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VACATURES & ADVERTENTIES
Voor deze functie zijn wij
op zoek naar een ervaren
merkengemachtigde.
Je
bent in staat om de
merkenpraktijk verder uit te
bouwen.
Je
beheert
zelfstandig de merken- en
modellenportefeuilles van
nationale en internationale
cliënten. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor de begeleiding van een
Formalities Officer. Je werkt samen met de
octrooipraktijk om cliënten gezamenlijk zo goed
mogelijk te begeleiden. Interesse? Stuur een schriftelijke
motivatie begeleid met curriculum vitae sturen naar
sollicitatie@lioc.nl

Je beheert zelfstandig een
bestaande octrooiportefeuille
met een grote diversiteit aan
cliënten,
branches
en
vakgebieden. Onze cliënten
vormen een gezonde mix van
nationale en internationale
bedrijven, variërend van
start-ups en MKB-ers tot
corporates.
Als
ervaren
octrooigemachtigde omvat je werk alle aspecten op het
gebied van IP dienstverlening, zoals het adviseren van
cliënten, het opstellen van octrooiaanvragen, het voeren
van opposities, het opstellen van geldigheidsopinies, het
uitbrengen van freedom to operate adviezen en het
bijstaan van cliënten in inbreukprocedures. Daarnaast
zal een beroep op jou worden gedaan voor een verdere
uitbouw van de portefeuille. Naast een dynamische
vakinhoudelijke functie bestaat de mogelijkheid om te
participeren en om deel uit te maken van het
management team. Stuur een schriftelijke motivatie

Vanaf dag één ben je
onderdeel van het team en
werk je mee aan zaken van
grote cliënten. Voor hen
ben je adviseur en sparring
partner.
Onze
klantportfolio
is
zeer
divers.
Naast
multinationals, betreft het
vaak
(middel)
grote
Nederlandse en Belgische bedrijven met een wereldwijd
portfolio. Je begeleidt de merken en modellen gedurende
de gehele levensduur ervan; van een onderzoek naar de
beschikbaarheid, de registratie, maar zeker ook de
handhaving. Raakt een cliënt verzeild in een conflict? Je
bent
het
eerste
aanspreekpunt,
voert
oppositieprocedures, stelt sommatiebrieven op en
begeleidt eventuele onderhandelingen. Deze variëteit
van cliënten en adviezen maakt je werk afwisselend. Het
is dan ook belangrijk dat je moeiteloos kunt schakelen
tussen verschillende zaken en snel de kern van een
dossier doorziet.
Merkenadviesbureau
Knijff in Weesp (15
minuten van Amsterdam)
heeft
momenteel
de
volgende vacature. Wij
zoeken een Paralegal m/v
(31 – 38,75 uur).
Als Paralegal ben je de
spil in een team onder
leiding van een Merkenadviseur. Je hebt een grote mate
van zelfstandigheid en je bent in staat projecten en
werkzaamheden te coördineren binnen het team waarin
je werkt.
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,
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.
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Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-update 4e kwartaal
2019 webinar hier.
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: € 87,50,- 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: € 87,50,- ex btw. Bestel de Auteursrecht 2019
webinar hier.
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opleidingspunt op. De webinar is één maand on
demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú
uitkomt.
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-Handhaving 20182019 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

