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VACATURES & ADVERTENTIES
Wij zijn op zoek naar een
deskundige
en
enthousiaste collega: Jurist
BNO (32 uur). Lijkt het je
leuk om bij ons te werken?
Stuur dan je CV en
motivatie vóór 20 juli aan
vacature@bno.nl onder
vermelding van ‘vacature
Jurist BNO’. Je staat
ontwerpers
en
ontwerpbureaus bij op juridisch gebied en beantwoordt
hun vragen over auteurs-en contractenrecht en andere
juridische aangelegenheden.Je levert een bijdrage aan
het maken en up-to-date houden van documenten,
contracten en dossiers die onze creatieve professionals
nodig kunnen hebben. Je staat het team en het bestuur
van de BNO bij met juridisch advies en het
implementeren van wet- en regelgeving in de eigen
organisatie (AVG e.a.).
Onze sectie IE &
Media groeit. We zijn
op zoek naar een
gedreven starter die
staat te popelen om ons
team
te
komen
versterken
als
advocaat.
Onze
advocaten staan aan het
front van het innovatieen informatierecht. Je
werkt voor de spelers die vorm geven aan de
samenleving: social media, (nieuwe) media platformen,
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explosieve uitingszaken, high tech R&D projecten, de
strijd tegen counterfeit, het nieuwe auteursrecht, grote
entertainment, film en tv projecten.
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.
Wij zoeken een ervaren
Merkgemachtigde / IE
jurist. je hebt een
voltooide academische
opleiding
Nederlands
Recht, afstudeerrichting
IE, je hebt minimaal 2 jaar
relevante werkervaring
je hebt een afgeronde
opleiding
‘BMM
merkengemachtigde’ is een pré. Je bent gedreven,
assertief, daadkrachtig en resultaatgericht. Je hebt een
goede beheersing van minimaal de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift. Wij bieden:
informele werksfeer met jonge mensen, ruimte voor
eigen initiatief.
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.
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Prijs: € 87,50- ex btw. Bestel de IE-update 1e kwartaal
2020 hier.

maart 2019 gewijzigde BVIE.

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.

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.

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.

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.

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
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Auteursrecht
Hof bekrachtigt dat Primark geen inbreuk maakt op
auteursrechten van Airwair
IEPT20210413,
Hof
Amsterdam,
Airwair
v
Primark
Auteursrecht.
Slaafse
Nabootsing. Primark heeft met
de chunky boots en chelsea
boot geen inbreuk gemaakt op de (eventuele)
auteursrechten van Airwair: totaalindruk van Primark
schoenen wijkt voldoende af binnen de stijl waartoe de
schoenen behoren. Verwarringsgevaar bij de doelgroep
niet aannemelijk geworden: bij Primark-schoenen
ontbreken aspecten die Airwair-schoenen het eigen
gezicht geven.
Cassatieberoep
afgewezen:
DFW
krijgt
geen
klantgegevens van Ziggo
IEPT20210625, HR, DFW v
Ziggo
Auteursrecht.
Handhaving.
Persoonsgegevens. Dutch Filmworks krijgt geen
klantgegevens van Ziggo: cassatieberoep afgewezen op
grond van artikel 81 RO.
(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy van der
Laan)

