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VACATURES & ADVERTENTIES
In verband met onze
groei is Merk-Echt op
zoek naar uitbreiding van
haar team met een
enthousiaste
merkgemachtigde.
Als
merkgemachtigde
voer je merkonderzoeken
uit, verricht je merk- en
modelaanvragen, voer je
correspondentie met overheidsinstanties en buitenlandse
gemachtigden en adviseer je cliënten in juridische
kwesties op het gebied van intellectueel eigendom. Wij
zoeken een proactieve, inspirerende collega met een
voltooide academische opleiding Nederlands Recht,
afstudeerrichting IE. Met minimaal 2 jaar relevante
werkervaring. Een afgeronde opleiding ‘BMM
merkengemachtigde’ is een pré
Voor meer informatie en solliciteren, klik hier.

Ventoux wil graag haar
team uitbreiden met een
gevorderd
advocaatstagiaire of beginnend
medewerk(st)er.
Iemand die zich thuis
voelt in de wereld van
IE en ICT. Een goede
advocaat
en
ondernemer.
Ben jij die persoon?
Ventoux is gespecialiseerd in IE, ICT, reclame, media,
privacy en e-commerce.
Kenmerken: kennis, kwaliteit, hands-on, slagvaardig en
informeel. Onze cliënten variëren van technologie startups tot gevestigde multinationals en overheden.
Klik hier voor de volledige vacature.

In deze IE-update worden
de ontwikkelingen binnen
het
intellectuele
eigendomsrecht van het
eerste kwartaal van 2020
besproken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). Productie:
Jacob Kooistra (eindredacteur Boek9.nl). De in deze
webinar besproken merkenrechtelijke Hof van Justitie
EU uitspraken komen uitgebreider aan bod in
de webinar Merkenrecht 2020 Deel 1. 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: € 87,50- ex btw. Bestel de IE-update 1e kwartaal
2020 hier.
Bestel nu onze nieuwe bundel Rechtspraak Merkenrecht
Hof van Justitie EU. Dit
boek geeft een overzicht
van de merkenrechtspraak
van het Hof van Justitie EU
tot 2020, zoals op Boek9.nl
gepubliceerd en voorzien
van relevante afbeeldingen.
In deze eerste druk zijn ook
nog de arresten van het Hof
uit het eerste kwartaal van
2020 opgenomen.
De
uitspraken
zijn
gerubriceerd
per
deelonderwerp,
zoals
bijvoorbeeld
onderscheidend
vermogen,
verwarringsgevaar, depot te kwader trouw of
inburgering. Meer informatie vindt u hier.

In dit eerste deel van de
Merkenrecht
2020
webinars worden de
ontwikkelingen binnen
het merkenrecht in het
eerste kwartaal van 2020
besproken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). Productie: Jacob Kooistra (eindredacteur
Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en
is gericht
op
IE-advocaten, octrooien
merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met
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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 2020 Deel
1 webinar 2020 hier.
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de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt gelinkt naar
de desbetreffende pagina’s in de online handboeken IEBeginselen en IE-Goederenrecht.

BOEK9 PUBLICATIES

De volledig geactualiseerde
8e herziene druk van het
handboek IEGoederenrecht is vandaag
verschenen bij Boek 9. In
deze
uitgave
zijn de
goederenrechtelijke
ontwikkelingen op het gebied
van
de
intellectuele
eigendom tot 1 januari 2020
verwerkt, waaronder het in
maart
2019
gewijzigde
BVIE.
De volledig geactualiseerde vijfde druk van
het handboek
IEBeginselen is
vandaag
verschenen bij Boek 9. In 697
pagina’s
zijn
de
ontwikkelingen op het gebied
van de intellectuele eigendom
tot 1 januari 2020 verwerkt,
waaronder het in maart 2019
gewijzigde BVIE en de
relevante IE-uitspraken van
Hof van Justitie en Hoge Raad
uit 2018, zoals Cofemel v GStar
Raw
over
auteursrechtelijke bescherming
van modellen, Pelham over sampling en NUV v Tom
Kabinet over de mededeling aan het publiek.

