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VACATURES & ADVERTENTIES
Boek9.nl
jurisprudentie
webinar (6 maart 2017) - €
75 per punt
De eerste sessie van 2017
vindt plaats op maandag 6
maart a.s. In één uur tijd
worden de jurisprudentiehighlights van de afgelopen
zes weken (medio december
2016 - februari 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.
Wij zoeken een slimme,
gedreven advocaat in spé of
gevorderde
advocaatstagiaire (M/V) met een
gezonde nieuwsgierigheid
naar
de
wereld
om
hem/haar heen. Je bepaalt
je positie na een gedegen
analyse. Je beleeft plezier aan het meedenken met de
cliënt. Je gaat gemakkelijk met mensen om en hebt een
positieve instelling. Je participeert graag actief in het
vakgebied. Je beschikt over een sterk analytisch
vermogen en een je kunt helder formuleren. Vanwege
onze internationale praktijk zeker ook in de Engelse
taal. Verder zijn we een klein kantoor met een
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gezellige, open sfeer, zonder prima donna’s. Dat willen
we graag zo houden.
Als juridisch assistent ben je
werkzaam in een team van
maximaal 5 personen onder
leiding
van
een
merkenadviseur.
Collegialiteit onderling is
dus
essentieel.
De
werkzaamheden bestaan uit
diverse
administratieve
taken zoals het voorbereiden
van de rapportages van onze adviseurs, het verzorgen
van correspondentie, het bewaken van termijnen, het
uitvoeren van aanvragen bij de officiële instanties en
het onderhouden van contacten met (potentiële)
klanten. Als juridisch assistent zul je uiteindelijk een
grote mate van zelfstandigheid ontwikkelen.
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
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.
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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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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Geen uitzondering voor kabeldoorgifte van werken op
zenders met openbaredienstverplichting
IEPT20170301, HvJEU, ITV v TVCatchup
Auteursrecht. Nationaal voorschrift dat stelt dat geen
sprake is van auteursrechtinbreuk bij rechtstreekse
wederdoorgifte per kabel, daaronder begrepen in
voorkomend geval via internet, van werken die worden
uitgezonden
op
televisiezenders
waarop
openbaredienstverplichtingen rusten en in het gebied
van de oorspronkelijke uitzending in strijd met artikel 9
Auteursrechtrichtlijn.
Merkenrecht
Begripsmatige overeenstemming tussen merk
‘HEKSENKAAS’
en
teken
‘WITTE
WIEVENKAAS’
IEPT20170228, Hof Den Haag, Levola v FFF
Merkenrecht.
Verwarringsgevaar
tussen
Beneluxwoordmerk ‘HEKSENKAAS’ en (aanvragen
voor) Benelux woordmerk, woord-/beeldmerk en
verpakkingsbeeldmerk ‘WITTE WIEVENKAAS’:
begripsmatige overeenstemming tussen dominante
bestanddelen ‘HEKSEN’ en ‘WITTE WIEVEN’ beide zijn immers bovennatuurlijke magische
vrouwelijke verschijningen met een negatieve
connotatie en geringe mate van sprake van visuele en
auditieve overeenstemming tussen merk en teken
vanwege het in beide tekens voorkomende elementen
KAAS en daarvoor de lettercombinatie -EN.
Soortgelijke waren.
(Met dank aan Josine van den Berg en Allard
Ringnalda, KLOS c.s. Advocaten)
Publicatie
Uitgever niet verantwoordelijk voor zoekresultaten
zoekmachine
IEPT20170207, Hof Amsterdam, Erdee
Publicatie
–
Persoonsgegevens.
Artikel
in
Reformatorisch Dagblad over conflict tussen
geïntimeerde en enkele boeren niet onrechtmatig: de
geuite beschuldigingen vinden genoeg steun in het
feiten materiaal, geïntimeerde en zijn vader gelden
binnen de lezerskring van het Reformatorisch Dagblad
als public figures en Erdee heeft voldoende wederhoor
geboden. Vonnis rechtbank - voor zover Erdee werd
bevolen de exploitant van zoekmachine te verzoeken
het artikel onvindbaar te maken - vernietigd: voor de
verwerking van de persoonsgegevens in de zin van
artikel 9 richtlijn 95/46/EG is Erdee niet
verantwoordelijk.