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

B9 16202. Conclusie P-G van
Peursem in Snappet-zaak
Auteursrecht. Onrechtmatige
daad. Databankenrecht. Tot de
grieven van de uitgeverijen
hoort de rechtsklacht “dat het
hof heeft miskend dat keuzes gebaseerd op een
didactische doelstelling niet vergelijkbaar zijn met
keuzes ingegeven door een technische doelstelling.
Althans geldt dat niet in die mate dat dit meebrengt dat
de keuzes van de maker niet louter een didactisch doel
mogen dienen of te zeer het resultaat mogen zijn van een
door een te behalen didactisch doel beperkte keuze om
een werk op te leveren. Dat het auteursrecht niet dient
ter bescherming van didactische inzichten en dat het
auteurs van leermiddelen vrij moet staan (dezelfde)
didactische strategieën toe te passen, impliceert volgens
de klacht immers nog niet dat keuzes die een specifiek
didactisch doel dienen niet voldoende vrij en creatief
kunnen zijn. Dat geldt in elk geval nu er volgens de
klacht twee belangrijke verschillen bestaan tussen
technisch en didactisch ingegeven keuzes. In de eerste
plaats dient het octrooirecht ter bescherming van
technische uitvindingen. Het octrooirecht stelt bepaalde
eisen aan de octrooieerbaarheid van uitvindingen en
daarmee aan de (tijdelijke) monopolisering van
techniek. Dat maakt monopolisering van techniek via
auteursrechtelijke bescherming onwenselijk. Er bestaat
echter geen ander IE-recht dat specifiek strekt ter
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bescherming van didactische keuzes. In de tweede plaats
zijn technische keuzes over het algemeen objectiever
vast te stellen dan didactische, die veel eerder een
subjectief element bevatten. In elk geval geldt dat,
wanneer de uitdrukking van onderdelen van een werk
louter door hun didactische functie wordt bepaald, de
verschillende manieren om een idee uit te voeren dan
niet noodzakelijkerwijs zodanig beperkt zijn dat het idee
geheel samenvalt met de uitdrukking ervan en iedere
oorspronkelijkheid wordt uitgesloten.
(Met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten en
Menno Bruning, Lawyers’ Specialist)
Aan [eiser] komt geen auteursrechtelijke bescherming
toe ten aanzien van boekenreeks ‘My Shredded
Lifestyle’
IEPT20210602, Rb Limburg,
Boekenreeks My Shredded
Lifestyle
Auteursrecht. Aan [eiser] komt
geen
auteursrechtelijke
bescherming toe ten aanzien
van de werken in de ‘My Shredded Lifestyle’
boekenreeks en 365 Brandz B.V. maakt dan ook geen
inbreuk door het openbaarmaken en verveelvoudigen
van de boeken: niet gebleken dat [eiser] creatieve keuzes
met een persoonlijk stempel heeft gemaakt voor de tekst
en opmaak van de boeken en evenmin dat hij bewust een
geestelijke creatie wilde scheppen.
Auteursrechtinbreuk op teksten website huiswerkhulp
IEPT20210518, Rb Noord-Nederland, Mr Chadd v
Mister Einstein
Auteursrecht. Mr. Chadd onvoldoende belang bij de
gevraagde voorzieningen met
betrekking tot het merkgebruik
van het merk Mr. Chadd: Mister
Einstein
heeft
volledig
zorggedragen voor verwijdering
van het merk MR. CHADD in
de door haar op haar website
gebruikte teksten. Mr. Chadd
heeft auteursrecht op teksten
website: teksten voldoen aan werktoets vanwege
gemaakte keuzes in woordgebruik en rangschikken van
woorden. Mister Einstein maakt inbreuk op het
auteursrecht van Mr. Chadd op de teksten op de website:
teksten op website Mister Einstein vertonen voldoende
gelijkenis met de teksten op de website van Mr. Chadd.
Rectificatie op landingspagina van website Mister
Einstein toegewezen: Mr. Chadd heeft belang bij en
recht op rectificatie om potentiële klanten ervan op de
hoogte te stellen van het auteursrechtinbreuk door
Mister Einstein.(Voorschot op) Schadevergoeding
afgewezen: omvang vordering kan niet worden
vastgesteld en voldoet niet aan het criterium dat deze in
hoge mate aannemelijk is.
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Merkenrecht
Piazza Intimi c.s. is niet te beschouwen als
merkenpiraat, wel sprake van niet-bonafide
domeinnaamgebruik
IEPT20210623, Rb Rotterdam, Piazza Intimi v
Premium Bodywear
Merkenrecht. Vorderingen Premium Bodywear c.s. in
reconventie om Piazza Intimi te gebieden iedere inbreuk
