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VACATURES & ADVERTENTIES
Masterstudenten met een
interesse in het IE recht,
opgelet! Op vrijdag 5 april
2019 organiseert Hogan
Lovells weer de IP
Challenge.
De
IP
Challenge is een business
course
waarbij
masterstudenten
met
interesse in het intellectueel eigendomsrecht kennis
kunnen maken met Hogan Lovells. Nieuwsgierig? Ga
dan de uitdaging aan en maak kans op een
werkstudentschap op onze IP-afdeling én een geheel
verzorgd weekend voor 2 personen naar Londen!
Heb je interesse voor het
intellectueel
eigendomsrecht? Kan je
niet wachten om je
tanden te zetten in
merken-, reclame- en
vormgevingszaken? Ben
je een excellente jurist en
wil je internationale
zaken doen? Dan hebben
wij goed nieuws: je kunt IE-advocaat bij Brinkhof
worden! Wij zoeken een scherpe en ambitieuze jurist
die zaken over alle facetten van merken en
handelsnamen, (beschermde) productbenamingen,
productvormgeving en reclame wil voeren. Je hebt een
aantoonbare interesse in het merken-, modellen- en
auteursrecht. Onze cliënten zijn zowel nationale als
internationale ondernemingen die actief zijn in diverse
sectoren en de belangen zijn vaak groot.
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Wil jij kennismaken met
de advocaten van de top
IE-kantoren
van
Nederland? Schrijf je dan
gratis in voor het
Nationaal
IEstudentencongres 2019.
De dag begint om 13:00
uur en wordt ingeleid
door Prof. Dirk Visser. In
de middag kan je kiezen uit verschillende workshops
over octrooirecht, soft IP of media, verzorgd door de
advocaten van Hoyng ROKH Monegier, Hogan
Lovells, Freshfields, Brinkhof en Simmons &
Simmons. De dag eindigt met een pleitwedstrijd tussen
IE-studieverenigingen en een afsluitende borrel.
Arnold & Siedsma is
specialist in juridische
bescherming
van
intellectueel eigendom.
Van het vastleggen van
octrooien tot en met de
registratie
en
bescherming van merken,
modellen
en
andere
rechten.
‘We
love
intellectual property and it is what we do best’. Ter
versterking van ons team advocaten op kantoor
Amsterdam zoeken wij een talentvolle en gedreven
(Gevorderd) Advocaat Stagiair / Advocaat Medewerker
IE-recht.
Are you a natural litigator
or negotiator, fascinated
by the dynamic world of
Intellectual Property and
drawn to working in
international
settings?
If so, we invite you to
come and meet De
Brauw’s
IP
practice
on Thursday, 11 April
2019. Throughout the day you will get hands-on
experience of what life is like for an IP lawyer by
participating in mock trials and negotiations. Of course,
we will wrap up this exciting day over drinks.
VU bericht: ““Hoe vaker
je over intellectueel
eigendom adviseert, hoe
groter het belang wordt
om het hele rechtsgebied
systematisch
te
verkennen,
de
verschillen
en
overeenkomsten tussen
intellectuele
eigendomsrechten
te
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doorgronden en strategische combinaties van rechten
en handhavingsinstrumenten te doordenken”. – Prof.
dr. Martin Senftleben, hoogleraar Intellectuele
eigendom aan de VU en advocaat bij Bird & Bird.
De leergang Intellectueel Eigendomsrecht start 4 maart
2019. Ben jij geïnteresseerd? Klik hier voor meer
informatie en aanmelden.”
Het
jaarlijkse
Symposium Intellectuele
Eigendom vindt plaats op
woensdag 13 maart 2019.
Ook in dit 35e kroonjaar
van het Symposium zal
er in de ochtend door
diverse toonaangevende
experts een overzicht
worden gegeven van
relevante ontwikkelingen in onder meer het
auteursrecht, de wet bedrijfsgeheimen en de mogelijke
gevolgen van de Brexit. In de middag zijn er drie
debatten en een bijzondere afsluiting.
Onze
nieuwe
wettenbundels zijn uit!
