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VACATURES & ADVERTENTIES
Vanaf heden is de volledig
geactualiseerde
4e
herziene druk van het
handboek IE-Beginselen
bij Boek9.nl te koop. In
689 pagina’s zijn de
ontwikkelingen op het
gebied van de intellectuele
eigendom tot 1 januari
2019 verwerkt, waaronder
de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en de relevante
IE-uitspraken van Hof van Justitie en Hoge Raad uit
2018, zoals Louboutin v Van Haren over het rode
zoolmerk van Louboutin, Kitkat over inburgering van
een merk en Levola v Smilde over auteursrecht op
smaak.
Meer informatie over IE-Beginselen

Voor
onze
sectie
Intellectual Property &
Information Technology
(IP & IT) zijn wij op
zoek
naar
een
merkengemachtigde met
enige ervaring. Is voor
jou verstand van zaken
ook meer dan juridische
kennis? Ben je een aanpakker, maar vind je het ook
leuk je inhoudelijk te verdiepen? Dan maken wij graag
kennis met jou.
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In
deze
IE-update
worden
de
ontwikkelingen binnen
het
intellectuele
eigendomsrecht van het
vierde kwartaal
van
2018 besproken door
Dick
van
Engelen
(hoogleraar Maastricht
University
en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en
is gericht
op
IE-advocaten, octrooien
merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met
een academische vooropleiding. De webinar duurt 1
uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De
webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te
volgen wanneer het ú uitkomt. Bestellen.

Je hebt een voltooide
opleiding
Nederlands
Recht en je hebt het
BBMM
beroepsexamen
met goed gevolg afgelegd.
Je hebt minimaal drie jaar
werkervaring als merkenen modellengemachtigde
en bent toe aan je volgende
stap. Je hebt een klantgerichte en commerciële
houding. Naast het Nederlands heb je een uitstekende
kennis van de Engelse taal en bij voorkeur ten minste
een passieve kennis van de Duitse en Franse taal. Je
bent nauwkeurig en kunt zelfstandig werken. Je durft
verantwoordelijkheid te nemen en je bent zeker ook een
teamspeler.
Masterstudenten met een
interesse in het IE recht,
opgelet! Op vrijdag 5
april 2019 organiseert
Hogan Lovells weer de
IP Challenge. De IP
Challenge is een business
course
waarbij
masterstudenten
met
interesse in het intellectueel eigendomsrecht kennis
kunnen maken met Hogan Lovells. Nieuwsgierig? Ga
dan de uitdaging aan en maak kans op een
werkstudentschap op onze IP-afdeling én een geheel
verzorgd weekend voor 2 personen naar Londen!
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Onze
nieuwe
wettenbundels zijn uit!
Bestel nu de volgende
bundels: Wettenbundel
Intellectuele Eigendom
2019. Deze bevat een
selectie van IE-wetten, verdragen
en
verordeningen, waaronder
de Wet bescherming
bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is
getreden) Wettenbundel Merken- en Modellenrecht
2019. Deze bevat de meest relevante merken- en
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)
Wettenbundel Octrooirecht 2019. Deze bevat de
meest relevante octrooiwetten, -verdragen, verordeningen en -reglementen.
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naar wetsartikelen en IEPT-rechtspraak. Tevens krijgt
u toegang tot de per deelonderwerp gerubriceerde
uitspraken, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor
merken of handelsnamen, wel of geen inbreuk voor
octrooien, wel of geen auteursrechtelijk beschermd
werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid
en wel of geen volledige proceskostenveroordeling.
Vanuit de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt
gelinkt naar de desbetreffende pagina’s in de online
handboeken IE-Beginselen en IE-Goederenrecht.
BOEK9 PUBLICATIES

