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1 Zie voor een historisch overzicht: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom
2, nrs. 3.1 t/m 3.1.5.

2 Zie daarover Hoofdstuk 6.
3 Zie daarover o.a. nr. 4.14.4.1.
4 Bij Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het

merkenrecht der Lid-Staten, PbEU 8 november 2008, L 299/25 (voorheen: Eerste Richtlijn 89/104
van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1 februari 1989, L 40/01).

5 Zie daarover met name Hoofdstuk 10.
6 Eigenlijk natuurlijk die van 3 Lid-Staten, maar merkenrechtelijk valt de Benelux gelijk te stellen

met 1 Lid-Staat.

HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1 Merkenrechtelijke ontwikkeling en complicatie; doel van het 
promotieonderzoek

Het Benelux-merkenrecht bestaat sinds 1971, aanvankelijk in de vorm van eenvor-
mige nationale merkenwetten.1 In de bijna 20 jaar tot aan de Europese harmonisa-
tie van (belangrijke delen van) het merkenrecht, is een uitgebreid lichaam aan
Benelux-jurisprudentie ontstaan, ook over wezenlijke elementen van het merken-
recht. Daarbij zijn vele principiële keuzes gemaakt, vaak door het Benelux Ge -
rechtshof. Die jurisprudentie kenmerkt zich onder andere door een ruime bescher-
mingsomvang van merken2 en een grote mate van vrijheid bij het als merk bescher-
men van tekens.3

Het Benelux-merkenrecht is de afgelopen jaren echter wezenlijk gewijzigd, door
Europese harmonisatie van basisbeginselen van het merkenrecht, vanaf 1989.4 Die
spelen (uiteraard) ook een rol in het Gemeenschapsmerkenrecht5, dat naast het
Benelux-merkenrecht is komen te staan. Vele (deels nieuwe) leerstukken hebben
geleid tot een aanzienlijke stroom jurisprudentie, met name ook van het Europese
Hof van Justitie (HvJEG). Regels zijn gewijzigd; wat onder het oude merkenrecht in-
breuk opleverde, doet dat nu niet en vice versa. Zelfs uitspraken gedaan voor en na
een arrest van het Hof van Justitie vallen anders uit. De Benelux en de juridische
Benelux-traditie hebben daarmee aanzienlijk aan belang ingeboet; “onze” visie op
het merkenrecht is er maar één6 naast die van 24 andere Lid-Staten. De Benelux-ju-
risprudentie is op het geharmoniseerde merkenrechtelijk gebied dus in beginsel net
zo relevant als de Roemeense jurisprudentie of de Maltese. Om die reden moet dus
met name (en vaak) gekeken worden in de richting van het HvJEG, dat een aanzien-
lijke en gestage stroom merkengeschillen behandelt. Het is ook om die reden dat dit
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7 Een andere (en eventueel: volgende) benadering zou kunnen zijn te beoordelen hoe de Europese
regels, die we met 24 andere Lid-Staten gemeen hebben, in die andere Lid-Staten worden uitge-
legd en toegepast. Met uitzondering van enkele uitspraken uit het VK, Duitsland en Frankrijk is dat
niet gedaan, om verschillende redenen. Ten eerste zou de hoeveelheid werk verveelvoudigen. Het
in dit proefschrift opgenomen overzicht heeft al 5 jaar gekost; aanvullend onderzoek op alle be-
handelde punten zou vele jaren extra werk opleveren. Ten tweede zou de toegevoegde waarde be-
perkt zijn. Volgt men het HvJEG, dan valt er niets te melden. Gaat men daar tegenin, dan zit men
waarschijnlijk fout. Geeft men interpretaties op onderwerpen waarover het HvJEG nog niet ge-
oordeeld heeft, dan is het belang daarvan (voor de Benelux) beperkt, totdat het HvJEG heeft ge-
sproken. Tot slot zijn de uitspraken uit al die Lid-Staten helaas niet altijd toegankelijk, of makke-
lijk toegankelijk. Een groot aantal landen heeft nog geen systeem van online publicatie, veel blijft
überhaupt ongepubliceerd, en tot slot speelt er het taalprobleem (men wijst de uitspraken in de
eigen taal, die niet altijd eenvoudig toegankelijk is).

8 Aanbevolen citeertitel: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2.

proefschrift als titel heeft: Het Benelux-merkenrecht in Europees perspectief”; nu de
wezenlijke delen van het merkenrecht geharmoniseerd zijn, zal voor de interpreta-
tie van het merkenrecht vooral naar de Europese wetgever en de Europese rechter
gekeken moeten worden, hetgeen in dit proefschrift is gedaan.7

Het merkenrecht is daarmee ook aanzienlijk complexer geworden, waarbij niet
helpt dat de arresten van het Hof van Justitie niet altijd uitblinken in duidelijkheid.
Het merkenrecht dreigt zo steeds meer een mandarijnenwetenschap te worden; een
ontwikkeling waaraan dit proefschrift tegenwicht probeert te bieden (hoewel de
schrijver zich realiseert dat delen van het proefschrift ook aan die ontwikkeling kun-
nen bijdragen).

In dit proefschrift wordt getracht een overzicht te geven van de stand van het
merkenrecht op de hier behandelde gebieden, daar waar onduidelijkheid bestaat
een oplossing te bieden en daar waar het recht naar de mening van de schrijver aan-
passing behoeft, een alternatief aan te dragen, met name met het oog op een goede,
zorgvuldige, voorspelbare en (niet in de laatste plaats) rechtvaardige rechtspleging.
Ook wordt een poging ondernomen tendensen in de rechtspraak (in het bijzonder
die van het HvJEG) te ontwaren en te verklaren, alsmede een voorspelling te doen
over toekomstige ontwikkelingen daarin. Daarbij wordt ingegaan op de wenselijk-
heid van een en ander.

1.2 Industriële eigendom deel 2 en dit proefschrift

Het grootste deel van de tekst van dit proefschrift verscheen eind november 2008 in
het (hand)boek T. Cohen Jehoram/C.J.J.C. van Nispen/J.L.R.A. Huydecoper, Industriële
eigendom deel 2, Merkenrecht, Kluwer Deventer 2008.8 Dat boek beoogt een over-
zicht te geven van het Benelux- en Gemeenschapsmerkenrecht. Door de grote hoe-
veelheid literatuur en jurisprudentie van de afgelopen 18 jaar was het niet mogelijk
(en was het in de opzet van dit proefschrift, dat ook vooral beoogt een overzicht te
verschaffen, ook niet gewenst) om daarvan een volledig en gedetailleerd overzicht
te geven, al is een groot deel van de publicaties wel te vinden. Uiteraard is er naar
gestreefd om alle (praktisch en theoretisch) belangrijke ontwikkelingen in kaart te
brengen en te beschrijven, met verwijzing naar terzake relevante jurisprudentie.
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De volgende hoofdstukken uit die uitgave komen (in bewerkte vorm) terug in dit
proefschrift: Hoofdstuk 1 Inleiding, Hoofdstuk 2 Algemeen, Hoofdstuk 3 Wettelijke
basis Benelux-merkrechten en Antilliaanse merkrechten (nrs. 3.3.4 t/m 3.5), Hoofd -
stuk 5 Het merk; wezen en vereisten (in dit proefschrift opgenomen in Hoofdstuk 4),
Hoofdstuk 6 Ontoelaatbare merken, m.u.v. nr 6.2.11 ev (in dit proefschrift opgeno-
men in Hoofdstuk 5), Hoofdstuk 8 Inhoud van het merkrecht, m.u.v. nr 8.12 ev (in dit
proefschrift opgenomen in Hoofdstuk 6), Hoofdstuk 9 Beperkingen op het merk-
recht (in dit proefschrift opgenomen in Hoofdstuk 7), Hoofdstuk 11 Andere vormen
van handhaving van merkrechten (in dit proefschrift opgenomen in Hoofdstuk 8),
Hoofdstuk 12 Verlies van merkrechten (in dit proefschrift opgenomen in Hoofdstuk
9), Hoofdstuk 14 Het Gemeenschapsmerk, m.u.v. nrs. 14.2.4.1 t/m 14.2.4.3, 14.2.7 t/m
14.2.10, 14.6 t/m 14.6.1.1 (in dit proefschrift opgenomen in Hoofdstuk 10), Hoofdstuk
19 Merk en auteursrecht (in dit proefschrift opgenomen in Hoofdstuk 11) en Hoofd -
stuk 21 Merkenrecht en productaansprakelijkheid (in dit proefschrift opgenomen in
Hoofdstuk 12). Daarnaast is het inleidend hoofdstuk uitgebreid, is er een samenvat-
tend hoofdstuk (Hoofdstuk 13 van dit proefschrift) toegevoegd en is een en ander
bewerkt naar aanleiding van later beschikbaar gekomen jurisprudentie. Deze is ver-
werkt tot 1 augustus 2009.

Het overzicht dat Industriële eigendom deel 2 biedt, wordt aldus ook in dit proef-
schrift geboden (op de hier behandelde deelgebieden). 

1.3 Opzet proefschrift

Er is in dit proefschrift gekozen voor een indeling die recht doet aan de theorie,
structuur en aard van het merkenrecht, in plaats van een artikelsgewijs commentaar
dat, voor wat betreft de volgorde, noodzakelijkerwijs enigszins arbitrair zou zijn. Dit
boek beoogt in de eerste plaats het merkenrecht te behandelen, niet zozeer een
overzicht van de merkenwetgeving. Op deze manier worden kern-onderwerpen van
het merkenrecht behandeld, waarbij standpunt bepaald wordt over (sub)onderde-
len, terwijl de behandeling van die onderwerpen tevens de basis vormt voor de in
Hoofdstuk 13 getrokken conclusies. 

In hoofdlijnen komt de indeling erop neer dat eerst een algemene introductie
wordt gegeven waarbij wordt ingegaan op de aard en het karakter van het merken-
recht. Vervolgens worden de eisen behandeld waaraan merken dienen te voldoen en
wordt besproken welke merken ontoelaatbaar worden geacht. Daarop volgt behan-
deling van de inhoud van het merkrecht en de beperkingen op dat recht, alsmede
enkele vormen van handhaving van merkrechten. Hierna komt het verlies van merk-
rechten aan de orde. Er wordt apart ingegaan op kwesties aangaande het Ge -
meenschapsmerk en raakvlakken die het merkenrecht heeft met andere rechtsge-
bieden. 

1.4 Hoofdstukindeling

Hoofdstuk 2 bespreekt allereerst de aard van het merk(enrecht) en de merkfuncties.
In Hoofdstuk 3 wordt de betekenis van de Benelux-Unie voor het merkenrecht be-
handeld, naast de wettelijke basis voor Antilliaanse merkrechten. In Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 1 / Inleiding 1.4
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wordt nader ingegaan op de vereisten die voor het merk gelden, in het bijzonder het
onderscheidend vermogen, en op de verschillende merkvormen die erkend (zouden
kunnen) worden. Hierbij, en in de volgende hoofdstukken, worden de regelingen
m.b.t. Benelux-merken en Gemeenschapsmerken op gelijke voet inhoudelijk be-
sproken. De voor Gemeenschapsmerken specifieke regels en regelingen komen aan
de orde in Hoofdstuk 10. Hoofdstuk 5 behandelt ontoelaatbare merken; ontoelaat-
baar in absolute zin (waar een algemeen belang meespeelt) en in relatieve zin (waar
rechten van derden een rol spelen). Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 bespreken de in-
houd van het merkrecht, en de beperkingen die daarop van toepassing zijn. In
Hoofdstuk 8 wordt ingegaan op strafrechtelijke handhaving van merkrechten en
douanemaatregelen. Hoofdstuk 9 behandelt de manier waarop merkrechten verlo-
ren gaan. Hoofdstuk 10 behandelt als gezegd de voor Gemeenschapsmerken speci-
fieke regels. Hoofdstuk 11 en 12 bespreken specifieke aspecten van het merkenrecht
die verband houden met andere rechtsgebieden, te weten het auteursrecht en pro-
ductaansprakelijkheid. In Hoofdstuk 13 worden conclusies getrokken, de lijn in de
arresten van het HvJEG besproken, voorspellingen gedaan over toekomstige ontwik-
kelingen en aanbevelingen gedaan voor verbetering van wetgeving en jurispruden-
tie.

1.5 Terminologie

Met de in dit deel gehanteerde terminologie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij
de terminologie zoals die gehanteerd wordt in de Merkenrichtlijn, de Gemeen -
schaps merkenverordening, het BVIE en door het Europese Hof van Justitie. Enkele
vaak voorkomende termen en afkortingen zijn de volgende. 

Wanneer wordt verwezen naar het merkenrecht in objectieve zin, wordt de term
‘merkenrecht’ gebruikt, terwijl er gesproken wordt over ‘merkrechten’ wanneer ge-
doeld wordt op de (subjectieve) rechten die te ontlenen zijn aan (een) specifieke
merkinschrijving(en). ‘Depot van de aanvraag’ en ‘een aanvrage om een merkin-
schrijving’ is de terminologie van de Gemeenschapsmerkenverordening en de Mer -
kenrichtlijn, en sluit naar de mening van de schrijver het beste aan bij de aard van
de terzake bedoelde rechtshandeling. Die terminologie wordt aangehouden voor
Gemeenschapsmerken. Het BVIE spreekt, in navolging van eerdere Benelux Merken -
wetten, echter van ‘het depot van een merk’, welke terminologie ook gebruikelijk is
in (Nederlandstalige) vakkringen. Waar het gaat om Benelux-merken zal derhalve
die terminologie worden aangehouden. Er wordt voorts niet gesproken over priori-
teit, maar (in beginsel) over rechten van voorrang. 

