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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 BMMopleiding. Binnen 2 à 3 jaar word je zelfstandig merkenen modellengemachtigde binnen een team.
Meer informatie en solliciteren.
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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.

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
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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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BOEK9 PUBLICATIES
Merkinbreuk door gebruik logo
'Wellux'
IEPT20210318, Rb Gelderland,
Welson v Wellux
Merkenrecht. Handelsnaamrecht.
Geen inbreuk ten aanzien van
woordmerk ‘Welson’ en teken
‘Wellux’: (zeer) beperkte mate van
overeenstemming
tussen
woordmerk en teken. Merkinbreuk
door het gebruik van het logo
‘Wellux’: totaalindruk in grote
mate dezelfde door ‘golfbeweging’
in beide logo’s. Geen handelsnaaminbreuk: geen
(andere) concrete feiten en omstandigheden gesteld
waaruit blijkt dat verwarringsgevaar te duchten is.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht

B9 16197. Prejudiciële vragen
over
ompakking
en
heretikettering van met koolstofdioxide gevulde fles
Merkenrecht. Zaak C-197/21. Soda-Club (CO2) SA en
SodaStream International BV. Prejudiciële vragen
Korkein oikeus (Finland).
Merkenrecht. Samenvatting minbuza.nl:
“Feiten:
Deze zaak betreft de vraag of iemand die CO2-cilinders
(hierna: CO2-flessen) die door een merkhouder of met
zijn toestemming in de handel zijn gebracht navult en
verkoopt, het recht heeft om de van het merk van de
merkhouder voorziene etiketten van die flessen te
verwijderen en te vervangen door eigen etiketten.
[...]
Overweging:
Verduidelijkt dient te worden of de zogenaamde BristolMyers Squibb-criteria die zijn ontwikkeld in de
rechtspraak van het Hof in verband met de beoordeling
van het ompakken van waren van toepassing zijn op de
handelwijze van iemand die flessen navult en verkoopt.
Het gaat hierbij vooral om de toepasselijkheid van het
noodzakelijkheidsvereiste,
[...]
Prejudciële vragen:
1. Zijn de in de rechtspraak van het Hof betreffende
ompakking en heretikettering bij parallelimport
ontwikkelde zogenaamde Bristol-Myers Squibb-criteria,
en in het bijzonder het noodzakelijkheidsvereiste, ook
van toepassing wanneer het gaat om ompakking of
heretikettering van door de merkhouder of met zijn
toestemming in een lidstaat in de handel gebrachte
waren met het oog op wederverkoop in dezelfde lidstaat?
[...]”
Negatieve
recensies
over
leverancier doen geen afbreuk
aan
reputatie
specifieke
merken zwembadrobots
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IEPT20210601, Hof Den Haag, ECG v Maytronics
Merkenrecht. Hof vernietigt vonnis rechtbank Den Haag
van 15 juni 2020. Anders dan de voorzieningenrechter
oordeelde, komt het hof tot de conclusie dat er wel
sprake is van uitputting van de merkenrechten van
Maytronics op de Dolphin-producten: Maytronics heeft
onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er gegronde
redenen zijn, ad artikel 15 lid 2 UMVO / 2.23 lid 3 BVIE
om zich te verzetten tegen verdere verhandelingen van
de Dolphin-producten door ECG. Maytronics heeft
namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ECG de
indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen
ECG en Maytronics en Maytronics heeft onvoldoende
aannemelijk gemaakt dat de handelswijze van ECG
daadwerkelijk ernstige schade toebrengt aan de reputatie
van de merken. Maytronics erkent tevens dat ECG de
door haar verhandelde DOLPHIN-producten inkoopt bij
erkende distributeurs in de EER.
(Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst,
Clairfort Advocaten)
Octrooirecht
Voorzieningenrechter
niet
bevoegd ten aanzien van
Vision-Box SA en geen
spoedeisend belang
IEPT20210604, Rb Den Haag, Idemia v Vision-Box
Octrooirecht. IPR. Niet bevoegd ten aanzien van VisionBox SA: geen sprake van zodanig nauwe band met
vorderingen met medegedaagde en geen spoedeisend
belang bij
(neven)voorzieningen: onvoldoende
voortvarend opgetreden door Idemia.
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Commissie hebben gedacht en om de stortvloed aan
prejudiciële vragen en andere uploadfilter gerelateerde
kwesties af te wenden maakte zij deze week ook nog
richtsnoeren bekend voor de juiste transponering en
implementatie van artikel 17 DSM.
In deze richtsnoeren wordt uitgelegd wat een
onlinedienst voor het delen van content is en vooral wat
niet wordt verstaan onder een onlinedienst voor het
delen van content. Verder gaan deze richtsnoeren dieper
in op de inspanningsverplichting die rust bij de
onlinedienst voor het delen van content voor het
verkrijgen van de toestemming van de rechthebbende.
Deze inspanningsverplichting gaat niet zover dat de
onlinedienst voor het delen van content proactief op
zoek moet gaan naar een rechthebbende wanneer deze
niet makkelijk te identificeren is. Lidstaten kunnen de
ontwikkeling van rechthebbenden-registers stimuleren.
Deze registers zouden onlinediensten voor het delen van
content kunnen raadplegen bij hun zoektocht naar de
toestemming van de rechthebbende. Dit alles volledig in
lijn met de AVG/GDPR, uiteraard.
Hoeveel moeite een onlinedienst voor het delen van
content moet doen om de toestemming van de
rechthebbende te verkrijgen hangt af van verschillende
factoren. Zo telt de omvang van het platform en de
grootte van het publiek van het platform mee in de
overwegingen.

BERICHTEN
Wetgeving
B9 16198. Richtsnoeren voor
het uploadfilter
Gefeliciteerd! Het zal u niet
ontgaan zijn dat afgelopen
maandag 7 juni de uiterste
datum
voor
de
implementatie
van
de
Auteursrechtrichtlijn 2019/790 DSM was. De richtlijn is
opgenomen in onze nationale wetgeving en sinds
afgelopen maandag, gelden. Uitzonderingen hierop zijn
het nieuwe artikel 3 AW (Mogelijkheid aan beperkingen
gelieerd recht op een billijke vergoeding ook aan
uitgevers toe te laten komen – reprobelfix) welke op 1
januari van dit jaar al van kracht werd en nadere
bepalingen die zien op de billijke vergoeding
voortvloeiend uit een exploitatieovereenkomst, welke
volgend jaar, 7 juni 2022, van kracht worden.
Maar het overgrote deel van de wijzigingen is sinds deze
week van kracht en dus ook het veelbesproken en
angstaanjagende uploadfilter. Artikel 17 van de richtlijn
is terug te vinden in de nieuw toegevoegde artikelen 29c,
29d en 29e Aw. Regeren is vooruitzien moet 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

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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