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VACATURES & ADVERTENTIES

De 6e druk van Tekst &
Commentaar Intellectuele
eigendom is geheel herzien,
waarbij de wetgeving de
situatie per 1 maart 2019
weerspiegelt
en
het
commentaar is bijgewerkt
tot en met 1 januari 2019.
Door de korte en heldere commentaren - kenmerkend
voor de Tekst & Commentaar serie - maken de auteurs
de wetgeving inzichtelijk.
BourgondIEz, het IE diner
van het zuiden, vindt op 19
juni 2019 plaats in Den
Bosch met presentaties van
Carreen Shannon (ASML)
en Gino van Roeyen
(LAWNCH)

This is a mixed role
encompassing support to
a team of Trade Mark
Attorneys and Assistants
handling brand protection
activities, including anticounterfeiting and domain
name work.
Responsibilities include
supporting TM Director
and HyHo Global Brand Protection team on brand
protection and anti-counterfeiting matters including the
management and reporting of IP enforcement and anticounterfeiting cases, cease and desist letters, letters of
authority, liaising with local lawyers, external counsel
and investigative agencies, as well as the preparation of

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
(IEPT20181109) van de Hoge Raad besproken door
Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De
webinar is van
academisch
niveau
en
is gericht
op
IEadvocaten, 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
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.
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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.
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)
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.
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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.

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 en wel of geen
volledige proceskostenveroordeling. Vanuit de
gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt gelinkt naar
de desbetreffende pagina’s in de online handboeken IEBeginselen en IE-Goederenrecht.
BOEK9 PUBLICATIES
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Uniemerkrenrecht van toepassing ondanks feit dat het
Uniemerk niet was geregistreerd ten tijde van de
levering snijplanken door Chinese fabrikant nu de
gewraakte handelingen wel dateren van na inschrijving,
merkrechten van JSU niet uitgeput door verkoop en/of
levering van de Chinese fabrikant aan licentiehouder
TCC nu niet te beschouwen als een van de merkhouder
onafhankelijke ‘derde’ in de zin van het Peak Holdingarrest, verkoop aan Kaufland wegens mogelijke
giftigheid snijplanken niet doorgegaan, merkenrecht
niet uitgeput door overdracht ter vernietiging.
Inbreukverbod toegewezen. Afdracht nettowinst
afgewezen wegens ontbreken kwader trouw: gelet op
atypische situatie dat het Uniemerk pas is geregistreerd
nadat dit teken op de snijplanken was aangebracht kan
het verweer van gedaagden dat het Uniemerkrecht niet
van toepassing is niet als bij voorbaat kansloos worden
geacht, niet aannemelijk dat voor gedaagden duidelijke
aanwijzingen waren dat de snijplanken niet met
toestemming van JSU op de markt waren maar daar
vanwege kwaliteitsproblemen juist vanaf moesten
worden gehouden. Schadevergoeding op te maken bij
staat: omvang mogelijke schade kan nog niet worden
vastgesteld. Bij schadestaatprocedure moet worden
uitgegaan van 50% eigen schuld van merkhouder JSU:
niet in geschil is dat schade niet was ingetreden indien
officieel vernietigingsbedrijf was ingeschakeld, bij
opdracht tot vernietiging is bovendien niet
medegedeeld dat de snijplanken een mogelijk gevaar
voor de volksgezondheid meebrachten.
(Met dank aan Niels Mulder en Khaled Dadi, DLA
Piper)

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Geen
definitieve
wilsovereenstemming
m.b.t.
overeenkomst voor gebruik foto’s
IEPT20190318, Gerecht Curaçao, Building Depot
Auteursrecht. Overeenkomsten. BDT heeft foto’s
waarvan eiseres auteursrechthebbende is gebruikt.
Geen overeenkomst tot stand gekomen m.b.t. gebruik
foto’s: geen definitieve wilsovereenstemming.
Merkenrecht
Merkenrechtelijk geschil omtrent snijplanken die na
opdracht tot vernietiging wegens mogelijke giftigheid
toch op de markt zijn gekomen
IEPT20190522, Rb Den Haag, Snijplanken
Merkenrecht. Gedaagden hebben door verhandeling
van SUS-snijplanken inbreuk gemaakt op de
merkrechten van JSU ex artikel 9 lid 2 sub a UMVo:

