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Wij zoeken een advocaat
met (bijna) afgeronde
stage (3e, 4e, 5e jaars). Wij
vallen voor advocaten die
slim zijn, scherp, goed
hebben opgelet in de
schoolbanken, midden in
het leven staan, affiniteit
hebben met entertainment,
niet vies zijn van handen
uit de mouwen en met gevoel voor humor.
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VACATURES & ADVERTENTIES
Heb je affiniteit met
media? Heb je juridische
ervaring in een politiekbestuurlijke omgeving?
Ben jij toe aan een
volgende stap in je
carrière
bij
een
organisatie
die
in
beweging is? Dan zoekt
het Commissariaat voor
de Media jou als jurist!
Vanwege
de
aanhoudende groei van
het
Trademarks
en
Designs (TMD) team van
Brinkhof, zijn wij per
direct op zoek naar een
ondersteunende paralegal
(m/v). Als paralegal werk
je nauw samen met onze
merkengemachtigden,
maar zal je ook onze advocaten ondersteuning bieden. Je
bent onder meer verantwoordelijk voor de
administratieve processen voor de registratie van
merken en modellen en communiceert zelfstandig met
cliënten, officiële instanties en agenten wereldwijd.
jeanette.westerhoven@brinkhof.com

Praktische informatie
Datum: woensdag 11
maart 2020
Locatie: Theater Hotel
Figi te Zeist
Kosten
€ 195 inclusief lunch en
borrel na afloop
Studenten zijn welkom
tegen het tarief van
€ 75,00 op vertoon van een collegekaart
Opleidingspunten
Het IE Symposium heeft 4 netto-opleidingsuren. Het
aantal punten voor het BMM Keurmerk bedraagt 6. Als
u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u binnen 21
dagen een deelnamecertificaat. Aanmelden
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
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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 begeleid met curriculum vitae
sturen naar sollicitatie@lioc.nl.
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: € 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.
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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.
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.
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
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de desbetreffende pagina’s in de online handboeken IEBeginselen en IE-Goederenrecht.
BOEK9 PUBLICATIES
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daartoe dus aanwezig is op de plaats van opname van dat
werk, op de hoogte is van het voorgenomen gebruik van
zijn uitvoering en bovendien zijn werk met het oog op
dat gebruik uitvoert, kan worden geoordeeld dat hij,
tenzij het tegendeel blijkt, door middel van die deelname
toestemming heeft gegeven voor de vastlegging en de
exploitatie van die uitvoering.
Eigenaar ROC mocht kunstwerk niet zonder overleg
met maker verwijderen na herhaalde koperdiefstal
IEPT20181218, Rb Noord-Nederland, Piet v ROC
Auteursrecht. Onrechtmatige Daad. Eigenaar ROC
mocht kunstwerk niet zonder meer en zonder enig
voorafgaand overleg met eiser verwijderen c.q.
vernietigen nadat diverse (koperen) elementen van het
kunstwerk waren gestolen: in het Jelles/Zwolle-arrest
(IEPT20040206) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat
vernietiging onder omstandigheden misbruik van recht
c.q. onrechtmatig handelen van de eigenaar kan
opleveren, nu ROC heeft nagelaten enig contact met
eiser op te nemen en met hem in overleg te treden heeft
zij zich onvoldoende ingespannen voor behoud
kunstwerk. Schadevergoeding voor onrechtmatige
verwijdering en aantasting persoonlijkheidsrecht
vastgesteld op € 7.500.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht
Auteursrechtrichtlijn verzet zich niet tegen
weerlegbaar vermoeden van toestemming van
uitvoerend kunstenaar voor exploitatie van
audiovisuele archieven
IEPT20191114, HvJEU, Spedidam v INA
Auteursrecht. Auteursrechtrichtlijn verzet zich niet
tegen nationale wettelijke regeling die met betrekking
tot de exploitatie van audiovisuele archieven een
weerlegbaar vermoeden invoert dat de uitvoerend
kunstenaar door deel te nemen aan de opname van een
audiovisueel werk met het oog op uitzending daarvan
toestemming heeft gegeven voor de vastlegging en de
exploitatie daarvan: bescherming van uitvoerend
kunstenaars strekt zich weliswaar ook uit tot exploitatie
van audiovisuele archieven, maar de bepalingen inzake
toestemming voor reproductie en de beschikbaarstelling
voor het publiek staan impliciete toestemming toe,
indien uitvoerend kunstenaar die zelf deelneemt aan de
productie van een audiovisueel werk met het oog op
uitzending ervan door nationale omroeporganisaties en

Gevel recreatiewoning Lacet Bixx maakt inbreuk op
auteursrecht op gevel Cube Elite
IEPT20200204, Rb Gelderland, Droomparken v
Lacet
Auteursrecht. Gevel van recreatiewoning Cube Elite
auteursrechtelijk beschermd: door combinatie van de
witte vooruitspringende schoorsteenkolom in het
midden, de zwart omlijste haardpartij en de wijze
waarop de gevels aan weerzijden zijn vormgegeven met
de daarin aangebrachte raampartijen, heeft de gevel een
duidelijk eigen gezicht dat het resultaat is van creatieve
keuzes. De gevel van de Lacet Bixx maakt hierop
inbreuk:
overeenstemmende
totaalindruk
nu
vormgeving in essentie geheel overeenstemt.