Helemaal op de hoogte
zijn van de nieuwe Wet
bescherming
bedrijfsgeheimen? Bestel
dan het boek Wet
Bescherming
Bedrijfsgeheimen uit de
serie
IE-Parlementaire
Geschiedenis.
Dit boek bevat de
parlementaire stukken die horen bij de op 23 oktober
2018 in werking getreden Wet bescherming
bedrijfsgeheimen, inclusief een selectie van de stukken
die horen bij de totstandkoming van de Richtlijn
bedrijfsgeheimen. Met de Wet bescherming
bedrijfsgeheimen is de richtlijn geïmplementeerd en
zijn onder meer de artikelen 1019ia-e Rv
geïntroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt
een artikelsgewijze behandeling.
In het artikelsgewijze deel vindt u per artikel de
totstandkomingsgeschiedenis vanaf het voorstel
Richtlijn bedrijfsgeheimen tot het uiteindelijke artikel
in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
Bestel het boek hier. Meer informatie.
Met
een Boek9+
webabonnement heeft u
toegang tot de op Boek9
gepubliceerde IEPTversies van uitspraken en
de
per
kwartaal
geactualiseerde digitale
webboeken van bij Boek9
uitgegeven publicaties,
voorzien van hyperlinks
© Uitgeverij Boek9 B.V.
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht
Teken
“Bincx”
maakt
merkinbreuk/handelsnaaminbreuk
op
“Binx
Smartility”
IEPT20190304, Rb Gelderland, Binx Smartility v
Bincx
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Inbreuk BINCX
maakt geen inbreuk op Benelux-woordmerk “BINX
Smartility” “sub a”: teken en woordmerk niet exact
gelijk, teken en woordmerk niet gebruikt voor dezelfde
waren of diensten (utiliteitsbouw agrarische en
industriële sector v utiliteitsbouw maatschappelijke
projecten). Wel inbreuk “sub b”: auditieve
overeenstemming door exact dezelfde uitspraak,
visueel verschillen teken en woordmerk vrijwel niet,
toevoeging “Smartility” maakt dit niet anders doordat
consument meer aandacht voor begingedeelte van merk
heeft dan einde en omdat dit element deels
beschrijvend is voor de diensten door samenvoeging
“Smart” en “utility”, sprake van overeenstemmende
totaalindruk die leidt tot verwarringsgevaar.
Handelsnaam “Bincx” maakt inbreuk op handelsnaam
“Binx Smartility”: Binx Smartility voerde handelsnaam
eerder en slechts geringe afwijking handelsnamen,
handelsnamen niet louter beschrijvend voor
utiliteitsbouw, aard ondernemingen nauw verwant door
aanbieden van zelfde soort diensten (bouw van
projecten
zonder
woonbestemming
in
de
maatschappelijke, agrarische en industriële sector,
partijen gevestigd en actief in zelfde geografische
gebied (midden Nederland) en via internet actief in heel
Nederland,
verwarringsgevaar,
nu
beide
ondernemingen zijn gevestigd in Gelderland en zij
beiden in vaktijdschrift Cobouw genoemd zijn als
zijnde opdrachtgever van zelfde soort bouwprojecten,
aanzienlijke
gelijkenis
logo’s
en
auditieve
overeenstemming handelsnamen speelt ook een rol.
(Met dank aan Dmitry Grobokopatel, JPR Advocaten)
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conclusies. Volgconclusie 16 inventief ten opzichte van
Batibouw-paneel: brochure bevat geen pointer in de
richting van een blijvend verbogen lip die de panelen
niet alleen dicht trekt, maar ook continu dichthoudt, dit
was ook geen algemene vakkennis gemiddelde
vakman, indien dat wel het geval zou zijn, zal vakman
niet verwachten dat die oplossing geschikt zou zijn
voor toepassing in panelen met kern van HDF of MDF.
Conclusie 16 ook inventief ten opzichte van Batibouwpaneel gecombineerd met US 422: US 422 openbaart
niet deelmaatregel (f). Deelmaatregel “voor de
vervaardiging van vloerpanelen volgens een van de
conclusies 1 t/m 20” moet worden uitgelegd dat de
werkwijze daadwerkelijk wordt toegepast voor
vervaardiging van vloerpanelen volgens een van deze
conclusies. Werkwijzeconclusies 23-25 niet-inventief:
zijn voor vervaardiging panelen volgens conclusies die
niet nieuw zijn en JP 207 bevat alle
werkwijzemaatregelen
van
conclusies
23-25.
Werkwijze
conclusie
26
niet-inventief:
niet
weersproken. Werkwijzeconclusies volgens tweede
hulpverzoek dat maatregelen volgens conclusie 16
toevoegt geldig: aangezien conclusie 16 inventief is
geacht niet voor de hand liggend om vloerpaneel
volgens 2e hulpverzoek geclaimde werkwijze te
vervaardigen.
(Met dank aan: Jaap Bremer en Marleen van den
Horst, BarentsKrans en Leo Jessen, V.O.)
Onrechtmatige daad
Uitlatingen over “foute vastgoedbazen” op website en
facebookpagina niet onrechtmatig
IEPT20190122, Rb Limburg, Metroprop v SP
Onrechtmatige daad. Uitlatingen over “foute
vastgoedbazen” met daarbij volledige naam en
verkiezingsposter van eiser op website en
facebookpagina niet onrechtmatig: eiser dient als
publiek figuur ten behoeve van het publieke en
politieke debat meer te dulden en steun in
feitenmateriaal.