Bestel nu de volgende
bundels: Wettenbundel
Intellectuele Eigendom
2019. Deze bevat een
selectie van IE-wetten, verdragen
en
verordeningen, waaronder
de Wet bescherming
bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is
getreden) Wettenbundel Merken- en Modellenrecht
2019. Deze bevat de meest relevante merken- en
modellenrecht wetten, -verdragen, -verordeningen en reglementen,
waaronder
de
nieuwe
Uniemerkenverordening en de daarbij horende
Uitvoeringsverordening en Gedelegeerde verordening,
die van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017)
Wettenbundel Octrooirecht 2019. Deze bevat de
meest relevante octrooiwetten, -verdragen, verordeningen en -reglementen.
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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.
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

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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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Geen auteursrechtinbreuk door niet verwijderen
autostickers na inleveren leaseauto
IEPT20190122,
Hof
Arnhem-Leeuwarden,
Autostickers
Auteursrecht. Geen auteursrechtinbreuk door niet direct
over te gaan tot verwijdering van autostickers na
inleveren leaseauto: geen sprake van mededeling aan
het publiek.
€ 322,50
schadevergoeding
voor
zonder
toestemming plaatsen van foto op website
IEPT20181115,
Rb
Rotterdam,
Auteursrechtinbreuk op foto
Auteursrecht. Auteursrechtinbreuk door foto zonder
toestemming op website gedaagde te plaatsen: vaststaat
dat de foto enige tijd op de website van [naam
gedaagde] heeft gestaan zonder toestemming van
[naam eiseres], [naam vennootschap] of de fotograaf.
€ 322,50 schadevergoeding en € 177,50 vergoeding van
de kosten ter vaststelling en invordering van de schade:
hoogte schadevergoeding bepaald op 1,5x de
economische waarde aan de hand van de tarieven van
Stichting Foto Anoniem.
Auteursrechtinbreuk op (salon)tafels
IEPT20190109,
Rb
Midden-Nederland,
Auteursrecht Tafels
Auteursrecht. Overeenkomsten. [naam 1] tafel
auteursrechtelijk beschermd: twee houten bladen van
Mangohout die nadrukkelijk in het oog springen niet
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terug te vinden in vormgevingserfgoed, creatieve
keuzes met het persoonlijk stempel van de maker door
combinatie van ontwerpkeuzes ten aanzien van het
frame, tezamen met de twee houten bladen, die als
gevolg van de gekozen houtsoort en specifieke
afwerking een karakteristiek uiterlijk geven. Iron
wooden pipe coffee table [gedaagde sub 1] maakt
inbreuk op [naam 1] tafel: vrijwel gelijk, enige verschil
is niet zichtbaar. [naam 2] auteursrechtelijk beschermd:
onderscheid zich voldoende van wat al bestond op de
markt door blad van mangohout dat is bewerkt om
indruk van oud hout te geven en vormgeving van
hairpin-poten, waardoor sprake is van persoonlijk
stempel van de maker. Tafel [gedaagde sub 1] maakt
inbreuk op [naam 2] tafel: niet in geschil dat tafels
identiek of vrijwel identiek zijn. Onthoudingsverklaring
rechtsgeldig: [gedaagde sub 1] niet ten onrechte
aangezet tot ondertekenen onthoudingsverklaring,
aangezien [eiseres] wel degelijk auteursrechthebbende
is van de [naam 1] en de [naam 2].
Onthoudingsverklaring geschonden, maximale boete
van € 50.000 verbeurd: [gedaagde sub 1] heeft
(salon)tafels ingevoerd in Nederland om te verkopen,
[bedrijfsnaam 2] heeft tafels identiek aan de [naam 1]
geleverd gekregen van [gedaagde sub 2].