B915960. Conclusie A-G over auteursrechtelijke
bescherming van technisch bepaalde vouwfiets
Zaak C- 833/18: Brompton Bicycle v Chedech.
Conclusie A-G Campos Sánchez-Bordona.
Auteursrecht. De verwijzende rechter moet zich
uitspreken over de vraag of een fiets waarvan het
vouwsysteem vroeger octrooirechtelijk beschermd was,
maar waarvan het octrooirecht thans is vervallen, als een
auteursrechtelijk beschermbaar werk kan worden
beschouwd. Hierbij wordt volgens de A-G met name
gevraagd of een dergelijke bescherming is uitgesloten
wanneer de vorm van het voorwerp “noodzakelijk is om
een technisch resultaat te bereiken” en op basis van
welke criteria hij die beoordeling moet maken. In de
conclusie worden onder meer de Cofemel-zaak
(IEPT20190912) en de Doceram-zaak (IEPT20180308)
besproken. In citaten: […]
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102. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging
om de vragen van de Tribunal de l’entreprise de Liège
(ondernemingsrechtbank Luik, België) als volgt te
beantwoorden:
„1) De artikelen 2 tot en met 5 van richtlijn 2001/29/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van
het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij bieden geen auteursrechtelijke
bescherming voor de schepping van producten met een
industriële toepassing waarvan de verschijningsvorm
uitsluitend door hun technische functie wordt bepaald.
2) Bij de beoordeling of de specifieke kenmerken van de
verschijningsvorm van een product uitsluitend door de
technische functie van dat product worden bepaald, moet
de bevoegde rechter rekening houden met alle relevante
objectieve omstandigheden van elke zaak, waaronder
het bestaan van een vroeger octrooi of modelrecht op
hetzelfde product, de doeltreffendheid van de
verschijningsvorm om het technische resultaat te
bereiken en de wil om dat te bereiken.
3) Wanneer de technische functie de enige bepalende
factor voor de verschijningsvorm van het product is, is
het niet relevant dat er andere alternatieve
verschijningsvormen bestaan. De omstandigheid dat de
gekozen verschijningsvorm belangrijke niet-functionele
elementen bevat die zijn bepaald door de vrije keuze van
de maker van het product, kan wel relevant zijn.”
Octrooirecht
Xiaomi-telefoons maken geen inbreuk op octrooi voor
"space-filling miniature antennas"
IEPT20191210, Rb Den Haag, Fractus v Xiaomi
Procesrecht. Octrooirecht. Vzgr grensoverschrijdend
bevoegd ten aanzien van vorderingen jegens in
Nederland gevestigde gedaagden op grond van artikel 4
Brussel I bis-Vo en artikel 80(2) onder a ROW. Vzgr
jegens Chinese gedaagden bevoegd op grond van artikel
6 aanhef en onder sub e Rv m.b.t. vorderingen die zien
op Nederland. Vzgr op grond van artikel 7(1) Rv
bevoegd jegens Chinese gedaagden en Xiaomi
Technology, Stern Telecom en Volks en Ingram Europe
ten aanzien van gestelde inbreuken in Duitsland, Spanje
en Frankrijk: nauwe band feitelijk en rechtens doordat
deze gedaagden één leverantieketen vormen voor de
Xiaomi-telefoons. Fractus heeft spoedeisend belang bij
vorderingen: dagvaarding binnen zes maanden nadat
met launch event duidelijk was geworden dat Xiaomi
groep en distributeurs dreigden inbreuk te gaan maken
op octrooi in Nederland. In geschil of Xiaomi-telefoons
voldoen aan kenmerk 1.6 (“closed loop”), welke vraag
samenhangt met uitleg kenmerk 1.2. Kenmerk 1.2 “de
vorm van de stralingsarm” moet worden uitgelegd als de
driedimensionale vorm van de stralingsarm en niet de
omtrek van een oppervlak van de stralingsarm. Xiaomitelefoons voldoen niet aan kenmerk 1.6 “closed loop”.
