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VACATURES & ADVERTENTIES
De volledig geactualiseerde
7e herziene druk van het
handboek IE-Goederenrecht,
bijgewerkt tot 1 januari
2019, is verschenen bij
Boek9.nl. In de nieuwe druk
wordt onder meer behandeld
de nieuwe Wet bescherming
bedrijfsgeheimen die op 23
oktober 2018 in werking is
getreden. In 2018 is er ook
veel gebeurd op het gebied
van
faillissement
bij
verleende licenties, nu de Hoge Raad zich hier expliciet
over heeft uitgesproken in de arresten Credit Suisse v
Jongepier qq (IEPT20180323) en Curatoren v
verhuurder (IEPT20181109). Het handboek gaat
uitvoerig in op de impact van deze arresten op de
praktijk. Verder is rechtspraak aangevuld met de
relevante uitspraken van 2018.
- Bestel de hardcoverversie € 45,41 (€ 49,50 incl.
BTW)
- Bestel de paperback (studenten)editie € 27,06 (€
29,50 incl. BTW)
- Neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de
herziene druk ontvangt
- Meer informatie over IE-Goederenrecht
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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.

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.
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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.
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.
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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
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.
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Comparitie van partijen gelast met oog op inwinnen
nadere inlichtingen en onderzoeken schikking
IEPT20190402, Hof Den Bosch, Vertaler zonder
Auteursrecht
Auteursrecht. Comparitie van partijen gelast met oog
op inwinnen nadere inlichtingen en onderzoeken
schikking: de grieven stellen kwesties aan de orde
waarover het hof, bij gebreke van voldoende
informatie, nog geen eindoordeel kan geven.
€ 3700,00 schadevergoeding voor verkoop van
kerstkaart in aangepaste vorm
IEPT20190206,
Rb
Zeeland-West-Brabant,
Kwantum
Auteursrecht. Procesrecht. Inbreuk auteurs- en
persoonlijkheidsrecht door in winkels, fysieke folders
en online aanbieden van ontwerp van kerstkaart van
eiseres: Kwantum erkent schending auteursrecht en
wijziging van het formaat van de kerstkaart in een A4formaat tekstbord en kleurwijziging leidt tot schending
persoonlijkheidsrecht. Geen belang bij vordering tot
onthouden van inbreuken en gestaakt houden van
inbreuk: gelet op door Kwantum opgestelde
onthoudingsverklaring en onvoldoende onderbouwd dat
na de verklaring verkoop tekstborden niet is gestaakt.
€ 270,00 aan schadevergoeding: schatting van 300
gederfde verkopen vermenigvuldigt met uitgangspunt
van € 0,90 per ontwerp. € 3500,00 aan morele schade:
eiseres ontwerpt exclusieve producten voor (kleinere)
speciaalzaken, door inbreuk Kwantum is werk op grote
schaal aangeboden in context die haaks op
marktsegment eiseres staat. Kwantum veroordeelt in de
proceskosten volgens indicatietarief in IE-zaken:
€ 6.599,47: eenvoudige zaak tot uitgangspunt genomen
omdat het debat zeer beperkt is geweest.
Merkenrecht
Merkinbreuk door Heinekenfusten te hervullen en
gebruik te maken van valse Heineken THT-stickers
IEPT20190306, Rb Rotterdam, Heineken v De Laak
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Merkenrecht. Overeenkomsten. Aansprakelijkheid.