Wanneer gesproken wordt over de ‘Merkenrichtlijn’ of afgekort ‘MRl’, wordt ge-
doeld op de Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.9 Wanneer gesproken wordt over
de ‘Gemeenschapsmerkenverordening’ of afgekort ‘GMVo’, wordt gedoeld op de

1.5
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9 PbEU 8 november 2008, L 299/25 (voorheen: de Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 de-
cember 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten PbEG 1 februari 1989,
L40/1).
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Verordening (EG) no. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 26
februari 2009.10 Wanneer wordt gesproken over het BVIE wordt gedoeld op het Be -
nelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of model-
len) van 25 februari 2005.11 BBIE staat voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele
Eigendom en BOIE voor de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Met
de aanduiding ‘BMW’ wordt (behoudens wanneer anders aangegeven) verwezen
naar de Benelux Merkenwet zoals deze van kracht was op 31 augustus 2006, en met
‘BMW(oud)‘ naar de Benelux Merkenwet zoals deze van kracht was op 31 december
1995. Tussentijdse wijzigingen in de BMW worden apart besproken. De wijze waar-
op verwezen wordt naar artikelnummers zal aansluiten bij de wijze waarop het
Europese Hof van Justitie dat doet in het kader van de Merkenrichtlijn en de
Gemeenschapsmerkenverordening. Art. 2.20 lid 1 aanhef en sub a van het Benelux-
Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, zal dus bijvoorbeeld afgekort worden tot:
art. 2.20(1)(a) BVIE. Deze wijze van nummering wordt ook aangehouden voor ande-
re merkenwetten, verdragen, richtlijnen en verordeningen.

Hoofdstuk 1 / Inleiding 1.5
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10 PbEU 24 maart 2009, L 78/1 (voorheen: Verordening (EG) no. 40/94 van de Raad inzake het Ge -
meen schapsmerk van 20 december 1993), operationeel met ingang van 1 april 1996.

11 Trb. 2005, 96.
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1 In civilibus is het zuiverder om te spreken van ‘zaken’, maar de merkenrechtelijke wetgeving han-
teert de term ‘waren’.

HOOFDSTUK 2

Algemeen

2.1 Aard van het merkenrecht

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding en/of individualisering van
waren1 en/of diensten. Al naar gelang van het doel dat met de kenmerking wordt be-
oogd, kunnen merken op verschillende manieren worden onderscheiden. Zo be-
staan er bijvoorbeeld eigendomsmerken waarmee veehouders hun in vrijheid wei-
dend vee kenmerken. Er bestaan vele waarborgmerken die eigenschappen van be-
paalde zaken garanderen, zoals bijvoorbeeld het gehalte van gouden en zilveren
voorwerpen. Naast onderscheidingstekens die in het normale taalgebruik als ‘mer-
ken’ worden aangeduid, bestaan er nog vele andere onderscheidingstekens, zoals
die ter onderscheiding van ondernemingen (handelsnamen), die ter onderscheiding
van personen (voornamen, geslachtsnamen), die ter aanduiding van een bepaalde
hoedanigheid (titels), of die ter aanduiding van een geografische her komst. Daar -
naast bestaan natuurlijk de onderscheidingstekens (de merken) die in het econo-
misch verkeer worden gebruikt ter onderscheiding van producten of diensten. De
rechtsregels die het merkenrecht vormen, hebben alleen op deze laatste categorie
merken betrekking. De overige genoemde onderscheidingstekens worden ieder
door een eigen wettelijk systeem beheerst en het merkenrecht kent op vele plaatsen
ook een afbakening ten opzichte van deze andere wettelijke systemen. Daarop
wordt ingegaan in nrs. 4.3.1, 4.4.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.5.1, 7.1.1, 10.4.4, 10.5.3.2.2. Daar -
naast bestaat ook hier en daar overlap tussen verschillende wettelijke beschermings -
regimes, waarover (voor wat betreft het merkenrecht) meer wordt gezegd in nrs.
4.5.7 t/m 4.5.9. 

2.1.1 Merksoorten

In het bedrijfsleven worden merken gebruikt ter onderscheiding van fabrieks- of
handelswaren, tezamen (in de wet) ook aangeduid als ‘waren’. Naast deze merken,
de warenmerken, kent men echter ook de dienstmerken, die door diensten verle-
nende ondernemingen (zoals telecommunicatiebedrijven, vervoersondernemingen
en verzekeringsmaatschappijen) worden gebruikt ter onderscheiding van de door

dissertatie-02:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:14  Pagina 31



hen aangeboden diensten. Warenmerken en dienstmerken laten zich ieder op hun
beurt weer onderverdelen in individuele en collectieve merken. Individuele merken
zijn die, welke door een individuele fabrikant of handelaar dan wel een individuele
dienstenverlenende ondernemer, worden gebruikt ter onderscheiding van de eigen
fabrieks- of handelswaren, respectievelijk de eigen diensten, van die van zijn con-
currenten. Daarentegen worden collectieve merken door meer fabrikanten of han-
delaren, respectievelijk meer dienstverlenende ondernemers gemeenschappelijk, en
veelal in collectief verband, gebruikt om van de daaronder door hen in de handel ge-
brachte waren of verleende diensten, de gemeenschappelijke herkomst of ook wel
een bepaalde daaraan gemeenschappelijke hoedanigheid, aan te duiden. Zoals nog
zal blijken zijn deze onderverdelingen van belang, omdat voor de genoemde catego-
rieën van merken ten dele verschillende regels gelden. 

2.1.2 Tweeledige strekking van het merkenrecht

Het merkenrecht beoogt bescherming te verlenen aan het verband, dat als gevolg
van het gebruik van een merk door het relevante publiek, wordt gelegd tussen de-
gene die het merk gebruikt en de waren of diensten waarvoor dat gebruik plaats-
vindt. In die bescherming wordt voorzien door de toekenning van een uitsluitend
recht waarop, afhankelijk van het gekozen stelsel, de eerste gebruiker of de eerste
die het merk ingeschreven heeft (gekregen) aanspraak kan maken, en waarmee hij
anderen van het gebruik van zijn merk of imitaties daarvan voor niet van hem af-
komstige waren of diensten kan uitsluiten. Hiermee zijn verschillende belangen ge-
diend. De merkgerechtigde kan op deze manier de verstoring tegengaan van het
door zijn merkgebruik tussen hem en zijn waren of diensten gelegde verband.
Anderzijds is het ook voor het in aanmerking komende publiek van belang dat geen
onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven of gesuggereerd. Voor dat publiek
wordt het bestaan van een dergelijk verband door het merk gesymboliseerd, en dat
betekent dat het merk, dankzij dat verband, nog andere functies vervult dan alleen
die van het teken dat de waren en diensten van de ene onderneming onderscheidt
van die van andere ondernemingen. Het merk functioneert bijvoorbeeld tevens als
symbool voor de daaraan door de merkgerechtigde gegeven hoedanigheden, als ga-
rantie van herkomst en kwaliteit, en als drager van de onder het merk verworven re-
putatie en goodwill. Zie nr. 2.2. Het merk kan deze functies alleen vervullen als het
merk uitsluitend door de gerechtigde tot dat merk voor zijn eigen waren of diensten
wordt gebruikt (of door anderen met toestemming van de merkhouder wordt ge-
bruikt). Zodra een derde hetzelfde merk of een imitatie daarvan voor diens waren of
diensten in gebruik neemt, zal het publiek niet langer op het merk als symbool van
het verband tussen de merkgerechtigde en diens waren of diensten kunnen afgaan,
en wordt het in zijn verwachting bedrogen als het dit toch doet. In wezen heeft een
merkrecht dan ook een tweeledige strekking: het beschermt niet alleen de gerech-

2.1.2
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2 Om in 2006 opgenomen te worden in de wereldwijde Top 100 van merken (op basis van waarde),
diende het merk tenminste een waarde van 2,7 miljard Euro te vertegenwoordigen.
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tigde tegen verstoringen van het door zijn merkgebruik gelegde verband, maar ook
het publiek tegen de gevolgen van dergelijke verstoringen.

Naast de theoretische rechtvaardiging voor de bescherming van merken, valt als
een praktisch aspect nog op te merken dat merken een aanzienlijke economische
waarde vertegenwoordigen (en op de balansen van verschillende ondernemingen
geactiveerd worden, niet zelden voor zeer hoge bedragen).2

2.1.3 Merkenrechtelijk systeem

Het merkrecht is een absoluut (en subjectief) recht, in die zin dat daarop jegens ie-
dere willekeurige derde een beroep kan worden gedaan. Op dat recht is een geslo-
ten systeem van beperkingen van toepassing, zoals vastgelegd in de relevante regel-
geving. Daarbij zij nu reeds aangetekend dat er in de jurisprudentie van het
Europese Hof van Justitie een trend valt waar te nemen om de beperkingen die zijn
opgenomen in de Merkenrichtlijn3 en Gemeenschapsmerkenverordening4 niet al-
leen ruim uit te leggen, maar ook om het gesloten karakter van die beperkingen
open te breken. Zie hierna nr. 7.7. 

2.1.4 Merkrecht als flexibel monopolie

Het merkenrecht valt te kwalificeren als een economisch ordeningsrecht en is in die
zin anders van karakter dan intellectuele eigendomsrechten die creatieve scheppin-
gen of activiteiten beschermen, zoals het auteursrecht en de naburige rechten.
Daarnaast is bepalend voor de aard van het merkenrecht, dat het in theorie onein-
dige rechten (monopolies) schept, waar de meeste andere intellectuele eigendoms-
rechten slechts voor bepaalde tijd worden gegund (auteursrechten, octrooirechten,
modelrechten etc.). De door het merkenrecht gegeven monopolies zijn dan ook niet
absoluut van omvang, maar variëren al naar belang de opvattingen bij en de per-
cepties van het in aanmerking komende publiek (met name waar het de onder-
scheidende kracht van het merk betreft). Iets dergelijks valt niet te onderkennen in
bijvoorbeeld het auteursrecht, het octrooirecht of het kwekersrecht. De verschillen-
de beschermingsregimes hebben een verschillende achtergrond, een verschillende
toepassing en een wezenlijk verschillend karakter.5 De in de literatuur soms verde-

Hoofdstuk 2 / Algemeen 2.1.4

33

3 Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de
aanpassingen van het merkenrecht der lidstaten; PbEG 8 november 2008, L 299/25 (voorheen:
Eerste richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten; PbEG 1 februari 1989, L 40/1), hierna steeds aangeduid als: ‘Merken -
richtlijn’ of ‘MRI’.

4 Verordening 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 26 februari 2009; PbEG 24
maart 2009, L 78/1; i.w.tr. 13 april 2009, operationeel m.i.v. 1 april 1996, hierna steeds aangeduid
als ‘Gemeenschapsmerkenverordening’ of ‘GMVo’.

5 Vgl. daarover recent: M.R.F. Senftleben, De samenloop van auteurs- en merkenrecht: een interna-
tionaal perspectief, AMI 2007-3, p. 67-72.
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digde benadering waarbij leerstukken uit het ene rechtsgebied zonder meer toege-
past worden in het andere, miskent dan ook vaak dit verschil.6

2.1.5 Monopoliedenken in de laatste eeuw

Het ingeschreven merk geeft rechten die ook wel gekwalificeerd zouden kunnen
worden (en worden) als een beperkt monopolie. Wanneer dergelijke exclusieve
rechten worden verleend is het van belang controle- en correctiemaatregelen te
treffen, teneinde te voorkomen dat die rechten worden misbruikt of zich uitstrekken
tot handelingen die niet binnen dat monopolie zouden behoren te vallen. De wijze
waarop tegen deze materie aangekeken wordt, is in de Benelux nogal verschillend
geweest (en is nog immer aan verandering onderhevig). Het woord ‘monopolie’
heeft een sterk negatieve klank en is in een handelsnatie als Nederland altijd met
veel wantrouwen benaderd. Zo ook in het begin van de 20e eeuw. 

De laatste drie decennia van de vorige eeuw, in het bijzonder na het in werking
treden van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (per 1 januari 1971), lijkt zich
een ontwikkeling in dit denken te hebben voorgedaan. Het hebben van een merk
was niet op zichzelf iets bedenkelijks, maar misbruik van het merkrecht werd voor-
komen doordat, waar nodig, de beschermingsomvang van het merk werd ingeperkt.
Tot 1 januari 1996 was het mogelijk om in de Benelux om het even welk merk inge-
schreven te krijgen, aangezien er geen voorafgaand materieel onderzoek (o.a. naar
onderscheidend vermogen) werd uitgevoerd. Dat werd niet als bezwaarlijk gevoeld,
omdat beschrijvende merken zich toch niet zouden kunnen uitstrekken tot be-
schrijvend gebruik van het in het merk vervatte teken, en merken die niet voldeden
aan de daaraan te stellen eisen, toch aan vervallenverklaring en/of nietigverklaring
bloot stonden.7

Dat de Benelux met deze benadering nogal alleen stond, werd duidelijk uit de
reeks arresten van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot het onderschei-
dend vermogen van merken, nodig voor de inschrijving daarvan (zie nr. 4.5). Het
Europese Hof van Justitie grijpt in zijn jurisprudentie terug op de traditionele ‘mono-
polie-benadering’, waarbij het algemeen belang meebrengt dat wordt voorkomen dat
merken worden ingeschreven die onderscheidend vermogen missen of zelfs in de
toekomst onderscheidend vermogen zouden kunnen gaan missen, omdat derden (in
het bijzonder concurrenten) beschrijvende aanduidingen ongestoord zouden moeten
kunnen (blijven) gebruiken, los van de vraag of misbruik van de inschrijving voorko-
men kan worden op basis van de beperkingen op het merkrecht.8 Een en ander heeft
geleid tot een aanzienlijke beperking van de mogelijkheid om merken ingeschreven

2.1.5
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6 Zie voor wat betreft de toepassing van merkenrechtelijke leerstukken op het auteursrecht bij-
voorbeeld: D.J.G. Visser, Verwatering, ‘verknoedeling’ en verandering van wezenlijke waarde: re-
actie op het artikel van prof. mr H. Cohen Jehoram, BIE 2007, p. 16-21. Anders bijv.: F.W. Grosheide,
Zwakke werken, een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het
auteursrecht, Intellectuele Eigenaardigheden. Opstellen aangeboden aan mr Theo R. Bremer,
Deventer 1998, p. 121-135.

