmaatregelen ter beschikking;
– hieruit volgt dat de rechter de norm wat onbetamelijk
is inzake slaafse nabootsing, terughoudend dient in te
vullen;
– daarom biedt het slaafse-nabootsingsrecht alleen
bescherming tegen voorzienbare verwarring; – zou dat
namelijk niet het geval zijn dan zou feitelijk een
monopoliepositie gecreëerd worden ten aanzien van het
uiterlijk van een product door bescherming te bieden
die niet wezenlijk anders is dan wanneer een beroep
wordt gedaan op schending van een recht van
intellectuele eigendom;
– dat betekent in het geval een product is ontwikkeld
zonder kennis van het eerdere product (niet is ontleend)
er geen sprake kan zijn van nodeloze verwarring. [...]”
B9 15105. Noot Geerts en De Vrey onder Hoge Raad
All Round v Simstars
Paul Geerts (Universiteit Groningen en bureau
Brandeis) en Rogier de Vrey (CMS Derks Star
Busmann),
Noot
onder
Hoge
Raad,
ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round v Simstars), ook
verschenen in IER 2017/40, p. 305-311.
“1. Dit is een belangrijk arrest. In het arrest geeft de
Hoge Raad een vrij uitgebreid overzicht van de regels
die gelden in het slaafse-nabootsingsleerstuk. Sommige
van die regels komen bekend voor, andere regels heeft
de Hoge Raad nog niet eerder (zo duidelijk)
geformuleerd.
2. Een belangrijk punt uit het arrest is wat ons betreft
dat de Hoge Raad bevestigt dat het slaafsenabootsingsleerstuk nog springlevend is. Hoewel dit
punt niet expliciet aan de Hoge Raad is voorgelegd
lezen wij het arrest zo dat hij niet wil weten van enige
negatieve reflexwerking van de invoering van de
Gemeenschapsmodellenverordening in 2002. Zowel
Visser als Verkade hebben voor het aannemen van die
negatieve reflexwerking gepleit. [...]”
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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
HGF
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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