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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.
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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
een academische vooropleiding. De webinar duurt 1
Pagina 1 van 5

Boek9.nl
www.boek9.nl

Nieuwsbrief

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 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
de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt gelinkt naar

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
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Octrooirecht
Nederlandse deel van EP 668 van Barco geopenbaard
door Japanse octrooiaanvrage 'Katsura'
IEPT20201209, Rb Den Haag, Barco v Delta
Octrooirecht.
Modellenrecht.
Nieuwheidsen
inventiviteitsaanval Delta op het Nederlandse deel van
EP 668 van Barco treft doel uitgaande van Japanse
octrooiaanvrage 'Katsura': Katsura anticipeert het in
conclusie 1 van EP 668 geclaimde vergadersysteem nu
Katsura direct en ondubbelzinnig alle kenmerken van
conclusie 1 van het octrooi openbaart, in Katsura wordt
zowel het kenmerk 'from users' als 'communications
network' geopenbaard, vakman zal in Katsura het
kenmerk 'to screen scrape' geopenbaard zien en dat de
term screen scrapen niet in Katsura terug te vinden is
doet daar niet aan af, ook kenmerk input device direct en
ondubbelzinnig in Katsura geopenbaard, zero footprintkernmerk verleent geen inventiviteit aan afhankelijke
conclusie 2, conclusies 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 16 ook niet
nieuw/inventief. Modelrecht op uiterlijk ClickShare
Button Barco geldig maar Launcherplus van Delta
maakt geen inbreuk op Model: Model is niet technisch
bepaald, totaalindruk van door Delta aangevoerde
transmitter is anders dan die van het Model, totaalindruk
Launcherplus van Delta is anders dan die van het Model
van Barco.
Merkenrecht
B9 16133. EUIPO wijst verzoek Looplabb om
vormmerk Izipizi te vernietigen af
Merkenrecht - De Cancellation Division van het EUIPO
wijst het verzoek van Looplabb om het vormmerk van
Izipizi te vernietigen af. Het vormmerk ziet op de
verpakking van brillen. Het EUIPO oordeelt dat de
verpakking onderscheidend vermogen heeft door
vermelding van het woord 'IZIPIZI' en dat niet hoeft
worden vastgesteld of de vorm van de verpakking als
zodanig onderscheidend vermogen heeft.
(Met dank aan Marga Verwoert en Nini Blom, Leeway
Advocaten)
De opvatting van het relevante publiek is van belang bij
verwijzend gebruik Mifare-teken
IEPT20210108, HR, Infineon v NXP
Merkenrecht. Voor de vraag of verwijzend gebruik van
het Mifare-teken in overeenstemming is met de eerlijke
gebruiken in nijverheid en handel is van belang hoe het
relevante publiek de uiting zal opvatten: of de
aanduiding ‘technisch juist’ is in de door het hof
bedoelde zin is niet zonder meer beslissend. Hof heeft
onvoldoende gemotiveerd dat de juistheid van de
aanduiding ‘Mifare compatible’ niet is komen vast te
staan: dat voor communicatie tussen bepaalde
kaartlezers van NXP en de kaartchips van Infineon een
add-on vereist is, leidt niet zonder meer tot niet ‘Mifare
compatible’ zijn van kaartchips.
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Beoordeling ononderbroken periode van vijf jaar op
tijdstip van instellen reconventionele vordering
IEPT20201217, HvJEU, Husqvarna
Merkenrecht. Het tijdstip waarop moet worden bepaald
of de ononderbroken periode van vijf jaar van nietgebruik is verstreken, is het tijdstip waarop de betrokken
vordering is ingesteld: beoordeling aan de hand van het
tijdstip van de laatste pleitzitting zou ingaan tegen de in
de verordening vastgestelde rechtsgevolgen van verval.
Overig
Franchiseovereenkomsten tussen PH Europe en PH
Nederland rechtsgeldig ontbonden
IEPT20201202, Rb Rotterdam, PH Europe v PH
Nederland
Franchising. Franchiseovereenkomsten tussen PH
Europe en PH Nederland rechtsgeldig ontbonden: PH
Nederland komt geen beroep op opschorting toe en is in
verzuim door niet tijdige betaling van de initial fees.
BERICHTEN
B9 16134. Nieuwe partners bij V.O.
Uit het persbericht: “Per 1 januari 2021 zijn twee nieuwe
partners toegetreden tot V.O.: Tamara Elmore en
Annemiek Tepper. Met deze uitbreiding van het
partnerteam is V.O. nog beter in staat om de groeiende
klantenkring binnen de secties Chemie en Life Sciences
van dienst te zijn.
Tamara
Elmore
is
als
octrooigemachtigde
gespecialiseerd op het terrein van onder andere
biochemie, biomedische technologie, celbiologie,
farmaceutica en microbiologie. Nadat zij in 2002 haar
PhD in moleculaire biologie had behaald, begon zij haar
carrière bij een groot farmaceutisch bedrijf in
Zwitserland. Vervolgens trad ze bij een IE-kantoor in
Boston in dienst als US Patent Agent. In 2009 maakte zij
de overstap naar V.O.. Tamara werkt vanuit de Utrechtse
vestiging van V.O.
Annemiek Tepper is als octrooigemachtigde onder meer
gespecialiseerd
in
biochemie,
biotechnologie,
oncologie, immunologie, diagnostiek, medische
technologie, zuivelwetenschap en voedingstechnologie.
Zij studeerde biochemie aan de Universiteit van
Groningen en promoveerde in 2000 bij het Nederlands
Kanker Instituut. Tijdens haar academische carrière
bracht ze een jaar door aan de University of Chapel Hill
(VS) en bij het Pasteur Institute in Parijs. In 2002 trad zij
in dienst bij V.O., vanwaar zij haar cliënten bedient
vanuit de vestiging Groningen.”
B9 16135. Coupry breidt IE-sectie uit met partner
octrooirecht
Uit het persbericht: “Met trots kondigt Coupry
Advocaten de komst aan van Claudia Zeri als nieuwe
partner IE. Claudia heeft ruime ervaring met adviseren
en procederen op alle terreinen van IE, met een focus op
octrooirechtelijke geschillen. Ze treedt op voor cliënten
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in geschillen inzake verschillende technologische
velden, waaronder Life Sciences & Biotech,
levensmiddelentechnologie,
telecommunicatie
en
werktuigbouw. Haar komst versterkt het IE-team van
Coupry, teneinde de groeiende technologie-praktijk
optimaal te bedienen en verder uit te bouwen.”
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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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