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VACATURES & ADVERTENTIES
In verband met de
sterke groei van de
praktijk zijn wij per
direct op zoek naar een
Associate
IP.
Een
zelfstandige rol met
veel verantwoordelijk
en kansen. Zo heb je de
ruimte om je eigen
netwerk uit te bouwen.
Het is een internationale praktijk waarin je veel contact
hebt met buitenlandse kantoren en collega's en
bijeenkomsten in het buitenland.
We are currently looking
for a Legal Director-IP
to head the IP and Brand
Protection
function
within our team. The
Legal
Director-IP
reports to the VP Legal
Affairs who is endresponsible for all legal
aspects of our business
and all legal areas covered by the Legal Department.
As the Legal Director-IP you will oversee the
responsibilities of the IP and Brand Protection team and
manage the members of this team (currently 6 people).
You will define the long and short term strategy for IP
and Brand Protection together with the VP Legal
Affairs. Our intellectual property is one of the main
assets of our company and we take the responsibility to
protect our brands seriously. IP and Brand Protection
are therefore important pillars of the Legal Department.
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Vanaf mei 2018 kan geen
organisatie
er
meer
omheen:
nieuwe
Europese wetgeving voor
het
verwerken
van
persoonsgegevens (AVG)
brengt
dan
een
wagonlading
nieuwe
eisen waaraan u moet
voldoen. Worstelt u met
een goede aanpak? Vraagt u zich af wat uw
stakeholders verwachten? Met Collectie Privacy heeft u
online toegang tot hoogwaardige uitgaven als Module
Privacy, Computerrecht en Tekst & Commentaar
Telecommunicatie en Privacyrecht. Daarmee vindt u
snel en eenvoudig alle correcte en actuele informatie
die u nodig heeft om aan de nieuwe wetgeving te
voldoen. Bestel direct.
Geactualiseerd
tot
1
oktober 2017. Bevat een
selectie van IE-wetten, verdragen
en
verordeningen, waaronder
de
nieuwe
Uniemerkenverordening,
die van toepassing is vanaf
1 oktober 2017.
Geactualiseerd
tot
1
oktober 2017. Bevat de
meest relevante merkenen modellenrecht wetten, verdragen, -verordeningen
en
-reglementen,
waaronder de nieuwe
Uniemerkenverordening
en de daarbij horende
Uitvoeringsverordening en
Gedelegeerde verordening, die van toepassing zijn
vanaf 1 oktober 2017.
Dit webinar biedt u de
unieke gelegenheid om
tijdens uw lunchpauze
online
te
worden
bijgepraat over de laatste
jurisprudentie op het
gebied
van
het
intellectuele
eigendom.
Prof. mr. Th.C.J.A. van
Engelen praat u in één uur
‘live’ bij waarbij u tevens gelegenheid heeft om via de
chat vragen te stellen. Na afloop bent u weer helemaal
‘up to date’. Inclusief cursusmateriaal.
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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, IE-vermogensrecht, IE-handhaving en IE
& Internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en
bevoegde rechter).
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”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
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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.
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.

BOEK9 PUBLICATIES
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inbreuk ex art. 5a Hnw (opnemen merk in
handelsnaam): ook dit vereist verwarringsgevaar.
Onvoldoende onderbouwd dat gebruik domeinnaam
webcam-sex.nl onrechtmatige daad oplevert: volgens
HR Artiestenverloningen (IEPT20151211) is gebruik
van een beschrijvende aanduiding - ook als deze
verwarringwekkend is - alleen onrechtmatig in geval
van bijkomende omstandigheden. Ook geen inbreuk ex
art. 5 Hnw op handelsnaam webcamsex.nl: weliswaar
biedt deze bepaling ook bescherming aan beschrijvende
handelsnamen en is handelsnaam webcam-sex.nl
verwarringwekkend, maar ook hier zijn bijkomende
omstandigheden vereist om verbod te rechtvaardigen.
Handelsnaamrecht
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Kwantum maakt geen inbreuk op ‘Eames’-stoelen
IEPT20171213, Rb Den Haag, Kwantum v Vitra
Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Vitra kan in
Nederland noch in België aanspraak maken op
auteursrechtelijke bescherming DSW stoelen: Vitra kan
geen beroep doen op het Unieverdrag, de
Vriendschapsverdragen, de duurrichtlijn en het Sony v
Falcon arrest en de Berner Conventie. Geen sprake van
slaafse nabootsing: DSW onvoldoende eigen gezicht op
markt toen Kwantum in 2014 de Paris-stoel op de
markt bracht.
