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VACATURES & ADVERTENTIES
In verband met uitbreiding
van de sectie Intellectuele
Eigendom, IT-recht en
Privacy van ons kantoor in
Arnhem zijn wij op zoek
naar een gedreven advocaatstagiair(e)
met
een
commerciële instelling.
We vinden het belangrijk
dat
je
gedurende
je
advocaat-stage kennismaakt met alle pijlers van de
IE/IT/Privacy sectie en in brede zin ervaring opdoet. Je
gaat dus werken met verschillende collega’s. Jouw
patroon wordt mr. Joost Becker, die veel IE-recht doet.
Met het boek Rechtspraak
Intellectuele Eigendom –
2018 ontvangt u in 455
pagina’s een overzicht en
samenvatting van de in
2018 gewezen uitspraken
op
het
gebied
van
intellectuele
eigendomsrechten,
aangevuld met oneerlijke
concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-Handhaving en
internationaal privaatrecht. De uitspraken zijn
gerubriceerd per deelonderwerp, zoals wel of geen
verwarringsgevaar voor merken of handelsnamen en
wel of geen inbreuk voor octrooien. Zo bent u in een
keer helemaal bij!
Bestel € 36,45 (€ 39,00 incl. btw)
Meer informatie over Rechtspraak Intellectuele
Eigendom - 2018
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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.
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.
- Paperback € 36,45 (€ 39,00 incl. btw)
- Ebook € 28,93 (€ 35,00 incl. btw)
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
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gelinkt naar de desbetreffende pagina’s in de online
handboeken IE-Beginselen en IE-Goederenrecht.
BOEK9 PUBLICATIES
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Merkenrecht. Gerecht mocht oordelen dat gebruik voor
klinische proef geen normaal gebruik als Uniemerk
oplevert: voor geneesmiddel waarvoor nog geen
vergunning voor het in de handel brengen is verleend
mag geen reclame worden gemaakt teneinde een
marktaandeel te verkrijgen of behouden, ook
gebruikshandelingen voorafgaand aan het in de handel
brengen moeten van externe aard zijn teneinde normaal
gebruik te kunnen aannemen. Gerecht heeft niet in zijn
algemeenheid uitgesloten dat een verplichte klinische
proef een geldige reden voor niet gebruik kan
betekenen: geoordeeld dat merkinschrijving vóór proef
en lange duur proef binnen invloedsfeer en
verantwoordelijkheid merkhouder vielen, zodat zij niet
kunnen worden beschouwd als belemmeringen die zich
buiten haar wil hebben voorgedaan.
Benelux- en Uniewoordmerk Denim & Co nietig
verklaard wegens gebrek aan onderscheidend
vermogen
IEPT20190717, Rb Den Haag, Fashion Linq v
Primark
Merkenrecht. Benelux- en Uniewoordmerk Denim &
Co nietig verklaard wegens gebrek aan onderscheidend
vermogen: ‘denim’ is een algemeen bekende en
gangbare aanduiding voor een stof die wordt gebruikt
om kleding te produceren, ‘& Co’ (‘and Co’) heeft ook
een algemene betekenis ter aanduiding van andere, niet
met zoveel woorden aangeduide vergelijkbare personen
of dingen, vergelijkbaar met - vrij vertaald - termen als
‘etcetera’, ‘etc.’ en ‘en zo’, het totaalbeeld van ‘Denim
& Co’ is daarmee een combinatie van bestanddelen die
kenmerken van kleding, schoeisel en hoofddeksels
kunnen beschrijven.
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw
Blackstone Westbroek)
Merkenrecht

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Geen inbreuk op auteursrecht fotograaf door portret
van Mathijs Bouwman op te nemen bij door hem
geschreven artikelen op website Dutch News
IEPT20190712, Rb Amsterdam, Dijkstra v Dutch
News
Auteursrecht. Geen inbreuk op auteursrecht fotograaf
door portret van Mathijs Bouwman op te nemen bij
door hem geschreven artikelen op website Dutch News:
sprake van de in artikel 19 lid 3 Aw genoemde
uitzonderingssituatie waarin een in opdracht gemaakt
portret zonder toestemming van de maker door de
geportretteerde aan nieuwsbladen of tijdschriften
worden aangeboden.
(Met dank aan Corstiaan Kan, Bremer & De Zwaan)