Octrooirecht

Publicatie

Volgconclusie 16 van octrooi voor kliklaminaat
inventief
IEPT20190305, Hof Den Haag, Unilin v I4F
Octrooirecht. Geen toegevoegde materie ten opzichte
van WO 834: niet in EP 341 overgenomen zinsnede
“which are formed more particularly by the
aforementioned locking means (6)” is optioneel en
geldt niet als beperkend voor beschermingsomvang
conclusie 1. Conclusie 1 EP 341 niet nieuw: geen
openbaar voorgebruik door Unilin, wel openbaar
voorgebruik door Tropica-panelen. Volgconclusies 211, 13, 15 en 20-22 volledig geopenbaard door
Tropica-panelen. Conclusies 14, 18 en 19 nietinventief: vakman zou vanuit Tropica-panelen via bijv.
Batibouw-brochure komen tot maatregelen van deze

Geen causaal verband tussen boek en online
uitlatingen over sektarische organisaties en gestelde
schade
IEPT20181121, Rb Amsterdam, BTSW Consultancy
Publicatie. Geen causaal verband tussen het door
gedaagde plaatsen van een tweet waarin verwezen
wordt naar het boek over sektarische organisaties en het
artikel van De Telegraaf, waarin de BTSW wordt
beschuldigd van sektarisme, en de gestelde schade: De
Telegraaf heeft haar berichtgeving niet enkel gebaseerd
op het boek maar ook andere bronnen en het boek is
door de verdere ophef in de media rondom de
vermeende belangenverstrengeling met de KNVB een
beperkt onderdeel van de kritiek rondom BTSW
geworden.
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Overige
B9 15674. Kan de rechter als de Commissie de
wijziging van een productdossier heeft goedgekeurd
beslissen dat hij geen uitspraak hoeft te doen?
Zaak C-785/18, GAEC Jeanningros. Prejudiciële
vraag Conseil d'État – Frankrijk: “Dienen artikel 53
van verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en
levensmiddelen, artikel 6 van gedelegeerde verordening
(EU) nr. 664/201[4] van de Commissie van 18
december 2013 tot aanvulling van verordening (EU) nr.
1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de vaststelling van de symbolen van de
Unie voor beschermde oorsprongsbenamingen,
beschermde
geografische
aanduidingen
en
gegarandeerde traditionele specialiteiten en betreffende
bepaalde voorschriften inzake het betrekken, bepaalde
procedurebepalingen
en
bepaalde
aanvullende
overgangsregels,
en
artikel
10
van
uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de
Commissie
van
13
juni
2014
houdende
uitvoeringsbepalingen van verordening (EU) nr.
1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad, in
samenhang met artikel 47 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, aldus te worden
uitgelegd dat, in het specifieke geval dat de Europese
Commissie de aanvraag van de nationale autoriteiten
van een lidstaat tot wijziging van het productdossier
van een benaming en tot registratie van de
gecontroleerde oorsprongsbenaming heeft toegewezen
hoewel die aanvraag nog het voorwerp uitmaakt van
een beroep voor de nationale rechterlijke instanties van
die lidstaat, deze instanties kunnen beslissen dat er
geen reden meer is om uitspraak te doen over het voor
hen aanhangige geschil, dan wel of zij, gelet op de
gevolgen van een eventuele nietigverklaring van de
bestreden handeling voor de geldigheid van de
registratie door de Europese Commissie, zich dienen uit
te spreken over de wettigheid van die handeling van de
nationale autoriteiten?”
BERICHTEN
Nieuws
B9 15677. EP&C neemt organisatie Oranjeborrel op
zich
EP&C bericht: "EP&C organiseert Oranjeborrel INTA
Boston 2019
Sinterklaasavond, de Elfstedentocht, haring happen
en… het aftrappen van de INTA met de Oranjeborrel.
Allemaal typisch Nederlandse tradities waar we trots
op mogen zijn en die we in ere moeten houden. Zeker
nu Chiever, na 20 jaar organisatie van de borrel, vroeg
om het stokje over te nemen. EP&C wil deze mooie
traditie in stand houden. Daarom nodigen we jullie van
© Uitgeverij Boek9 B.V.
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harte uit op 18 mei, van 17:00 uur tot laat. De locatie
maken we zo snel mogelijk bekend.
B9 15676. Handouts IE Symposium Zeist 2019
AIPPI bericht: "Graag maken wij u erop attent dat de
handouts van de presentaties van het IE Symposium dat
gisteren werd gehouden te vinden zijn op de AIPPI
website.
Van
het
debat
over