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KWD-logo voor vrijetijdskleding maakt inbreuk op
woordmerk KWD voor sportkleding
IEPT20191029, Rb Gelderland, KWD Sport v
Footasylum
Merkenrecht. KWD-logo (“Kings Will Dream”) van
Footasylum maakt geen inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub
a BVIE op woordmerk KWD: vrijetijdskleding en
sportkleding geen gelijke waren. Wel sprake van inbreuk
ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE: waren wel soortgelijk,
woordmerk KWD en teken KWD in blokletters identiek,
woordmerk KWD en KWD-logo met kroontje en
gestileerde letters verschillen visueel weinig van elkaar,
logo en woordmerk stemmen ook auditief overeen nu
beide in de Benelux niet op Engelse wijze worden
uitgesproken, hierdoor ontstaat verwarringsgevaar.
Handelsnaamrecht

Overig
Artikelen waarin voormalig juridisch adviseur
Centurion van oplichting wordt beschuldigd
onrechtmatig
IEPT20190717, Rb Gelderland, Soliditry v de
Persgroep
Publicatie. Schade. Uitlating in artikelen De
Gelderlander waarin [naam eiser 8] als crimineel wordt
neergezet onrechtmatig: hoewel serieuze vraagtekens bij
advisering van directie van onderneming die veel
mensen voor veel geld heeft opgelicht zijn te zetten zijn
er onvoldoende aanknopingspunten dat [naam eiser 8]
zelf oplichter is. Uitlating dat [naam eiser 8] druk doende
is zijn sporen uit te wissen en dat OM hem als brein
achter Sprinkhanenbende beschouwd onrechtmatig:
Persgroep heeft uitlating niet hard kunnen maken.
Uitlating dat [naam eiser 8] bij veel van de
“Sprinkhanenbedrijven” de juridische huisadviseur was
onrechtmatig: kwalificatie blijkt onvoldoende uit de
feiten, [naam eiser 8] heeft drie van de 17
Sprinkhanenbedrijven geadviseerd en er werd ook van
andere adviseurs gebruik gemaakt. Onvoldoende
onderbouwd dat sprake is van oplichting door Soliditry,
Thuisborg, Vondellaan en [naam eiser 8] of dat
Thuisborg de volgende melkkoe en een malafide
beleggingsfonds is: hoewel vragen worden opgeroepen
over haalbaarheid op lange termijn van verdienmodel en
over risico’s investeerders en wijze van belegging,
ontbreekt feitelijke grondslag voor kwalificatie
oplichting. Voorschot op immateriële schadevergoeding
van € 5.000 toegewezen wegens aantasting eer en goede
naam.
B915959. Conclusie A-G over pandrecht op
auteursrecht op software
De conclusie van A-G Rank-Berenschot strekt tot
vernietiging van het vonnis en terugwijzing.

Merkenrecht
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R.o. 49: “De onderdelen 2 en 3 slagen. De rechtbank
heeft haar oordeel dat de omschrijving ‘alle huidige en
toekomstige bedrijfsactiva’ waaronder wordt verstaan
‘alle tot het bedrijf van de pandgever behorende
goederen’ niet aan de vereiste bepaaldheid c.q.
bepaalbaarheid voldoet, gebaseerd op de argumenten
dat:
1)
onder deze omschrijving ook goederen vallen
waarop geen pandrecht mogelijk is;
en zo deze omschrijving geacht moet worden alleen
betrekking te hebben op goederen waarop een pandrecht
mogelijk is:
2) het in Mulder q.q/Rabo gaat om een pandakte waarin
niet een pandrecht is gevestigd op ‘alle goederen’, maar
op een specifieke categorie goederen, te weten
vorderingen op derden;
3)
niet voor ‘alle goederen’ geldt dat zij – zoals
vorderingen – erdoor worden gekenmerkt dat hun
bestaan en omvang uit de administratie kan worden
afgeleid;
hetgeen ook blijkt uit de in de pandakte genoemde
voorbeelden: cliëntenbestanden plegen niet op de balans
te worden vermeld en goodwill kan soms op de balans
voorkomen, maar dit is niet altijd het geval;
4) het ook in dit geval gaat om een auteursrecht dat niet
op de balans is vermeld.
