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VACATURES & ADVERTENTIES
In deze webinar wordt de
ontwikkelingen
op
het
gebied van licenties in
faillissement aan de hand
van de arresten Nebula
(IEPT20061103), Berzona
(IEPT20140711),
Credit
Suisse (IEPT20180323) en
Curatoren v Verhuurder
de
(IEPT20181109) van
Hoge Raad 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.
Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de webinar Licenties in
Faillissement hier.
Als advocaat-stagiair IE,
ICT en Privacy zal je
werkzaam zijn in een
praktijk met uitdagende
vraagstukken,
die
afkomstig zijn van een
grote
diversiteit
van
nationale en internationale
bedrijven en instellingen.
De advocaten van de
Business Unit IE, ICT & Privacy zijn ieder
gespecialiseerd in één of meerdere gebieden die onder
het IE-recht in de brede zin van het woord vallen, zoals
het merken-, auteurs-, octrooi-, modellen- en
handelsnaamrecht. Een deel van de advocaten is ook bij
uitstek deskundig op het gebied van ICT-recht en
nieuwe media. Daarnaast is een aantal van de
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advocaten van deze Business Unit gespecialiseerd op
het gebied van het privacy-recht. Deze specialisten
adviseren over privacyvraagstukken en beoordelen
onder meer welke stappen bedrijven en instelling
moeten zetten om compliant te blijven of te worden.
De
volledig
geactualiseerde
7e
herziene druk van het
handboek IEGoederenrecht,
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.
- Bestellen € 27,06 (€ 29,50 incl. BTW)
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.
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.
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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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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.
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
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Schending auteursrecht door aangepast logo te op
website te tonen
IEPT20190306, Rb Midden-Nederland, Logo
Overeenkomsten. Auteursrecht. Geen schending artikel
5.2 algemene voorwaarden eiseres door geen bezwaar
te maken toen derden voornemen uitten om logo te
maken in lijn met [handelsnaam van gedaagde sub 1] –
logo: geen sprake van “laten gebruiken” dat actieve
handeling vereist. Geen verboden sublicentiëring door
de stichting: actieve handeling vereist. Geen
persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders stichting:
eiseres heeft niet met bestuurders in persoon
gecontracteerd, geen ernstig persoonlijk verwijt. Tonen
inbreukmakende [naam 1]-logo op website stichting is
zelfstandige inbreuk op auteursrecht eiseres op
[handelsnaam van gedaagde sub 1]-logo: geen bagatel
nu logo in ieder geval enkele weken op website heeft
gestaan. Voor schadevergoeding uitgegaan van bedrag
dat aan eiseres verschuldigd zou zijn geweest voor
overdracht auteursrecht op het logo: € 925.
Merkenrecht
Derde
partij
zo
nauw
betrokken
bij
distributieovereenkomst dat zij rechtstreeks kan
worden aangesproken op grond van artikel 2.20ter
BVIE
IEPT20190528, Rb Gelderland, Bigfoot v Ayanmo
Merkenrecht. Ayanmo dient in het kader van
distributieovereenkomst ingeschreven merk ex artikel
22ter BVIE over te dragen aan Bigfoot: Ayanmo is
strikt genomen weliswaar geen gemachtigde,
vertegenwoordiger of distributeur van Bigfoot in de zin
van dat artikel, Ayanmo is als derde partij echter zo
nauw betrokken bij de distributieovereenkomst dat ook
zij rechtstreeks kan worden aangesproken op grond van
dit artikel.
(Met dank aan Rogier de Vrey, CMS)
Inbreuk op Solatube-merken voor daglichtsystemen
door domeinnaam Solatube-shop.nl
IEPT20190322, Rb Den Haag, Solatube
Merkenrecht. Gedaagde dient verhandeling Solatube
daglichtsystemen te staken: niet aannemelijk gemaakt
dat het uitgeputte waar betreft. Domeinnaam solatubeshop.nl maakt ‘sub b-inbreuk’ op Solatube-merken:
domeinnaam wordt gebruikt als merk, zodanige mate
van overeenstemming dat consument kan menen dat
onder solatube-shop.nl aangeboden diensten afkomstig
zijn van een met Solatube economisch verbonden
onderneming.
Handelsnaamrecht
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Geen verwarringsgevaar handelsnamen Cvwizard en
CV.nl en handelsnaam CVmaker
IEPT20190326, Hof Amsterdam, CVmaker v
Resumedia
Handelsnaamrecht. Non-concurrentiebeding. Geen
verwarringsgevaar handelsnamen Cvwizard en CV.nl
en handelsnaam CVmaker: nadruk ligt op kenmerkende
bestanddelen ‘wizard’ en ‘nl’ enerzijds en ‘maker’
anderzijds die niet identiek en geen synoniemen van
elkaar zijn. Geheimhoudingsbeding omvat mede een
non-concurrentiebeding: appelanten hebben zich
verplicht de informatie op geen enkele wijze in
exploitatie te nemen.
Redlight maakt inbreuk op handelsnaam Redlights
voor online platform voor prostitutie
IEPT20190507, Rb Amsterdam, Link Media v
Siteways
