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Dit
leuke
merkenadviesbureau in
Weesp (15 minuten van
Amsterdam)
heeft
momenteel de volgende
vacature. Wij zoeken een
Merkenadviseur
m/v.
Onze voorkeur gaat uit
naar een ervaren jurist
met
een
gezonde
commerciële instelling die de belangen van de klant
voorop stelt. Je krijgt een eigen praktijk met een
(internationale) klantenportfolio en een team om je te
ondersteunen. Niet alleen je vakinhoudelijke kennis en
ervaring, maar ook het leidinggeven en je commerciële
capaciteiten maken dat je zelfstandig een praktijk kan
runnen.

Sponsors ....................................................................... 6

VACATURES & ADVERTENTIES
Je staat ontwerpers en
ontwerpbureaus bij op
juridisch gebied en
beantwoordt
hun
vragen over auteurs-,
contractenrecht
en
andere
juridische
aangelegenheden;
Je levert een bijdrage
aan het maken en upto-date houden van
documenten, contracten en dossiers die onze creatieve
professionals nodig kunnen hebben;
Je geeft gastlessen over de juridische aspecten van een
ontwerppraktijk;
Je staat het team en het bestuur van de BNO bij met
juridisch advies en het implementeren van wet- en
regelgeving in de eigen organisatie (AVG e.a.);
Je onderhoudt contacten met auteursrechtorganisaties,
overheidsinstanties en andere partijen die van belang
zijn voor de beroepsgroep;
Voor deze jurist geldt: je
hebt
aantoonbare
affiniteit
met
(auteurs)contractenrecht
en privacy-recht en je
volgt
de
nieuwste
ontwikkelingen op het
gebied van intellectueel
eigendomsrecht
en
mediarecht. Daarnaast is
het een pré wanneer je ervaring hebt met ICT-recht of
in ieder geval de belangstelling om je hierin verder te
verdiepen.

Windt
Le
Grand
Leeuwenburgh
zoekt
voor de uitbreiding van
haar team IE- en
geneesmiddelenrecht
naar
een
advocaatmedewerker IE. Een
scherpe
jurist
met
gedegen kennis van het
burgerlijk procesrecht en aantoonbare interesse in het
IE-recht, in het bijzonder merkenrecht.
Interesse? Neem contact op met Timme Geerlof.
Ventoux wil graag haar
team uitbreiden met een
gevorderd
advocaat-stagiaire
of
beginnend
medewerk(st)er.
Iemand die zich thuis
voelt in de wereld van IE
en ICT.
Een goede advocaat en
ondernemer.
Ben jij die persoon?
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
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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.
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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

In deze webinar wordt de
Wet
bescherming
bedrijfsgeheimen bespro
ken 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.
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
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
naar wetsartikelen en IEPT-rechtspraak. Tevens krijgt
u toegang tot de per deelonderwerp gerubriceerde
uitspraken, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Vermoeden van schending artikel 21 Rv in fotozaak:
informatie tarievenlijst weggelaten
IEPT20190322, Rb Amsterdam, Kaasfoto
Auteursrecht.
Auteursrechtinbreuk
door
openbaarmaking foto van een Franse Morbier-kaas op
website zonder toestemming. Eiseres in de gelegenheid
gesteld te reageren op vermoeden van schending artikel
21 Rv: eiseres lijkt informatie van tarievenlijst te
hebben weggelaten die tot de conclusie leidt dat lagere
tarieven van toepassing zijn dan geëist.
€ 248,44 schadevergoeding voor zonder toestemming
plaatsen van Food & Lifestyle foto
IEPT20190319, Rb Midden-Nederland, Foodfoto II
Auteursrecht. Procesrecht.
Auteursrechtinbreuk
en
inbreuk
op
persoonlijkheidsrechten door zonder toestemming in
gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding openbaar
maken van foto op website: gedaagde is aansprakelijk
door het exploiteren eenmanszaak welke opdracht
heeft gegeven voor de content op de website. € 248,44
(€ 198,75 schadevergoeding met 25% opslag) en €
26,25 voor gemaakte kosten: aansluitend bij
tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem en
opslag wegens geleden schade voor ontbreken
naamsvermelding en gebruik in bewerkte vorm.
Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige
inbreukkwestie, met een beperkt feitencomplex zonder
uitgebreid inhoudelijk verweer.
€ 149,06 schadevergoeding voor zonder toestemming
plaatsen van Food & Lifestyle foto
IEPT20190319, Rb Midden-Nederland, Foodfoto
Auteursrecht. Procesrecht.
