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VACATURES & ADVERTENTIES
Het ‘knowledge transfer
office’
(genaamd
‘LURIS’)
van
de
Universiteit Leiden is op
zoek naar een
Senior Legal Counsel
Werkzaamheden
Wij supporten wetenschappers in hun ambitie
om kennis uit academisch onderzoek daadwerkelijk
toepasbaar te maken voor de maatschappij. Als jurist
vervul je een belangrijke rol in het begeleiden van
onderzoekers in hun contractuele relaties met andere
universiteiten of medische centra, met bedrijven of
overheden die onderzoek financieren, op een nationaal
en internationaal speelveld.
Meer informatie en solliciteren.

NLO is voor de vestiging
in Den Haag op zoek naar
een beginnend merkenen modellengemachtigde
(0-2 jaar werkervaring)
om het groeiende team te
versterken. 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.
Tijdens je opleidingsperiode word je intensief begeleid
door ervaren merken- en modellengemachtigden, zal je
veel praktijk ervaring opdoen en volg je ook de BMM-
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opleiding. Binnen 2 à 3 jaar word je zelfstandig merkenen modellengemachtigde binnen een team.
Meer informatie en solliciteren.
Ter versterking van de
unit Intellectual Property,
Media & Technology
(IPMT) zijn wij op zoek
naar een ambitieuze
gevorderd
advocaatstagiair(e). We zoeken
een
enthousiaste
teamspeler
die
de
Beroepsopleiding (bijna)
heeft afgerond, een passie voor de soft IP praktijk heeft
en daarin wil doorgroeien. Iemand die het beste uit zich
zelf wil halen, proactief is en in oplossingen denkt. De
kandidaat heeft een scherp analytisch vermogen, is
nauwkeurig, heeft uitstekende sociale vaardigheden en
een commercieel gevoel. Initiatief en flexibiliteit
behoren tot je kernkwaliteiten.
Meer informatie en solliciteren.

Baker McKenzie
Amsterdam zoekt
een
advocaatstagiaire
ter
versterking
van
ons
IP/IT
&
Commercial team.
Als
advocaatstagiaire werk je
binnen een zeer
internationale
praktijk
en
adviseer je over diverse rechtsgebieden, waaronder
intellectueel eigendomsrecht, contractenrecht, ecommerce,
platform
en
content
regulering,
consumentenrecht, mediarecht en data privacy.
Daarnaast ben je betrokken bij juridische procedures en
transacties. Cliënten variëren van bekende merken in
o.a. fashion, food & pharma, tot sociale media en
internet platforms.
Meer informatie en solliciteren.

en

hoofdredacteur

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
Boek9.nl). De webinar is van
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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 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
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 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.
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Naburige rechten Het cassatieberoep telt twaalf
onderdelen. De organisatoren van Dance Events
bestrijden de vaststelling van een apart tarief voor dance
evenementen, het gebruik van de recette als grondslag,
het ontbreken van een correctie voor nietmuziekgerelateerde kosten, het tarief per bezoeker, het
percentage Sena-repertoire en de gemiddelde ticketprijs.
Volgens P-G van Peursem falen alle onderdelen, behalve
het onderdeel dat de vaststelling van het tarief per
bezoeker bestrijdt. Het onderdeel klaagt dat bij het
vaststellen van het tarief per bezoeker (eerst € 0,75,
daarna bijgesteld tot € 0,65) is uitgegaan van een
gemiddelde ticketprijs van € 50. Nadien is het hof tot de
conclusie gekomen dat de gemiddelde ticketprijs lager is
en € 40 bedraagt. Het hof heeft niet onderzocht of deze
bijstelling van de gemiddelde ticketprijs ook gevolgen
heeft voor het tarief per bezoeker. Volgens van Peursem
had het hof dit wel moeten nagaan. De keuze voor de
recette als grondslag impliceert dat een evenredig
verband bestaat tussen de ticketprijs en de billijke
vergoeding. Naar de mening van van Peursem zou de
Hoge Raad de zaak zelf kunnen afdoen door het tarief
per bezoeker te stellen op € 0,52 (€ 40/€ 50 oftewel 4/5de
van € 0,65), de billijke vergoeding bij een ticketprijs tot
€ 85 te bepalen op 1,3% (€ 0,52/€ 40) van de recette en
de billijke vergoeding bij een ticketprijs boven € 85 op
1,04% (80% van 1,3%) van de recette vast te stellen.
Merkenrecht

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Naburige rechten
B9 16191. Conclusie P-G van
Peursem over de vaststelling
vergoeding aan Sena door
organisatoren Dance Events