Handelsnaamrecht. Redlight maakt inbreuk op oudere
handelsnaam Redlights: beide partijen richten zich op
prostitutie, het zeer geringe verschil in de benamingen
leidt tot verwarringsgevaar, dit alles ondanks beperkte
beschermingsomvang van de handelsnaam Redlights.
Inbreuk op handelsnaam door vermelding op website
na beëindigen overeenkomst
IEPT20190313, Rb Amsterdam, LS Advocaten
Onrechtmatige
daad.
Handelsnaamrecht.
LS
Advocaten (een marketing bedrijf dat geen
advocatenkantoor is) is buiten overeenkomst getreden
door telefoonnummer van LS Advocaten te koppelen
aan kantoor [maatschap], waardoor bellers niet bij dat
kantoor, maar bij LS terechtkomen. Inbreuk op
handelsnaam
[maatschap]
(verwarringsgevaar):
bezoekers kwamen bij invoeren zoektermen [eiseres
sub 1] en/of [eiseres sub 2] recent nog steeds bij LS uit
en LS werd geruime tijd nadat [maatschap]
ondubbelzinnig aan LS had meegedeeld daarvan niet
gediend te zijn met [maatschap] geassocieerd. Geen
belang meer bij vorderingen m.b.t. telefoonnummer en
website LS: geen reden te twijfelen aan toezegging LS
dat zij telefoonnummer zal overdragen en het staat
onvoldoende vast dat LS tekort is geschoten inzake
offline
halen
contactgegevens
[maatschap].
Verstrekking van alle ontvangen oproepen op 010nummer toegewezen: nodig voor vaststelling schade,
geen inbreuk op privacy bellers, aangezien het gaat om
bellers die al met [maatschap] in contact wilden komen.
Octrooirecht
Gebrek aan inventiviteit octrooi voor mobiele
sanitaire inrichting bevestigd in hoger beroep
IEPT20190528, Hof Den Haag, MSS v TWT
Octrooirecht. Verweer dat vzgr ten onrechte niet
problem solution approach heeft toegepast verworpen:
PSA niet verplicht, hof past PSA toe en komt niet tot
ander oordeel dan vzgr. Octrooi EP 515 voor “Mobile
sanitary unit for accommodating at least three sanitary
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facilities” niet inventief in licht van DE 263: vakman
zou met algemene vakkennis, uitgaande van bestaande
inrichtring en met toepassing van het in DE 263
geopenbaarde verkleiningsmechanisme komen tot
uitvinding volgens het octrooi. Gestelde secundaire
indicia kunnen octrooi geen inventiviteit verlenen.
(Combinaties
van)
onderconclusies
waarop
hulpverzoeken MSS zien niet inventief: vakman zou
met behulp van algemene vakkennis tot kenmerken
hulpverzoeken komen.
(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)
Overige
Onvoldoende bewezen dat inbreukmakende schoenen
bij EN-S Sports zijn gekocht
IEPT20190320, Rb Den Haag, Van Caem Sports v
EN-S Sports
Procesrecht. Verklaringen van Business Controller en
CFO Van Caem Sports onvoldoende om aan te tonen
dat inbreukmakende schoenen bij EN-S Sports zijn
gekocht: verzuimd om verifieerbare gegevens uit
administratie over te leggen. Rb gaat voorbij aan
aanbod Van Caem Sports om alsnog bewijs te leveren
met deskundigenbericht als in strijd met goede
procesorde: bewijs had eerder kunnen worden geleverd.
9 maanden gevangenisstraf waarvan 6 voorwaardelijk
voor grootschalige namaak en piraterij
IEPT20190312, Rb Oost-Brabant, Namaakkleding
Strafrecht. Beroep op Aanwijzing Intellectuele
Eigendomsfraude (waarin is bepaald dat IE-inbreuken
in beginsel civielrechtelijk worden gehandhaafd) faalt:
uitzondering grootschalige namaak en piraterij
gepleegd in beroep of bedrijf en recidive zorgen dat
OvJ in vervolging kan worden ontvangen.
Gevangenisstraf van 9 maanden (6 maanden
voorwaardelijk) voor medeplegen van opzettelijk
handelen in vervalste merkartikelen als bedrijf.
Oordeel dat in geheimhoudingsbeding tevens een
non-concurrentiebeding ligt besloten geen juridische
misslag
IEPT20190129, Hof Amsterdam, CVmaker v
Resumedia
Executiegeschil.
Gevorderde
schorsing
tenuitvoerlegging kortgedingvonnis op grond van
juridische misslag afgewezen: of voorzieningenrechter
had mogen oordelen dat in geheimhoudingsbeding
tevens een non-concurrentiebeding lag besloten kan
niet zonder relevant feitelijk of juridisch onderzoek
worden vastgesteld.
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Modelrecht.
Nietigheidsverweer
inhoudende
onduidelijkheid c.q. inconsistentie tekeningen model
voor aardappelvorm van Simplot afgewezen:
voldoende duidelijk dat tekeningen dezelfde gedraaide
vorm van een aardappelfriet - gezien vanuit
verschillende hoeken en op verschillende afstanden tonen. Ook nietigheidsverweer inzake ontbreken
nieuwheid en eigen karakter faalt: aanzienlijk verschil
met oudere modellen, aanzienlijke mate van vrijheid
voor de ontwerper. Rechts- en linksdraaiende Rustic
Twists van McCain maken inbreuk op het modelrecht
van Simplot: Rustic Twists wekken geen andere
algemene indruk dan het model. Afweging van
wederzijdse belangen levert geen reden op om af te
zien van verbod: voor opleggen inbreukverbod is niet
nodig dat Simplot zelf aardappelproducten op de EUmarkt brengt.
(Met dank aan Laura Fresco en Roeland
Grijpink, HOYNG ROKH MONEGIER)