7 Art. 5(2)(b) BMW (oud) en art. 14(1) BMW (oud).
8 Vgl.: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-

4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel). 
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te krijgen (dat geldt zowel voor Benelux-merken als Gemeen schapsmerken). Dit alles
toont een duidelijke trend om het merkenrecht minder te benaderen vanuit het per-
spectief van de merkhouder, maar (thans) meer vanuit het ‘algemeen belang’ dat be-
schermt tegen al te ver strekkende monopolies.9 In ieder geval valt te constateren dat
het HvJEG de leer aanhangt dat er slechts van inbreuk op het merkrecht sprake kan
zijn wanneer afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk, in het bijzonder de
essentiële functie van de waarborg van de oorsprong van de waren of diensten, het-
geen ook een algemeen belang-achtergrond heeft. Zie nr. 7.7.

2.2 Functies van het merk

Over de functies van het merk is in de literatuur veel gesuggereerd en gedebat-
teerd.10, 11In de jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt steevast verwezen naar
de functies van het merk, hetgeen aangeeft dat het Hof erkent dat het merk meer-
dere functies vervult.12 Bij herhaling stelt het Hof van Justitie echter voorop dat de
herkomstfunctie (of de herkomstgarantiefunctie) van het merk de meest belangrij-
ke en wezenlijke functie van het merk is.13

In de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie wordt consequent bena-
drukt dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consu-
ment of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren
of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat de
consument deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of
diensten van andere herkomst. Dat is niet iets van de laatste tijd14, maar is een be-

Hoofdstuk 2 / Algemeen 2.2
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9 Vgl. hierover kritisch: G. Würtenberger, Community Trademark Law Astray or Back to the Roots!,
EIPR 2006-11, p. 549-551.

10 Zie bijv.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 1-46 en de aldaar aangehaalde li-
teratuur. De daar getrokken conclusie dat de herkomstfunctie van het merk zijn belang heeft ver-
loren en die functie slechts zelden nog als primaire functie wordt genoemd, is onjuist in het licht
van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Zie m.b.t. Duitsland bijv.: K.H. Fezer,
Markenrecht, 3e druk München 2001, Einl. 30-41, die –in ieder geval in naam- niet minder dan 17
functies onderscheidt: coderingsfunctie, garantiefunctie, herkomstfunctie, herkomstgarantie-
functie, identificeringsfunctie, individualiseringsfunctie, informatiefunctie, communicatiefunctie,
monopoliseringsfunctie, naamsfunctie, kwaliteitsfunctie, soortfunctie, onderscheidingsfunctie,
consumentenbeschermingsfunctie, vertrouwensfunctie, verkoopfunctie en reclamefunctie.

11 Zie over de verschillende functies van het merk o.a.: C.J. Werkman, Trademarks, Their Creation,
Psychology and Perception, Amsterdam 1974, p. 4-8; G. Franzen, F. Holzhauer, Het Merk, Deventer
1987-1991, in 8 delen, hoofdstukken 5 en 8; R. Riezebos, Merkenmanagement, Groningen 2002, p.
87.

12 Vgl. ook expliciet: HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28;
GRUR Int. 2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec), ov. 25.

13 Vgl. in dit verband bijvoorbeeld: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM;
BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), in het bijzonder ov. 42,
48 en 51.

14 Alhoewel dat in recente jurisprudentie wel steeds vaker benadrukt wordt; zie bijv.: HvJEG 18 juni
2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt. FWG; BMMB
2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat); HvJEG 11
maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax); HvJEG 16 sep-
tember 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2).
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nadering die al in de jaren 70 van de 20e eeuw door het Hof van Justitie werd geko-
zen.15 Zowel Van Nieuwenhoven Helbach als Wichers Hoeth hebben in de jaren 70
al een kritische noot geplaatst bij de nadruk die het Europese Hof van Justitie (al-
leen) legt op de herkomstgarantiefunctie van het merk, terwijl toch ook andere (in
ieder geval praktisch belangrijke) functies van het merk erkend worden, zoals de
functie van goodwilldrager. Die kritiek lijkt terecht, waar de Merkenrichtlijn en de
Gemeen schapsmerkenverordening ook voorzien in een bescherming van de good-
willfunctie van merken. Art. 5(2) MRl laat immers de Lid-Staten de mogelijkheid
(van welke mogelijkheid alle Lid-Staten ook gebruik hebben gemaakt) om bekende
merken te beschermen tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk
doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Art. 9(1)(c)
GMVo biedt eenzelfde bescherming voor Gemeenschapsmerken. Ook de jurispru-
dentie van het Hof zelf noemt het bestaan van andere functies16, waarbij in het ern-
stig schaden van de reputatie van het merk een voldoende rechtvaardiging wordt
gevonden om een merkhouder de mogelijkheid te bieden parallelhandel tegen te
gaan, zodat het hier (toch wel) moet gaan om één van de wezenlijke functies (het
specifieke voorwerp) van het merkenrecht (in het licht van de jurisprudentie rond
artt. 28 en 30 EG-Verdrag). Desondanks blijft het Hof van Justitie de herkomstgaran-
tiefunctie – juist in de meer recente jurisprudentie bij herhaling – als (veruit) de be-
langrijkste kwalificeren.

De nadruk die door het Europese Hof van Justitie gelegd wordt op de herkomst-
(garantie)functie van het merk, lijkt sterker dan de nadruk die daarop in de praktijk
ligt. Met name de reclamefunctie en goodwillfunctie van het merk (zie hierna nrs.
2.2.3 en 2.2.4) blijken in de praktijk van groot (economisch) belang. Het lijkt er der-
halve op dat – naar de huidige stand van de rechtspraak – de juridische en de prak-
tische benadering van de functies van het merk deels uiteenlopen. Wellicht is een
kentering te zien in het arrest HvJEG L’Oréal/Bellure17, waar het Hof ook de kwali-
teitsgarantie-, communicatie-, reclame- en inversteringsfunctie noemt. De kwali-
teitsgarantiefunctie komt aan de orde in nr. 2.2.2. De communicatiefunctie ziet op
de mogelijkheid van het merk om eigenschappen, een imago of associaties bij het
publiek op te roepen. Deze functie is nauw verbonden met het onderscheidend ver-
mogen van het merk. De reclamefunctie wordt besproken in nr. 2.2.3. Wat het Hof
precies bedoelt met de investeringsfunctie is niet duidelijk, maar mogelijk het feit
dat (ook) de investering in het merk wordt beschermd door het merkenrecht. Het
lijkt dan goeddeels samen te vallen met de (hierna te behandelen, nr. 2.2.4) good-
willfunctie. 

2.2
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15 Zie m.n. de arresten: HvJEG 23 mei 1978, C-102/77, NJ 1979, 336 m.nt. LWH en m.nt. vNH in SEW
1979, p. 64 e.v.; BIE 1979, 10 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm; Valium).

16 Zoals: HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; IER 1997, 55
m.nt. ChG (Dior/Evora); HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).

17 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
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2.2.1 Herkomst(garantie)functie

Zoals hiervoor aangegeven stelt het Hof van Justitie de her komst (garantie)functie
van het merk immer voorop, als meest essentiële functie van het merk. Het Hof be-
nadrukt dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consu-
ment of de eindgebruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of
diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij
deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van
andere herkomst.18 In dat verband verwijst het Hof naar overweging 10 MRl dat over
de verleende bescherming zegt: ‘waarvan de functie met name is het merk als aan-
duiding van herkomst te waarborgen’. Het Hof benadrukt dat het merk, om zijn rol
van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging te kunnen
vervullen, de waarborg dient te bieden dat alle van het merk voorziene waren of
diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderne-
ming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.19 Deze we-
zenlijke functie van het merk zou ook blijken uit de bewoordingen en de opzet van
de verschillende bepalingen van de Merkenrichtlijn en de gronden waarop inschrij-
vingen worden geweigerd. Hierbij wordt dan met name gedoeld op de beperkingen
die gelden met betrekking tot het vereiste onderscheidend vermogen, dat ook de
beschermings omvang beïnvloedt.

Overigens dient de herkomstfunctie niet aldus begrepen te worden dat het merk
het relevante publiek in staat moet stellen om de precieze herkomst van een bepaald
product of een bepaalde dienst te duiden. Voldoende is dat het dit publiek in staat
stelt om de waren en/of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die
van andere ondernemingen (wellicht zonder dat men weet welke de betrokken on-
derneming precies is).20

Er is in de literatuur wel kritiek geweest op de sterke nadruk die gelegd wordt op
de herkomstfunctie van het merk21, maar dit laat onverlet dat de herkomstfunctie
van het merk traditioneel steeds de belangrijkste functie van het merk geweest is,
en – blijkens de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie – nog steeds blijft.
Toegegeven kan worden dat in de praktijk (afhankelijk van de betrokken waren of
diensten) het publiek vaak minder geïnteresseerd is in de herkomst van een bepaald
product dan in de goodwill (het imago) dat met het merk samenhangt, maar dit laat
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18 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 42, 48 en 51.

19 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-349/95, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV; BIE 1998, 49 (Loendersloot/
Ballantine), ov. 22 en 24; HvJEG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV; IER 1998,
44 m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Can non); HvJEG 18
juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHSW; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt. FWG;
BMMB 2002-4, p. 208; Aae 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat), ov. 30.

20 Vgl. ook reeds: H. Pfeffer, Grondbegrippen van Nederlandsch mededingingsrecht, Haarlem 1938,
nr. 59.

21 Zie o.m.: S.K. Martens, De S.E.R. adviseert het tot stand brengen van een Wet op de ongeoorloofde
mededinging, BIE 1972, p. 220 e.v.; S. Gerbrandy, Verwarring omtrent verwarring, bundel Noten
bij noten, Zwolle 1990, p. 37 e.v.; Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 15-18.
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onverlet dat de herkomst functie van het merk (in ieder geval juridisch) nog immer
de meest wezenlijke en basale is.

Met de herkomstfunctie van het merk nauw verwante functies zijn de onder -
scheidings functie en de kwaliteitsgarantiefunctie van het merk (deze laatste ook
wel aangeduid als garantie- of vertrouwensfunctie). De kwaliteits(garantie)functie
wordt apart be sproken in het volgende nummer. Voor wat betreft de onderschei-
dingsfunctie, deze valt ons inziens overigens dogmatisch niet goed te scheiden van
de herkomstfunctie22; zonder identificerend of individualiserend karakter van het
merk valt ook niet aan te nemen dat het merk de herkomst van een bepaald product
of een bepaalde dienst kan duiden.23 Wanneer het merk voor het publiek niet de
functie heeft te verwijzen naar een specifieke eigenschap van de waar of de dienst
(maar bijvoorbeeld een verband legt met een bepaald merk-imago), dan werkt de
identificatiefunctie of onderscheidings functie van het merk, waarbij het merk er-
voor zorgt dat de waar of dienst onderscheiden wordt van andere waren en/of dien-
sten, die een substituut zouden kunnen zijn. 

2.2.1.1 Identificatiefunctie

Teneinde de herkomst(garantie)functie te kunnen vervullen, zal het merk ook de
identificatiefunctie moeten vervullen. Dat wil zeggen dat het merk het publiek in
staat moet kunnen stellen dat merk ook als herkomstaanduider (en als garantie van
herkomst) te zien. In dit verband wordt ook wel gesproken over de individualise-
ringsfunctie. Vanzelfsprekend houdt deze functie nauw verband met de eis van on-
derscheidend vermogen. 

2.2.2 Kwaliteits(garantie)functie

Wanneer in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie gesproken wordt
over de herkomstfunctie van het merk, wordt daar steeds mee in verband gebracht
dat het merk de waarborg dient te bieden dat alle van het merk voorziene waren of
diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderne-
ming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.24 Dit wordt door het
Hof van Justitie geplaatst in de sleutel van de (wezenlijke) herkomstgarantiefunctie
van het merk.25 Een en ander houdt verband met de omstandigheid dat de consu-
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22 Anders: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 19-21.
23  In die zin ook: P. Mathély, Le droit Français des signes distinctifs, Parijs 1984, p. 11.
24 Zie bijv.: HvJEG 23 mei 1978, C-102/77, NJ 1979, 336 m.nt. LWH en m.nt. vNH in SEW 1979, p. 64

e.v.: BIE 1979, 10 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm; Valium); HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, NJ 1995,
480 m.nt. DWFV; BIE 1995, 39 (IHT/Ideal Standard); HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481
m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt. FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p.
43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat), ov. 30; HvJEG 12 november 2002, C-
206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93
(Arsenal/Reed), ov. 48 en 58-60.