op de Olaf Benz Merken en het Manstore merk te staken
en tevens het gebruik van domeinnamen waarin de
merken zijn opgenomen te staken toegewezen: niet
aannemelijk dat Piazza Intimi c.s. beschouwd moet
worden als merkenpiraat, wel is sprake van nietbonafide
domeinnaamgebruik,
leveringsboycot
ondergoed Olaf Benz en Manstore door Premium
Bodywear c.s. wordt opportuun geacht.
(Met dank aan Bert Gravendeel en Marleen Hoenink,
Fruytier Lawyers in Business)
B9 16201. Conclusie P-G Langemeijer in de zaak ITT
tegen Karl Dungs over merkinbreuk door
domeinnaamhouder
Merkenrecht.P-G Langemeijer concludeert (2.7) dat de
klachten niet tot cassatie
kunnen leiden. Daartoe is het
volgende redengevend. Het hof
moest na terugverwijzing
alsnog
het
merkenrecht
betrekken bij de beoordeling
van de vorderingen van ITT. Het hof is daarbij tot het
oordeel gekomen dat ITT de domeinnaam dungs.nl
gebruikt voor het aabieden van andere - gelijke of
soortgelijke - waren dan de waren van Karl Dungs. Dit
gebruik maakt inbreuk op het uniemerk. Het hof heeft in
het bestreden arrest vervolgens opnieuw beoordeeld of
de merkhouder onrechtmatig handelt door de
domeinnaam dungs.nl aan zich te laten overdragen. In
dat verband heeft ITT heeft een beroep gedaan op het
evenredigheidsbeginsel, maar het subonderdeel meldt
geen vindplaatsen in de gedingstukken waar ITT een
beroep
zou
hebben
gedaan
op
het
evenredigheidsbeginsel of waar de door ITT genoemde
remedie (verwijdering van inbreukmakende uitingen)
als alternatief aan de orde is gesteld. Om die reden
kunnen de klachten al niet tot cassatie leiden. Daarbij
zijn de klachten gegrond op een verkeerde lezing van het
bestreden arrest (2.9). Het hof behoefde zich niet uit te
laten over de vraag of, en zo ja hoe, de merkinbreuk
tenietgedaan zou kunnen worden door een aanpassing
aan de inhoud van de website.
(Met dank aan Vivien Rorsch (La Rorsch) en Muriel van
der Hazenkamp (Bernhaege))
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Kitcar Collection maakt inbreuk op merkenrecht
Ferrari
IEPT20210602, Rb Den Haag,
Ferrari v Kitcar Collection
Merkenrecht. Auteursrecht. Slaafse
Nabootsing.
Auto
van
Kitcar
Collection
maakt
inbreuk
op
merkenrecht Ferrari: tekens zijn gebruikt in economisch
verkeer, ook tekens die met duct tape afgeplakt zijn.
Geen sprake van inbreuk op auteursrechten van Ferrari:
totaalindrukken stemmen niet overeen en Ferrari heeft
nagelaten concreet te stellen en onderbouwen waarom
de totaalindruk hetzelfde zou zijn. Geen sprake van
slaafse nabootsing: gelet op verschillen tussen de auto’s
is geen sprake van onrechtmatig handelen. Vordering tot
vernietiging auto afgewezen: vernietiging niet evenredig
nu een redelijk alternatief voor beëindiging van de
inbreuk beschikbaar is.
Handelsnaamrecht
Dijklander Ziekenhuis maakt door gebruik van de
naam ‘Centrum voor Kinderwens’ geen inbreuk op de
handelsnaam ‘Medisch Centrum Kinderwens’ van
Kinderwens MC
IEPT20210616, Rb Noord-Holland, Kinderwens MC
v Dijklander Ziekenhuis
Handelsnaamrecht.
Merkenrecht.
Dijklander
Ziekenhuis maakt door gebruik van de naam ‘Centrum
voor
Kinderwens’
geen
inbreuk op de handelsnaam
‘Medisch
Centrum
Kinderwens’ van Kinderwens
MC: naam ‘Medisch Centrum
Kinderwens’ kan als puur beschrijvend gekwalificeerd
worden waardoor Handelsnaamwet in beginsel geen of
slecht geringe bescherming biedt aan Kinderwens MC,
geen sprake van inburgering,relevante publiek zal,
gezien de aard van de aangeboden dienstverlening, meer
oplettend zijn dan het normaal oplettende
consumentenpubliek en zal de verschillen tussen de
namen ‘Medisch Centrum Kinderwens’ en ‘Centrum
voor Kinderwens’ eenvoudig opmerken, geen sprake
van verwarringsgevaar. Geen sprake van merkinbreuk:
verwarringsgevaar ontbreekt en geen sprake van
overeenstemmende tekens nu door Kinderwens MC
gecombineerd woord/beeldmerk is ingeschreven
waarvan dominant bestanddeel geen of slechts zeer
beperkt onderscheidend vermogen heeft.
Publicatie-Privacy
Te licht geblurd: dwangsom verbeurd
IEPT20210614,
Rb,
Amsterdam, Noordkaap
Publicatie-Privacy.
Dwangsom
verbeurd:
Noordkaap
heeft
eiseres
onvoldoende geblurd in een uitzending van Undercover
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over