(Met dank aan Charlotte Garnitsch en Margot van
Gerwen, Taylor Wessing)
Merkenrecht
Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van
Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen
IEPT20171206, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v
Goeiemode
Merkenrecht. Procesrecht. Inbreukverbod op Unie- en
Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis
toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet
onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde ex art.
1019h veroordeeld in volledige proceskosten (€
7.184,63): proceskostenoverzicht is bij exploot
betekend en daarmee aan de niet-verschenen gedaagde
kenbaar gemaakt.
(Met dank aan Reindert van der Zaal, Nanette Janssen
en Quirine Koburg, Kennedy Van der Laan)
Geen inbreuk op beeldmerk en handelsnaam
webcamsex.nl door gebruik webcam-sex.nl
IEPT20171208, Rb Noord-Nederland, PKM v E
Entertainment
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad.
Geen inbreuk op beeldmerk webcamsex.nl door
gebruik teken webcam-seks.nl: door visuele verschillen
is geen sprake van verwarringsgevaar. Ook geen

Inbreuk op handelsnaam Restaurant de Betuwe door
gebruik handelsnaam Wegrestaurant Betuwe (A15)
IEPT20171204, Rb Gelderland, Restaurant De
Betuwe v Wegrestaurant Betuwe
Handelsnaamrecht.
Gedaagde
dient
gebruik
handelsnamen
‘Wegrestaurant
Betuwe’,
‘Wegrestaurant Betuwe A15’ of enige andere
handelsnaam met het woord ‘Betuwe' te staken wegens
inbreuk op oudere handelsnaam ‘Restaurant De
Betuwe’: grote mate van overeenstemming nu
dominerende en kenmerkende delen van de
handelsnamen - te weten 'Restaurant' en `Betuwe' identiek zijn, woorden `weg', 'A15' en 'de' zijn niet van
doorslaggevende betekenis, 'Restaurant' en `Betuwe'
zijn weliswaar beschrijvende aanduidingen maar de
handelsnaam heeft door gebruik sinds 1983
onderscheidend vermogen verkregen, aard van de
ondernemingen is zeer nauw verwant nu beiden
restaurant exploiteren, deze restaurants zijn bovendien
op relatief korte afstand van elkaar zijn gevestigd.
(Met dank aan Johan Thielen, Bierman Advocaten)
Octrooirecht
Op basis van een einde-procedure-bericht kan geen
ABC verkregen worden
IEPT20171207, HvJEU, Merck Sharp & Dohme
Octrooirecht. ABC. Artikel 3 onder b van de ABCverordening moet in die zin worden uitgelegd dat een
einde- procedure-bericht, opgesteld vóór het vervallen
van het basisoctrooi, niet aan een VHB gelijkgesteld
kan worden en er op basis van een einde-procedurebericht geen ABC verkregen kan worden. Het feit dat
er op de datum van de aanvraag van een ABC geen
VHB is afgegeven is geen gebrek dat overeenkomstig
artikel 10 lid 3 ABC-verordening kan worden hersteld.
Procesrecht
Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van
Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen
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IEPT20171206, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v
Goeiemode
Merkenrecht. Procesrecht. Inbreukverbod op Unie- en
Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis
toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet
onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde ex art.
1019h veroordeeld in volledige proceskosten (€
7.184,63): proceskostenoverzicht is bij exploot
betekend en daarmee aan de niet-verschenen gedaagde
kenbaar gemaakt.
(Met dank aan Reindert van der Zaal, Nanette Janssen
en Quirine Koburg, Kennedy Van der Laan)
Comparitie op langere termijn ingepland als
alternatief voor aanhouding
IEPT20171101, Rb Den Haag, TomTom v MKB
Ondernemers
Procesrecht. Geen aanhouding van hoofdzaak over
merk- en handelsnaaminbreuk in afwachting van
eindvonnis over beëindiging overeenkomst: in zoverre
sprake van dezelfde rechtsvraag dat in onderhavige
zaak mede bepalend is of die overeenkomst nog
voortduurt, om praktische en proceseconomische
redenen wordt niet tot aanhouding overgegaan. In
plaats hiervan wordt comparitie gelast die niet vóór
tweede kwartaal 2018 wordt ingepland: verwachting is
dat eindbeslissing over beëindiging overeenkomst dan
zal zijn genomen.