25 HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt.
ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 60.
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ment die de door het merk aangeduide waar heeft verworven of aan wie de door dit
merk aangeduide dienst is verleend, bij een later aankoopmoment, indien de erva-
ring positief was, die keuze kan herhalen, of, ingeval van een negatieve ervaring, een
andere keuze kan maken.26 Ook in de Benelux is de garantiefunctie van het merk er-
kend, in de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof.27, 28

2.2.3 Reclamefunctie

De reclamefunctie van het merk (ook wel publiciteitsfunctie of communicatiefunc-
tie genoemd) is in de praktijk één van de belangrijkste functies van het merk. Een
merk is niets zonder reclame en reclame is niets zonder een merk, in ieder geval bij
consumentenproducten. Een merk kan op zichzelf een bepaalde uitstraling hebben,
die maakt dat het publiek positieve eigenschappen toedicht aan het merk, maar in
het algemeen zal een merk nog nader moeten worden ‘geladen’ door reclamebood-
schappen waarin het merk figureert, of door de goodwill die voor het merk wordt
gekweekt (bijvoorbeeld doordat producten onder het merk verkocht een goede re-
putatie genieten). Het merk wordt op zijn beurt dan voor het publiek de samenvat-
ting van de – uitgebreidere of gecompliceerdere – (reclame)boodschap; het com-
municeert als zodanig de (reclame)boodschap, omdat deze bij het publiek wordt op-
geroepen als men met het merk geconfronteerd wordt. Een en ander maakt daarom
ook dat het merk samen met de (reclame)boodschap de (door de reclame opge-
bouwde) goodwill van het merk meedraagt. Deze functie hangt dan ook nauw
samen met de goodwillfunctie van het merk (zie nr. 2.2.4).

In het Rover/Robelco arrest29 noemde de Hoge Raad de (bescherming van de) re-
clamefunctie van het merk expliciet, daarbij aangevende dat de meer beperkte be-
scherming die het Hof terzake had toegekend rechtens onjuist was.30
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26 Zie in dit verband verschillende uitspraken van het Gerecht van Eerste Aanleg, waaronder: GvEA
10 november 2004, T-396/02, IER 2005, 24; BMMB 2005-3, p. 14 (August Storck/BHIM; Werther’s
Echte, vorm van een snoepje), in het beroep bij het HvJEG in stand gelaten bij arrest van 22 juni
2006, C-24/05. RvdW 2006, 750; BMMB 2006-3, p. 130; (August Storck/BHIM; Werther’s Echte,
vorm van een snoepje). GvEA 3 december 2003, T-305/02, BMMB 2004-4, p. 224; ETMR 2004-5,
p. 566 (Nestlé/BHIM; vorm van een fles), ov. 28; GvEA 30 april 2003, T-324/01,  Jur. p. II-18  (Axions/
BHIM; vorm van een bruine sigaar) en GvEA 30 april 2003 T-110/02, Jur. p. II-97 (Beke/BHIM; vorm
van een goudstaaf).

27 BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993, 9; AAe 1994, p. 36
m.nt. HCJ (AP/Valeo), ov. 34.

28 Zie voor een overzicht van de situatie in Duitsland en Amerika o.m.: E. Reimer, Wettbewerbs- und
Warenzeichenrecht, Band 1, Berlijn 1972, p. 19; F. Henning-Bodewig, Die Qualitätsfunktion der
Marke im Amerikanischen Recht, GRUR Int. 1985, p. 445, waarin een goede en overzichtelijke sa-
menvatting van de Amerikaanse leer en literatuur, A. Funk, Der Qualitätsfunction der Marken im
recht der USA und nach dem neuen deutschen Markengesetz, München 1995; J. Drexl, Handel -
bezogene Aspekte des Lizenzkartellrechts, diss. Würzburg 2003, p. 123 e.v. 

29 HR 8 december 2000, NJ 2001, 248 m.nt. DWFV; BMMB 2001-1, p. 33 (Rover/Robelcocar), ov. 3.7.1.
30 Aangezien de bescherming die de merkhouder aan art. 13A(1) BMW (thans art. 2.20 (1) BVIE) kan

ontlenen een absoluut karakter heeft en daarin geen verdere beperkingen kunnen worden aange-
bracht dan door de wet voorzien.
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2.2.4 Goodwillfunctie of investeringsfunctie

Zoals hierboven in nr. 2.2.3 aangegeven wordt het merk door reclame-uitingen
waarin het merk figureert ‘geladen’; een bepaalde reclameboodschap wordt in ver-
band gebracht met, en wordt opgeroepen door het merk. Daarnaast wordt het merk
in de loop der tijd ook steeds meer een symbool voor de ervaringen die de consu-
ment met de gemerkte producten of diensten heeft opgedaan. Ook andere omstan-
digheden (bijv. het feit dat producten voorzien van het merk populair zijn bij een in
hoog aanzien staande bevolkingsgroep, het feit dat het merk een bepaald luxe en/of
exclusief imago uitstraalt, of in het algemeen een lifestyle, eigenschap of instelling
van de consument communiceert) maken dat het merk op zichzelf een bepaalde
goodwill vertegenwoordigt. De bescherming van het merk beschermt daarmee de
investeringen die de merkhouder in het merk gepleegd heeft, zowel voor wat betreft
het opgebouwde kwaliteitsimago als de investeringen gedaan in marketing. Die
goodwillfunctie van het merk is ook erkend door het Benelux Gerechtshof31, het
Gerecht van Eerste aanleg32 en door het Euro pese Hof van Justitie.33

In het arrest van het Benelux Gerechtshof wordt de goodwillfunctie expliciet ge-
noemd naast de functie als herkomstaanduider. Deze uitspraak dateert uit het pre-
Europese harmonisatietijdperk, waardoor onzeker is welk belang daaraan thans toe-
komt, maar er is geen aanleiding om aan te nemen dat deze functie onder het Euro -
pese merkenrecht geen erkenning zou vinden. In het arrest van het Hof van Justitie
ging het om het doorverkopen van luxe producten in een niet-luxe omgeving. Het
Hof van Justitie legt daarbij ‘wijziging in de toestand van de waar’ in de zin van art.
7(2) MRl ruim uit, door te overwegen dat de wederverkoper – omdat deze niet de-
loyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder –
moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast door-
dat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken
producten schaadt. Juist die zaken (allure, imago en uitstraling) zijn eigenschappen
die door het merk worden gecommuniceerd. Het Hof van Justitie overweegt vervol-
gens dat de merkhouder zich kan verzetten tegen gebruik van het merk in reclame-
materiaal waardoor de reputatie van het merk ‘ernstig geschaad’ wordt. Het Hof ver-
wijst in dit verband ook naar ‘het imago dat de merkhouder rondom zijn merk heeft
weten op te bouwen’. Het gaat daar aldus niet alleen om een in de praktijk van be-
lang zijnde functie van het merk, maar ook een functie die rechtens bescherming
verdient. Dat gaat zelfs zo ver dat dit in de weg kan staan aan het vrije verkeer van
goederen binnen de Europese Economische Ruimte, zodat hier – in het licht van de
(jurisprudentie rond de) artt. 28 en 30 EG-Verdrag – ook wel sprake moet zijn van
een functie die raakt aan het wezen (het specifieke voorwerp) van het merkenrecht.
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31 BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 m.nt. LWH onder NJ 1978, 416; BIE 1977, 59 (Centrafarm/
Beecham; capsule).

32 GvEA 22 maart 2007, T-215/03, BMMB 2007-2, p. 80; GRUR Int. 2007-8/9, p. 730-738 (Sigla/BHIM).
33 HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; BIE 1998, 41; IER

1997, 55 m.nt. ChG (Dior/Evora); HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.),
waar het de ‘investeringsfunctie’ wordt genoemd.
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34 Denk bijvoorbeeld aan Coca-Cola.

2.2.4.1 Ratio bescherming goodwillfunctie 

Deze bescherming van de goodwillfunctie wordt gerechtvaardigd door het belang
dat de goodwillfunctie in de praktijk heeft. Dat kan zo ver gaan dat een merk als het
ware los komt te staan van de producten waarop, of de diensten waarvoor dat merk
gebruikt wordt. In dat verband valt te denken aan merken voor luxe en/of mode-ar-
tikelen, maar ook enkele merken voor meer dagelijkse consumptiegoederen hebben
een dergelijke status weten te verwerven.34 Het gaat in dat soort gevallen om be-
kende merken. Die bekendheid kan meebrengen dat de goodwill van het merk zelf
afstraalt op het product waarop het is aangebracht, ongeacht de aard van het pro-
duct, degene die het product vervaardigd heeft of de (technische) eigenschappen
van het product. Elk product waar het woordmerk FERRARI op staat, profiteert van
de goodwill die samenhangt met dit bekende merk, ongeacht of het nu een auto, een
petje of een frisdrank is. Het merk is daar communicator geworden van een imago
dat onder het merk (meestal zorgvuldig) is opgebouwd en met aanzienlijke investe-
ringen, die bescherming verdienen. In de praktijk gebeurt het dan ook dat de waar-
de van producten voor het grootste deel bepaald wordt door het merk waaronder
dat product verkocht wordt, ongeacht wie de daadwerkelijke producent is, waar of
soms zelfs waarvan het vervaardigd is. Iets dergelijks is bijvoorbeeld herkenbaar in
de kledingbranche, wanneer het gaat om bekende (dure) kledingmerken.

2.2.4.2 Wettelijke bescherming goodwillfunctie

De goodwillfunctie van het merk wordt ook door de wet beschermd, niet alleen
langs de band van art. 7(2) MRl (thans art. 23(3) BVIE), maar ook in art. 2.20 BVIE en
art. 9 GMVo. Art. 2.20(1)(c) BVIE biedt bescherming voor Benelux-bekende merken
tegen het (zonder geldige reden) ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk
doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Met name de
reputatie van het merk is in feite de goodwill die aan het merk verbonden is. De Ge -
meenschapsmerkenverordening biedt eenzelfde bescherming in art. 9(1)(c) GMVo
voor in de Gemeenschap bekende merken. Ook onder art. 2.20(1)(d) BVIE (waarvan
geen equivalent bestaat in de GMVo) wordt een dergelijke bescherming van de re-
putatie (verbonden aan het merk) geboden. Daarbij wordt niet de eis van bekend-
heid aan het merk gesteld, en ziet op gevallen waarin sprake is van gebruik van het
merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten (zie nr. 6.9).

2.3 Registerzekerheid

Zoals hiervoor aangegeven kan een merkenrechtelijke bescherming zijn basis vin-
den in hetzij eerste gebruik van het merk (zoals het geval was onder de Nederlandse
Merkenwet van 1893), hetzij in de eerste inschrijving van het merk in het merken-
register. Deze systemen worden ook wel declaratieve stelsels respectievelijk attri-
butieve stelsels genoemd. Aan beide systemen zijn nadelen verbonden. 
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Declaratieve stelsels hebben als belangrijkste nadeel dat voor derden niet altijd
duidelijk is welke merken merkenrechtelijke bescherming genieten. Attributieve
stelsels kennen als belangrijkste nadelen dat registers vervuild raken, inschrijvingen
te kwader trouw kunnen plaatsvinden en aan niet-ingeschreven merken bescher-
ming wordt onthouden, ook wanneer het gebruik van het merk voor eenieder ken-
baar is. De Benelux heeft gekozen voor een attributief stelsel, waarbij enkele correc-
ties zijn opgenomen om aan de nadelen van dat attributieve stelsel tegemoet te
komen. Ook de Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening kennen een
dergelijk ‘gecorrigeerd attributief’ stelsel. De belangrijkste reden voor de keuze voor
een dergelijk stelsel is de rechtszekerheid voor derden. De correcties die op het at-
tributieve stelsel worden toegepast zijn velerlei, en komen hierna per onderdeel nog
ter sprake. In dit verband kan onder meer gewezen worden op de gebruiksverplich-
ting van merken (na een periode van 5 jaar niet-gebruik kan een merk vervallen
worden verklaard), de regeling met betrekking tot het depot te kwader trouw (die
misbruik van het depotsysteem moet corrigeren) en een aanvullende bescherming
voor algemeen bekende merken, ook zonder inschrijving. Daarnaast bieden vrijwel
alle Europese jurisdicties ook bescherming aan niet ingeschreven maar wel ge-
bruikte merken, terwijl de GMVo daar ook rekening mee houdt. Opvallende uitzon-
dering is de Benelux.

Overigens brengt het feit dat gekozen is voor een attributief stelsel (zowel op
Benelux- niveau als op Europees niveau) mee dat er aanvullende praktische eisen
aan een merk worden gesteld (anders dan alleen de eis dat het merk in staat is om
de waren en/of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van an-
dere ondernemingen). Het vereiste dat een merk om voor bescherming in aanmer-
king te komen moet zijn opgenomen in een merkenregister, brengt mee dat het
merk, ten behoeve van de kenbaarheid voor derden, zich moet lenen voor een
(deugdelijke) grafische weergave in een dergelijk register (zie nr. 4.1.10). Die eis
houdt overigens niet in dat een merk zelf ook grafisch van aard moet zijn (zie nrs.
4.7 t/m 4.11). 

Het Benelux-stelsel en het Gemeenschapsstelsel zijn voorts zogenaamde relatie-
ve stelsels. Dat wil zeggen dat bij conflicterende merkdepots of inschrijvingen, de
oudste voorgaat.

