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VACATURES & ADVERTENTIES

Naast dat we ons als
kantoor steeds verder
willen
ontwikkelen,
stimuleren we ook jouw
persoonlijke
ontwikkeling. Zo hebben
we de Holla Academy,
die je toegang geeft tot
specialisatie opleidingen
en
extra
vaardigheidstrainingen om nog beter tot je recht te
komen. Verder bieden we je een goed
arbeidsvoorwaardenpakket en een prettige unieke
werksfeer, met daarbij een goede work-life balance.
In deze IE-update worden
de
ontwikkelingen
binnen het intellectuele
eigendomsrecht van het
vierde kwartaal van 2019
besproken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De webinar is
van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten,
octrooi- en 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.
Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de IE-update 4e kwartaal
2019 webinar hier.
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In dit tweede deel van de
Merkenrecht
2019
webinars worden de
ontwikkelingen binnen
het
merkenrecht besproken
door Dick van Engelen
(hoogleraar Maastricht
University
en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De webinar is
van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten,
octrooi- en 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.
Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de Merkenrecht 2019 deel 2
webinar hier.
In deze webinar worden
de
ontwikkelingen
binnen het auteursrecht
in 2019 op het gebied
van onder meer het
werkbegrip,
beperkingen,
werken
van toegepaste kunst en
industriële
vormgeving besproken
door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht
University
en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De
webinar is van academisch niveau en is gericht op IEadvocaten, 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.
Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de Auteursrecht 2019
webinar hier.
In deze webinar worden
de
ontwikkelingen
binnen IE-handhaving in
de periode 2018-2019
besproken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De webinar is
van academisch niveau
en is gericht op IEadvocaten, octrooi- en 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.
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Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de IE-Handhaving 2018-2019
webinar hier.
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

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht
B915935. A-G: AMSTERDAM UNIVERSITY onder
toepassing van Neuschwanstein-arrest geldig merk
voor merchandise- en souvenirartikelen
Merkenrecht. Geschil omtrent de weigering van het
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom om het
door de UvA gedeponeerde woordmerk AMSTERDAM
UNIVERSITY als merk in te schrijven omdat het
wegens zijn beschrijvend karakter geen onderscheidend
vermogen zou bezitten. Het Hof Den Haag heeft het door
de UvA ingestelde beroep tegen die weigering
gedeeltelijk toegewezen en geoordeeld dat het
woordmerk ten onrechte is geweigerd voor waren of
diensten die niets met onderwijs te maken hebben
(IEPT20181218). Het Hof oordeelde onder meer dat onder toepassing van het Neuschwanstein-arrest
(IEPT20180906) - het enkele feit dat de waren of
diensten door het in aanmerking komend publiek als
merchandising of souvenirs worden beschouwd doordat
het teken AMSTERDAM UNIVERSITY erop wordt
aangebracht of daaraan wordt verbonden, op zich geen
wezenlijk kenmerk vormt dat die waren of diensten
beschrijft. Het Bureau heeft cassatie ingesteld. De A-G
overweegt in de onderhavige conclusie dat het
hof Neuschwanstein op juiste wijze heeft toegepast. Een
arrest waarmee de A-G het overigens niet eens is. Het is
volgens de A-G namelijk nogal contra-intuïtief dat enigszins versimpeld gezegd - een teken wel kan worden
beschermd als het wordt gebruikt voor algemene waren
die het publiek niet in verband brengt met de herkomst
van die waren, terwijl het belangrijkste doel van een
merk nu juist de herkomstfunctie is. De praktijk zal het
echter met het arrest moeten doen en het Hof Den Haag
heeft het juist toegepast, zo overweegt de A-G alvorens
ook de overige klachten af te wijzen.
Overigens lopen alle beroepen tegen beslissingen van
het Bureau in weigerings- en oppositiezaken inmiddels
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via het Benelux-Gerechtshof. Zaken als deze komen
voortaan dus niet meer voor bij het gerechtshof Den
Haag en dus ook niet in cassatie bij de Hoge Raad.
BERICHTEN
Nieuws
B915924. On demand webinar IE-update 4e kwartaal
2019 - kijken wanneer u wilt
In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het
intellectuele eigendomsrecht van het vierde kwartaal van
2019 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.
De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te
volgen wanneer het ú uitkomt.
Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de IE-update 4e kwartaal
2019 hier.
Aan de orde komen:
Auteursrecht
IEPT20191219, HvJEU, NUV v Tom Kabinet
Merkenrecht
Geldige reden bij gebruik merk in kunstwerk
IEPT20191014 BenGH, Moet Hennessy v Cedric Art
Normaal gebruik
IEPT20191017,
HvJEU,
Landwirtschaftskammer
Steiermark v EUIPO
Beschrijvend merk
IEPT20191018, BenGH, Bimbo
Verwarringsgevaar
IEPT20191018, BenGH, Sportsdirect v Nethys
IEPT20191204, BenGH, BXT v GiGi IP
IEPT20191112, BenGH, Alliance v SinoVita
Geografische oorsprongsbenamingen
IEPT20191204, HvJEU, Aceto Balsamico di Modena
Bevoegdheid
IEPT20191121, HvJEU, Spin Master
Artikelen
B915934. Chiever Letterquiz
Beste Boek9-lezer, gelukkig nieuw jaar! Nog even geen
zin om aan het werk te gaan? Zie dan hieronder de
Chiever Lettterquiz. Antwoorden dienen vóór 24 januari
2020
te
worden
ingezonden
aan nieuwsbrief@chiever.com.
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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
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

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.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

www.damste.nl
www.deloitte.nl
www.dikhoffvandongen.nl
www.dillingerlaw.nl
www.dirkzwager.nl
www.dlapiper.com
www.elferinkkortier.nl
www.epc.nl
www.freshfields.com
www.hgf.com
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.holla.nl
www.hvglaw.nl
www.houthoff.com
www.hoyngrokhmonegier.com
www.intellectueeleigendom.nl
www.kvdl.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl
www.larorsch.com
www.leeway.nl

www.lioc.nl
www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com
www.nlo.nl
www.nloshieldmark.eu
www.nysingh.nl
www.parkeradvocaten.nl
www.pictoright.nl
www.ploum.nl
www.simmons-simmons.com
www.van-doorne.com
www.vandersteenhoven.nl
www.ventouxlaw.com
www.ipmc.nl
www.vo.eu
www.vondst-law.com
www.windtlegal.com

Sponsor worden?
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