Merkenrecht

Publicatie

Boswelan terecht vervallen verklaard
ontbreken normaal gebruik als merk
IEPT20190703, HvJEU, Viridis v EUIPO

wegens

Informatie over AIVD-bron dient te worden
verwijderd uit boek ‘Het is oorlog maar niemand die
het ziet’
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IEPT20190712, Rb Amsterdam, De Staat v Podium
Publicatie. Bepaalde informatie over AIVD-bron dient
te worden verwijderd uit boek ‘Het is oorlog maar
niemand die het ziet’: kans dat gegevens het leven van
de bron in gevaar zullen brengen niet op voorhand
verwaarloosbaar.
Overige
Luchtinlaat is slaafse nabootsing van Optiflex
IEPT20061211, Rb Den Bosch, Scan-Air
Auteursrecht - Slaafse nabootsing. Optiflex van ScanAir niet aan te merken als auteursrechtelijk beschermd
werk: gestelde auteursrechtelijk beschermde elementen
van Optiflex technisch bepaald. "Luchtinlaat" is slaafse
nabootsing van Optiflex: Optiflex heeft onderscheidend
vermogen door als enige op de markt in het oog
springende gebogen klep te combineren met
koppelsysteem, verwarringsgevaar aanwezig nu
Luchtinlaat nagenoeg exacte kopie is van Optiflex,
[gedaagde] heeft niet alles eraan gedaan om
verwarringsgevaar tussen Optiflex en Luchtinlaat te
voorkomen.
Geen spoedeisend belang bij vorderingen op grond
van gestelde inbreuk op handelsnaam De
Hypothekers Associatie
IEPT20190716, Rb Den Haag, De Hypothekers
Associatie v HypothekersUnie
Procesrecht. De Hypothekers Associatie heeft geen
spoedeisend belang bij vorderingen gestoeld op
gestelde handelsnaaminbreuk door HypothekersUnie:
sommatie pas verstuurd nadat HypothekersUnie
handelsnaam al ruim twee jaar met vijf vestegingen en
via internet voerde.
(Met dank aan Godert van Rappard, VAN RAPPARD
MINNEBOO)
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medewerkers van Marvel wisten waar zij mee bezig
waren. [...]
De New Yorkse rechter J. Paul Oetken kan daar echter
niet mee instemmen. Hoewel er eerst nog vermeld werd
dat de gebroeders Lai kans maakten om te winnen (per
slot van rekening zijn er wel overeenkomsten), is het nu
daarvoor te laat. Tijdens de rechtszaken zouden ze te
weinig bewijs hebben getoond dat hun vermoedens
bevestigd. Het zou niet aan te tonen zijn dat de Marvelmedewerkers, die van Radix afwisten, betrokken zijn
geweest bij de poster."
B915807. ‘Aanslagpleger beschuldigde Japanse
tekenfilmstudio van plagiaat’
NOS bericht: “De aanslagpleger die gisteren een grote
brand veroorzaakte bij Kyoto Animation Company zou
de tekenfilmstudio beschuldigd hebben van plagiaat.
Ook zijn er meerdere dreigmails naar de studio
gestuurd, zegt directeur Hideaki Hatta. Of die
afkomstig zijn van de dader is niet bekend. In de mails
werd gewaarschuwd voor potentiële doden. […]
Doordat de brandwonden van de aanslagpleger ernstig
zijn is het politieverhoor nog niet gestart. Gisteren werd
al bekend dat de dader uit de stad Saimtama komt. "Hij
heeft dus 500 kilometer moeten reizen om deze aanslag
te plegen." Hij zou nooit voor de tekenstudio gewerkt
hebben, maar Japanse media melden dat hij het bedrijf
jarenlang heeft beschuldigd van plagiaat van zijn
tekeningen.” Lees het volledige bericht hier.

BERICHTEN
Nieuws
B9 15806. Iron Man 3 poster schendt geen
auteursrecht
Filmtotaal.nl: "Drie jaar na het uitkomen van Iron Man
3 kreeg Marvel te maken met een lastige rechtszaak. Ze
werden door Horizon Comics Productions beschuldigd
van inbreuk op auteursrechten. De poster van de film,
met Robert Downey Jr. in de titelrol, zou gebaseerd
zijn op een afbeelding van de stripboekserie Radix.
Deze week is er eindelijk een eind gekomen aan de
strijd. Een rechter uit New York heeft zijn oordeel
geveld. [...]
De positie van de armen en een aantal gelijksoortige
kleuren waren genoeg redenen voor de gebroeders Lai
(de oprichters van Horizon) om Marvel op het matje te
roepen. De twee mannen, die in 2002 als tekenaars bij
hen werkten aan o.a. Thor, beweren dat een zestal
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Opleidingspunten nodig?
Boek9 webinars zijn on demand te volgen wanneer het ú uitkomt, duren een
uur en leveren 1 juridisch opleidingspunt op. Meer informatie vindt u op
www.boek9.nl/webinars.
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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
Baker & McKenzie
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
Windt Le Grand Leeuwenburgh

www.abcor.nl
www.aippi.nl
www.akd.nl
www.aomb.nl
www.arnold-siedsma.com
www.bakermckenzie.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

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.

www.damste.nl
www.deloitte.nl
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www.dirkzwager.nl
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www.epc.nl
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www.lioc.nl
www.losenstigter.nl
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www.nloshieldmark.eu
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www.parkeradvocaten.nl
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www.ploum.nl
www.simmons-simmons.com
www.van-doorne.com
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