malafide kattenfokkers om haar volledig
onherkenbaar te maken: kapsel, kleding en
woonomgeving waren niet geblurd, rekening
houdend met dat eiseres in klein dorp woont waar
zij mede door haar horeca-carrière aldaar een
bekend persoon is.
(Met dank aan Edwin van der Velde en Paul Tjiam,
Simmons & Simmons LLP)
Zaaddonor [T] handelt onrechtmatig indien hij
persoonlijke
adresgegevens
van
prresentator
publiceert
IEPT20210309, Hof Den Haag, Publicatie privé
(adres)gegevens presentator
Publicatie-Privacy.
Procesrecht.
[T]
handelt
onrechtmatig
indien
hij
persoonlijke
adresgegevens
van [S] openbaar maakt: recht
op vrijheid van meningsuiting
is niet ongelimiteerd en [T]
heeft
geen
rechtens
te
respecteren
belang bij
openbaarmaking
van
adresgegevens [S], recht van [S] op bescherming van
zijn persoonlijke levenssfeer prevaleert, oordeel hof dat
[T] door publicatie adresgegevens onrechtmatig handelt
staat los van vraag of uitlatingen gedaan door [S] in
uitzending over [T] juist zijn, serieuze dreiging bestaat
dat [T] daadwerkelijk tot openbaarmaking van
persoonlijke adresgegevens van [S] zal overgaan, in
verklaring [T] ligt besloten dat hij dit inmiddels al heeft
gedaan. Behandeling geschorst in afwachting van de
beslissing van de wrakingskamer van het hof:
voorwaarde waaronder het wrakingsverzoek is gedaan,
het niet horen van [S] als getuige, is vervuld.
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)
Verbod publicatie adresgegevens presentator niet meer
in duur beperkt en uitgebreid
IEPT20210608, Hof Den Haag, Publicatie privé
(adres)gegevens presentator
Publicatie-Privacy.
Jegens
[T]
door
de
voorzieningenrechter
toegewezen gebod zich te
onthouden van de publicatie
van
persoonlijke
adresgegevens van [S] niet
meer in duur beperkt en
uitgebreid tot het onthouden van publicatie van de
persoonlijke (adres)gegevens van de huisgenoten van
[S]: voldoende vast komen te staan dat [T] verschillende
malen is overgegaan tot publicatie adresgegevens van
[S] en van diens vriendin en kinderen.
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)
Uitzending Opgelicht?! waarin eiser -volgens hemzelfals niet bonafide grondhandelaar wordt neergezet niet
onrechtmatig
IEPT20210707, Rb Midden-Nederland, Multirisk v
AVROTROS
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Publicatie
Privacy.
Uitzending Opgelicht?! waarin
eiser als
niet bonafide
grondhandelaar
wordt
neergezet niet onrechtmatig:
Een afweging van alle
omstandigheden van het geval om te bepalen welk recht
zwaarder weegt, het recht op vrijheid van meningsuiting
Van AVROTROS en het recht op eerbiediging van eer
en goede naam valt in het voordeel van AVROTROS uit:
Het betreft een misstand die door AVROTROS aan de
kaak wordt gesteld, de uitlatingen vinden voldoende
steun in het beschikbare feitenmateriaal, gezien het
zakelijk zakelijke aspect moet P, zic,h meer kritiek laten
welgevallen dan wanneer het om een hem betreffende
privéaangelegenheid ging, AVROTROS heeft P
gelegenheid geboden om zich te verweren, Dat de opzet
en de inleiding objectiever had gekund en op twee
punten niet zorgvuldig is, maakt in het licht van het
voorgaande niet dat de uitzending in het geheel
onrechtmatig is.
(Met dank aan Hanneke van Lith en Bertil van Kaam,
Van Kaam IP Media & Privacy)
Procesrecht
Vordering zaaddonor [T] tot herroeping vonnis wegens
bedrog afgewezen
IEPT20190522,
Rb
Amsterdam, Undercover in
Nederland
Procesrecht. Vordering van
zaaddonor [T] tot herroeping
vonnis van 4 december 2013 (IEPT20131204) van deze
rechtbank over uitzending ‘Undercover in Nederland’
afgewezen: niet voldaan aan voorwaarden die worden
gesteld aan een beroep op bedrog in de zin van artikel