Bestanddeel merk mag niet door verklaring van
afstand worden uitgesloten van globale analyse
verwarringsgevaar
IEPT20190612,
HvJEU,
Patentoch
registreringsverket v Hansson
Merkenrecht. Nationale regeling die voorziet in
verklaring van afstand op grond waarvan bestanddeel
samengesteld merk waarop die verklaring betrekking
heeft, wordt uitgesloten van de globale analyse van de
relevante factoren voor de vaststelling van
verwarringsgevaar of waardoor aan een dergelijk
bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht
wordt toegekend in die analyse in strijd met artikel
4(1)(b) Merkenrichtlijn 2008.
Overige
Op verzoek van LRC gelegd conservatoir
(derden)beslag niet opgeheven nu onvoldoende is
ontzenuwd dat sprake is van ongeoorloofde
parallelhandel
IEPT20190607, Rb Den Haag, Ocean Company v
LRC
Handhaving. Op verzoek van LRC gelegd conservatoir
(derden)beslag
niet
opgeheven:
onvoldoende
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serie Recht en Praktijk - Intellectuele eigendom
De ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak op het gebied van auteursrecht gaan snel.
Alleen al sinds de vorige druk heeft het Hof van Justitie van de EU meer dan honderd - vaak
verrassende - uitspraken gedaan. Op het vlak van wet- en regelgeving zijn er in die tijd
verschillende EU-richtlijnen verschenen, gewijzigd en geïmplementeerd. Op nationaal niveau is
in 2015 de Wet auteurscontractenrecht ingevoerd. De nieuwe druk van Auteursrecht biedt u een
volledig overzicht van de actuele stand van zaken.
Dit boek leent zich uitstekend voor zowel de rechtspraktijk als het wetenschappelijk onderwijs.
Het is onmisbaar voor advocaten, rechters en bedrijfsjuristen die regelmatig te maken hebben met
het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten of het databankenrecht.
Auteurs: mr. J.H. Spoor, mr. D.W.F. Verkade, mr. D.J.G. Visser

Nieuwe
druk!
Dirk Visser vertelt over de nieuwe druk.

Bekijk de video’s op wolterskluwer.nl/auteursrecht
waarin Dirk Visser vertelt waarom er een de nieuwe druk is
en wat Heksenkaas er mee te maken heeft.