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

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
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Merkenrecht
Beslag Philip Morris in hoger beroep alsnog
opgeheven
IEPT20201222, Hof Den Haag, RPM v Philip Morris
Merkenrecht. Handhaving. Beslag Philip Morris op haar
originele merkgoederen alsnog opgeheven nu deze
goederen geen inbreuk maken op haar merkrechten:
voldoende
aannemelijk
dat
RPM
eigenaar/rechthebbende is van de Partij, Class-criterium
is van toepassing en niet artikel 9 lid 4 UMVo nu
goederen nog niet in de EER in de handel zijn gebracht,
Mitsubishi-arrest niet van toepassing nu 'omdozen' niet
aan te merken zijn als verpakkingen waarin de
merkgoederen aan het publiek worden aangeboden,
standpunt Philip Morris dat voor toepassing Classcriterium vereist is dat goederen onder T1-status zijn
geplaatst berust op onjuiste lezing arrest,
merkenrechtelijke grondslag voor beslag ondeugdelijk
nu Partij kwalificeert als niet-Uniegoederen en Philip
Morris onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat
Partij in de EER in de handel zal worden gebracht,
onrechtmatig handelen RPM kan niet worden
aangenomen, belangenafweging valt ook in voordeel
van RPM uit nu zij ten gevolge van het beslag niet vrij
kan beschikken over haar goederen.
(Met dank aan Shaharzaad Said, Gerard van der Wal en
Timme Geerlof, Windt Le Grand Leeuwenburgh)
“Elektrische energie” niet ten onrechte uitgesloten van
klasse 4 “motorbrandstof” uit 8e editie Niceclassificatie
IEPT20200916, HvJEU, Edison
Merkenrecht. Procesrecht. “Elektrische energie” is niet
ten onrechte uitgesloten van de waren van klasse 4 van
de achtste editie van de classificatie van Nice: betoog dat
ten onrechte geen “functionele” benadering is gevolgd is
ongegrond, grief tegen een overweging die ten
overvloede is geformuleerd en daarmee niet tot
vernietiging kan leiden is niet ter zake dienend, geen
sprake van tegenstrijdige redenering door het Gerecht,
niet gesteld of aangetoond dat de beoordeling van
waarde van bewijs door het Gerecht berust op een
onjuiste opvatting, onvoldoende uiteengezet dat het
Gerecht met verwijzing naar arrest blijk geeft van een
onjuiste rechtsopvatting, ongewijzigde herhaling van in
eerste aanleg aangevoerde grief niet-ontvankelijk en
waarde die Gerecht hecht aan bewijzen valt niet binnen
bevoegdheid van het Hof. Geen schending van
procedurele
rechten
en
artikel
75
Gemeenschapsmerkenverordening: het bestreden arrest
is niet ontoereikend gemotiveerd en Edison herhaalt
reeds aangevoerde argumenten.
Publicatie
Uitzending BNN-VARA over matrassenverkoper ook
in hoger beroep niet onrechtmatig geoordeeld
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IEPT20201122,
Hof
Arnhem-Leeuwarden,
BNNVARA
Publicatie. Uitzending consumentenprogramma BNNVARA over verkoop matrassen door appellant niet
onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal voor
conclusie data appellant ondanks herhaaldelijke
toezeggingen niet levert en ook niet terugbetaalt, geen
sprake van onjuistheden in uitzending die aan BNNVARA zijn toe te rekenen, BNN-VARA heeft geen
verplichting om het weerwoord integraal of kritiekloos
weer te geven, inkleding en vormgeving van een
uitzending is overgelaten aan de journalistieke vrijheid,
appellant heeft geen bezwaar gemaakt tegen het laten
horen van zijn stem en niet aannemelijk gemaaakt dat de
gevolgen van de uitzending zodanig zwaar zijn voor
appellant als hij stelt.
(Met dank aan Jacqueline Schaap en Patty de Leeuwe,
Visser Schaap & Kreijger)
Databankenrecht
Gemeenten hebben bedrijfsgeheime informatie ZCN
c.s. geopenbaard
IEPT20201117, Hof Amsterdam, De Gemeenten v
ZCN
Databankenrecht. Bedrijfsgeheimen. ZCN c.s. komt
geen beroep toe op het databankenrecht: niet
onderbouwd dat zij substantiële kosten heeft gemaakt
voor de verkrijging en verzameling, controle of
presentatie van de door de planningstool gecreëerde
gegevens. Gemeenten hebben bedrijfsgeheimen van
ZCN c.s. geopenbaard: geopenbaarde gegevens
betreffen de bedrijfsvoering van ZCN c.s., kunnen van
waarde zijn voor concurrerende ondernemingen en ZCN
c.s. heeft voldoende maatregelen genomen om de
gegevens geheim te houden.
Overig
[D] handelt onrechtmatig door op Twitter
beschuldingen te uiten van stalking jegens zoon
bekende advocaat
IEPT20210105, Rb Noord-Nederland, Columns
Onrechtmatige daad. Handhaving. [D] handelt
onrechtmatig door op Twitter beschuldigingen te uiten
van stalking jegens [L]: uitingen zijn onnodig grievend
en niet voorzien van voldoende feitelijke grond, feit dat
[D] columnist is maakt oordeel niet anders, gaat niet om
een enkele uitlating in reactie op tweets van [L] nu [D]
met enige regelmaat op eigen initiatief ruim anderhalf
jaar heeft gerefereerd aan stalking door [L], [L] is,
anders dan zijn vader, geen publiek figuur en niet valt in
te zien hoe uitlatingen bijdragen aan debat van publiek
belang. Immateriële schadevergoeding van € 1.500,00
toegewezen: [L] heeft aanspraak op schadevergoeding
wegens schending van zijn eer en goede naam te meer
nu sprake is van herhaaldelijke aantasting en groot aantal
volgers van [D] op Twitter.
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(Met dank aan Royce de Vries, De Vries & Kasem
Advocaten)
BERICHTEN
B9 16132. Brinkhof benoemt drie nieuwe partners en
twee counsels
Uit het persbericht: "Brinkhof kondigt met trots de
benoeming aan per 1 januari 2021 van drie nieuwe
partners, Dorien Verhulst, Jan Pot en Rien Broekstra en
van twee nieuwe counsels, Anke Strijbos en Teun
Burgers.
Dorien Verhulst is gespecialiseerd in het informatierecht
met een focus op de regulering van online platforms,
toegang tot data en reputatiebescherming. Jan Pot en
Rien Broekstra procederen beide in complexe
octrooigeschillen, zowel op nationaal als internationaal
niveau. Jan is tevens advocaat bij de Hoge Raad en
vertegenwoordigt cliënten in cassatie in aan intellectuele
eigendom en informatierecht gerelateerde geschillen.
Met de benoeming van Jan en Rien bestendigt Brinkhof
haar leidende positie op het gebied van octrooirecht en
met Jan haalt zij bovendien cassatie-expertise in ei-gen
huis. Dorien versterkt Brinkhof’s snelgroeiende
praktijkgroep rondom online platforms en de dataeconomie. Anke Strijbos voegt daaraan specialistische
kennis toe op het gebied van collectieve
(muziek)rechten, softwaregeschillen, privacyrecht en
platformaansprakelijkheid. Teun Burgers adviseert en
onderhandelt over commerciële contracten met een
focus op software en IT.
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Wageningen Universiteit, promoveerde op gebied van
Innovatiemanagement aan de Radboud Universiteit, en
is sinds 2010 aan EP&C verbonden als
octrooigemachtigde.
In die rol ondersteunt hij cliënten in de Life Sciences en
biotechnologie, maar deelt hij ook geregeld vakkennis
buiten zijn praktijk. Sinds 2017 is hij betrokken bij
startup accelerator StartLife in Wageningen. Daarnaast
was hij de afgelopen weken veelvuldig te lezen, zien en
horen in de media. In zowel Volkskrant, Parool,
Nieuwsuur als BNR deelde Jolink zijn visie op
intellectueel eigendom op coronavaccins.
Robbert-Jan de Lang, die Mark mede opleidde tot
octrooigemachtigde, kijkt tevreden terug op de periode
sinds diens beëdiging: “Mark is erg gegroeid. In de tien
jaar dat hij bij ons is, heeft hij een bloeiende praktijk
opgebouwd. We hebben er alle vertrouwen in dat hij een
belangrijke rol kan spelen in het verder vooruitbrengen
van ons kantoor in het algemeen, en de sectie Life
Science in het bijzonder.”
Mark zelf blikt enthousiast vooruit op zijn nieuwe rol:
“Ik hou ervan om een optimale strategie uit te werken
voor onze cliënten, maar vind de bedrijfsmatige kant van
EP&C minstens zo boeiend als het mooie octrooivak
zelf.”