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
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ingeschreven, voor zover sprake was van toestemming
strekt deze zich niet uit tot na beëindiging
samenwerking.
(Met dank aan Gino van Roeyen, LAWNCH)
Inbreukverbod op Uniemerk Hypertherm bij verstek
toegewezen
IEPT20191213, Rb Den Haag, Hypertherm v EU
Trade Fair
Merkenrecht. Gedaagde bij verstek bevolen verhandelen
plasmasnijders met het teken POWERMAX of
POWERMAXCOMBO te staken: het gevorderde komt
de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond
voor.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht
Inbreuk op luchtfoto van een landschap bekrachtigd
IEPT20191015, Hof Amsterdam, Sembono v
Performance Impressions
Auteursrecht. Luchtfoto landschap auteursrechtelijk
beschermd: onvoldoende gemotiveerde betwist dat
betrokken foto resultaat is van (creatieve) keuzes die iets
verder gaan dan uitsluitend het zo objectief en duidelijk
mogelijk weergeven van het gebouw en de tuin.
Sembono maakt inbreuk door foto zonder toestemming
te gebruiken: dat foto is bijgesneden of lage resolutie
was leidt niet tot ander oordeel. Zowel principaal als
incidenteel beroep tegen toegewezen schadevergoeding
van € 1.750 falen: gaat om wat Performance Impressions
gemiddeld krijgt voor gebruik foto, de reële
marktwaarde, bedragen uit vaststellingsovereenkomsten
bieden onvoldoende aanknopingspunten, omdat die
doorgaans onder druk tot stand komen en niet in vrije
onderhandelingssfeer.
Merkenrecht
Asperitas maakt inbreuk op merken Jumatech door
deze te tonen in video's op website
IEPT20200117, Rb Den Haag, Jumatech v Asperitas
Merkenrecht. Asperitas maakt inbreuk op merken
Jumatech nu zij door haar ontwikkelde modules met
vloeistofkoelingsysteem waarop de merken van
Jumatech zijn aangebracht toont in beeldmateriaal nadat
de samenwerking is beëindigd: door gebruik in video’s
is sprake van gebruik in het economisch verkeer voor
waren en diensten, sprake van verwarringsgevaar nu het
logo dat in de video’s wordt getoond identiek is aan het
logo uit het Uniebeeldmerk van Jumatech en Asperitas
waren en diensten aanbiedt die gelijk zijn aan een deel
van de waren en diensten waarvoor het merk is

Cassatie Spirits/FKP: proceskostenveroordeling hof
vernietigd
IEPT20200124, HR, Spirits v FKP
Merkenrecht. IE-Handhaving. In het principale beroep
kunnen de klachten niet tot vernietiging van dat arrest
leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom
hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van
deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te
geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of
de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO). De
beoordeling in het incidentele beroep leidt tot
vernietiging
van
de
proceskostenveroordeling:
complexiteit die deze zaak heeft aangenomen, de
omvang van de processtukken in hoger beroep en de
door Spirits niet bestreden kostenspecificaties in
ogenschouw genomen, moet worden geoordeeld dat het
toepasselijke bedrag van de Indicatietarieven 2017 –
maximaal € 40.000,-- in dit geval niet kan worden
beschouwd als ‘een significant en passend deel van de
redelijke kosten’ die FKP in hoger beroep heeft
gemaakt.
Overige
Ali B mocht geluidsfragment Opsporing Verzocht
waarin eiseres spreekt over dader met “Ali B-accent”
laten horen in show
IEPT20200109, Rb Midden-Nederland, Spec
Entertainment
Portretrecht. Privacy. Laten horen geluidsfragment
Opsporing Verzocht waarin eiseres spreekt over dader
met “Ali B-accent” in show van Ali B vormt geen
inbreuk op haar portretrecht: portretrecht ziet op een
afbeelding van (een deel van) het gelaat van een persoon.
Ook geen strijd met AVG: stem is weliswaar
biometrisch persoonsgegeven, gegevens door hun
onderlinge combinatie dusdanig uniek zijn dat ze maar
op één persoon - zijnde eiseres - betrekking kunnen
hebben, gebruik van het stemfragment is een
rechtmatige verwerking ten behoeve van een uitsluitend
artistieke uitdrukkingsvorm. Ook beroep op schending
persoonlijke levenssfeer ex artikel 8 EVRM kan eiseres
niet baten: Ali B komt het recht toe zijn gevoelens te
uiten en te reageren op negatieve publiciteit na uitspraak
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eiseres, gestelde negatieve gevolgen van herhalen
fragment niet aannemelijk gemaakt.
Samsungs nieuwsapp Upday vormt geen schending
van overeengekomen bepaling om geen app te
ontwikkelen “welke gelijk is aan” de Go App van
Mocreate
IEPT20191126, Hof Den Haag, Mocreate v Samsung
IE-verbintenissenrecht.
Bepaling
in
licentieovereenkomst waarin staat dat Samsung op geen
enkele wijze een applicatie zal ontwikkelen, beheren of
ter beschikking stellen welke gelijk is aan Go App van
Mocreate is beperkt tot apps die vallen onder
beschermingsomvang IE-rechten: deze uitleg volgt uit
totstandkomingsgeschiedenis van de overeenkomsten,
uitleg ondersteund door de systematiek van de
vaststellings- en licentieovereenkomst. Samsung heeft
dit verbod niet overtreden met Upday App: gesteld noch
gebleken dat deze valt onder beschermingsomvang.
Voeging zaken Multi Access en Oriental Europe
IEPT20191127, Rb Den Haag, Multi Access v Oriental
Europe
Procesrecht. Voeging met zaak Multi Access en Sin
Wah Food B.V. (hierna: Sin Wah Food) met het
zaaknummer/ rolnummer C/09/578381 / HA ZA 19844: zaken zijn verknocht. Multi Access geboden
zekerheid te stellen voor proceskosten: Multi Access
geen vaste woon-of verblijfplaats in Nederland.
Geschatte maximale proceskosten van Oriental Europe
€ 18.139: Complexe zaak, maar gevoegde zaken
overlappen en gedaagde wordt vertegenwoordigd door
zelfde advocaat.