Schade. Onvoldoende bewijs dat aangetroffen fusten
met vervalsingen van Amstel (THT-)stickers / bier
afkomstig waren van De Laak. Vaststaand dat De Laak
meerdere afnemers met vals bier hervulde
Heinekenfusten
heeft
geleverd:
uitgebreide
onderbouwing, ondersteund met schriftelijke stukken,
onvoldoende gemotiveerd betwist. Geen uitputting:
fusten dienen slechts ter verpakking en blijven
eigendom van Heineken. Merkinbreuk ex artikel 2.20
(1) aanhef en sub a BVIE door met vals bier (hervulde)
Heinekenfusten op voorraad te hebben en te
verhandelen en ‘valse’ THT-stickers te gebruiken:
gebruik van andermans merkverpakking voor eigen
waar één op één gelijk te stellen met aanbrengen
andermans merk op eigen waar, stickers vrijwel
identiek aan woordmerken Heineken. Gebruik van
groene caps waarop merk ontbreekt doet afbreuk aan
herkomstfunctie merk: zet afnemer extra op verkeerde
been. Tappen van niet-Heineken bier uit Heineken tap
doet afbreuk aan herkomstfunctie merk: aanzienlijke
kans dat bij derden / consumenten de indruk is ontstaan
dat het bier afkomstig was van Heineken. Rechtbank
gaat er vanuit dat periode van 10 maanden nietHeineken bier is getapt. Geen inbreuk op handelsnaam:
in verkeer brengen fusten onder naam Heineken niet te
kwalificeren als onder die naam drijven van
onderneming. Leveren van met JWG-bier hervulde
Heinekenfusten
in
strijd
met
contractuele
verplichtingen De Laak. [gedaagde 1] en [gedaagde 2]
naast De Laak hoofdelijk aansprakelijk. Vorderingen
jegens DSW afgewezen: Separate vennootschap die
niet
is
gedagvaard.
Zaak
verwezen
naar
schadestaatprocedure. Voorschot schadevergoeding van
€ 200.000 toegewezen.
Door producten in Rotterdam onder T2 te leveren
heeft Hennessy deze in de EER in de handel gebracht
IEPT20190430, Hof Den Haag, LB11 v Hennessy
Merkenrecht. Merkrechten van Hennessy c.s. met
betrekking tot in juli 2016 geleverde waren uitgeput:
door de Hennessy-producten in Rotterdam onder T2 te
leveren heeft Hennessy c.s. de betreffende waren in de
EER in de handel gebracht. Door Hennessy c.s.
overgelegde
prijslijsten
maken
onvoldoende
aannemelijk dat LB11 inbreuk maakt op de
Hennessymerken door niet-uitgeputte Hennessyproducten anders dan op Tl op voorraad te houden: als
uitgangspunt geldt dat het aan degene die zich op
uitputting beroept is om per exemplaar van de
vermeend inbreukmakende producten aan te tonen dat
de daarop betrekking hebbende merkrechten zijn
uitgeput, in casu zijn geen concrete producten waarvan
uitputting kan worden onderzocht/aangetoond. LB11 in
de gelegenheid gesteld bij akte een inhoudelijke reactie
te geven op de op de laatst mogelijke dag ingediende
productie van Hennessy c.s. waarin facturen worden
overgelegd waaruit inbreuk zou blijken: partijdebat
heeft zich onvoldoende uitgekristalliseerd.
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(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen)
Octrooirecht
Octrooi voor technische standaarden UMTS en LTEz
nieuw en inventief, Frand-verweer faalt
IEPT20190507, Hof Den Haag, Philips v Asus
Octrooirecht. Procesrecht. Uitvinding volgens EP 511
ziet op tijdelijke uitzondering op conventionele
besturingsschema met doel om oplossing te bieden
voor (tijdelijke) problemen die zich daarbij voordoen.
2e hulpverzoek duidelijk (art. 84 EOV): gemiddelde
vakman zal begrijpen dat met “lower power level”
wordt verwezen naar zendvermogen ná toepassing
eerste criterium voor verlagen zendvermogen en vóór
toepassing tweede criterium voor het verhogen van het
zendvermogen. Tweede hulpverzoek nieuw in licht van
3GPP2-standaard: openbaart niet dat verlaging
zendvermogen plaatsvindt binnen een frame (“the
predetermined time period”) onder het tijdelijk loslaten
van geldend offset, zoals Asus stelt. Ook als lezing
Asus worden niet alle kenmerken conclusie 1 van 2e
hulpverzoek in
3GPP2-standaard
“direct
en
ondubbelzinnig” geopenbaard: lezing van Philips wordt
ook mogelijk geacht. Rulnick, US 214 en Philipsvoorstel niet nieuwheidsschadelijk. 2e hulpverzoek