382 sub a Rv nu [T] vermeende bedrog redelijkerwijze
eerder had kunnen ontdekken, beslissing zou bij juiste
voorstelling van zaken niet anders zijn uitgevallen.
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)
Zaaddonor [T] niet ontvankelijk in hoger beroep over
afwijzing vordering tot herroeping
IEPT20210413, Hof Amsterdam, Undercover in
Nederland
Procesrecht. [T] niet ontvankelijk in hoger beroep van
vonnis van de rechtbank waarin
vordering tot herroeping is
afgewezen: artikel 388 lid 2 Rv
sluit hoger beroep van
beslissing
inzake
de
heropening van het geding uit, maar cassatieberoep niet
uitgesloten zodat [T] daar gebruik van kan maken.
Onvoldoende komen vast te staan dat zijdens [T] sprake
is van misbruik van recht ex artikel 3:13 BW op grond
waarvan [T] in de werkelijke proceskosten zou moeten
worden veroordeeld: Talpa c.s. heeft daartoe
onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld.
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(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)
BERICHTEN
Agenda
B9 16207. Gratis: Pilot - Leiden Law Lunch
‘Uploadfilter en uitingsvrijheid’ op 16 juli 2021
Gratis pilot - ‘Uploadfilter en uitingsvrijheid’ – 16 juli
2021
Op 16 juli 2021 vindt er
van 12 tot 13 uur een
(voor iedereen) gratis
pilot plaats voor de
Leiden Law Lunch. Deze Leiden Law Lunch zal gaan
over ‘Uploadfilter en uitingsvrijheid’, oftewel artikel 17
DSM-richtlijn. Aanleiding is de Conclusie van
Advocaat-Generaal bij het HvJ EU in de zaak van Polen
tegen Parlement en Raad (C-401/19) d.d. 15 juli 2021.
Tevens zal kort aandacht worden besteed aan de
‘richtsnoeren’ over artikel 17 DSM van 4 juni 2021, de
Nederlandse en Duitse implementatie van artikel 17
DSM en het arrest HvJ EU 22 juni 2021,
ECLI:EU:C:2021:503 (YouTube en Cyando). Sprekers
zijn Paul Keller en (Leids alumnus) Remy Chavannes.
Moderator is Dirk Visser.
B9 16208. Vanaf september 2021: ‘Leiden Law Lunch
Intellectuele Eigendom’ van start
Vanaf september 2021
gaat de ‘Leiden Law
Lunch
Intellectuele
Eigendom’ van start.
Een Leiden Law lunch
is een informatieve
online bijeenkomst (via Zoom) rond lunchtijd (van 12
tot 13 uur) over een actueel onderwerp en/of naar
aanleiding van een actuele gebeurtenis op het
betreffende rechtsgebied. Een Leiden Law Lunch duurt
één uur en levert voor de deelnemers uit de advocatuur
één permanente opleidingspunt op. Leiden Law Lunches
vinden wekelijks op woensdag plaats en om de week
wordt het onderwerp pas kort van te voren vastgesteld,
naar aanleiding van een belangrijk arrest of andere
belangrijke gebeurtenis.
Tijdens een Leiden Law Lunch houden één, twee of drie
deskundigen een inleiding en is er vervolgens ruim de
tijd voor vragen en discussie onder toezicht van een
gespreksleider.
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Personalia
B9 16200. Drie nieuwe
Europees
octrooigemachtigden
voor AOMB!
Persbericht: “AOMB is
trots
te
kunnen
vermelden dat collega’s
Brigitte
Geurts,
Shreeshankar Varma en
Patrick van Ginneken zijn geslaagd voor het European
qualifying examination (EQE). Zodra de formaliteiten
rond zijn mogen zij zich Europees octrooigemachtigde
noemen!
Namens AOMB alle drie van harte gefeliciteerd met dit
resultaat.”
B9 16204. Clairfort benoemt Elise Menkhorst tot
associate partner IE
Persbericht: “Per 1 juli 2021 is
Elise Menkhorst benoemd tot
associate partner bij Clairfort
Advocaten
Mediators
Projectjuristen. Elise is een
ervaren advocaat binnen de
sectie IE, IT & Privacy. De
benoeming past goed bij de
actieve rol die Elise heeft
gespeeld bij de oprichting en
uitbouw van Clairfort. Binnen
haar nieuwe rol zal Elise zich onder meer toeleggen op
de verder groei van haar sectie en het kantoor.”