Auteursrechtinbreuk
en
inbreuk
op
persoonlijkheidsrechten door zonder toestemming
plaatsen van Food & Lifestyle foto in gewijzigde vorm
op website: gebruik van de foto zonder daartoe
strekkende licentie. € 149,06 schadevergoeding en €
26,25 voor gemaakte onderzoeks/opsporingskosten:
aansluitend bij tarievenlijst 2015 van Stichting Foto
Anoniem met een korting van 25% nu de foto op een
subpagina heeft gestaan. Proceskosten volgens
liquidatietarief: eenvoudige inbreukkwestie, met
beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk
verweer.
Merkenrecht
Inbreuk op Mifare merken door aanduiding ‘Mifare
compatible’
IEPT20190430, Hof Den Haag, NXP v Infineon
Merkenrecht.
Reclamerecht.
Beneluxen
Uniewoordmerk MIFARE geldig: onvoldoende
onderbouwd dat ‘Mifare’ een generieke aanduiding is
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die elk onderscheidend vermogen mist. Infineon maakt
inbreuk op deze merken door gebruik aanduiding teken
‘Mifare’ en ‘Mifare compatible’: geen sprake van
toestemming voor gebruik, sprake van gebruik als
merk, gebruik Mifare om de bestemming van de waar
aan te geven alleen toelaatbaar indien dit het enige
middel is om het relevante publiek begrijpelijke en
volledige informatie te verstrekken over de bestemming
van de desbetreffende Infineon-chips en de informatie
bovendien juist is, gelet op de gemotiveerde betwisting
door NXP is de dat als ‘Mifare compatible’ aangeduide
chips met elke MIFARE kaartlezer kunnen
communiceren,
onvoldoende
onderbouwd,
ten
overvloede opgemerkt dat er in de praktijk andere
middelen zijn om het publiek begrijpelijke en volledige
informatie te verstrekken over de bestemming van de
chips. Sprake van ongeoorloofde vergelijkende door
producten te vergelijken met alle MIFARE
(compatible) producten waarbij laatstgenoemde als
inferieur en/of onveilig worden afgeschilderd: stelling
dat mededelingen juist zijn onvoldoende onderbouwd.
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram en Selmer
Bergsma, De Brauw Blackstone Westbroek)
Octrooirecht
B9 15731. Vragen President EOB aan de Grote
Kamer EOB over octrooieerbaarheid van planten
Uit Bijblad bij De Industriële Eigendom, nummer 2,
april 2019, jaargang 87: “In zowel het Committee on
Patent Law van 19 februari 2019, als in de vergadering
van de Administrative Council (AC) van het EOB van
27-28 maart 2019 is gesproken over de ontstane situatie
na de uitspraak van de Technische Kamer van beroep
van het EOB in zaak T 1063/18. Een groot deel van de
delegaties gaf aan ongelukkig te zijn met de hierdoor
ontstane
rechtsonzekerheid
omtrent
de
octrooieerbaarheid van biologisch materiaal verkregen
via een werkwijze van wezenlijke biologische aard.
[…]
Tijdens de vergadering van de AC erkende de President
van het EOB de noodzaak voor het voorleggen van
rechtsvragen op basis van Artikel 112 (1)(b) EOV aan
de Grote Kamer van Beroep. Met als gevolgd dat op 5
april 2019 de president de volgende twee vragen heeft
voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep (G 3/19):
1.Having regard to Article 164(2) EPC, can the
meaning and scope of Article 53 EPC beclarified in the
Implementing Regulations to the EPC without this
clarification being a priori limitedby the interpretation
of said Article given in an earlier decision of the
Boards of Appeal or theEnlarged Board of Appeal?
2.If the answer to question 1 is yes, is the exclusion
from patentability of plants and animalsexclusively
obtained by means of an essentially biological process
pursuant to Rule 28(2) EPC inconformity with Article
53(b) EPC which neither explicitly excludes nor
explicitly allows said subject-matter?
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Overige
NewFysic moet domeinnaam newfigure.nl overdragen
aan NewFigure
IEPT20190412, Rb Amsterdam, NewFysic v
NewFigure
Overeenkomsten. Niet vast komen te staan dat
NewFigure zich op door NewFysic genoemde data in
2018 van naam “NewFysic” heeft bediend. Laten
voortbestaan van vermelding op Webwiki van woord
NewFysic als keyword niet in strijd met verbod op
gebruik van die naam uit onthoudingsverklaring:
gebruik vereist actieve handeling. Niet onderbouwd dat
Newfysic rechten op contractuele boete op grond van
onthoudingsverklaring uit 2010 heeft laten varen bij
sluiten verklaring uit 2015. NewFigure moet wegens
schending onthoudingsverklaring door gebruik naam
“NewFysic” in Google advertentie boete betalen aan
Newfysic. Geen matiging boete wegens bewust laten
oplopen boete: termijn van drie weken voordat wordt
gereageerd op advertentie op zich niet disproportioneel
lang, NewFysic moest onderzoeken of NewFigure of
een van haar franchisenemers verantwoordelijk was
voor advertentie. NewFysic heeft geen belang bij
veroordeling tot naleving onthoudingsverklaring:
NewFigure dient onthoudingsverklaringen die nog van
kracht zijn na te komen, boete al voldaan op grond van
vonnis
vzgr.