inventief ten opzichte van 3GPP2-standaard
gecombineerd met algemene vakkennis: niet
inzichtelijk gemaakt op grond waarvan gemiddelde
vakman, uitgaande van 3GPP2-standaard – die bij
bereiken van bepaalde limiet verlaging van
zendvermogen alleen op framebasis openbaart – tot
oplossing volgens het octrooi (verlaging en verhoging
zendvermogen binnen een frame) zou komen. 2e
hulpverzoek inventief ten opzichte van 3GPP2standaard
gecombineerd
met
US
821:
uitvoeringsvariant waarop Asus zich beroept niet
nawerkbaar omschreven. 2e hulpverzoek inventief ten
opzichte van 3GPP2-standaard gecombineerd met US
214:
past
niet
conventionele
vermogensbesturingssysteem toe. 2e hulpverzoek
inventief ten opzichte van 3GPP2-standaard
gecombineerd met Rulnick: voor de hand liggend dat
als vakman deze documenten al zou combineren hij
geen gebruik van conventionele vermogensschema zal
maken. Inventiviteitsaanval op grond van enkel
Rulnick
in
strijd
met
twee-conclusieregel:
nietigheidsgrond had reeds bij MvA moeten worden
ingeroepen. 2e hulpverzoek inventief ten opzichte van
US 214: openbaart o.a. geen conventioneel
vermogensbesturingsprogramma. Inventiviteitsaanval
op grond van algemene vakkennis faalt. Asus maakt
inbreuk op conclusie 1 2e hulpverzoek: geïncorporeerd
in HSUPA-protocol, UMTS-standaard, Asus brengt in
NL telefoons op de markt die hieraan voldoen. Geen
misbruik van machtspositie wegens schending artikel
4.1 ETSI IPR Policy door octrooi pas na vaststelling
van de standaard te melden: niet onderbouwd dat dit
artikel erop is gericht zoveel mogelijk tot rechtenvrije
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standaard te komen. Beroep op Huawei / ZTE arrest
faalt:
Philips
heeft
aan
(IEPT20150716)
notificatieplicht voldaan, Asus geen “willing licensee”,
aangezien daadwerkelijke bereidheid Asus om te
goeder trouw te onderhandelen over aangaan
licentieovereenkomst
onder
Frand-voorwaarden
ontbrak. Inzage licentieovereenkomsten Philips met
andere partijen m.b.t. UMTS / LTE portfolio
afgewezen: fishing expedition.
(Met dank aan Wim Maas, TaylorWessing)
Procesrecht
Proceskostenveroordeling alsnog uitvoerbaar bij
voorraad verklaard
IEPT20180213, Hof Den Bosch, Vertaler zonder
Auteursrecht
Procesrecht.
Incidentele
vordering
tot
uitvoerbaarverklaring bij voorraad van vonnis
ten
aanzien
van
de
(IEPT20170301)
proceskostenveroordeling toegewezen: geïntimeerde
c.s. heeft er belang bij dat zij niet het hoger beroep
hoeft af te wachten alvorens over het (aanzienlijke)
bedrag van de proceskostenveroordeling te kunnen
beschikken.
Voorlopig getuigenverhoor toegewezen, maar in
eerste instantie beperkt tot vijf getuigen
IEPT20181026, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever
Getuigenbewijs.
Voorlopig
getuigenverhoor
toegewezen: feiten waarover Ablynx bewijs wenst te
verzamelen (of Unilever buiten (sub)licentie is
getreden) relevant in de zin dat zij tot beslissing in een
bodemprocedure kunnen leiden, vermoeden van
inbreuk door Unilever door beschikbaarstelling van
geoctrooieerde technologie aan VHsquared voldoende
toegelicht. Geen misbruik van bevoegdheid doordat
verzoekschrift uitsluitend zou zien op “gesteld
buitenlands belang”: verzoekschrift ziet op verkrijgen
duidelijkheid over mogelijk onrechtmatig handelen
Unilever in of vanuit Nederland. Betoog dat Ablynx
geen belang bij verzoek heeft omdat Unilever niet
voornemens is om geneesmiddel “met therapeutisch of
profylactisch effect ten aanzien van specifieke
pathogenen” op de markt te brengen faalt: niet goed te
rijmen met vaststelling arrest IEPT20160607 dat
Unilever erkent dat haar licentie zich niet uitstrekt tot
geneesmiddelen. Aantal te horen getuigen in eerste
instantie van 24 naar vijf beperkt: horen 24 getuigen zal
disproportioneel beslag op tijd en belangen Unilever
leggen en disproportioneel hoge kosten meebrengen en
kan leiden tot strijd met goede procesorde, praktijk
wijst uit dat met horen van meer dan vijf getuigen
doorgaans geen redelijk doel wordt gediend.