2.4 Territorialiteit

Het merkrecht is territoriaal van karakter; merkinschrijvingen hebben in beginsel
slechts effect in het territoir waar zij zijn ingeschreven. Dat geldt zowel voor Bene -
lux-merken als voor merken ingeschreven onder de Gemeenschaps merken verorde -
ning. Dit heeft als praktische consequentie dat in verschillende territoiren identieke
merken gevoerd kunnen worden voor identieke waren of diensten, zonder dat er
sprake is van merkinbreuk. Door de steeds verder gaande globalisering van de han-
del levert dit steeds vaker problemen op. Ook de uitbreiding van de Europese Ge -
meenschap met nieuwe Lid-Staten heeft tot gevolg dat er potentiële conflicten ont-
staan tussen merkhouders in verschillende landen (zie nr. 10.6). 

BVIE is in werking aldus ook beperkt tot het Benelux-gebied. Volgens art. 1.16
BVIE wordt het ‘Benelux-gebied’ gevormd door het grondgebied van het Koninkrijk

2.4
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België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden in Euro -
pa (dus met uitsluiting van overzeese gebiedsdelen). Onder het BVIE verkregen rech-
ten strekken zich niet uit tot buiten het Benelux-gebied en worden door buiten de
Benelux verrichte handelingen in beginsel ook niet geschonden. In zoverre heeft het
BVIE territoriale werking, evenals het geval was met de vroegere Nederlandse wet.35

Hiermee is echter niet gezegd, dat handelingen met betrekking tot een merk buiten
het Benelux-gebied verricht, binnen dat gebied nimmer rechtsgevolgen kunnen
hebben. Zo kan het gebruik van een merk buiten het Benelux-gebied voor depots die
binnen dat gebied verricht worden, een nietigheidsgrond opleveren (art. 2.4(e) en
2.4(f)(2) BVIE). Ook bepaalt art. 2.23(3) BVIE dat het uitsluitend recht op het merk
niet omvat het recht zich te verzetten tegen gebruik van het merk voor waren, die
onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Ge -
meenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij
er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhande-
ling van die waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het
verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Voorts kan gewezen worden op
de situatie dat het merk buiten de Benelux op waren is aangebracht, in welk geval
alleen al de invoerhandeling in de Benelux, een inbreuk op de merkrechten van de
Benelux-merkhouder oplevert (art. 2.20(2)(c) BVIE). Andersom geldt dat merken die
in de Benelux voor het publiek niet zichtbaar gebruikt worden, omdat het export-
merken zijn, toch (Benelux-)merkenrechtelijke bescherming kunnen genieten.36 Zie
nrs. 6.1, 6.1.1, 9.3.5 en 9.3.12.

2.5 Benelux-merken, Gemeenschapsmerken, Internationale 
merkinschrijvingen

De merkinschrijvingen die in de Benelux een rol (kunnen) spelen zijn Benelux-
merk  inschrijvingen, ingeschreven onder de regels van het BVIE, Gemeen schaps -
merkinschrijvingen, ingeschreven onder toepassing van de Gemeenschapsmerken -
verordening en zogenaamde internationale merkinschrijvingen, welke de Benelux
als gedesigneerd territoir noemen (of de Benelux als basisinschrijving kennen). Deze
verschillende merkinschrijvingen hebben in de Benelux gedeeltelijk identieke, ge-
deeltelijk verschillende (juridische) gevolgen. 

2.5.1 Benelux-merken

De Benelux-merkinschrijving vindt plaats op basis van een depot ingediend bij het
Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het Benelux-merk kent het
grondgebied van de Benelux-landen in Europa als relevant territoir, en de daaraan
verbonden rechten en beperkingen zijn omschreven in het BVIE. Het merkrecht kan
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35 HR 12 januari 1939, NJ 1939, 535 m.nt. EMM; BIE 1939-6, p. 62 (Nedigepha/Van Soest; Bayer in
Kruis).

36 En dan beoordeeld worden naar het (dan: fictieve) Benelux-publiek; Rb. Groningen 3 september
2008, IER 2008, 79 m.nt. ChG (Fraas/Storteboom; Olympia).
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in beginsel uitsluitend voor het Benelux-territoir worden ingeroepen. Opposities
worden ingesteld bij het BBIE en nietig- en vervallenverklaring kan uitsluitend
plaatsvinden door gerechtelijke instanties van de Benelux-landen. 

2.5.2 Gemeenschapsmerken

Het Gemeenschapsmerk wordt ingeschreven op basis van een aanvraag die wordt
gedaan bij het Bureau voor de Harmonisatie van Interne Markt (BHIM) te Alicante,
terwijl een inschrijving zich automatisch uitstrekt over alle landen die Lid-Staat zijn
van de Europese Gemeenschap. De rechten die aan deze merkinschrijving kunnen
worden ontleend en de beperkingen daarop, zijn omschreven in de Gemeenschaps -
merkenverordening, waarbij geldt dat veel van die rechten en beperkingen gelijk
zijn aan die welke gelden voor Benelux-merkinschrijvingen (omdat er identieke be-
palingen voorkomen in de Gemeenschapsmerkenverordening en de Merkenricht -
lijn, waarop het BVIE gebaseerd is). De rechten en beperkingen van het BVIE en de
Gemeenschapsmerkenverordening zijn echter niet voor 100% identiek. Zie daarover
met name Hoofdstuk 10 hierna. Het recht dat ontleend kan worden aan de Gemeen -
schapsmerkinschrijving kan overal in de Europese Gemeenschap worden ingeroe-
pen, maar de reikwijdte van een uit te spreken verbod is afhankelijk van de vraag in
welke Lid-Staat de procedure aanhangig wordt gemaakt.37 Opposities worden inge-
steld bij het BHIM, en vorderingen inzake vervallenverklaring of nietigverklaring van
het Gemeenschapsmerk kunnen ofwel bij het BHIM worden ingesteld, ofwel (bij
wijze van reconventionele vordering) bij (Gemeenschapsmerken)rechtbanken in de
Lid-Staten van de Europese Gemeenschap.

2.5.3 Internationale inschrijvingen

Internationale inschrijvingen – verricht op basis van de regeling van de overeen-
komst van Madrid – dienen gebaseerd te zijn op inschrijving in het land van oor-
sprong (waarbij een Benelux-merkinschrijving ook als zodanig kan functioneren).
Het verzoek tot inschrijving in andere landen wordt doorgeleid aan het internatio-
naal bureau (de WIPO) dat ‘onverwijld’ tot de internationale inschrijving overgaat en
daarvan kennis geeft aan de administraties (merkenbureau’s) van de aangesloten
landen. Bij een dergelijke aanvraag dient te worden aangegeven tot welke landen,
partij bij de Overeenkomst van Madrid, de internationale inschrijving zich dient uit
te strekken (de zogenaamde gedesigneerde landen). De omvang van de rechten uit
internationale inschrijving en de beperkingen daarop worden bepaald door de in-
houd van het merkenrecht van de betrokken staat. De internationale inschrijving
staat dus in werking gelijk met een bundel van nationale inschrijvingsverzoeken in
de verschillende aangesloten landen. Daarbij kan, indien de termijn van voorrang dit
toelaat, ten behoeve van die inschrijvingsverzoeken aanspraak worden gemaakt op
de voorrang van het verzoek tot nationale inschrijving van hetzelfde merk in het
land van oorsprong. Het gevolg daarvan is dat depots van derden verricht na de
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37 In het bijzonder: is dat de Lid-Staat waar de merkhouder gevestigd is?
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datum van voorrang, niet als oudere rechten kunnen worden ingeroepen ten op-
zichte van de inschrijving waarbij beroep op voorrang is gedaan. De inschrijving
waarbij een beroep op voorrang is gedaan werkt voor het overige niet terug tot aan
de voorrangsdatum.38 De internationale inschrijving kan worden ingeroepen in alle
gedesigneerde landen. Of oppositie kan worden ingesteld, is afhankelijk van het land
waar de opponent de oppositie zou willen instellen, en is dan in het bijzonder ook
afhankelijk van de vraag of het betrokken land een oppositieregeling kent. Hierbij is
nog van belang dat gedurende de eerste vijf jaar van de inschrijving, de internatio-
nale inschrijving van het merk afhankelijk blijft van de basisinschrijving in het land
van oorsprong. Wanneer in die vijf-jaarsperiode dus in het land van oorsprong suc-
cesvol een oppositieprocedure wordt gevoerd, heeft dit automatisch consequenties
voor de internationale inschrijving in de andere (gedesigneerde) landen. Datzelfde
speelt bij vervallen- en nietigverklaring van het merk, dat zowel kan plaatsvinden in
de gedesigneerde landen, als in het land van oorsprong. Een dergelijke aanval op de
inschrijving in het land van oorsprong, wordt (internationaal) ook wel aangeduid als
een ‘central attack’. 

Het voorgaande laat zien dat de verschillende vormen van merkinschrijvingen
verschillende, en overlappende, consequenties hebben. Mede in combinatie met
vragen over de hoogte van taksen, is het voor merkhouders derhalve van belang
strategische keuzes te maken bij de wijze waarop en waar zij hun merk onder be-
scherming stellen. 

2.6 ‘Nationaal’ Benelux-merkenrecht en Europees merkenrecht

Het Benelux-merkenrecht was tot 1 januari 1996 (te vergelijken met) een nationaal
merkenrecht, dat gelijkluidend was in drie Lid-Staten van de Europese Gemeen -
schap. De procesgang was nationaal van aard. Zaken volgden de gebruikelijke route,
te beginnen bij de (toen nog in Nederland: President van de) Rechtbank met een be-
roepsmogelijkheid bij het Hof en de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad.
Vragen van uitleg van de eenvormige wet konden worden gesteld aan het Benelux-
Gerechtshof. Na implementatie van de Merkenrichtlijn, is een groot aantal, vooral
materieelrechtelijke, onderwerpen op Europees niveau geharmoniseerd. Een aantal,
vooral, procesrechtelijke, onderwerpen vielen daarbuiten39, en daarom bleef het
procedurele systeem goeddeels hetzelfde. Voor de geharmoniseerde onderwerpen
geldt dat er een nieuwe hoogste instantie bij gekomen is: het Europese Hof van
Justitie te Luxemburg (hierna ook afgekort als HvJEG). Rechters kunnen, en hoogste
nationale rechters (bij de Hoge Raad) moeten bij onduidelijkheid over deze onder-
werpen vragen van uitleg (prejudiciële vragen) voorleggen aan het HvJEG. Aange -
zien in één zaak zowel vragen over geharmoniseerde als niet-geharmoniseerde
onder werpen kunnen opkomen, is het aldus mogelijk dat er een dubbele verwijzing
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38 Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het leerstuk van prioriteit E.A. van Nieuwenhoven
Helbach, J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, Industriële Eigendom Deel 1; bescherming van
technische innovatie, Deventer: Kluwer 2002, Hfst. III sectie 3 par. 4A.

39 Zie ov. 7 van de Merkenrichtlijn.
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plaatsvindt; één naar het Benelux-Gerechtshof en één naar het HvJEG40 (ook al heb-
ben de verwijzingen naar het Benelux-Gerechtshof natuurlijk wel aan belang inge-
boet). Naast het (deels) geharmoniseerde ‘nationale’ Benelux-merkenrecht41, is het
Gemeenschapsmerkenrecht gekomen, met een eigen wetgeving, in de vorm van de
Gemeenschapsmerkenverordening, die zowel de materiële als de formele aspecten
van het recht regelt. De daar betrokken instanties zijn andere. Het aanvragen van een
merkinschrijving, de oppositieprocedure, de vervalprocedure en de nietigheidspro-
cedure volgen dezelfde weg. In eerste instantie komt men terecht bij het Bureau
voor de Harmonisatie van de Interne Markt (het BHIM). Er kan beroep worden inge-
steld bij de Kamer van Beroep. Een hogere voorziening is mogelijk (op beperkte
gronden) bij het Gerecht van Eerste Aanleg, het GvEA, en tenslotte in hoogste in-
stantie bij het HvJEG. De aldaar in Gemeenschapsmerkenkwesties gegeven oordelen
zijn ook van belang voor het nationale en/of Benelux-merkenrecht, waar de mate-
rieelrechtelijke kwesties in de Merkenrichtlijn precies zo geformuleerd zijn als in de
Gemeenschaps merken verordening (waar deze twee overlap vertonen). Vandaar dat
veel materieelrechtelijke onderwerpen voor Benelux- en Europees merkenrecht in
dit boek gezamenlijk behandeld worden. Verder brengt de Europese harmonisatie
mee dat ook uitspraken uit andere Lid-Staten (indirect) van groter belang worden
voor de uitleg van het Benelux-merkenrecht, reden waarom her en der in dit boek
ook verwezen wordt naar literatuur en (hogere) jurisprudentie uit andere Lid-Staten
(in het bijzonder Engeland en Duitsland).

2.6
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40 Vgl. C.J.J.C. van Nispen, De dubbele verwijzing in cassatie, BIE 2000, p. 76-80.
41 Het Benelux-merkenrecht is thans in een verdrag, het BVIE, vastgelegd, zodat het niet zuiver na-

tionaal recht is, maar het recht van drie Lid-Staten van de Europese Gemeenschap.
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1 Expliciet in art. 1(2) GMVo.
2 Vgl. bijv.: art. 2.25(1) en art. 2.30(1) BVIE.
3 Het unitaire karakter van het merk verhoudt zich dan ook slecht met de inschrijving van een merk

slechts met gelding in een of twee Benelux-landen, zoals gesuggereerd door D.J.G. Visser, Moet het
Benelux-merk worden afgeschaft?, BIE 2007, p. 84-85; B9 3534. 

