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VACATURES & ADVERTENTIES
oor onze sectie IE &
Media zijn wij op zoek
naar
een
gedreven
advocaat-medewerker
met vijf tot acht jaar
werkervaring die toe is
aan
een
horizontale
overstap. Het IE-team van
Kennedy Van der Laan
adviseert over het volledige spectrum van intellectuele
eigendomsrechten en procedeert in geval van inbreuk of
andere IE-geschillen. Ons IE-team vormt een sectie
samen met het mediateam, dat één van de belangrijkste
spelers is op het gebied van persvrijheid, internet
tussenpersonenrecht, entertainmentrecht en media
regulering. Naast de sectie IE & Media hebben we als
kantoor gespecialiseerde secties op het gebied van
privacy, dataprotectie & gereguleerde markten en IT,
waarmee we nauw samenwerken. Meer informatie en
solliciteren via deze link.

De sectie IE (Intellectueel
eigendom, IT & Privacy en
de
Merkendesk)
van
Eversheds
Sutherland
bestaat uit een team van 3
partners, 7 advocaten en 2
trademark assistants. Als
merkgemachtigde zal jij
werkzaamheden
gaan
uitoefenen op het gebied van adviseren over merk- en
modelregistraties, het beheren van nationale en
internationale merken- en modellenportefeuilles
(waaronder vernieuwingen, classificatievoorstellen en
haalbaarheidsonderzoeken) en het voeren van oppositieen nietigheidsprocedures. Je maakt een integraal

Vacaturetekst:
“Ter
versterking en uitbreiding
van het IP-team en in het
bijzonder
het
merkenbureau zoeken wij
een Merkengemachtigde.
In deze rol adviseer je over
de
bescherming
van
merken,
modellen,
domeinnamen en auteursrecht. Je dagelijkse
werkzaamheden bestaan o.a. uit het uitvoeren van
merkonderzoeken,
merkregistraties
en
merkbewakingen, wereldwijd. Je bent betrokken bij
onderhandelingen, het opstellen en beoordelen van
juridische documenten, zoals verklaringen en
overeenkomsten, het voeren van opposities en het
begeleiden of opstarten van andere juridische
procedures, zowel in binnenland als buitenland (via
DLA Piper collega’s of correspondenten). Als
Merkengemachtigde werk je intensief samen met DLA
kantoorgenoten in binnen- en buitenland en ben je samen
met de Partner, een medewerker en de twee
merkassistenten verantwoordelijk voor de uitvoering
van het merkenbureau. Meer informatie en solliciteren
via deze link.

In deze IE-update
worden
de
ontwikkelingen
binnen
het
intellectuele
eigendomsrecht van
het tweede kwartaal
van 2020 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: € 87,50- ex btw. Bestel de IE-update 1e kwartaal
2020 hier.
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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 deze webinar
behandelt Dick van
Engelen (hoogleraar
Maastricht University
en
hoofdredacteur
Boek9.nl) een uur
lang
het
bepaaldheidsvereiste
van artikel 3:84 (2)
BW.
Het
bepaaldheidsvereiste
is bij overdracht en
verpanding van IE-rechten altijd van belang, maar kan
venijnig uitpakken wanneer het een overdracht of
verpanding van toekomstige IE-rechten betreft. 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 Merkenrecht 2020 Deel
1 webinar 2020 hier.
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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 G-Star 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
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.
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YouTube mag onjuiste, schadelijke en gevaarlijke
medische informatie over Covid-19 geheel of
gedeeltelijk weghalen of verwijderen
IEPT20200909, Rb Amsterdam, Café Weltschmerz v
Google
Publicatie. YouTube mag onjuiste, schadelijke en
gevaarlijke
medische
informatie over Covid-19
geheel of gedeeltelijk weghalen
of verwijderen: YouTube niet
toegestaan uitsluitend content
van RIVM en WHO op het platform te laten staan nu
debat moet kunnen worden gevoerd en een dergelijk
beleid aldus niet strookt met vrijheid van meningsuiting,
beleid YouTube om verspreiding onjuiste, schadelijke
en gevaarlijke informatie te beperken is in
overeenstemming
met
aanwijzingen
Europese
Commissie omtrent desinformatie, arts die in interview
zonder
sluitend
bewijs
en
wetenschappelijk
onderbouwde tests claimt dat HCQ werkt als medicijn
tegen een Covid-19 infectie licht het publiek onjuist voor
en vormt geen onderdeel van publiek debat, uitlatingen
zijn mogelijk schadelijk en gevaarlijk en arts had
uitlatingen moeten nuanceren.
BERICHTEN
Advertentie

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Merkenrecht
B9 16187. Door Nestlé ingestelde nietigheidsprocedure
tegen Uniemerk IMPOSSIBLE BURGER volledig
afgewezen
Merkenrecht. De Kamer van Beroep Gerecht EU acht de
combinatie van woorden niet
beschrijvend
voor
voedselproducten in klasse
29. De woorden vormen een
ongebruikelijke combinatie
en kan betekenissen hebben
als ‘de burger die niet kan bestaan’ of ‘de burger die
moeilijk in de omgang is’. In een uiteenzetting die op
zijn minst filosofisch te noemen is, stelt de Kamer van
Beroep dat er sprake is van een licht grappige paradox,
van een burger die volgens de woordcombinatie
eigenlijk niet kan bestaan, maar dat toch echt doet.
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw
Blackstone Westbroek)
Publicatie