Bekijk de video’s
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ontzenuwd dat
sprake is van ongeoorloofde
parallelhandel.
(Met dank aan Arnoud Martens, Ploum)
Incidenten in hoofdzaak over gestelde inbreuk op
Bacardi-merken
IEPT20190612, Rb Den Haag, Bacardi v
Loendersloot
Procesrecht. Loendersloot toegestaan [X] op te roepen
in vrijwaring: niet valt uit te sluiten dat Loendersloot,
ingeval van een veroordeling in de hoofdzaak, uit
hoofde van de gestelde rechtsverhouding met een
regresvordering heeft op [X]. Vrijwaring ten aanzien
van overige rechtspersonen afgewezen: niet gebleken
van
relevante
tot
regres
verplichtende
rechtsverhouding. Incidentele vordering tot aanhouding
in afwachting van antwoord op prejudiciële vragen
afgewezen: toewijzing zou leiden tot onredelijke en
niet met de eisen van de goede procesorde te verenigen
verdere vertraging van de reeds lang lopende
procedure.
(Met dank aan Timme Geerlof, Shar Said en Gerard
van der Wal, Windt Le Grand Leeuwenburgh)
Geen onrechtmatig handelen van de curator bij de bij
de verkoop van woordmerken en domeinnamen
IEPT20190327, Rb Rotterdam, 2NG v Curator
Faillissement. Curator heeft niet onrechtmatig
gehandeld door niet op schrift te stellen dat het 2NG de bestuurder en enig aandeelhouder van de
gefailleerde rechtspersoon - vrij stond om de op haar
naam staande merkrechten en domeinnamen zelf aan
een derde te verkopen: 2NG heeft aangegeven er
medewerking aan te willen verlenen om die
merkrechten in een combinatiedeal met de goodwill die
aan de boedel toekwam te verkopen, door gelijktijdig te
trachten geheel buiten de curator om een overeenkomst
met een derde tot stand te brengen waardoor de
belangen van de boedel zouden worden geschaad,
handelde 2NG onbehoorlijk jegens de curator. Dat de
curator zich onder die omstandigheden niet bereidwillig
jegens 2NG heeft opgesteld, is een logisch gevolg van
de eigen handelwijze van 2NG. Ook geen sprake van
onrechtmatig handelen door “forceren” combinatiedeal
buiten de advocaat van 2NG om: het stond de curator
vrij om rechtstreeks contact te onderhouden met de
bestuurder van de failliet niet gebleken van een
relevante informatieachterstand aan de zijde van de
advocaat van 2NG omdat de curator niet alle
communicatie via die advocaat liet verlopen, niet
gebleken dat sprake is van forceren.
Onrechtmatig handelen door e-mailadres aan te
maken om namens klant bij concurrent geplaatste
order te annuleren
IEPT20190606, Rb Den Haag, Smienk v Otolift
Onrechtmatige daad. Otolift heeft door een e-mailadres
aan te maken en daarmee namens een klant een order
bij concurrent Smienk te annuleren - ook als de klant
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dit zelf wilde - onrechtmatig gehandeld: ten onrechte
de schijn gewekt dat de e-mail rechtstreeks van de klant
afkomstig was. Naast verbod ook interne rectificatie
toegewezen: gelet op eerdere incidenten heeft Otolift
binnen haar organisatie kennelijk onvoldoende
gecommuniceerd wat de grenzen van het toelaatbare en
betamelijke zijn.
(Met dank aan Matthijs Kaaks, Boekx)
B9 15768. A-G Hartlief concludeert tot verwerping
cassatieberoep Pretium
Conclusie A-G Hartlief, 3 mei 2019, Pretium
Publicatie. Cassatie tegen het arrest van het hof Den
Haag van 23 januari 2018 waarin he t hof (onder
andere) de vordering tot verwijdering van het gehele
webboek af heeft gewezen omdat de overgelegde
passages in vergelijking met het gehele dossier een te
klein onderdeel vormen om op één gesteld te worden.
Volgens Pretium heeft het hof de vorderingen van
Pretium verkeerd begrepen, namelijk dat Pretium de
verwijdering heeft gevorderd van het geheel aan
publicaties van verweerder over Pretium op internet,
waaronder het integrale “Dossier Pretium”, ook wel
‘webboek’ genoemd.
SkypeOut is een elektronische-communicatiedienst in
de zin van de kaderrichtlijn
IEPT20190605, HvJEU, Skype v BIPT
Elektronische
Communicatiediensten.
Aanbieden
VoIP-dienst is een elektronische-communicatiedienst
wanneer de ontwikkelaar voor het aanbieden van deze
dienst wordt vergoed en voor het aanbieden een
overeenkomst moet sluiten met de aanbieders van
telecommunicatiediensten die gemachtigd zijn om
oproepen naar PSTN over te brengen en daaraan af te
geven.
BERICHTEN
Nieuws
B9 15769. Merk-Echt neemt Center Tone over
Uit het persbericht: "Center Tone Consultancy wordt
per direct overgenomen door Merk-Echt. Het Bredase
bedrijf zet daarmee volop in op online en technologie
om ook starters en mkb ondernemers zo laagdrempelig
mogelijk te helpen hun merken te registreren, te
bewaken en te handhaven.
[...]
Aan de transactie liggen uiteenlopende argumenten ten
grondslag. Center Tone signaleerde dat de taken van
een merkenbureau een specialisme is dat zich - zowel
in de breedte als in de diepte - alsmaar door ontwikkelt.
Er komt steeds meer bij kijken om je klanten optimaal
van dienst te zijn. Merk-Echt vult Center Tone daarin
zeer goed aan. Reden waarom Jacqueline van der Sluis,
directeur en oprichter van Center Tone, heeft besloten
de krachten te bundelen met Merk-Echt. “Het is echt
een enorme versterking van kennis en kunde. Dit biedt
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nieuwe mogelijkheden en kansen voor onze klanten en
onze collega’s.”
[...]"
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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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