B9 16130. Uitbreiding partnergroep AOMB
Intellectual property
Uit het persbericht: “Met genoegen delen wij mede dat
per 1 januari 2021 Renate Pouw de partnergroep van
AOMB zal gaan versterken. Met deze benoeming
onderstrepen wij onze visie met eigen mensen te willen
groeien.
Met een enthousiast team willen wij de langdurige
relaties met onze cliënten koesteren. Verder zijn wij
ervan overtuigd dat Renate AOMB en haar relaties
meerwaarde biedt in haar eigen vakgebied.
Renate werkt sinds 2007 bij AOMB en is sinds 1 januari
2016 junior partner. Zij heeft zich in de loop van de jaren
ontwikkeld als een zeer ervaren merkengemachtigde met
een belangrijke cliëntenportefeuille.
Daarnaast is Renate mede-initiatiefnemer van en heeft
een trekkersrol bij Mark Your Brand. Ook buiten
AOMB is ze actief in meerdere belangrijke functies bij
ECTA, nu in de vorm van voorzitter van de International
Trade Committee.”
B9 16129. Persbericht: Mark Jolink benoemd tot
Associate Partner bij EP&C Patent Attorneys
Uit het persbericht: "Rijswijk, 4 januari 2021 Nederlands- en Europees Octrooigemachtigde Mark
Jolink is benoemd tot Associate Partner bij EP&C Patent
Attorneys. Mark studeerde Bioprocestechnologie aan de
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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.
Leeway
LIOC Patents & Trademarks
Los & Stigter
Merkenbureau Merk-Echt
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

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.leeway.nl
www.lioc.nl
www.losenstigter.nl
www.merk-echt.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

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.

Sponsor worden?
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