4 Gezien de achtergrond en effecten van de regeling van art. 2.20(4) BVIE bestaat er aanleiding om
inhoud en strekking daarvan niet extensief te interpreteren, maar de verwijzing naar ‘nationale of
streektalen van het Benelux-gebied’ te begrijpen als een verwijzing naar de aldaar grondwettelijk
erkende nationale of streektalen. 

HOOFDSTUK 3

Betekenis Benelux-gebied en
wettelijke basis Antilliaanse
merkrechten

3.1 Betekenis van het Benelux-gebied

Het BVIE bepaalt dat het verdrag van toepassing is op het grondgebied van het Ko -
ninkrijk België, het groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Neder landen
in Europa (art. 1.16 BVIE). Achtergrond van de keus voor dit toepassingsgebied (reeds
in 1971) was het wegnemen van barrières die de interne markt binnen de Benelux-
landen zouden kunnen verstoren. Dit doel werd bereikt door één merk voor het ge-
hele territoir te creëren, vergelijkbaar met het systeem dat gekozen is in de Gemeen -
schapsmerkenverordening. In beide gevallen is dan ook sprake van een merk dat een
eenheid vormt voor het gehele gebied waarvoor het is ingeschreven1, het zoge-
naamde unitair karakter van het merk. Een en ander heeft vanzelfsprekend tot ge-
volg dat de inschrijving van een merk, doorhaling van een merk, vervallenverklaring
van een merk en/of nietigverklaring van een merk alleen mogelijk is voor het gehe-
le relevante territoir, in dit geval het gehele Benelux-gebied.2, 3 Desalniettemin roept
een en ander wel vragen op nu inschrijving van een Benelux-merk rechtsgevolgen
heeft in drie verschillende jurisdicties, die ieder hun eigen (overige) wetgeving ken-
nen, waaronder niet in de laatste plaats nationale regels van procesrecht. Dit wordt
nog verder gecompliceerd door het feit dat in het Benelux-gebied vijf nationale en
streektalen erkend worden (Nederlands, Frans en Luxemburgs als officiële nationa-
le talen en Duits en Fries als officiële streektalen4), welke alle van juridische beteke-
nis zijn (vgl. art. 2.20(4) BVIE). Op deze specifieke problemen wordt hieronder nader
ingegaan hierna in nrs. 3.1.3 en 3.1.4.
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5 Een en ander laat overigens onverlet dat het wel mogelijk is om het merk over te dragen voor een
deel van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven (zie art. 2.31(1) BVIE).

3.1.1 Overdracht voor het gehele Benelux-gebied 

Het uitgangspunt dat het Benelux-merk voor het hele Benelux-gebied een eenheid
vormt, brengt ook mee dat een overdracht die niet op het gehele Benelux-gebied be-
trekking heeft, niet mogelijk is. Het BVIE gaat (in art. 2.31(2)(b)) zelfs zo ver dat een
dergelijke overdracht met nietigheid wordt bedreigd. De strekking van dit voor-
schrift is dezelfde als die van art. 2.25(3 en 4) BVIE, welke artikelleden betrekking
hebben op de vrijwillige doorhaling en het doen van afstand van bescherming voort-
vloeiend uit een internationaal depot. Het beoogt te voorkomen, dat de door de wet
tot stand gebrachte samenvoeging van de drie Benelux-landen tot één merkenrech-
telijk territoir, door handelingen van de merkhouder weer ongedaan zou worden ge-
maakt. Zou immers de overdracht van een merk voor een deel van het Benelux-ge-
bied rechtsgeldig kunnen geschieden, dan zou de merkhouder op deze wijze het
Benelux-gebied weer in deelmarkten kunnen opsplitsen.5

3.1.1.1 Licentie voor een deel van het Benelux-gebied

Voor wat betreft het verlenen van licentie voor een deel van het Benelux-gebied,
wijkt de regeling van de licentie van die betreffende de overgang af. Er is hier spra-
ke van een discrepantie, in die zin dat de licentie niet het gehele Benelux-gebied be-
hoeft te betreffen. Zij kan dus ook voor een deel van het Benelux-gebied, bijvoor-
beeld voor slechts één der Benelux-landen worden verleend. Een regel als opgeno-
men in art. 2.31(2)(b) BVIE is derhalve niet te vinden met betrekking tot het verle-
nen van licenties (vgl. art. 2.32 BVIE). Blijkens de toelichting vond de Benelux-wet-
gever het destijds niet in overeenstemming met de eisen van de praktijk om van de
merkhouder te vergen, dat hij licenties slechts voor het gehele Benelux-gebied zou
verlenen. Hij was er zich van bewust dat voor een zo deugdelijk mogelijke voorzie-
ning van het gehele Benelux-gebied met de gemerkte waren, de verlening van li-
centies aan verschillende personen, ieder slechts voor een (ander) deel van het
Benelux-gebied, noodzakelijk zou kunnen zijn. Waar bovendien de merkhouder er
behoefte aan zou kunnen hebben om te verlenen licenties ook nog op andere pun-
ten te beperken, laat art. 2.32 BVIE hem in dat opzicht geheel vrij. 

3.1.2 Bescherming in het gehele Benelux-gebied 

Een andere consequentie van de eenheid van het merk voor het hele Benelux-gebied
is dat rechterlijke uitspraken die in één van de Benelux-landen gedaan zijn, in een
procedure waarin een beroep is gedaan op een Benelux-merk, ook effect sorteren in
de twee andere Benelux-landen. Ten eerste bepaalt art. 1.14 BVIE dat rechterlijke be-
slissingen die in één van de drie staten worden gegeven in de beide andere staten
worden erkend. Dit artikel bepaalt ook dat een door de rechter uitgesproken door-
haling van het merk door het BBIE verricht wordt (met effect voor het gehele
Benelux-gebied) wanneer een gewaarmerkt afschrift van die beslissing aan het BBIE
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wordt overgelegd en de rechterlijke uitspraak niet meer vatbaar is voor verzet, hoger
beroep of cassatie. 

Ook wanneer een rechterlijk verbod wordt uitgesproken op basis van een Bene -
lux-merkrecht, heeft een dergelijk verbod in beginsel werking in het gehele Bene -
lux-gebied.6 Dit gaat zelfs zo ver dat een verbod voor het hele Benelux-gebied geldt
ook als dat niet expliciet is gevorderd.7 Hier heeft het Benelux-Gerechtshof wel aan
toegevoegd dat de rechter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uit-
drukkelijk kan beperken tot een bepaald gebied, maar dat de rechter ook in dat geval
het gehele Benelux-gebied dient te betrekken bij de beoordeling van de overeen-
stemmingsvraag. Gegeven de eenheid van het merkenrecht, is een dergelijke bena-
dering alleen goed verklaarbaar wanneer slechts in een deel van het Benelux-gebied
(verdere) inbreuk dreigt, waardoor er slechts een procedureel belang zou bestaan bij
het geven van een verbod voor het gebied waar die dreiging (wel) bestaat. Niet goed
denkbaar lijkt het dat slechts in een deel van het Benelux-gebied van inbreuk spra-
ke is, omdat in dat geval vragen gesteld kunnen worden met betrekking tot het ver-
eiste onderscheidend vermogen in het gehele Benelux-gebied. Dat zou op zichzelf in
de weg kunnen staan aan de geldigheid van het ingeroepen merk (zie hierna nrs.
3.1.3 en 3.1.4). 

3.1.3 Vertaling in andere Benelux-talen 

3.1.3.1 Betrokken talen

Het feit dat het Benelux-merkenrecht zich uitstrekt tot het gehele Benelux-gebied,
waarin verschillende talen worden gesproken, is aanleiding geweest om de be-
scherming van het Benelux-merk zich ook te laten uitstrekken over de vertaling
daarvan in de (officiële) nationale of streektalen van het Benelux-gebied, wanneer
het merk zelf luidt in één van deze talen (art. 2.20(4) BVIE). Deze regeling lijkt voor-
al te zijn ingegeven door de tweetaligheid van België, maar heeft vergaande conse-
quenties, omdat er vijf officiële (erkende) nationale en streektalen in de Benelux zijn
(Nederlands, Frans, Duits, Fries en Luxemburgs8). De tekst van het artikel, die spreekt
van ‘nationale of streektalen van het Benelux-gebied’, kan slechts refereren aan de
in de Benelux-landen wettelijk erkende (officiële) talen, alleen al omdat deze ande-
re talen geen wettelijke status hebben.9

3.1.3.2 Geen apart merkrecht op vertalingen

Hier valt aan te tekenen dat het BVIE dwingend voorschrijft dat het merk (gesteld in
een officiële of streektaal van de Benelux) zich altijd uitstrekt tot de vertaling daar-
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6 Vgl.: BenGH 26 maart 1993, NJ 1993, 328 m.nt. DWFV; BIE 1993, 66 (Barbie/MB).
7 BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 665 m.nt. DWFV; BIE 1995, 7 m.nt. JHS (Renault/Reynocar).
8 Nederland kent twee officiële talen: Nederlands en Fries. België kent drie officiële talen: Neder -

lands, Frans en Duits. Luxemburg kent twee officiële talen: Frans en Duits. Bij elkaar zijn dat vijf
verschillende talen.

9 Anders: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 1279.
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van in de andere nationale en streektalen van de Benelux. De term ‘uitstrekken tot’
mag niet in die zin worden opgevat, dat door het depot van een merk, in bijvoor-
beeld het Nederlands, tevens een merkrecht op de vertaling van dat merk in het
Frans, het Duits, het Fries en het Luxemburgs wordt verkregen, omdat de merkhou-
der dan ook zou kunnen optreden tegen de merken, die weer met die vertalingen
zouden overeenstemmen. Bedoeld was enkel dat de merkhouder derden van het ge-
bruik van de bewuste vertalingen zelf kan uitsluiten.10 Het Hof van Justitie heeft
hierover zijdelings, en in ander verband, opgemerkt dat, wanneer het onderschei -
dend vermogen van een merk beoordeeld wordt, in de Benelux, waar een woord-
merk luidende in één van de officieel erkende talen, zich van rechtswege uitstrekt
over de vertaling ervan in de andere officiële talen, een dergelijke bepaling ‘in feite
gelijk staat’11 aan de inschrijving van een aantal verschillende merken, zodat de mer-
kenautoriteit dan voor elk van de vertalingen moet nagaan of deze niet uitsluitend
bestaat uit tekens die kenmerken voor de betrokken waren of diensten kunnen aan-
duiden.12 Die passage heeft uitsluitend betrekking op het bepalen van het onder-
scheidend vermogen en ziet (dan ook) alleen op de situatie van een letterlijke verta -
ling van het woordmerk. Het zegt daarmee nog niets over de beschermingsomvang,
en het zegt ook niet dat die letterlijke vertalingen altijd (ook in inbreukkwesties) be-
schouwd moeten worden als aparte merkinschrijvingen (met de beschermingsom-
vang die vervolgens aan dergelijke inschrijvingen zou toekomen).13

3.1.3.3 Voertalen

Voor een taal die in het Benelux-gebied geen officiële nationale of streektaal is, maar
voor de betrokken waar aldaar wel als voertaal fungeert, geldt het voorschrift van
art. 2.20(4)BVIE blijkens zijn tekst niet. Dat neemt niet weg dat het in die waren
geïnteresseerde publiek met een taal, die voor die waren als voertaal fungeert, meer
vertrouwd kan zijn dan met talen die (elders) in het Benelux-gebied gangbaar zijn
(zoals bijvoorbeeld vaak het geval is met het Engels). Dat is een factor die de moge-
lijkheid van verwarring in begripsmatig opzicht uiteraard kan beïnvloeden, net als
de vraag naar onderscheidend vermogen. Een taal, die in het Benelux-gebied niet als
officiële nationale of streektaal kan gelden, is voor dit gebied een vreemde taal, en
woorden luidend in een dergelijke taal kunnen, hoewel elders wellicht beschrijvend,
in de Benelux onder omstandigheden als merk dienen.14 Of dat het geval is hangt ui-
teraard af van de mate van kennis, die het in aanmerking komende publiek van de
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10 In die zin: BenGH 26 juni 1989, NJ 1989, 836 m.nt. LWH; BIE 1989, 76; RvdW 1989, 196 (Isover/
Isoglass).

11 Niet: ‘gelijk is’.
12 HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER

2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor), ov. 59-60. Anders: BenGH 28
juni 2007, RvdW 2007, 804; BIE 2008, 3 (Bovemij/BMB; Europolis); zie hierna nr. 3.1.4.

13 Het Hof geeft ook geen oordeel over of, en zo ja hoe, een bescherming die zich uitstrekt tot ver -
talingen van het merk, zich verhoudt tot de bepalingen en strekking van de Merkenrichtlijn.

14 HvJEG 9 maart 2006, C-421/04, NJ 2006, 439; IER 2006, 56 (Matratzen Concord/Hukla Germany;
Matratzen Concord).
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betrokken vreemde taal bezit.15 De rechter heeft volledige vrijheid bij de beoorde-
ling van de overeenstemming wanneer het gaat om aanduidingen die niet een let-
terlijke vertaling zijn van het merk, maar (in visueel, auditief en/of begripsmatig op-
zicht) toch overeenstemming vertonen met het merk zoals gedeponeerd in de oor-
spronkelijke Benelux-taal.