nummer 14/2021

Robbert is gespecialiseerd in het intellectueel
eigendomsrecht en het (geneesmiddelen)reclamerecht.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren,
contracteren
en
procederen
over
IEen
reclamerechtelijke rechtelijke kwesties. Robbert heeft
een ruime proceservaring zowel voor de rechterlijke
instanties als voor het Benelux en het Europese
merkenbureau als voor de Reclame Code Commissie en
de Codecommissie van de Stichting Code
Geneesmiddelenreclame . In dit kader was hij betrokken
bij diverse baanbrekende procedures die hebben geleid
tot richtinggevende jurisprudentie.”
Nieuws
B9 16206. Alleen Russische makers mogen hun
sjampie nog ‘shampanskoye’ noemen
Volgens een net aangenomen Russische wet is het
Russische woord “shampanskoye” vanaf nu
voorbehouden aan lokale producenten van bubbels. De
Franse champagnehuizen mogen nog wel “champagne”
gebruiken op hun flessen, maar “champagne” mag niet
meer vertaald worden naar het Russische
shampanskoye.

B9 16205. Holla benoemt per 1 juli twee equity
partners
Persbericht: “Kim de Bonth (42) is in 2002 bij Holla
gestart en is per 1 juli als partner toegetreden. Kim heeft
zich in de loop der jaren
ontwikkeld
tot
dé
specialist op het gebied
van het privacyrecht.
Bescherming
van
privacygevoelige
informatie krijgt veel
media-aandacht en wordt in deze tijden van
digitalisering steeds noodzakelijker. Kim adviseert
nationale en internationale organisaties regelmatig over
complexe vraagstukken aangaande onder meer het
uitwisselen
van
persoonsgegevens
en
de
grensoverschrijdende verwerking van die gegevens. Zij
verzorgt ook vaak presentaties over deze onderwerpen.
Verder behoort het IT-recht tot haar expertise. Kim heeft
menig procedure gevoerd over mislukte ITimplementaties en is veelvuldig betrokken bij
onderhandelingen over de aanschaf van IT in de brede
zin van het woord.
Robbert Sjoerdsma (37) is in 2016 overgestapt van De
Brauw Blackstone Westbroek naar Holla Advocaten.
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