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Procesrecht - IPR
B9 14858. A-G over rechtsgevolg beslissingen m.b.t.
nevenvorderingen tegen verschillende verweersters
IPR. Modelrecht.” 1) Artikel 79, lid 1, van verordening
(EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001
betreffende gemeenschapsmodellen, gelezen in
samenhang met artikel 6, punt 1, van verordening (EG)
nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat
beslissingen van een nationale rechter jegens twee
verweersters die in twee verschillende lidstaten zijn
gevestigd, naar aanleiding van nevenvorderingen bij
een inbreukvordering, zoals vorderingen tot
schadevergoeding, tot vernietiging of terugroeping van
de inbreukmakende producten, tot vergoeding van de
advocatenkosten of ook tot publicatie van de uitspraak,
rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van
de Europese Unie.
2) Artikel 89, lid 1, onder d), van verordening nr.
6/2002 moet aldus worden uitgelegd dat het begrip
‚andere sancties’ verwijst naar vorderingen als de
vordering tot vernietiging van de inbreukmakende
producten, tot terugroeping van die producten alsmede
tot publicatie van de uitspraak. De vorderingen tot
schadevergoeding,
tot
het
verkrijgen
van
boekhoudkundige informatie van de onderneming en
tot vergoeding van de advocatenkosten vallen evenwel
niet onder dit begrip. […]”
BERICHTEN
Kamerstukken
B9 14860. Beantwoording Kamervragen over situatie
bij het Europees octrooibureau
Staatssecretaris van Dam (EZ) stuurt de Tweede
Kamer zijn reactie op de Kamervragen over de situatie
bij het Europees octrooibureau.
“[...]
De leden van de VVD vragen hoe de Staatssecretaris
het EOB zal blijven aanspreken op zijn
verantwoordelijkheid en hoe hij deze goede
voornemens wil realiseren, rekening houdend met de
reputatie van het Nederlandse vestigingsklimaat en met
de uitspraak van de Hoge Raad op 20 januari 2017 dat
het EOB, als internationale organisatie in Nederland,
onschendbaar is? Wat kan de staatssecretaris doen
vanuit de Nederlandse rol als goed gastheer en wat kan
beter via de Raad van Bestuur van de Europese
octrooiorganisatie worden geregeld?
De Regering hecht sterk aan het behouden van een
goed vestigingsklimaat voor internationale organisaties
in Nederland en draagt daar actief aan bij met een
evenwichtig pakket aan voorwaarden en faciliteiten, dat
zo nodig ook in rechte wordt verdedigd. De
Nederlandse voeging in de procedure voor de Hoge
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Raad, waarbij immuniteit van de Europese
Octrooiorganisatie ter discussie stond, moet in dat licht
worden gezien. Ook is de regering op structurele basis
in gesprek met de in Nederland gevestigde
internationale organisaties. Dat laatste biedt ook de
gelegenheid om de Nederlandse wensen en zorgen met
betrekking tot het sociaal klimaat ter sprake te brengen.
Daarnaast is Nederland een actief lid van de Europese
Octrooiorganisatie en onderneemt het in dat kader
zowel formeel als informeel de nodige activiteiten om
de sociale situatie te verbeteren. Gegeven de positie
van het EOB als internationale organisatie, ligt daar
ook het zwaartepunt van de Nederlandse
bemoeienissen.”
Agenda
B9 14853. Boek9.nl jurisprudentie webinar (6 maart
2017) - € 75 per punt
De eerste sessie van 2017 vindt plaats op maandag 6
maart a.s. In één uur tijd worden de jurisprudentiehighlights van de afgelopen zes weken (medio
december 2016 - februari 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:
IEPT20160616, HvJEU, Universal Music
IEPT20170118, HvJEU, New Wave v Alltoys
IEPT20161221, HvJEU, Länsförsäkringar v Matek
IEPT20161221, HvJEU, Tele2 Sverige
IEPT20170120, HR, ACI v Thuiskopie
IEPT20170125, HvJEU, Stowarzyszenie
IEPT20170208, HvJEU, Carrefour v ITM
IEPT20170216, HvJEU, Brandconcern v Scooters
India
B9 14855. Oranjeborrel INTA Barcelona 2017
Chiever bericht: “Je kunt er maar beter vroeg bij zijn.