Met dit oordeel heeft de rechtbank blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting.
De rechtbank heeft – zoals onderdeel 2 terecht stelt – met
dit oordeel miskend dat ook voor de verpanding van
andere goederen dan vorderingsrechten op derden aan
het vereiste van voldoende bepaaldheid is voldaan,
indien de pandakte zodanige gegevens bevat dat,
eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden
vastgesteld om welke goederen het gaat. [..]"
BERICHTEN
Nieuws
B915956. V.O. verstevigt positie in België
"Uit het persbericht: Sinds vandaag is Luik toegevoegd
aan het kantorennetwerk van V.O. Patents &
Trademarks. Samen met haar kantoor in Leuven en de
kantoren in Nederland en Duitsland heeft V.O. nu tien
kantoren met meer dan 60 specialisten die klanten,
variërend van tech-starters tot multinationals, helpen bij
het maximaliseren van de waarde van hun intellectuele
eigendom. Tevens is V.O. erkend dienstverlener voor
Cheques-entreprises en won zij de Best IP advisor:
Benelux Silver Award.
Het Liège Science park, waar dit kantoor is gevestigd,
ligt bij de Universiteit van Luik,. één van de grootste
drijfveren achter de technologische industrie in de regio.
Het kloppend hart van dit kennisinstituut wordt gevormd
door de tal van onderzoekscentra en meer dan 70 spin-
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offs, waarvan sommige een voortrekkersrol vervullen
binnen hun sector.
Sinds vorig jaar juni konden deze innovatieve bedrijven
uit de regio al terecht op de V.O. ‘meet the expert’locatie. Op zo’n locatie kunnen geïnteresseerden
makkelijk en vrijblijvend binnenlopen voor eenvoudige
vragen en praktische tips over octrooien, merken en
modellen. “We zagen een sterke groei in het aantal
bezoekers die behoefte hebben aan goed advies dat
steeds vaker resulteerde in concrete opdrachten.” vertelt
Annemie Jaeken, partner bij V.O. Patents &
Trademarks. “Door deze vestiging nu als kantoor toe te
voegen aan ons netwerk zijn we dagelijks beschikbaar
en bieden we het complete aanbod va onze diensten.
Waarmee we optimaal kunnen inspelen op de behoefte
van de klant in deze regio.”"
B915957. Speech Erwin Angad-Gaur tijdens de
jubileumbijeenkomst
van
de
Federatie
Auteursrechtbelangen in de Koninklijke Schouwburg
in Den Haag: "Op zoek naar evenwicht"
Uit de speech: “Het auteursrecht, het woord zegt het al,
is bedoeld voor auteurs, maar is in de loop der jaren –
evenals het naburig recht – meer en meer verworden tot
louter een exploitatierecht, dat in veel deelsectoren
standaard aan exploitanten moet worden overgedragen.
Binnen de Federatie Auteursrechtbelangen werken wij
graag met producenten, uitgevers en omroepen samen;
een goed partnership tussen makers en exploitanten is
een ideaal waar wij ook intern aan werken. Van groot
belang is en blijft echter het evenwicht tussen beide
groepen fundamenteel te herstellen, collectief en
individueel. Voor auteurs en artiesten zelf, maar ook in
het algemeen maatschappelijk belang: de motor van
culturele en journalistieke creatie zijn de makers. De
‘auteursrechtrelevante sectoren’ zijn goed voor 6
procent van het Nederlandse bruto binnenlands product
en 7,4 procent van de totale werkgelegenheid in ons
land. De sector is van groter economisch belang dan de
bouw. Het is in ons aller belang dat de makers die de
basis vormen van deze belangrijke sector van hun werk
kunnen (blijven) bestaan. Daarin ligt wat ons betreft de
belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst.”
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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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