BERICHTEN
Nieuws
B915948. AIPPI - Eerste aankondiging IE Symposium
op 11 maart 2020 in Zeist
AIPPI bericht: “Geachte leden,
Graag laten wij u weten dat het IE Symposium zal
plaatsvinden op woensdag 11 maart 2020 in Zeist.
In de ochtend zal er door diverse toonaangevende
experts een overzicht worden gegeven van relevante
ontwikkelingen binnen het octrooi-, merken- en
auteursrecht. In de middag staan drie levendige debatten
op het programma met als onderwerp de Bescherming
van Design, FRAND en Confidentiality Club.
(…)”
B915949. Nu te bestellen: IE-Wettenbundels 2020
Vanaf vandaag zijn de IE-Wettenbundels 2020 te
bestellen! Voor het eerst ook op e-book formaat.
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bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is
getreden en het in maart 2019 gewijzigde BVIE.
Bestel dit boek:
- Paperback € 22,43 (€ 24 incl. btw)
- Kindle € 9,17 (€ 9,99)
Wettenbundel Merken- en Modellenrecht 2020. Deze
bevat de meest relevante merken- en modellenrecht
wetten, -verdragen, -verordeningen en -reglementen,
waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE.
Bestel dit boek:
- Paperback € 22,43 (€ 24 incl. btw)
- Kindle € 9,17 (€ 9,99 incl. btw)
Wettenbundel Octrooirecht 2020. Deze bevat de meest
relevante octrooiwetten, -verdragen, -verordeningen en
-reglementen.
Bestel dit boek:
- Paperback € 22,43 (€ 24 incl. btw)
- Kindle € 9,17 (€ 9,99 incl. btw)
B915951. HGF Brand protection beyond Brexit report
Uit het rapport: “Since the UK voted to leave the EU in
2016’s referendum, HGF has worked to ensure that
Brexit will just mean ‘business as usual’ for its clients.
However, ongoing negotiations and unresolved political
debate on the future status of the UK in its relationship
with the EU has created an environment of uncertainty
for business. We carried out a survey to better
understand how prepared some of Europe’s biggest
companies are for life after Brexit, in terms of protecting
their valuable IP rights and the brand equity this adds to
their business. We consulted more than 120 companies,
many of them world-leaders in their markets and
industry sectors, with a specific focus on the UK,
Germany, France, Spain, Switzerland and The
Netherlands. Together they have annual revenues of
hundreds of billions of pounds, are major employers,
product innovators, economic drivers and exporters. By
taking the temperature of their concerns, priorities,
planning and preparations, areas of doubt and perceived
opportunities, weaknesses and threats, we can make sure
we continue to offer the dynamic intellectual property
service that every innovative and competitive
organisation needs. [...]
- Almost half of companies (46%) say they will change
their brand protection strategy after the UK leaves the
EU
- However, a third of companies (31%) still do not know
how they will register trade marks after Brexit
- A third (33%) say Brexit will make brand protection
harder
- 61% believe it is now important to have IP advisors
based in multiple European jurisdictions, with 83%
saying local knowledge is the key benefit”

Wettenbundel Intellectuele Eigendom 2020. Deze bevat
een selectie van IE-wetten, -verdragen en
verordeningen, waaronder de Wet bescherming
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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
Heffels Spiegeler
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
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.spiegeler.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.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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