Door
NewFysic
gevorderde
schadevergoeding
onvoldoende
onderbouwd.
NewFysic moet domeinnaam newfigure.nl overdragen
aan NewFigure: geen gronden aangevoerd om anders te
oordelen dan WIPO geschillenbeslechter. Geen
schadevergoeding
wegens
doorlinken
www.newfigure.nl
naar
website
NewFysic:
mogelijkheid van schade onvoldoende onderbouwd.
(Met dank aan Benjamin van Werven, Bergh Stoop &
Sanders)
Uitzenden heimelijke opnamen van ex-burgemeester
Onno Hoes door Powned niet onrechtmatig
IEPT20190430, Hof Amsterdam, Powned v Onno
Hoes
Publicatie. Rechtspraak.nl bericht: “Het uitzenden van
de heimelijke opnamen van ex-burgemeester Onno
Hoes door Powned op 3 december 2014 is niet
onrechtmatig. Het gerechtshof Amsterdam heeft dat
vandaag uitgesproken. De uitspraak van de rechtbank
Amsterdam wordt hiermee vernietigd. […]
De ex-burgemeester heeft zijn privéleven tot onderwerp
van publieke aandacht en politieke beoordeling
gemaakt. Dat leidt er volgens het hof toe dat zijn
ontmoetingen met een jonge man tot onderdeel van het
publieke debat mochten worden gemaakt. Het maken
en uitzenden van heimelijke opnamen maakt op
indringende wijze inbreuk op het privéleven. De
journalistieke vrijheid van meningsuiting in een
politieke kwestie weegt hier echter zwaarder. Daarbij
weegt mee dat de opnamen zijn gemaakt in publiek
toegankelijke ruimten.
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Lees het volledige persbericht hier. Zie ook het bericht
op Mediareport.
(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der
Laan)
Dwangsommen verbeurd nu vonnis gedeeltelijk niet is
nagekomen
IEPT20190425, Rb Amsterdam, Pet Bedding v Joris
No Smell
Handhaving. Geen dwangsommen verbeurd door logo
van Konijn niet tijdig van Facebookpagina te
verwijderen: door direct actie te ondernemen tot
verwijderen
van
Facebookpagina
voldoende
ingespannen om aan het vonnis te voldoen. Geen
dwangsommen verbeurd door wervend verhaal over
nieuw product aan rectificatietekst toe te voegen:
rectificatie niet ontkracht. € 25.000 aan dwangsommen
verbeurd
door
niet
volledig
voldoen
aan
rectificatieplicht: ten aanzien van 4 afnemers is
onvoldoende gebleken dat aan vonnis is voldaan. €
25.000 aan dwangsommen verbeurd door niet te
voldoen aan bevel inzake e-mailadres. Pet Bedding in
reconventie bevolen gebruik afbeelding dierenfamilie
te staken: eisers gebruiken zelfde afbeelding.
(Met dank aan Michiel Ellens, Ellens)
BERICHTEN
Personalia
B9 15737. Ellen Streekstra versterkt team van Abcor
in Leiden
Uit het persbericht: ”Per 1 mei is Ellen Streekstra het
team van Abcor in Leiden komen versterken. Ellen is
al 20 jaar actief als merkengemachtigde, waar zij onder
andere heeft gewerkt voor Considine, Merkenbureau
Bouma, Bakker & Verkuijl en Kneppelhout. Zij heeft
tevens een aantal jaar als in-house gemachtigde
gewerkt voor de Berggruen Group, waar zij de merken
voor
het
Duitse
warenhuis Karstadt beheerde.
Bij Abcor zal zij zich vooral richten op de
Internationale klanten praktijk van Abcor en het
MKB.”
Tijdschriften
B9 15732. Overzicht artikelen BIE 2/2019
Radboud Ribbert, BIE 2/2019, p. 66-69: “De term
‘magistrale bereiding’ is de aanduiding voor het
bereiden van geneesmiddelen volgens een magistrale
receptuur door de apotheker. [...] In de Kamerbrief van
de Minister voor Medische Zorg schrijft deze aan de
Tweede Kamer dat de magistrale bereiding een
“alternatief
kan
zijn
voor
geregistreerde
geneesmiddelen, ook in het geval er geen sprake is van
een excessief hoge prijsstelling van het geregistreerde
geneesmiddel”. De minister lijkt te betogen dat de
magistrale bereiding een alternatief is voor alle
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geoctrooieerde geneesmiddelen al dan niet met een
hoog prijskaartje.”