Overige
B9 15690. Prejudiciële vragen over douanewaarde
door optelling van royalty's of licentierechten
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Zaak
C-76/19 Curtis
Balkan.
Prejudiciële
vragen Varhoven administrativen sad (Bulgarije).
“1. Dient artikel 158, lid 3, van verordening nr.
2454/93 aldus te worden uitgelegd dat die bepaling een
autonome grondslag vormt voor de aanpassing van de
douanewaarde door optelling van de royalty’s of
licentierechten bij de voor de ingevoerde goederen
werkelijk betaalde of te betalen prijs, ongeacht de regel
van artikel 157 van verordening nr. 2454/93?
2. Dient artikel 158, lid 3, van verordening nr. 2454/93
aldus te worden uitgelegd dat die bepaling met
betrekking tot de aanpassing van de douanewaarde ziet
op twee alternatieve situaties: enerzijds de situatie dat
de royalty’s of licentierechten, zoals die in casu,
gedeeltelijk betrekking hebben op de ingevoerde
goederen en gedeeltelijk op andere bestanddelen die
aan de goederen na hun invoer worden toegevoegd en
anderzijds op situaties waarin de royalty’s of
licentierechten betrekking hebben op verrichtingen of
diensten na invoer?
3. Dient artikel 158, lid 3, van verordening nr. 2454/93
aldus te worden uitgelegd dat die bepaling met
betrekking tot de aanpassing van de douanewaarde ziet
op drie situaties: ten eerste de situatie dat de royalty’s
of licentierechten gedeeltelijk betrekking hebben op de
ingevoerde goederen en gedeeltelijk op andere
bestanddelen die aan de goederen na hun invoer
worden toegevoegd; ten tweede de situatie dat de
royalty’s of licentierechten gedeeltelijk betrekking
hebben op de ingevoerde goederen en gedeeltelijk op
verrichtingen of diensten na invoer; en ten derde de
situatie dat de royalty’s of licentierechten gedeeltelijk
betrekking hebben op de ingevoerde goederen en
gedeeltelijk op andere bestanddelen die na invoer aan
de goederen zijn toegevoegd of op verrichtingen of
diensten na invoer?
4. Dient artikel 158, lid 3, van verordening nr. 2454/93
aldus te worden uitgelegd dat die bepaling een
aanpassing van de douanewaarde altijd toestaat indien
vaststaat dat de betaalde royalty’s of licentierechten
betrekking hebben op verrichtingen of diensten die
hebben plaatsgevonden na de invoer van de goederen
waarvan de waarde moet worden bepaald, welke
diensten in het onderhavige geval (met de productie en
het management verband houdende) diensten betreffen
die door de Amerikaanse vennootschap worden verricht
ten behoeve van de Bulgaarse vennootschap, ongeacht
de vraag of de voorwaarden voor de aanpassing van
artikel 157 van verordening nr. 2454/93 zijn vervuld?
5. Dient artikel 158, lid 3, van verordening nr. 2454/93
aldus te worden uitgelegd dat die bepaling een
bijzonder geval van aanpassing van de douanewaarde
vormt volgens de regeling en onder de voorwaarden
van artikel 157 van verordening nr. 2454/93, waarbij
het bijzondere karakter enkel bestaat uit het feit dat de
royalty of het licentierecht slechts gedeeltelijk
betrekking heeft op de goederen waarvan de waarde
wordt bepaald, zodat die waarde op passende wijze
moet worden toegedeeld?
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6. Dient artikel 158, lid 3, van verordening nr. 2454/93
aldus te worden uitgelegd dat die bepaling ook dan van
toepassing is wanneer de koper een vergoeding of een
royalty of licentierecht aan een derde betaalt?
7. Dient de rechter, ingeval de vijfde en de zesde vraag
bevestigend worden beantwoord, met betrekking tot de
passende toedeling van de royalty’s of licentierechten
in de zin van artikel 158, lid 3, van verordening nr.