Octrooibeschermingsomvang
zijn
tevens
de
pleitnotities van beide debaters gepubliceerd."
B9 15671. Het aantal Nederlandse octrooiaanvragen
bij Europees Octrooibureau (EOB) is gegroeid
Uit het persbericht: “München, 12 maart 2019 – Het
aantal octrooiaanvragen ingediend door Nederlandse
bedrijven bij het Europees Octrooibureau (EOB) is in
2018 gegroeid met 1.4%. Het laat daarmee, volgens het
vandaag gepubliceerde jaarverslag van het EOB, voor
het tweede opeenvolgende jaar een gestage groei zien
na een daling twee jaar geleden (-4% in 2016). (...)”
VN
uit
kritiek
op
nieuwe
B9
15672.
auteursrechtrichtlijn
United Nations Human Rights bericht: "UN human
rights experts David Kaye has urged the European
Union to bring its Copyright Directive into line with
international standards on freedom of expression.
“Europe has a responsibility to modernise its copyright
law to address the challenges of the digital age,” said
the UN’s Special Rapporteur on freedom of expression
ahead of a critical vote on the Directive. “But this
should not be done at the expense of the freedom of
expression that Europeans enjoy today.” “Article 13 of
the proposed Directive appears destined to drive
internet platforms toward monitoring and restriction of
user-generated content even at the point of upload.
Such sweeping pressure for pre-publication filtering is
neither a necessary nor proportionate response to
copyright infringement online. (...)”
B9 15673. Nu verkrijgbaar en sterk in prijs verlaagd:
IE-Beginselen 2019
Bijgewerkt met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen
en de relevante IE-uitspraken tot 1 januari 2019.
Vanaf heden is de volledig geactualiseerde 4e herziene
druk van het handboek IE-Beginselen bij Boek9.nl te
koop. In 689 pagina’s zijn de ontwikkelingen op het
gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2019
verwerkt,
waaronder
de
Wet
bescherming
bedrijfsgeheimen en de relevante IE-uitspraken van
Hof van Justitie en Hoge Raad uit 2018, zoals
Louboutin v Van Haren over het rode zoolmerk van
Louboutin, Kitkat over inburgering van een merk en
Levola v Smilde over auteursrecht op smaak.
Verlaagde prijzen publicaties Boek 9
Boek 9 heeft de prijzen van haar publicaties verlaagd.
Hardcoveredities kosten nu € 45,41 ( €49,50 incl. btw)
in plaats van de oude prijs van € 72,93 (€ 79,50 incl.
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btw). Paperbackedities kosten nu € 27,06 (€ 29,50 incl.
btw) in plaats van € 48,58 (€ 52,95 incl. btw).
Bestellen
Bestel de hardcoverversie voor € 45,41 (€ 49,50 incl.
btw)
Bestel de paperbackversie voor € 27,06 (€ 29,50 incl.
btw)
Neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de
herziene druk ontvangt
Meer informatie over IE-Beginselen
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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
Damsté advocaten | notarissen
Deloitte Legal
Dikhoff Van Dongen Advocaten
Dillinger Law.
Dirkzwager
DLA Piper
Elferink & Kortier Advocaten
EP&C
Freshfields Bruckhaus Deringer
HGF
Hofhuis Alkema Groen
Hogan Lovells
Holla Advocaten
HVG Law
Hoogenraad & Haak Advocaten
Houthoff
Hoyng Rokh Monegier
IntellectueelEigendom
Kennedy van der Laan
KienhuisHoving
KLOS c.s.
La Rorsch
Leeway
LIOC Patents & Trademarks
Los & Stigter
NautaDutilh
NLO
NLO Shieldmark
Nysingh
Parker Advocaten
Pictoright
Ploum
Simmons & Simmons
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten

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.damste.nl
www.deloitte.nl
www.dikhoffvandongen.nl
www.dillingerlaw.nl
www.dirkzwager.nl
www.dlapiper.com
www.elferinkkortier.nl
www.epc.nl
www.freshfields.com
www.hgf.com
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.holla.nl
www.hvglaw.nl
www.hoogenhaak.nl
www.houthoff.com
www.hoyngrokhmonegier.com
www.intellectueeleigendom.nl
www.kvdl.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl
www.larorsch.com
www.leeway.nl

www.lioc.nl
www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com
www.nlo.nl
www.nloshieldmark.eu
www.nysingh.nl
www.parkeradvocaten.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

Sponsor worden?

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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