Rein-Jan Prins, BIE 2/2019, p. 70-75: “In een zaak die
ging over auteursrechtelijke en modelrechtelijke
inbreuk was de schadeberekening het interessante
onderdeel. [...] Art. L 113-1 CPI bevat dezelfde
bewijsregel als art. 4-1 Aw: behoudens tegenbewijs
wordt degene onder wiens naam een werk wordt
openbaargemaakt aangemerkt als de auteur daarvan.
Daarentegen is er in Frankrijk niet een equivalent van
art. 8 Aw, dat een rechtspersoon als maker bestempelt
als het werk onder zijn naam wordt openbaar gemaakt.
[...] In een zaak over uitvoerende kunstenaars ging de
voltallige kamer van de Cour de cassation “om”. [...]
Een ander belangrijk arrest werd in maart gewezen,
eveneens met betrekking tot een werk in een werk.”
Dirk Henderickx, Julian Eck en Olivier ter Brake, BIE
2/2019, p. 76-84: “Ook in 2018 zijn weer veel
interessante uitspraken gedaan op het gebied van het
octrooirecht. [...] Achtereenvolgens komen aan bod:
nietigheid (problem solution approach), inbreuk
(afstandsleer, equivalentie en carve outs), de aard van
het
octrooirecht,
ABCs,
procesrecht
(
opeisingstorpedo’s en exhibitie) en enkele uitspraken
van het EOB (octrooieerbaarheid van planten en dieren,
CRISPR en prioriteitsproblematiek).
Nieuws
B9 15733. Uitbreiding IE-kantoor Good Law met
Sander Verbeek als nieuwe partner
Good Law bericht: “Binnen een half jaar na de opening
breidt het nieuwe IE-kantoor al uit. Met groot plezier
kondigt Good Law de komst van Sander Verbeek als
partner aan. Sander zal per 1 mei aansluiten.
Sander: “Na vele jaren met veel plezier te hebben
gewerkt bij Van Diepen Van der Kroef advocaten als
IE specialist, is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging.
Per 1 mei aanstaande sluit ik mij daarom aan bij het
advocatenkantoor Good Law, recent opgericht door
mijn voormalig collega en goede vriendin Carja
Mastenbroek”.
Sander en Carja verheugen zich zeer op de toekomst en
kijken ernaar uit om samen Good Law tot een bijzonder
werkplek te maken waarbij kwaliteit en plezier in
werken voorop staan.”
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Boston MA 02109
www.sterlingsboston.com
Om de organisatie goed te laten verlopen, vragen we
jullie om ons te laten weten of je aanwezig bent
via oranjeborrel@epc.nl.
Heb je je al aangemeld? Dan hoef je dit niet nog een
keer te doen. Als het goed is heb je al een bevestiging
ontvangen. We hopen jullie te zien op 18 mei en daar
deze prachtige traditie voort te zetten.”
B9 15734. Nieuwe druk Spoor Visser Verkade
Auteursrecht in aantocht
De vierde druk van het handboek Auteursrecht van
Spoor, Visser en Verkade zal eind deze maand
verschijnen. Wolters Kluwer: “Dit handboek biedt een
volledig overzicht van het auteursrecht en aanverwante
rechtsgebieden. U krijgt een haarscherp beeld van de
stand van zaken in vrijwel alle aspecten van het
auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten (van
uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen) en
het databankenrecht. […]
B9 15730. Paul Tjiam benoemd tot partner bij
Simmons & Simmons
Simmons & Simmons bericht: “Internationaal
advocatenkantoor Simmons & Simmons heeft Paul
Tjiam benoemd tot partner. De promotie zal ingaan op
1 mei 2019. Paul Tjiam is een procesadvocaat. Hij
procedeert in zaken op het gebied van het intellectuele
eigendomsrecht (IE) en mediarecht. Paul maakte naam
in een aantal complexe en spraakmakende zaken.
Daarnaast publiceert hij met regelmaat, onder meer in
een serie over de geschiedenis van het IE-recht.
Cliënten noemen Paul scherp, creatief en unbelievably
good (Legal500 en Chambers).

B9 15735. Locatie Oranjeborrel INTA 2019 bekend
EP&C bericht: “Zoals jullie hebben vernomen neemt
EP&C de organisatie van de Oranjeborrel over van
Chiever. Wij houden deze mooie traditie graag in stand.
Daarom nodigen we jullie van harte uit op 18 mei, van
17:00 uur tot laat.
De locatie is zojuist bevestigd. We verwelkomen jullie
graag bij:
Sterlings
60 State St.
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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.
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