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VACATURES & ADVERTENTIES
De advocaat-stagiaire
die
wij
zoeken
combineert een brede,
degelijke kennis van het
informatierecht met een
grote
belangstelling
voor de ontwikkelingen
en spelers binnen de
online/mediasector. Je
wil
niet
alleen
aansprekende
en
maatschappelijk relevante zaken voeren, maar ze ook
winnen. Je hebt dus de onderzoeksvaardigheden om
feitelijk en juridisch het onderste uit de kan te halen, en
het denk- en schrijftalent om ook complexe
processtukken aansprekend en begrijpelijk te
verwoorden. Door de internationale context van ons
werk is het belangrijk dat je Nederlands en Engels
allebei uitstekend zijn. Enige beheersing van het Frans,
Duits of een andere Europese taal is niet vereist maar wel
buitengewoon nuttig.
Klik hier voor meer informatie en solliciteren.
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
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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.
Het eerste IE Symposium
Online vindt plaats op
woensdag 17 maart 2021.
Helaas kunnen wij elkaar
niet in levende lijve in
Zeist ontmoeten, maar de
programmacommissie
heeft een interessant en zo
interactief
mogelijk
programma voor u samengesteld. In de ochtend geven
Jacqueline Seignette, Maarten Haak en Mark van
Gardingen een overzicht van relevante ontwikkelingen
binnen het auteurs, octrooi- en merkenrecht. In de
middag staan twee levendige debatten op het programma
met als onderwerp de Bescherming van Design en
FRAND.
Klik hier voor het programma. U kunt zich aanmelden
via het aanmeldformulier. Mocht u problemen
ondervinden met het openen van het online formulier,
dan vindt u hier het registratieformulier in pdfformat.
Een open, energieke sfeer
en
een
persoonlijke
benadering, bij Simmons
& Simmons op de Zuidas
doen we het graag nét
even anders. Ja, we
maken deel uit van een
internationaal
netwerk
met kantoren in ruim 20
landen, maar we zijn in
ons doen en laten vooral typisch Nederlands: nuchter en
ondernemend, betrokken en innovatief. Met 80
advocaten, (kandidaat-)notarissen en fiscalisten en 60
business professionals werken we in vier
praktijkgroepen succesvol samen voor cliënten in
uiteenlopende sectoren. Dat succes bouwen we graag uit
met talent, dat onze gedrevenheid en liefde voor het vak
deelt. Ben jij dat talent en sta jij in de startblokken van
je loopbaan? Dan krijg je bij ons ruim baan.
Advocaat Octrooirecht (2-6 jaar ervaring)
Vacature
Octrooigemachtigde (3-10 jaar werkervaring)
Vacature
Advocaat-stagiaire Octrooirecht
Vacature
Advocaat Life Sciences (2-6 jaar ervaring)
Vacature
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Advocaat Soft IE, Privacy
& Media (2-4 jaar
ervaring)
Vacature

Beschik je over een recent
behaalde juridische master
met civiel effect of verwacht
je die op korte termijn af te
ronden? Heb je affiniteit met
intellectuele eigendom (IE) en zou je je daarnaast willen
ontwikkelen op het gebied van reclamerecht? Ben je
daarnaast energiek, enthousiast en een echte team
player? We komen graag met je in contact!
De Business Unit Intellectuele Eigendom, ICT &
Privacy bestaat uit een team van acht advocaten. Het
team is gespecialiseerd in onder andere het merken-,
auteurs- en modellenrecht, ICT-recht en nieuwe media.
Jij gaat je vooral bezighouden met IE en het
reclamerecht.
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,
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verwarringsgevaar, depot te kwader
inburgering. Meer informatie vindt u hier.

trouw

of

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
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.