Handelsnaamrecht
Geen inbreuk op handelsnaam “Rodizio Rotterdam”
IEPT20190104, Rb Rotterdam, Rodizio Rotterdam
v Braselbinkie
Handelsnaamrecht. Geen inbreuk op handelsnaam
“Rodizio Rotterdam” door “Brasilbinkie Rodizio
Rotterdam”:
“Rodizio
Rotterdam”
is
zuiver
beschrijvend voor in Rotterdam gevestigd rodizio
restaurant, Brazilbinkie combineert woorden “Rodizio
Rotterdam”
met
zelfbedachte,
unieke
naam
“Brasilbinkie”, waardoor sprake is van meer dan
geringe afwijking van handelsnaam “Rodizio
Rotterdam”. Ook niet aannemelijk dat Rodizio
Rotterdam aanduiding “Rodizio Rotterdam” eerder
gebruikte dan Brasilbinkie.
Merkenrecht
Merkinbreuk door verkoop Ray-Ban zonnebrillen op
Facebook nu beroep op uitputting faalt
IEPT20190130, Rb Den Haag, Luxottica
Merkenrecht. Merkinbreuk door verkoop Ray-Ban
zonnebrillen op Facebook: beroep op uitputting faalt nu
gedaagde gestelde vakantieaankopen in EU-landen niet
kan bewijzen.
Octrooirecht
Mededeling van carve out is verzoek tot beperking
reikwijdte handelsvergunning
IEPT20190214, HvJEU, De Staat v WarnerLambert
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Octrooirecht. In VHB-procedure gedane mededeling
van de bijsluiter of samenvatting van de
productkenmerken van een generiek geneesmiddel,
waarin de indicaties of doseringsvormen die nog onder
het octrooirecht vielen op het tijdstip waarop het
geneesmiddel op de markt werd gebracht niet zijn
opgenomen (carve out) is verzoek tot beperking
reikwijdte handelsvergunning
Overig
Medeoprichter Snocom dient modelrecht op
Snowcuber over te dragen
IEPT20181210, Rb Gelderland, Snocom
Overeenkomst.
Medeoprichter
Snocom
dient
modelrecht op Snowcuber over te dragen aan Snocom:
partijen hebben overeenkomst gesloten die gedaagde
verplicht de op zijn naam staande IE-rechten met
betrekking tot de Snowcuber over te dragen aan
Snocom, verplichting niet komen te vervallen door
gemaakte afspraken bij beëindiging betrokkenheid bij
Snocom, overeengekomen kwijtingsbepalingen zien
niet op verplichting tot overdracht IE-rechten,
belangenafweging leidt niet tot ander oordeel.
BERICHTEN
Nieuws
B9 15654. Nederland: nieuwe auteursrechtrichtlijn
betekent stap terug
De nieuwe Auteursrechtrichtlijn betekent een stap terug
voor de digitale eengemaakte markt. Dit zeggen
Nederland, Luxemburg, Polen, Italië en Finland in een
gezamenlijke verklaring. Volgens de landen biedt de
Richtlijn geen juist evenwicht tussen de belangen van
de rechthebbenden en de belangen van burgers en
bedrijven. Hierdoor zou de Richtlijn innovatie kunnen
tegenhouden in plaats van aanwakkeren, hetgeen een
negatieve invloed kan hebben op de markt.
Hoofdonderhandelaar Axel Voss stelt juist dat de
Richtlijn een belangrijke stap voorwaarts oplevert. Het
aansprakelijk maken van grote bedrijven als Youtube,
Facebook en Google betekent volgens hem dat de kans
groter wordt dat de creatieve sector zijn inspanningen
beloond zal zien worden. Volgens Voss bevat de
Richtlijn genoeg bepalingen die garanderen dat op
internet plaats blijft voor vrijheid van meningsuiting
B9 15652. Erwin Angad-Gaur: "Artikel 13: Facebook
moet betalen, maar wie profiteren daar straks van?"
op Joop.nl
“Er was afgelopen week opnieuw veel te doen over
‘artikel 13’. Het cijfer klinkt al omineus. Alsof de
opstellers van de nieuwe Europese auteursrechtregels al
van tevoren het pijnpunt van onderhandeling hebben
willen aanduiden. [...]
Artikel 13 is kortom een stapje in een juiste richting.