2454/93 te toetsen of aan beide voorwaarden van
artikel 157, lid 2, van deze verordening is voldaan,
namelijk dat de royalty of het licentierecht, zij het
gedeeltelijk, betrekking heeft op de ingevoerde
goederen en dat de royalty of het licentierecht een
verkoopvoorwaarde voor die goederen vormt en, zo ja,
dient bij die toetsing de artikel 160 vastgelegde regel in
aanmerking te worden genomen volgens welke de in
artikel 157, lid 2, bedoelde voorwaarden worden geacht
vervuld te zijn indien de verkoper of een met deze
verbonden persoon betaling van de royalty’s of
licentierechten van de koper verlangt?
8. Kan artikel 160 van verordening nr. 2454/93 ten
aanzien van de basisregeling van artikel 157 van
verordening nr. 2454/93 alleen worden toegepast indien
de royalty’s of licentierechten aan een derde moeten
worden betaald en volledig betrekking hebben op de
goederen waarvan de waarde moet worden bepaald,
dan wel ook in situaties waarin de royalty’s of
licentierechten slechts gedeeltelijk betrekking hebben
op de ingevoerde goederen?
9. Dient artikel 160 van verordening nr. 2454/93 aldus
te worden uitgelegd dat het begrip „verbondenheid”
tussen licentiegever en verkoswper verwijst naar
situaties waarin de licentiegever met de koper
verbonden is omdat hij rechtstreekse controle over de
koper uitoefent die verder gaat dan de
kwaliteitscontrole, of moet dat artikel aldus worden
uitgelegd dat de hierboven omschreven verbondenheid
tussen de licentiegever en de koper niet voldoende is
om een (zijdelingse) verbondenheid tussen de
licentiegever en de verkoper te veronderstellen, met
name wanneer de verkoper betwist dat de prijzen voor
de bestellingen van de koper voor de ingevoerde
goederen afhankelijk waren van de betaling van de
royalty’s of licentierechten en tevens betwist dat de
licentiegever in staat is zijn activiteiten operationeel te
sturen of te beperken?
10. Dient artikel 160 van verordening nr. 2454/93 aldus
te worden uitgelegd dat een aanpassing van de
douanewaarde slechts is toegestaan voor zover beide
voorwaarden van artikel 157 van verordening nr.
2454/93 zijn vervuld, namelijk dat de royalty of het
licentierecht die of dat aan een derde wordt betaald,
betrekking heeft op de goederen waarvan de waarde
moet worden bepaald en die betaling voor die goederen
een contractueel verplichte verkoopvoorwaarde vormt,
en bovendien is voldaan aan de voorwaarde dat de
verkoper of een met deze verbonden persoon de
betaling van de royalty of het licentierecht van de koper
verlangt?
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11. Is voldaan aan het in artikel 157, lid 2, eerste
gedachtestreepje, van verordening nr. 2454/93
neergelegde vereiste dat de royalty of het licentierecht
betrekking heeft op de goederen waarvan de waarde
moet worden bepaald, wanneer er, zoals in casu, een
indirecte band bestaat tussen de royalty of het
licentierecht en de ingevoerde goederen indien de
goederen waarvan de waarde moet worden bepaald
bestanddelen zijn van het in licentie vervaardigde
eindproduct?”
Aflevering ‘Dossier van den Heuvel’ over oplichting
door eiser niet onrechtmatig
IEPT20190502, Rb Amsterdam, RTL
Publicatie. Aflevering ‘Dossier van den Heuvel’ over
oplichting door eiser niet onrechtmatig: voldoende
steun in feitenmateriaal, ernstige feiten en onderwerp
van publiek belang en eiser, zijn gezinsleden, woning
en bedrijfspand in uitzending geblurred.
(Met dank aan Jacqueline Schaap en Patty de
Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)
Negatieve review op Facebookpagina over aanbieder
van beveiligingssystemen niet onrechtmatig
IEPT20190221, Rb Rotterdam, Negatieve review op
Facebook
Publicatie. Op Facebookpagina geplaatste negatieve
review niet onrechtmatig: bewering dat gedaagde
gehackt is niet weersproken, dat manier van inloggen
onveilig zou zijn is een waardeoordeel en dat
“opzeggen bijna onmogelijk is” niet onrechtmatig.
BERICHTEN
Personalia
B9 15740. Hogan Lovells versterkt Amsterdamse
praktijk met IE partner
Uit het persbericht: “Samantha Brinkhuis (35) versterkt
per 1 augustus a.s. als partner de toonaangevende
Intellectueel Eigendom, Media en Technologie praktijk
van Hogan Lovells in Amsterdam. Zij maakt de
overstap van De Brauw Blackstone Westbroek.