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 IE-Beginselen 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.
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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
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Gemeente heeft onzorgvuldig gehandeld door
kunstwerk op schoolplein te vernietigen
IEPT20210120, Rb Midden-Nederland, Vernietiging
kunstwerk schoolplein
Auteursrecht. Maker van vernietigd kunstwerk komt
geen beroep toe op artikel 25 lid 1 aanhef en sub d Aw:
vernietiging van een auteursrechtelijk beschermd werk
is niet aan te merken als aantasting van het werk als
bedoeld in dit artikel en het artikel ziet niet alleen op de
vernietiging van gebouwen. belang van eiser bij behoud
van het werk is gelegen in het feit dat het een uniek
exemplaar betrof, eiser heeft echter geen inzicht in zijn
totale oeuvre gegeven en de reputatie die hij daarmee en
met het werk heeft opgebouwd en dus kan niet
beoordeeld worden of zijn reputatie is aangetast,
gemeente had gegronde reden om tot verwijdering en
vernietiging over te gaan en geen sprake van
onevenredigheid zodat misbruik van recht niet kan
worden aangenomen, gemeente heeft onzorgvuldig
gehandeld door onvoldoende rekening gehouden met
belangen van [eiser] nu er slechts één exemplaar van het
werk bestond en het werk niet eenvoudig te
reproduceren is, door [eiser] is niet duidelijk gemaakt
waaruit de eventuele schade bestaat, het kunstwerk lijkt
voldoende te zijn gedocumenteerd zodat het niet als
geheel verloren gegaan kan worden beschouwd en er
geen grond is voor toewijzing van schadevergoeding.
Auteursrechten die [eiseres] door overdracht heeft
verkregen op foto’s die zijn gebruikt in een grafisch
ontwerp voor de bestickering van voertuigen uitgeput
IEPT20200805,
Rb
Midden-Nederland,
Auteursrecht foto uitgeput
Auteursrecht. Auteursrechten die [eiseres] door
overdracht heeft verkregen op foto’s die zijn gebruikt in
een grafisch ontwerp voor de bestickering van
voertuigen uitgeput: het grafisch ontwerp is met
toestemming van de toenmalige rechthebbende(n) in het
verkeer gebracht en [eiseres] kan zich niet meer
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verzetten tegen verdere verhandeling daarvan, geen
sprake van nieuwe reproductie door aanbrengen van
sticker met eigen handelsnaam over bestickering door
[gedaagde sub 1] en ook geen sprake van
verveelvoudiging, [eiseres] kan ook geen beroep doen
op de persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Aw nu deze
niet overgaan door overdracht auteursrechten.
Merkenrecht
Geen inbreuk op merk FLAIR voor tulpen
IEPT20010208, Hof Den Haag, Bloemenkwekerij v
Raad Voor Het Kwekersrecht
Merkenrecht. Kwekersrecht. Geen inbreuk op het merk
FLAIR voor tulpen: rasbenaming ‘Red Flair’ is
voldoende verschillend van het ingeroepen merk
FLAIR. Het woord FLAIR is algemeen gebruikelijk: Het
woord ‘Flair’ wordt veelvuldig gebezigd ter aanduiding
van planten-en bloemenrassen in het algemeen, en het is
in de Nederlandse taal een gangbaar woord. Verzoek van
verzoekster wordt afgewezen.
Octrooirecht
Kiremko maakt met Magma Valve geen inbreuk op EP
379 van Tomra
IEPT20210216, Hof Den Haag, Tomra v Kiremko
Octrooirecht. Kiremko maakt met Strata Invicta of
Magma Valve geen directe of indirecte inbreuk op EP
379 van Tomra en ook geen sprake van inbreuk bij wege
van equivalentie: de gemiddelde vakman zal aan
element ‘only’ in deelkenmerk 1.5. van conclusie 1 van
EP 379 de betekenis ‘uitsluitend’ toekennen, en niet de
betekenis dat niet uitgesloten is dat ook andere
maatregelen bijdragen aan het gesloten houden van de
afsluiter van het drukvat, in de beschrijving wordt niet
gesuggereerd dat er redenen zijn om de overbodige
maatregelen toch toe te passen, dat in deelkenmerk 1.6
van conclusie 1 van EP 379 de toepassing van een
‘double acting actuator’ is voorgeschreven leidt er niet
toe dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat de
persluchtmotor ook zou kunnen worden gebruikt voor
het gesloten houden van de afsluiter, deze uitleg van
‘only’ wordt bevestigd door het verleningsdossier,
waarin te zien is dat kenmerk 1.5. is aangepast door
toevoeging van ‘only’ in reactie op de nietnieuwheidsbezwaren van de examiner, om te
bewerkstelligen dat aldus een inrichting onder
bescherming wordt gesteld die zich onderscheidt van die
geopenbaard in US 279, omdat de afsluiter wordt
dichtgehouden uitsluitend door de stoomdruk in het
drukvat, zonder dat daaraan door andere maatregelen
wordt bijgedragen, andere toevoegingen in de
gewijzigde conclusie maken dat oordeel niet anders, het
aanwezig zijn van een additionele maatregel in de
Magma Valve van Kiremko ten behoeve van het
dichthouden van de afsluiter maakt dan ook dat niet is
voldaan aan het conclusiekenmerk ‘only’ en er dus geen
sprake is van directe inbreuk, ook geen sprake van
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indirecte inbreuk nu niet is gebleken dat de Magma
Valve door Kiremko anders dan met een stuurventiel van
het 5/2 type wordt aangeboden noch dat afnemers het
stuurventiel zullen vervangen door een 5/3 type en dat
Kiremko daarvan op de hoogte is, geen sprake van
inbreuk bij wege van equivalentie nu er bij de Magma
Valve geen sprake is van een ondergeschikt verschil dat