Respect voor eigendom behoort ook op internet
gewoon te zijn, is een mensenrecht zelfs, zoals ook
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vrijheid van meningsuiting dat is – en dat de Facebooks
en de Googles van deze wereld straks niet louter naar
hun eigen consumenten meer kunnen wijzen is een
goede zaak. Maar zonder de moed ook verder te kijken
dan enkel dat principe is er grote kans dat Europa de
auteurs voor wie het auteursrecht toch principieel
bedoeld was alsnog achter het net laat vissen. Ten
gunste van Sony, Warner, De Persgroep en andere
grote mediabedrijven. Dat kan of mag de bedoeling van
de nieuwe wetgeving niet zijn.”
B9 15653. Chiever Bericht: In de aanbieding Chiever
Oranjeborrel
“Zoals slechts een enkeling zich nog zal herinneren is
het al weer 20 jaar geleden dat Chiever (in de
beginjaren onder de Shield Mark-vlag) de eerste
Oranjeborrel tijdens de INTA organiseerde.
Na 20 jaar vinden wij het een mooi moment om dit
stokje over te dragen. We zijn op zoek naar een 100%
Nederlands/oranje merkenbureau of advocatenkantoor
dat de organisatie van de Oranjeborrel vanaf dit jaar op
zich wil nemen.
Qua inspanning en tijd stelt het niet al te veel voor,
vooral omdat het concept eenvoudig is: een leuk café
dat bier, wijn en een borrelhap in voorraad heeft en
waar plaats is voor ruim 100 man/vrouw.
En ook voor de kosten hoeft u het niet te laten: die
zullen u erg meevallen. Wij geven geïnteresseerden
graag meer informatie op dit punt.
Voor meer informatie: bel of mail Bas Kist of Volkert
Teding van Berkhout: kist@chiever.com en
tedingvanberkhout@chiever.com
020-8204000”
Agenda
B9 15650. Vrijdag 5 april 2019 Bijeenkomst
Rechtbank Den Haag en IE balie
Sectie IE Rechtbank Den Haag en VIEPA berichten:
“De IE sectie van de Rechtbank Den Haag en de
Vereniging IE Proces Advocaten (VIEPA) nodigen u
graag uit voor een bijeenkomst op 5 april 2019 over
procederen in IE-zaken bij deze rechtbank. De
bijeenkomst
is
toegankelijk voor
advocaten
(lidmaatschap VIEPA niet vereist) en is gericht op
advocaten die actief zijn op het gebied van het
intellectuele eigendomsrecht.
Programma:
14.00-14.30 ontvangst
14.30 welkom en introductie
14.35 presentaties vanuit de rechtbank:
- Achter de schermen van de rechtbank
- Effecten van procedurele keuzes
- Informatie vanuit de rechtbank over stand van zaken
doorlooptijden
15.30 pauze
15.45 paneldiscussie aan de hand van vragen en
stellingen onder leiding van Peter Blok (Gerechtshof
Den Haag en Universiteit Utrecht) Panelleden: Edger
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Brinkman (rechtbank Den Haag), Margot Kokke
(rechtbank Den Haag), Laura Fresco (Hoyng Rokh
Monegier), Rutger Kleemans (Freshfields)
17.00 borrel”
B9 15656. Jong IE borrel 7 maart a.s.
Jong IE bericht: “Ha mede Jong IE’er,
Donderdag 7 maart organiseren we de eerste Jong IE
borrel van het jaar, traditiegetrouw bij Nel op het
Amstelveldje.
Wie? Alle zich jong voelende IE’ers
Wat? Een borrel met ijskoud bier op de tap, met een
beetje geluk vind je ons op het terras
Waar? Brasserie Nel: https://brasserienel.nl/
Wanneer? Donderdag 7 maart vanaf 18:00 uur
Wanneer is de volgende? De “start van de zomer”borrel is op donderdag 6 juni 2019
Vergeet ook niet om, zoals altijd, EUR 20 contant mee
te nemen en direct aan Patty te geven. Vooraf
aanmelden is niet nodig, mag natuurlijk wel.
Groet en tot dan, Patty de Leeuwe, Selmer Bergsma
Roeland Grijpink, Sarah Arayess”
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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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