3.1.3.4 Beperkte strekking art. 2.20(4) BVIE

Art. 2.20(4) BVIE heeft, zo blijkt uit het Isoglass-arrest van het Benelux-Gerechts -
hof16, betrekking op merken die hetzij als geheel en letterlijk deel uitmaken van de
betreffende woordenschat, hetzij uitsluitend zijn samengesteld uit woorden die elk
als een zelfstandig woord van die woordenschat deel uitmaken. Dat artikel vindt dus
geen toepassing bij gebruik van bijzondere spellingswijzen, bij toepassing van af-
kortingen die weliswaar verwijzend zijn maar niet als zodanig tot de woordenschat
behoren, bij gebruik van woorden uit andere dan Benelux-talen (bijvoorbeeld uit het
Engels) en bij samenstellingen waarvan ook maar één onderdeel niet tot de be-
treffende woordenschat behoort (bijvoorbeeld omdat het een fantasieaanduiding
is). Ook heeft dit artikel geen werking wanneer het gaat om beeldmerken of beeld-
elementen van merken17, hetgeen ook logisch is, aangezien dergelijke beeldelemen-
ten zich niet voor vertaling lenen.

3.1.3.5 Vrijheid bij rechterlijke beoordeling

Er werd voorheen wel aangenomen dat de rechter bij toepasselijkheid van (de voor-
ganger van) art. 2.20(1)(4) BVIE geen vrijheid had: hier zou altijd sprake zijn van een
merkrechtelijk relevante overeenstemming tussen merk en teken, ongeacht in hoe-
verre het relevante publiek het merk en de vertaling daarvan in één der officiële of
streektalen van de Benelux met elkaar in verband brengt.18

Het voorgaande gold onder het nog niet geharmoniseerde Benelux-merkenrecht.
De interpretatie van art. 2.20(4) BVIE, als zou dit artikellid thans nog een absolute
bescherming bieden tegen het gebruik van een vertaling van het merk in andere
Benelux-talen, is echter strijdig met de systematiek van de Merkenrichtlijn. De
Merkenrichtlijn voorziet nu juist in een harmonisatie van de beschermingsomvang
die aan merken moet worden toegekend.19 Daarin wordt (in de negende overwe-
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15 In die zin ook: HvJEG 9 maart 2006, C-421/04, NJ 2006, 439; IER 2006, 56 (Matratzen Concord/
Hukla Germany; Matratzen Concord). Vgl. ook: Rb. Breda 20 september 2006, B9 2639 (Molkerei
Meggle Wasserburg/ Vloemans; Pane Italiano).

16 BenGH 26 juni 1989, NJ 1989, 836 m.nt. LWH; BIE 1989, 76 m.nt. vNH; RvdW 1989, 196 (Isover/
Isoglass).

17 BenGH 26 juni 1989, NJ 1989, 836 m.nt. LWH; BIE 1989, 76 m.nt. vNH; RvdW 1989, 196 (Isover/
Isoglass).

18 Vgl. bijv.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 1273-1275; W.H. Drucker, G.H.C.
Bodenhausen, Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom,
Zwolle 1966, nr. 291.

19 Vgl.: ov. 9 van de Merkenrichtlijn; HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER
2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p. 209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./ Fitness -
world; drie-strepenmerk II)).
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ging) benadrukt dat het van wezenlijk belang is dat in alle Lid-Staten dezelfde wet-
telijke bescherming wordt geboden. Dat wordt ook door het Hof van Justitie bij her-
haling uitgesproken.20 Het staat de Benelux derhalve bijvoorbeeld ook niet vrij om
onder art. 2.20(1)(b) BVIE een ruimere bescherming (namelijk ook tegen associatie-
gevaar) te bieden, dan gedefinieerd in art. 5(1)(b) MRl.21 De richtlijn voorziet niet in
een exclusief recht dat zich automatisch uitstrekt tot vertalingen van het merk zoals
ingeschreven, zodat ook daar geen ruimte bestaat voor het gunnen van een ruimere
bescherming dan art. 5(1) MRl noemt. Een en ander klemt nog te meer waar de ver -
talingen – waartoe de bescherming zich zou uitstrekken – niet kenbaar zijn uit de
merkinschrijving. De regeling van art. 2.20(4) BVIE zoals in het verleden uitgelegd,
wringt dus dogmatisch.22 Toch bestaat er thans nog (enige) ruimte voor toepassing
van dit artikel, namelijk wanneer dit artikel richtlijnconform wordt uitgelegd, waar-
toe de verplichting bestaat, en waar ook de ruimte voor bestaat. 

3.1.3.6 Richtlijnconforme uitleg van art. 2.20(4) BVIE

In dit verband is het allereerst van belang dat het Benelux-territoir vanuit merken-
rechtelijk perspectief als één Lid-Staat gezien wordt, en aanvaard wordt dat het be-
staan van verschillende taalgebieden binnen het Benelux-gebied merkenrechtelijk
relevante consequenties kan hebben.23 De bepaling zelf is te interpreteren in het
licht van deze omstandigheden. Het artikel creëert een wettelijke plicht om bij de
beoordeling van de overeenstemming rekening te houden met het feit dat een merk
met een taalkundige betekenis begripsmatig kan overeenstemmen met een teken
dat wellicht visueel en auditief niet (sterk) overeenstemt, namelijk met een ver -
taling van dat merk in een andere officiële nationale of streektaal van de Benelux.
VLINDER en PAPILLON lijken visueel en auditief geenszins op elkaar, maar vertonen
een volledig begripsmatige overeenstemming. Dit krijgt vorm in de wettelijke fictie
dat een (relevant deel van) het publiek in het andere taalgebied het woord in de taal
van het depot begrijpt (en dus kan vertalen in de eigen taal). Bij de beoordeling van
een (potentiële) inbreuk blijft echter de inschrijving (en niet de vertaling daarvan)
het uitgangspunt. Daardoor zullen bijvoorbeeld afwijkingen ten opzichte van een
letterlijke vertaling niet snel kunnen leiden tot een relevante overeenstemming tus-
sen merk en teken. De houder van het merk VLINDER voor sloopdiensten zou zich
bijvoorbeeld wel kunnen verzetten tegen het gebruik van PAPILLON voor sloopdien-
sten, maar niet tegen gebruik van PAPILLE voor sloopdiensten, aangezien in het laat-
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20 Vgl. bijv.: HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29
(Class/SKB), ov. 73-74; HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, 60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi
Strauss/Casucci; Levi Strauss), ov. 35.

21 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel); HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt.
RdR (Marca/Adidas; drie-strepenmerk I). 

22 Vgl. T. Cohen Jehoram, Het Benelux-talenregime recht(en)s ingehaald door de Richtlijn, BMMB
2007, p. 65-68.

23 HvJEG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92 (Bovemij/
BMB; Europolis).
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ste geval een vergelijking moet worden gemaakt tussen het merk VLINDER en het
teken PAPILLE. PAPILLE stemt auditief, visueel noch begripsmatig overeen met het
merk zoals ingeschreven. Anders gezegd: de inschrijving van een merk in één
Benelux-taal is niet volledig gelijk te stellen met een serie merkinschrijvingen in alle
Benelux-talen.24

De crux van de wettelijke bepaling zit in de tweede zin van het artikellid: de be-
oordeling van de overeenstemming blijft uiteindelijk toch de taak van de rechter.
Met het in de beoordeling betrekken van de vertaling, is de mate van relevante to-
tale overeenstemming tussen merk en teken volgens deze bepaling dus nog niet ge-
geven (omdat het alleen de begripsmatige overeenstemming betreft, en de rechter
de totale overeenstemming – mede beïnvloed door auditieve en visuele overeen-
stemming – nog moet beoordelen), laat staan dat verwarringsgevaar is gegeven (dat
immers slechts deels door de overeenstemming tussen merk en teken wordt be-
paald en met name ook beïnvloed wordt door de soortgelijkheid der waren en/of
diensten en de onderscheidende kracht van het merk). Het is derhalve uiteindelijk
de rechter die beoordeelt of er de facto sprake is van verwarringsgevaar. Met deze
(beperkte) uitleg van de wetsbepaling, die onder de bewoordingen daarvan moge-
lijk is, lijkt er geen strijd met de Merkenrichtlijn te bestaan.25

Overigens sluit een dergelijke interpretatie van het wetsartikel ook aan bij de be-
nadering die het Benelux-Gerechtshof heeft gekozen in het Isoglass-arrest.26 Het Hof
overwoog daar dat een ‘voor een beoordeling in concreto geen ruimte biedend voor-
schrift niet goed past in het (…) stelsel der wet, terwijl aan zulk een voorschrift ook
geen behoefte bestaat nu de hoofdregels van art. 13A BMW [thans: art. 2.20(1) BVIE]
voldoende mogelijkheid bieden de merkhouder in alle gevallen waarin daaraan een
concrete behoefte bestaat, die ruime bescherming te geven welke hem toekomt’.
Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn tweede arrest in de zaak Europolis in ieder
geval de werking van art. 2.20(4) BVIE (al) zo beperkt dat dit geen rol speelt bij de
beoordeling van het onderscheidend vermogen; bij woordmerken worden de vert-
alingen daarvan in de officiële nationale of streektalen buiten beschouwing gela-
ten.27

3.1.3.7 Vertalingen en onderscheidend vermogen

Bescherming van merken en de drempel van onderscheidend vermogen die men
zou moeten halen om voor bescherming in aanmerking te komen, zijn aan elkaar ge-
relateerd. Omdat de bescherming, die de wet aan daartoe in aanmerking komende

Hoofdstuk 3 / Wettelijke basis Benelux-merkrechten en Antilliaanse merkrechten 3.1.3

53

24 Anders: T. Van Innis, Les signes distinctifs, Brussel 1997, p. 452-453.
25 Deze interpretatie wijkt overigens wezenlijk af van de veel aangehangen interpretatie, kort ge-

zegd inhoudende, dat de eerste zin van art. 2.20(4) BVIE (art. 13C BMW (oud)) een absolute be-
scherming biedt, terwijl de tweede zin van dat artikel ‘gevoeglijk gemist kan worden’, vgl. bijv.:
Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 1281.

26 BenGH 26 juni 1989, NJ 1989, 836 m.nt. LWH; BIE 1989, 76 m.nt. vNH; RvdW 1989, 196 (Isover/
Isoglass).

27 BenGH 28 juni 2007, RvdW 2007, 804; BIE 2008, 3 (Bovemij/BMB; Europolis).
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tekens biedt, voor het hele Benelux-gebied geldt, dienen bij de beoordeling van het
onderscheidend vermogen van een merk ook alle zich in dat gebied voordoende om-
standigheden in aanmerking te worden genomen, ongeacht of zij zich in het gehele
Benelux-gebied, dan wel slechts in een gedeelte daarvan, voordoen. Zo moet voor de
vraag of door de bescherming van een woord als merk aan de vrijheid tot het ge-
bruik van een gangbare taal afbreuk wordt gedaan (welke in strijd zou komen met
het algemeen belang dat derden een beschrijvend teken ongestoord moeten kunnen
gebruiken) rekening worden gehouden met de wijze waarop het merk gepercipieerd
wordt in het gehele Benelux-gebied (waar het terzake (potentieel) relevante publiek
gevestigd is), ook op basis van de in verschillende delen daarvan gesproken talen.28

Vandaar dat een woord reeds dan als merk niet het vereiste onderscheidend vermo-
gen heeft, wanneer het, voor het relevante publiek, in een taal, die wordt gesproken
in een substantieel deel van de Benelux, de waar of een eigenschap van die waar,
waarvoor het als merk bestemd is, uitsluitend beschrijft of kan beschrijven. Zie voor
wat betreft het in die gevallen inburgeren van merken ter verkrijging van voldoen-
de onderscheidend vermogen nr. 3.1.4 hieronder.

Hoewel het voorgaande logisch lijkt voor woorden ontleend aan één van de offi-
ciële nationale talen van de Benelux, zou men daarover anders kunnen denken in-
dien het gaat om een woord, ontleend aan een officiële streektaal, omdat het aan-
nemelijk lijkt dat in die streek tenminste ook een officiële nationale taal gangbaar
zal zijn, en deze dan het aan de streektaal ontleende woord de nodige synoniemen
zal bieden. Daar staat echter tegenover, dat in die streek het merk als beschrijvend
wordt gezien, ook wanneer buiten die streek het aan de streektaal ontleende woord
de indruk kan wekken een fantasie-aanduiding te zijn, of anderszins voldoende on-
derscheidend is. Daarom zullen ook in dit opzicht de omstandigheden van het con-
crete geval de doorslag moeten geven, waarbij met name van belang is de omvang
en spreiding van het in aanmerking komende publiek dat in het merk een beschrij-
ving van kenmerken van de waren of diensten ziet. 

3.1.4 Inburgering in de gehele Benelux nodig?

Een discussie die velen in de Benelux verdeeld heeft gehouden, is die naar de eisen
die moeten worden gesteld aan inburgering in situaties waar het Benelux-merk ab
initio niet voldoende onderscheidend vermogen had, maar dat door gebruik wel
verkregen heeft (als gevolg van inburgering; zie nr. 4.14.14). De vraag die (in de prak-
tijk) veelvuldig opkomt is of dergelijke inburgering dan plaatsgehad moet hebben in
het gehele Benelux-gebied, of dat voldoende is dat sprake is van inburgering in één
van de Benelux-landen, of in een ‘aanzienlijk’ deel van het Benelux-gebied. 
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28 Vgl. in dat verband ook: BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m.nt. LWH; BIE 1983, 24; BMMB 1983-
4, p. 404; RvdW 1982, 185 (Wrigley/Benzon; Juicy Fruit); HR 24 februari 1984, NJ 1984, 414 m.nt.
LWH; BIE 1985, 10 m.nt. VdZ (Wrigley/Alfred; Juicy Fruit); HvJEG 7 september 2006, C-108/05, NJ
2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92; RvdW 2006, 1014 (Bovemij/BMB; Europolis).
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3.1.4.1 Ontwikkelingen in de rechtspraak

Voor dat laatste werd door sommigen een aanwijzing gezien in het arrest van het
Hof van Justitie inzake General Motors/Yplon.29 In dat arrest werd overwogen dat
het Benelux-gebied voor het systeem van de Merkenrichtlijn beschouwd dient te
worden als één Lid-Staat.30 Het ging in die zaak over de bekendheid die vereist is om
een beroep te kunnen doen op art. 5(2) MRl, geïmplementeerd in art. 2.20(1)(c)
BVIE. Het Hof oordeelde dat het voor deze bekendheid voldoende is dat het merk be-
kend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek, in een aanmerke-
lijk deel van het Benelux-gebied. Daarbij tekende het Hof nog aan dat dit ‘aanmer-
kelijk deel’ ook één Benelux-land kan zijn, of zelfs maar een deel van een Benelux-
land. De vraag naar bekendheid van een merk is echter een wezenlijk andere dan die
naar het verworven hebben van onderscheidend vermogen. 