BERICHTEN
Nieuws
B9 15755. John de Mol spant een kort geding tegen
Facebook aan vanwege bitcoinadvertenties
Nu.nl bericht: “John de Mol spant een kort geding
tegen Facebook aan. De mediatycoon eist dat het
sociale netwerk per direct maatregelen neemt tegen
misleidende bitcoinadvertenties waar zijn naam in
wordt gebruikt.”
Agenda
B9 15754. 6 Juni in De Balie: offline aflevering van
De Snijtafel over het Uploadfilter
De Balie: “De online YouTube-serie De snijtafel gaat
offline! Vanaf nu kun je elke eerste donderdag van de
maand een feestelijke première van de nieuwe
aflevering verwachten met aansluitend een debat. In De
snijtafel Offline gaan we verder waar de aflevering
normaal gesproken stopt en nodigen een deskundig duo
uit om de besneden bron te verdedigen en gaan in
discussie met de zaal. In Snijtafel #63 bespreken
Kasper C. Jansen en Ewout Jansen een opmerkelijk
item in Nieuwsuur naar aanleiding van “het
uploadfilter” dat het Europees parlement zou hebben
ingevoerd om arme artiesten (of toch hun rijke
opdrachtgevers?) te beschermen tegen YouTube en
Facebook, terwijl “tegenstanders” tevergeefs “ophef”
veroorzaakten over de teloorgang van “het vrije
internet” […]”.

Modelrecht
Rustic Twist friet van McCain maakt ook volgens het
hof inbreuk op modelrecht van Simplot
IEPT20190521, Hof Den Haag, McCain v Simplot

Pagina 4 van 5

Boek9.nl
Nieuwsbrief

www.boek9.nl

Sponsors
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsors van Boek9.nl:
Abcor Merkenbureau
AIPPI Nederland
AKD
AOMB
Arnold + Siedsma
Baker & McKenzie
BarentsKrans
BINGH Advocaten
Bird & Bird
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek
BRight Advocaten
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Chiever
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Deloitte Legal
Dikhoff Van Dongen Advocaten
Dillinger Law.
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NautaDutilh
NLO
NLO Shieldmark
Nysingh
Parker Advocaten
Pictoright
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Simmons & Simmons
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Windt Le Grand Leeuwenburgh
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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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