Overig
€
566.912
schadevergoeding
voor
levering
RollerCoaster Tycoon-games zonder licentie
IEPT20171206, Rb Den Haag, Atari v MSL
Procesrecht.
Overeenkomsten.
Schade.
Atari
gerechtigd om voor zichzelf als licentiehoudster en
namens auteursrechthebbende [A] op te treden: [A]
heeft procesvolmacht aan Atari verleend en Atari heeft
positie als licentiehoudster bevestigd met verklaring
[A] en zijn agent. (sub)licentie- en distributie
overeenkomst tussen Atari en MSL geëindigd op 22
december 2010: in Addendum van 22 december 2008
overeengekomen dat afspraken gelden voor periode van
24 maanden. Ook als sprake zou zijn van
duurovereenkomst kan niet worden geoordeeld dat
overeenkomst op zelfde voet als overeengekomen in
Addendum 2008 kon worden voortgezet: blijkens op
ovk betrekking hebbende documenten blijkt dat
licentievoorwaarden steeds opnieuw overeengekomen
werden voor bepaalde periode. MSL heeft inbreuk
gemaakt op IE-rechten [A] en Atari. Schadevergoeding
bestaande uit gederfde winst van € 566.912 voor
levering RollerCoaster Tycoon-games in 2013 – 2015
zonder
licentie.
Zaak
verwezen
naar
schadestaatprocedure m.b.t. gestelde bestellingen van
cd-roms bij derden: niet uit te sluiten dat andere
inbreukmakende producten zijn verkocht.
(Met dank aan Gregor Vos, Sjo Anne Hoogcarspel en
Inge Naves, Brinkhof)
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Max Verstappen heeft gelet op aangeboden
vergoeding geen redelijk belang om zich tegen
openbaarmaking van zijn portret in over hem
geschreven boek te verzetten
IEPT20171206, Rb Amsterdam, Mavic v Karakter
Uitgevers
Portretrecht. Niet in geschil dat op voorkant en in
fotokatern van boek over Max Verstappen gebruikte
foto’s van Verstappen zonder helm zijn portret
weergeven. Ook foto’s van Verstappen mét helm
betreffen zijn portret: Verstappen is aan de hand van
identificerende factoren als zijn racetenue, auto en
silhouet duidelijk herkenbaar. Verstappen heeft
ondanks verzilverbare populariteit echter geen redelijke
belang in de zin van art. 21 auteurswet om zich tegen
openbaarmaking van zijn portret te verzetten:
onvoldoende betwist dat de aangeboden vergoeding
van 10% van de netto-opbrengst redelijk is gelet op
omstandigheid dat het boek tevens algemene
nieuwswaarde heeft, de foto’s slechts beperkt en ter
ondersteuning van het verhaal zijn gebruikt, en de
foto’s al eerder in de media zijn verschenen.
Uitlatingen dat oud-voorzitter YPFDJ de spil is van
Eritrese inlichtingendienst niet onrechtmatig
IEPT20171212, Hof Amsterdam, Uitlatingen in
Radioprogramma
Publicatie. Uitlatingen dat de oud-voorzitter van
YPFDJ de spil is van de inlichtingendienst van Eritrea
niet onrechtmatig: beweringen voldoende feitelijk
onderbouwd, aard van het medium legt minder
genuanceerde uitlatingen in de hand, appellant
onvoldoende aannemelijk gemaakt dat uitlatingen
schadelijke gevolgen voor hem hebben, het kan de
hoogleraar niet verweten worden zij geen hoor en
wederhoor heeft toegepast, maar BNR.
BERICHTEN
Artikelen en opinies
B9 15211. Autoriteit Persoonsgegevens geeft groen
licht voor verwerking persoonsgegevens door Dutch
FilmWorks
“Uit het persbericht: “De Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) heeft de voorgenomen verwerking van
persoonsgegevens door Dutch FilmWorks B.V. (DFW)
rechtmatig verklaard. DFW heeft voldoende
waarborgen getroffen voor een behoorlijke en
zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens.
Dat betekent dat DFW groen licht heeft van de AP om
persoonsgegevens, zoals IP-adressen, te verzamelen
van mensen die downloaden uit illegale bronnen. [...]