Met haar ruime ervaring in de advies-, transactie- en
procespraktijk, staat Samantha cliënten bij in zaken
waar merken, auteursrechten en ongeoorloofde
mededinging centraal staan. Haar expertise omvat
eveneens
bedrijfsgeheimen,
mediaen
entertainmentrecht, reclamerecht, IE strategie en IE
transacties.
Burkhart Goebel, hoofd van de wereldwijde IE praktijk
van Hogan Lovells: “De komst van Samantha is een
belangrijke versterking van onze IE praktijk. Haar
reputatie is excellent en haar sector overschrijdende
ervaring is voor ons van grote toegevoegde waarde”.
Samantha Brinkhuis: “Ik kijk er naar uit deel uit te
maken van Hogan Lovells, een wereldwijd, prestigieus
advocatenkantoor
met
een
omvangrijk
en
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toonaangevend IE team dat mij zal assisteren in mijn
wens om voor cliënten de beste oplossingen voor hun
juridische uitdagingen aan te dragen”.”
Artikelen en opinies
B9 15741. Van Engelen: "De Hoge Raad schijnt zijn
licht op de positie van de licentie bij faillissement"
Verschenen in AA 2019036:. “De arresten Credit
Suisse/Jongepier q.q. en Curatoren/Verhuurder van de
Hoge Raad van 2018 leren dat licentienemers stevig in
het zadel zitten bij een faillissement van licentiegevers.
Dat is goed nieuws voor de vele ondernemingen die
voor hun voortbestaan van licenties afhankelijk zijn.
Het slechte nieuws is dat curatoren nu
aansprakelijkheidsclaims vrezen als zij gelicentieerde
rechten verkopen, maar die vrees lijkt maar gedeeltelijk
op zijn plaats. [...]”
Nieuws
B9 15739. AOMB Intellectual Property introduceert
met trots: Mark Your Brand
Uit het persbericht: “Een nieuw label voor Merken,
Modellen & IP gerelateerde juridische vraagstukken.
Wij geloven in de meerwaarde van het aanbieden van
alle IE diensten binnen één kantoor, AOMB. Merken,
modellen en octrooien horen bij elkaar. Het zijn de
belangrijkste onderdelen van IE en ze zijn nadrukkelijk
met elkaar verbonden.
Merken, modellen en octrooien kennen een andere
dynamiek en een andere manier van organiseren.
Dit is de aanleiding voor Mark Your Brand: een label
binnen de organisatie van AOMB om de M van
Merken en Modellen een eigen gezicht te geven.
Voor cliënten snijdt het mes aan twee kanten: “Wij
bieden de wendbaarheid van een kleine, nieuwe
organisatie die snel en effectief inspeelt op de
veranderingen in de wereld van Merken en Modellen
waar ondernemers dagelijks mee te maken hebben.
Tegelijkertijd bouwen wij verder op de professionaliteit
en de deskundigheid van een allround IE-kantoor, met
meer dan 50 jaar ervaring”.
B9 15742. Nieuw: IE-Goederenrecht - 2019
De volledig geactualiseerde 7e herziene druk van het
handboek IE-Goederenrecht, bijgewerkt tot 1 januari
2019, is verschenen bij Boek9.nl. In de nieuwe druk
wordt onder meer behandeld de nieuwe Wet
bescherming bedrijfsgeheimen die op 23 oktober 2018
in werking is getreden. In 2018 is er ook veel gebeurd
op het gebied van faillissement bij verleende licenties,
nu de Hoge Raad zich hier expliciet over heeft
uitgesproken in de arresten Credit Suisse v Jongepier
qq (IEPT20180323) en Curatoren v verhuurder
(IEPT20181109). Het handboek gaat uitvoerig in op de
impact van deze arresten op de praktijk. Verder is
rechtspraak aangevuld met de relevante uitspraken van
2018.
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- Bestel de hardcoverversie € 45,41 (€ 49,50 incl.
BTW)
- Bestel de paperback (studenten)editie € 27,06 (€
29,50 incl. BTW)
- Neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de
herziene druk ontvangt
- Meer informatie over IE-Goederenrecht
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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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