B9 16186. Rechtbank Den Haag zoekt meerdere
(senior) rechters voor de behandeling van octrooizaken
en
andere
intellectuele
eigendomszaken
Uit de vacaturetekst: “De
rechtbank Den Haag heeft op
dit moment meerdere plaatsen
beschikbaar voor ervaren
(senior) rechters die beschikken over specialistische
kennis op het gebied van octrooien, merken,
auteursrechten en andere IE-rechten. Daarnaast zijn wij
op zoek naar (senior) rechters en/of uitstekende juristen
die zouden willen worden opgeleid tot IE-specialist.De
rechtbank Den Haag is in Nederland exclusief bevoegd
op diverse terreinen in het recht van de Intellectuele
Eigendom (IE) en behoort tot de toonaangevende
octrooigerechten in Europa. Zij behandelt zaken die
gaan over nationale en Europese octrooien, beslist over
merkrechten, modelrechten en auteursrechten. Met
regelmaat staan internationale bedrijven met grote
commerciële belangen in Den Haag tegenover elkaar en
worden complexe juridische geschillen over nieuwe
producten en moderne technologische ontwikkelingen
beoordeeld. Deze zaken worden behandeld door (senior)
rechters die zich op het gebied van intellectuele
eigendom hebben gespecialiseerd.
De rechtbank Den Haag zoekt meerdere
(senior) rechters
voor de behandeling van octrooizaken en andere
intellectuele eigendomszaken
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Nieuws
B9 16185. Brief van Platform Makers aan mevrouw
drs. M.I. Hamer, informateur
Uit de brief: “De intensivering van online gebruik van
creatieve content lijkt blijvend
te zijn. In de brief van de
Federatie wordt daarom uw
bijzondere aandacht gevraagd
voor de waarde van het collectief beheer, de noodzaak
de nieuwe Europese Richtlijn naar haar bedoeling uit te
voeren, handhaving online en herstel van de RAAPIPP (IEPT20200908) uitspraak op Europees niveau.
Tevens biedt de Federatie aan, waar van toepassing,
gespreks- en overlegpartner te zijn bij de verdere
verbetering van het Auteurscontractenrecht. Een
belangrijke taak voor de sector zelf. Ook de overheid
heeft de komende jaren naar onze overtuiging echter een
belangrijke taak in dit dossier: door middels wettelijke
aanscherping en flankerend beleid een daadwerkelijk
eerlijke beloning voor makers te garanderen. Voor
makers en voor het Platform Makers is dit het
belangrijkste onderwerp. De doelstellingen van de Wet
Auteurscontractenrecht lopen daarbij synchroon met de
doelstellingen van de Arbeidsmarktagenda Culturele en
Creatieve Sector waarmee de sector de door de SER en
Raad van Cultuur geconstateerde “zorgelijke”
arbeidsmarktsituatie wil verbeteren. Bijgevoegd zenden
wij u daarom onze reactie op het eind vorig jaar
verschenen evaluatieonderzoek
naar
de
wet
Auteurscontractenrecht.”
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B9 16189. Onlangs
heeft AOMB een nieuwe
medewerker
mogen
verwelkomen: Olivier
ter Brake
Uit het persbericht:
“Onlangs heeft AOMB
een nieuwe medewerker
mogen
verwelkomen,
namelijk Olivier ter
Brake.
Hij is begonnen als
wetenschapper in de Life Sciences en heeft 10 jaar aan
gentherapie gewerkt in de neurowetenschappen en de
virologie. Als onderzoeker was hij ook uitvinder en
kwam zo in aanraking met octrooien en raakte
geïnspireerd om het vak in te gaan.
Olivier is zijn carrière als gemachtigde begonnen bij een
Nederlands IP kantoor. Na werkzaam te zijn geweest in
kleine en grote biopharma, en een advocatenkantoor op
de zuidas is hij nu weer in de rol die het beste bij hem
past.”

B9 16190. HCCH-WIPO-enquête over de identificatie
van werkelijke en praktische problemen van
internationaal privaatrecht bij grensoverschrijdende
IE-handelingen
WIPO.int: “Om na te gaan of,
en
zo
ja
hoe,
de
werkzaamheden
op
het
raakvlak van IPR en IE door
de De Haagse Conferentie
voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) verder moeten
worden onderzocht en ontwikkeld, heeft haar
bestuursorgaan, d.w.z. de Raad Algemene Zaken en
Beleid (CGAP), tijdens zijn vergadering in maart 2020
“het Permanent Bureau verzocht zijn nauwe
samenwerking met het Internationaal Bureau van de
WIPO voort te zetten, onder meer met het oog op de
opstelling van een enquete, teneinde actuele en
praktische vraagstukken van internationaal privaatrecht
vast te stellen waarmee beoefenaars van juridische
beroepen bij grensoverschrijdende handelingen op het
gebied van intellectuele eigendom te maken krijgen.”

Personalia
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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

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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www.aippi.nl
www.akd.nl
www.aomb.nl
www.arnold-siedsma.com
www.bakermckenzie.com
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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
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