DFW, een Nederlandse filmdistributeur, heeft bij de
AP het voornemen gemeld om IP-adressen te
verwerken van mensen die auteursrechtelijk
beschermde titels uploaden via bittorrent netwerken,
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zonder dat ze dat wettelijk mogen. Het doel van de
gegevensverwerking is om inbreuk op auteursrechten
tegen te gaan.”
B9 15212. Erwin Angad-Gaur: Reflecties in Sena
Performers Magazine (4, 2017)
“Eind oktober stond het nieuwe kabinet op de treden
rondom de koning. Het regeerakkoord verscheen
enkele weken eerder, na lange onderhandelingen, onder
het motto ‘Vertrouwen in de toekomst’. Maar hoeveel
garanties voor die toekomst biedt het nieuwe kabinet de
muzieken de cultuursector? Veel blijft nog onduidelijk.
[...]
In tegenstelling tot de verwachtingen, mede gewekt
door de lange (in)formatieperiode, is het regeerakkoord
verre van volledig en worden vele punten van beleid
opengelaten. De ruimte voor ministers en
staatssecretarissen om eigen beleid te creëren ligt
daarmee open. Dat hoeft geen slechte zaak te zijn, maar
het maakt het geven van een oordeel over hoe dit
kabinet voor de cultuur- en de muziekwereld uit gaat
pakken moeilijk”
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B9 15216. CvTA: Openbaarmaking advies aan Buma
Stemra van 28 september 2017
CvTA 14 decmeber 2017, Openbaarmaking advies aan
Buma Stemra van 28 september 2017
Op 28 september 2017 heeft het College n.a.v. een in
opdracht van Buma Stemra uitgevoerd onderzoek haar
geadviseerd een nader onderzoek te laten uitvoeren en
haar uitgenodigd om voor 1 november gezamenlijk met
het College een opdracht te formuleren.
[...]
Op 1 december heeft het College het volgende
besloten: (1) het bezwaar tegen het advies nietontvankelijk te verklaren en (2) het bezwaar tegen het
besluit tot openbaarmaking van het advies ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met
dien verstande dat enkele passages onleesbaar zijn
gemaakt. Ten aanzien van dit besluit op bezwaar staat
beroep open.

B9 15213. Bas Kist (Chiever), Volkskrant 12-12-2017:
Max Verstappen verliest strijd om boek
“Het boek Max, een biografie over coureur Max
Verstappen van van uitgeverij Karakter, hoeft niet uit
de handel te worden genomen. Dat heeft de rechtbank
van Amsterdam bepaald. Verstappen had de zaak
aangespannen, omdat hij meende dat Karakter inbreuk
op zijn portretrecht had gemaakt, door zonder
toestemming foto's van hem te gebruiken. Het aanbod
van de uitgever om hem 10 procent van de opbrengst te
geven, was volgens Verstappen een fooi. [...]
Volgens de rechter is de aangeboden 10 procent in dit
geval echter een redelijke vergoeding. Daarbij speelt
een rol dat het boek geen puur commercieel project is,
maar ook als doel heeft het publiek te informeren.
Bovendien is slechts een beperkt aantal foto's gebruikt,
zijn deze foto's al eerder in andere media verschenen en
zijn ze in dit geval vooral ondersteunend voor de
inhoud.”
B9 15215. Bas Kist (Chiever), Knullige Chinese nepAdidas
“Adidas heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de
Europese merkregistratie van een zekere Xiangqun
Zhang. Volgens het Europese merkenbureau lijkt het
kledingmerk van de Chinees teveel op het bekende
adidas-merk. […] De uitspraak in deze kwestie werd
gedaan op 6 december 2017, precies de dag waarop de
Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom WIPO
bekend maakte dat dankzij ‘innovators’ het aantal
wereldwijde patent- en merkregistraties in 2016 weer
enorm is gegroeid en dat we dat vooral aan China te
danken hebben. Nu maar hopen dat het bij al die
nieuwe Chinese merken en patenten om wat
innovatiever materiaal gaat dan wat Zhang hier laat
zien.”
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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

www.abcor.nl
www.aippi.nl
www.akd.nl
www.aomb.nl
www.arnold-siedsma.com
www.barentskrans.nl
www.bingh.com
www.twobirds.com
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.hgf.com
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.nloshieldmark.eu
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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