geen effect heeft op de functie, wijze en resultaat van de
uitvinding volgens EP 379, er is sprake van een ander
resultaat bij de Magma Valve.
(Met dank aan Rogier de Vrey & Yasar Celebi, CMS)
Overig
NDA en provisieregeling tussen Holland Scherming
en [X] ziet alleen op het DV-systeem als geheel en niet
op onderdelen daarvan
IEPT20201222,
Hof
Amsterdam,
Screen
Development v Holland Scherming
Overeenkomsten. Toepasselijkheid van de NDA en de
provisieregeling in de samenwerkingsovereenkomst
tussen partijen is beperkt tot de ontwikkeling en
vermarkting van het DV systeem als geheel en niet op
onderdelen daarvan of op andere ideeën van [X]: in de
overeenkomst staat dat de samenwerking tussen [X] en
HS in het begin alleen ziet op het DV-systeem en in
NDA is alleen uitdrukkelijk het DV systeem genoemd,
[X] mocht toevoeging ‘en al hetgeen verder op tafel
komt’ aan vergoedingsregeling niet opvatten als
uitbreiding van de provisieregeling nu veelzeggend is
dat deze toevoeging niet is toegevoegd aan de
provisieregeling terwijl op andere plaatsen verschillende
toevoegingen zijn opgenomen, aan NDA is uitsluitend
een tekening van het DV- systeem aangehecht, DV
systeem is steeds als geheel beschreven en onderdelen
zoals het veerblok zijn niet apart genoemd zodat [X] niet
redelijkerwijs mocht verwachten dat de provisieregeling
en de NDA ook betrekking zouden hebben op toepassing
van zelfstandige onderdelen van het DV systeem buiten
het systeem om, door andere producenten worden
bovendien ook veerblokken gebruikt.
B9 16154. Kent u deze nog..nog..nog..? HR-klassiekers
gepubliceerd - Update februari 2021
De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en
ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online
beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’) arresten van
vóór het jaar 2000. Aanvulling 16 februari
2021: IEPT19961206, HR, Ster Woningen v Stermij
Oordeel dat Woord 'ster' zwak onderscheidend
vermogen heeft en beide namen in hun geheel
beschouwd niet toch een zo grote gelijkenis vertonen dat
verwarringsgevaar te duchten is geeft geen blijk van
onjuiste rechtsopvatting.
Amgen heeft geen spoedeisend belang bij haar
vordering wegens vermeende inbreuk door Accord op
EP 117
IEPT20210218, Rb Den Haag, Amgen v Accord
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Procesrecht. Vorderingen Amgen wegens vermeende
inbreuk op EP 117 afgewezen wegens gebrek aan
spoedeisend belang nu Amgen met het sommeren van
Accord en het vergaren en analyseren van inbreukbewijs
niet voortvarend is opgetreden en onnodig lang heeft
gewacht met het aanhangig maken van de onderhavige
procedure: Amgen is eerst in september 2019 op de
hoogte geraakt van de introductie van het generieke
Cinacalcet Accord, dat Amgen niet voortvarend is
opgetreden blijkt ook uit het tijdsverloop bij het testen
van monsters van Cinacalcet Accord door EAG, ook na
verkrijging van het inbreukbewijs heeft Amgen niet
voortvarend opgetreden en gevolgen van haar
processtrategische keuzes komen voor haar eigen
rekening en risico.
‘E-mail mij wanneer artikel weer leverbaar is’-uiting
onrechtmatige reclame wanneer samenwerking is
beëindigd
IEPT20210211, RCC, Bol.com
Reclamerecht. Commissie beveelt Bol.com aan om niet
meer met de uiting 'E-mail mij wanneer artikel weer
leverbaar is' reclame te maken: uiting in strijd met artikel
7 NRC omdat samenwerking met verkoper was
beëindigd en de producten nooit meer leverbaar zullen
zijn. Bol.com handelt met uitingen niet in strijd met
artikel 8.5 NRC (lokkertjes en Bait and Switch): op de
betreffende productpagina’s worden bij de producten
van klager geen prijs genoemd.
(Met dank aan Martijn Poulus, Ploum)
BERICHTEN
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B9 16152. Persbericht: "Le Poole Bekema verrijkt met
nieuwe partner Laura Broers en advocaat Ron
Lamme"
IE- en mediarecht specialist Laura Broers (34 jaar)
maakt per 1 februari de stap als partner van Le Poole
Bekema. Advocaat Ron Lamme (29 jaar) komt per
diezelfde datum het team versterken met zijn ervaring op
media- en ICT recht.
Uit het persbericht: "Laura zal met haar nieuwe stap
verbreding en verbinding in het kantoor brengen. “We
kijken met open blik naar branche vreemde
ontwikkelingen. Dat helpt ons een tunnelvisie te
voorkomen en zodoende relevant te blijven voor onze
cliënten. Een cliënt kiest steeds vaker voor een
persoonlijke en praktische aanpak waarin vanuit
vertrouwen vaak de beste oplossingen komen”. Laura
mag als specialist IE- en mediarecht de landelijke
dagbladen en diverse omroepen tot haar cliënten
rekenen.
Bekema en Broers zitten niet stil want ze hebben hun
team direct versterkt met twee nieuwe teamleden
waaronder aanwinst Ron Lamme afkomstig van Boekx
en RTL. “Met Ron als specialist op het snijvlak van
media- en ICT recht halen we veel aanvullende kennis
en bovenal een flinke dosis ambitie binnen” aldus Anne
Bekema, partner. “Le Poole Bekema sluit met haar
kennis en mensen aan bij de tijdgeest en de snelheid van
ontwikkelingen in de mediabranche. Ik kijk er enorm
naar uit om met dit leuke team dat stapje vooruit te
blijven lopen” aldus Ron. Berna Moman gaat per 1 maart
met haar KPMG ervaring aan de slag als office manager
om de interne structuur van het kantoor verder te
verstevigen.”