B9 16193. Prejudiciële vragen
over gebruik van positiemerk
‘rode zool’ bij schoenen met
hoge
hakken
in
verkoopaanbieding
door
Amazon
Overweging:
Ondanks zijn uitgebreide
rechtspraak heeft het Hof zich
nog niet uitgesproken over de
vraag of van een onlinedistributeur van waren, die
tegelijkertijd een onlinemarktplaats beheert, kan worden
aangenomen dat hij verkoopaanbiedingen van externe
verkopers inpast in zijn eigen commerciële
communicatie. [...]
Prejudiciële vragen:
C-148/21
1. Moet artikel 9, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001
van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017
inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd dat het
gebruik van een aan een merk gelijk teken in een
verkoopaanbieding op een website kan worden
toegerekend aan de beheerder van die website of aan
economisch daarmee verbonden entiteiten, gezien de op
deze
website
bestaande
mix
van
eigen
verkoopaanbiedingen van de beheerder of de
economisch
verbonden
entiteiten
en
verkoopaanbiedingen van externe verkopers, door de
inpassing van deze verkoopaanbiedingen in de eigen
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commerciële communicatie van de beheerder of de
economisch verbonden entiteiten?
[...]
C-184/21
1. Moet artikel 9, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001
van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017
inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd dat het
gebruik van een aan een merk gelijk teken in een
verkoopaanbieding op een website in beginsel kan
worden toegerekend aan de beheerder van die website,
wanneer bij een normaal geïnformeerde en redelijk
oplettende internetgebruiker de perceptie heerst dat deze
beheerder een actieve rol heeft vervuld bij de
totstandkoming van deze verkoopaanbieding of dat deze
verkoopaanbieding deel uitmaakt van de eigen
commerciële communicatie van deze beheerder?
[...]’
Handhaving – Procesrecht
Beslag op powerboat MC900
van Atlantic niet opgeheven
IEPT20210525, Hof ArnhemLeeuwarden, Atlantic v Marell
Handhaving-Procesrecht. Vordering Atlantic tot
opheffing beslag op powerboat MC900 die volgens
Marell inbreuk maakt op de Marell 900CC afgewezen:
beslag kleeft nu op grond van artikel 28 Aw gelegde
beslag tot afgifte onder eenieder kan worden gelegd die
de boot feitelijk onder zich heeft, juridische
hoedanigheid van houder is daarbij niet relevant, vraag
wie als maker van Marell 900CC moet worden
beschouwd moet worden beantwoord aan de hand van
Zweeds recht, Marell heeft voldoende aannemelijk
gemaakt dat [C] als maker moet worden aangemerkt,
voorzieningenrechter terecht voorbijgegaan aan opinie
mr. Ström over vraag of Marell 900CC auteursrechtelijk
beschermd werk is nu opinie naar Zweeds recht is,
terwijl beoordeling plaats dient te vinden naar
Nederlands recht (lex loci protectionis) en niet is
onderzocht of Marell 900CC uitsluitend gedomineerd
wordt door zijn technische functie, MC900 is
verveelvoudiging van Marell 900CC en Atlantic is niet
geslaagd in bewijs dat MC900 met toestemming van
Marell is geproduceerd en geleverd, belangenafweging
valt uit in voordeel Marell.
BREIN
ontvankelijk
in
collectieve vorderingen
IEPT20210602, Rb MiddenNederland, BREIN
Handhaving - Procesrecht.
BREIN
ontvankelijk
in
collectieve vorderingen jegens tussenpersonen Yisp en
Worldstream: BREIN komt een beroep toe op de
uitzondering van artikel 3:305a lid 6 BW en dient alleen
te voldoen aan de ontvankelijkheidsvereisten van leden
1 en 3, voldaan aan de vereisten van artikel 3:305a leden
1 en 3 BW, BREIN heeft voldoende overleg gevoerd met
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Worldstream, sommatiebrief aan Yisp kan niet
beschouwd worden als voldoende overleg maar uit
uitgebreid antwoord daarop van YISP blijkt dat overleg
niet zinvol zou zijn geweest zodat BREIN op deze grond
niet niet-ontvankelijk zal worden verklaard, voeren
collectieve procedure efficiënter en effectiever.

BERICHTEN
Agenda
B9 16192. Gratis Online
CIER-lezing door Sir Robin
Jacob over Brexit en IE (2
PO-punten)
Op woensdag 23 juni 2021
tussen 15:00 en 17:00 spreekt
Sir Robin Jacob over de
gevolgen van de Brexit voor
het IE-recht in het Verenigd
Koninkrijk en de Europese
Unie.
Ter stimulering en verdieping
van het debat zullen twee
referenten, Luke McDonagh
en Alexander Tsoutsanis, ingaan op de verwachte IEontwikkelingen in het VK en de Brexitkwesties waar de
IE-praktijk mee worstelt.
Sir Robin Jacob heeft aangeboden in zijn lezing
specifiek in te gaan op kwesties die de deelnemers
interessant vinden. Suggesties kunt u indienen via
secretariaatMIWPI@uu.nl
Mede vanwege onzekerheid over de corona-beperkingen
zal de lezing online plaatsvinden. Als u zich aanmeldt
via secretariaatMIWPI@uu.nl, ontvangt u de link.
Deelname is gratis. Met deelname zijn 2 NOvAopleidingspunten te verdienen..

Personalia
B9 16194. DLA
Piper
versterkt
Intellectual
Property
and
Technology praktijk
met Floris de Wit
Uit het persbericht:
‘DLA Piper heeft
Floris de Wit als
Senior
Associate
aangesteld
ter
versterking van de
Intellectual Property
and
Technology
praktijk.
Het
internationale
advocatenkantoor
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anticipeert met de aanstelling van De Wit op de alsmaar
toenemende digitalisering van de samenleving en de
groeiende noodzaak voor ondernemingen om oude
gewoontes en manieren te vervangen door digitale
alternatieven.
De Wit is gespecialiseerd in zaken waarin technologie
en IT een prominente rol spelen. Hij heeft geadviseerd
bij een breed scala van grensoverschrijdende
outsourcing en technologie gerelateerde M&Atransacties, licentiestructurenen geschillen en is zeer
ervaren in het opstellen en onderhandelen van diverse
technologie gerelateerde overeenkomsten. Hij heeft
daarnaast ruime ervaring met het bijstaan van cliënten
bij strategische digitale transformatieprojecten. De Wit
is afkomstig van Allen & Overy.’
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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.

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

Sponsor worden?
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