Tijdens de INTA 2017 in Barcelona (20-24 mei)
organiseert Chiever uiteraard weer de traditionele
Oranjeborrel ®. Het recept is bekend: een informele
borrel op de eerste zaterdag van de INTA, 20 mei. Start
17.00 uur - Einde onbekend. De locatie wordt zo snel
mogelijk bekend gemaakt. Uitgenodigd is iedereen die
werkzaam is in de IE, vrienden en vijanden,
concurrenten en collega’s, advocaten en gemachtigden,
dames en heren. Er is slechts 1 basisvereiste: de
deelnemers moeten in het bezit zijn van een Nederlands
paspoort. Wij hopen weer op een grote opkomst. Als
je/u vermoedt dat je/u erbij bent, stuur dan graag een
mail aan oranjeborrel@chiever.com. Dan hebben wij
enig idee op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
Verder stellen wij het zeer op prijs als dit bericht verder
verspreid wordt onder potentiele (Nederlandse) gasten.
Hopelijk tot de 20ste mei in Barcelona!”
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Personalia
B9 14854. DLA Piper versterkt zich met biotech
specialist Johan Renes
Uit het persbericht: “DLA Piper heeft Johan Renes
benoemd tot partner in haar Intellectual Property &
Technology (IPT) praktijk in Amsterdam. Renes
versterkt het kantoor per 1 maart 2017 en is afkomstig
van JPWaVE, een adviesbureau in de life sciences
sector. Daarvoor was hij werkzaam bij Akzo Nobel en
Vereenigde Octrooibureaux. Renes is Europees octrooigemachtigde en is gespecialiseerd in strategisch advies
in de life sciences en de biotech sector. Hij heeft
uitgebreide
ervaring
op
het
gebied
van
octrooiprocedures, IP portfolio management en
financiering en IPO's van biotech bedrijven.”
Artikelen en opinies
B9 14850. Abcor: Max Verstappen tonnen schade?
Theo-Willem van Leeuwen, Merkenbureau Abcor:
“Inhaken op de actualiteit met een parodie klinkt
aantrekkelijk, maar mag dit? Is het voldoende als je een
look-a-like gebruikt om geen claim aan je broek te
krijgen als je een BN-er parodieert? En als de BN-er
toch stappen onderneemt, hoe hoog kan de
schadevergoeding dan zijn? De parodie van supermarkt
Picnic op de nieuwe commercial van Jumbo met Max
Verstappen, lijkt wat uit de bocht te vliegen. Jumbo is
een van de sponsors van Max Verstappen. In de nieuwe
commercials van de supermarktketen vervult Max de
rol van boodschappen bezorger. In zijn Formule 1 auto
scheurt hij van de ene naar de andere klant om de
online bestelde boodschappen razendsnel af te leveren.
Nog geen dag na de lancering van de commercial komt
de online supermarkt Picnic met een parodie. We zien
een dubbelganger van Max in een Red Bull overall
rustig rond rijden in een bezorgbusje. Na een korte
pitstop (waarbij de boodschappen worden bezorgd),
vervolgt Max zijn weg door Amersfoort. Volgens het
management van Picnic een ludiek filmpje. Het
management van Max Verstappen kan de grap niet
waarderen en stelt dat de commercial inbreuk maakt op
het imago van Verstappen. De commercial wordt
offline gehaald. Afgelopen maand lijkt deze rel alsnog
een vervolg te krijgen. Het management van Max
Verstappen wenst 350.000 euro schadevergoeding te
krijgen. Heeft Max een punt?”
Nieuws
B9 14859. Uitslag Chiever Letterquiz 2016
De uitslag van de Chiever Letter Quiz 2016 is bekend.
Lees hem hier.
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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
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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