Personalia
B9 16151. Kilburn & Strode breidt verder uit in
Nederland met benoeming Rike Dekker als partner
Uit het persbericht: “De benoeming van Rike versterkt
de positie van Kilburn & Strode als een vooraanstaand
octrooi- en merkenbureau.
Doordat zij ervaring heeft opgebouwd in zowel het vrije
beroep als in de industrie, is Rike bij uitstek in staat om
de Nederlandse praktijk in Life Sciences & Chemie op
te bouwen.
Rike onderscheidt zich door haar strategisch inzicht in
IE vraagstukken en haar brede ervaring met alle aspecten
van octrooien, vanaf het idee tot inbreukzaken voor de
rechter.
Ze werkt graag met cliënten uit allerlei sectoren, zoals
op het gebied van:
 (Bio)materialen – polymeren, hydrogels,
applicaties, duurzame materialen, circulaire
economie
 Geneesmiddelen – small molecules, nieuwe
medische toepassingen, health tech
 Voedingsmiddelentechnologie – bestanddelen
van voeding, toepassing en verwerking”

B9 16153. Persbericht: "Uitbreiding partnergroep
AOMB Intellectual property"
AOMB Intellectual property is trots te kunnen
vermelden dat Marco Coolen als junior partner is
toegetreden tot de partnergroep van AOMB
Uit het persbericht: “Marco is sinds september 2013
werkzaam bij AOMB, Door zijn ruime ervaring in het
bedrijfsleven en brede achtergrond, heeft hij bijna alles
wat binnen een bedrijf voorbij komt wel gezien en
gedaan. Hierdoor heeft hij een uitstekend gevoel voor
ondernemerschap ontwikkeld.”
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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
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