Een andere benadering is dan ook te vinden in het arrest van het Gerecht van
Eerste Aanleg in de zaak Options, dat wel betrekking had op de inburgeringsvraag.31

Het Gerecht oordeelde daar dat de stelling niet aanvaard kan worden dat tot in-
schrijving moet worden overgegaan wanneer het merk door inburgering onder-
scheidend vermogen heeft verkregen in een wezenlijk deel van de Gemeenschap.
Om te kunnen worden ingeschreven moet het teken in de gehele Gemeenschap on-
derscheidend vermogen bezitten, volgens het Gerecht. Hierop sluit aan de positie
die het Hof van Justitie koos in de zaak Storck.32 Het Hof overweegt in zijn arrest dat
een merk op grond van art. 7(3) GMVo slechts wordt ingeschreven wanneer is be-
wezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in dat deel
van de Gemeenschap waar het ab initio onderscheidend vermogen miste in de zin
van art. 7(1)(b) GMVo. Dat kan dus ook de gehele Gemeenschap betreffen, wanneer
het in de gehele Gemeenschap ab initio onderscheidend vermogen miste (bijvoor-
beeld omdat het beschrijvend was in de veel begrepen Engelse taal). Wanneer er
sprake is van het ontbreken van onderscheidend vermogen in slechts een deel van
de Gemeenschap, is het voldoende dat in dat deel wordt ingeburgerd, terwijl dat ge-
bied in voorkomende gevallen beperkt kan zijn tot slechts één Lid-Staat. Ratio hier-
van is dat de bescherming die aan het merk kan worden ontleend, zich uitstrekt tot
het gehele gebied van de Europese Gemeenschap, hetgeen als bezwaarlijk heeft te
gelden wanneer het merk in een deel van de Gemeenschap als beschrijvend heeft te
gelden, en eisen van algemeen belang meebrengen dat derden die beschrijvende
aanduiding (daar) vrij en ongestoord moeten kunnen gebruiken.
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29 Vgl.: HvJEG 14 september 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (Gene -
ral Motors/Yplon; Chevy). 

30 In die zin ook: HvJEG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006,
92; RvdW 2006, 1014 (Bovemij/BMB; Europolis).

31 GvEA 30 maart 2000, T-91/99, IER 2000, 36 (Ford Motor Company/BHIM).
32 HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 23 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10, p.

846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking).
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3.1.4.2 De situatie in de Benelux; het Europolis-arrest

Wanneer een en ander in de Benelux op dezelfde wijze benaderd wordt (en daartoe
bestaat aanleiding aangezien het Benelux-merk beoogt een eenheid te vormen voor
het hele Benelux-gebied, terwijl het Gemeenschapsmerk datzelfde beoogt voor het
gehele EG-gebied; het gaat om eenzelfde unitair recht dat zich over verschillende
landen uitstrekt) dan moet ook voor de Benelux worden aangenomen dat gebrek
aan onderscheidend vermogen in de Benelux door inburgering gecompenseerd zal
moeten worden overal waar dit onderscheidend vermogen ontbreekt. Wanneer het
bijvoorbeeld gaat om een woordmerk dat een eigenschap van de waar of dienst be-
schrijft in het Nederlands, terwijl die beschrijving buiten het Nederlandse taalgebied
in de Benelux niet als zodanig herkend wordt, dan is het voldoende om inburgering
in het Nederlandse taalgebied binnen de Benelux te bewijzen. Gaat het daarentegen
om een woordmerk dat ab initio onderscheidend vermogen ontbeert in de gehele
Benelux (bijvoorbeeld omdat het een herkenbare Engelse beschrijving van een ei-
genschap vormt), dan zal ook inburgering in het hele Benelux-gebied vereist zijn. 

Dit is bevestigd in het arrest van het Europese Hof inzake Europolis.33 Na te heb-
ben benadrukt dat het Benelux-gebied voor wat betreft toepassing van bepalingen
uit de Merkenrichtlijn als het gebied van één Lid-Staat moet worden beschouwd
overweegt het Hof dat inburgering niet zelf een merkrecht schept, maar slechts kan
dienen ter overwinning van bezwaren bestaande in het ontbreken van voldoende
onderscheidend vermogen. Bij interpretatie van de regels met betrekking tot inbur-
gering, moeten daarom de algemene belangen die ten grondslag liggen aan de be-
trokken weigerings- en nietigheidsgronden, in het oog worden gehouden (waaron-
der – impliciet – het belang voor derden om beschrijvende aanduidingen ongestoord
te kunnen gebruiken). Een en ander brengt mee dat onderscheidend vermogen moet
worden verworven, daar waar het ontbrak.34 Dat kan dan in de gehele Benelux zijn,
of in een deel daarvan, waarbij niet altijd langs landsgrenzen gedacht moet worden,
maar vaak juist langs taalgrenzen, afhankelijk van de vraag waar precies onder-
scheidend vermogen ontbreekt. Wanneer onderscheidend vermogen in een taalge-
bied ontbreekt, moet het teken in dat taalgebied ingeburgerd raken.35
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33 HvJEG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92; RvdW
2006, 1014 (Bovemij/BMB; Europolis).

34 Hetgeen één van de redenen was waarom geen bescherming werd toegekend aan het KPN-groen
dat in België niet inburgerde, door: Rb. van Koophandel Brussel 24 november 2006, B9 3286
(KPN/Mobistar).

35 Daarmee sluit het HvJEG aan bij nationale jurisprudentie uit landen waarbinnen meerdere offi-
ciële talen bestaan. Vgl. bijv. voor Spanje (dat Catalaans, Baskisch, Galicisch, Valenciaans en Spaans
als officiële talen erkent): Tribunal Supremo 12 november 1993, RJ 1993/8762 (Espetec). Zwitser -
land, dat niet tot de EG behoort, maar drie officiële talen kent (Duits, Frans en Italiaans) kent een-
zelfde systeem: Bundesgericht 11 juli 2000 (Jumbo Sud/Brico), BGE, 127 III 33.
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3.1.4.3 Geen inburgering van vertalingen vereist

In dit verband is wat er niet in het Europolis-arrest staat, minstens even interessant
als wat er wel staat. Het BBIE (destijds BMB) had – kort gezegd – verdedigd36 dat,
omdat de bescherming van Benelux-merken zich automatisch uitstrekt tot vertalin-
gen daarvan in de nationale- en streektalen van de Benelux (ex art. 2.20(4) BVIE), het
bezwaar van het ontbrekend onderscheidend vermogen zich altijd automatisch in
het gehele Benelux-gebied zou laten gevoelen: het merk krijgt ook bescherming in
vertaling, zodat het beschrijvend karakter alsnog in alle Benelux-talen naar voren
komt. Het Hof gaat niet mee in deze redenering, zonder daar een motivering aan te
wijden. Waar het Hof van Justitie in het Postkantoor-arrest nog refereerde aan de
regel van art. 2.20(4) BVIE37, komt deze thans niet in beeld, wat opmerkelijk is,
omdat naar de regel van dat laatste arrest ook het onderscheidend vermogen in de
vertaling in de andere officiële talen (dus ook die buiten het Nederlandstalige gebied
gesproken worden) beoordeeld zou moeten worden. Inmiddels oordeelde ook het
Benelux-Gerechtshof, in het vervolg van de Europolis-zaak, dat bij het beoordelen
van het onderscheidend vermogen de regeling van art. 2.20(4) BVIE buiten be-
schouwing dient te blijven.38

3.1.4.4 Inburgering van in de hele Benelux beschrijvende tekens

Los van de situatie in de Europolis-zaak, zullen zich vele situaties voordoen waarbij
het merk in het depot of de inschrijving ab initio in het gehele Benelux-gebied on-
derscheidend vermogen ontbeert, bijvoorbeeld omdat beschrijvende Engelse ter-
men zijn gebruikt. In dergelijke gevallen zal inburgering in één van de Benelux-lan-
den niet voldoende zijn om de weigeringsgrond te neutraliseren (ook niet wanneer
sprake is van inburgering in het grootste Benelux-land); daarvoor is immers vereist
dat wordt aangetoond dat het merk onderscheidend vermogen heeft verworven in
het gehele Benelux-gebied. 

De enige marge die hier gelaten wordt is – zo valt af te leiden uit het tweede door
het Hof in de Europolis-zaak gegeven antwoord – dat het voldoende is dat een aan-
zienlijk deel van de betrokken kringen de betrokken waar of dienst op basis van het
merk als afkomstig van een bepaalde onderneming kan identificeren: een 100% dek-
king is niet vereist. Het moet dan weliswaar gaan om een aanzienlijk deel van het
betrokken publiek in het gehele Benelux-gebied, maar het Hof stelt in zijn arrest (te-
recht) voorop dat het Benelux-territoir voor de merkenwetgeving beschouwd moet
worden als het grondgebied van één Lid-Staat, zodat de nationale binnengrenzen
merkenrechtelijk irrelevant zijn. Praktisch zou dit ruimte kunnen geven wanneer
een merk alleen onvoldoende is ingeburgerd in Luxemburg, maar wel in België en
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36 Met een beroep op Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 368. 
37 HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER

2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor), ov. 59.
38 BenGH 28 juni 2007, RvdW 2007, 804; BIE 2008, 3 (Bovemij/BMB; Europolis).
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Nederland39 of als het alleen beschrijvend is in Friesland.40 In dat geval zal immers,
wanneer het gaat om consumenten-producten waarvoor het algemene publiek de
betrokken kringen vormt, ‘een aanzienlijk deel van de betrokken kringen’ in de
Benelux gedekt zijn (met de ruim 26,5 miljoen inwoners in Nederland en België
samen, vallen de 450.000 inwoners van Luxemburg getalsmatig in het niet; die vor-
men daarvan naar boven afgerond 1,7%), terwijl ook geografisch gezien slechts in
een verwaarloosbaar klein deel van het totale Benelux-gebied inburgering ontbreekt
(3%). Niet relevant is dat Luxemburg een volwaardige Benelux-Lid-Staat is. Wanneer
opnieuw de parallel getrokken wordt met het Gemeenschapsmerk, kan dit ook in
lijn zijn met de jurisprudentie van het Europese Hof. 

In het Storck-arrest (ov. 83) benadrukt het Hof dat het ‘in voorkomend geval’ mogelijk is dat het deel
van de Gemeenschap waar een merk voldoende onderscheidend vermogen ontbeert, en dus moet in-
burgeren, ‘slechts uit één Lid-Staat bestaat’. Deze formulering kan zo begrepen worden dat het ont-
breken van onderscheidend vermogen in één Lid-Staat niet in alle gevallen moet leiden tot weigering
van de inschrijving (al kan dat ‘in voorkomend geval’ wel zo zijn). Net zo zou het feit dat een merk on-
derscheidend vermogen ontbeert in één Benelux-staat op zichzelf ook nog niet dwingen tot de con-
clusie dat inschrijving van een Benelux-merk geweigerd moet worden. Het Storck-arrest kan op dit
punt ook anders begrepen worden, namelijk in die zin dat het ontbreken van onderscheidend vermo-
gen in één Lid-Staat reeds gebrek aan onderscheidend vermogen in een deel van de Gemeenschap op-
levert, en dus het ontbreken van inburgering in een (kleine) Lid-Staat al voldoende kan zijn om in-
schrijving te blokkeren.41 Een dergelijke interpretatie heeft consequenties voor Gemeenschaps merken
en dan (vermoedelijk) ook voor Benelux-merken, die niet in het volledige territoir gebruikt worden. 

3.1.4.5 Problemen met Benelux-inburgering in de praktijk

Het hierboven geschetste systeem heeft vergaande praktische gevolgen. Immers:
het Benelux-gebied mag op papier dan wel een eenheid vormen, in de praktijk lig-
gen de zaken genuanceerder. Zo zijn er bijvoorbeeld vele ondernemingen die hun
producten uitsluitend op de markt brengen in één Benelux staat (bijvoorbeeld alleen
in Nederland of alleen in België) soms daartoe door wetgeving gedwongen.42 Om re-
denen van taalbarrières wordt ook vaak uitsluitend in één taalgebied (bijvoorbeeld
alleen in het Franstalige of alleen in het Nederlandstalige gebied) gebruik gemaakt
van een merk, en dus ook alleen daar ingeburgerd. Wanneer het derhalve gaat om
tekens die ab initio onvoldoende onderscheidend vermogen hebben in de gehele
Benelux, lijkt het systeem van de Benelux-unie voor de merkhouder vaak slechts een
last, en geen lust te zijn. Immers: daar waar hij actief is en zijn merk inburgert, daar
had hij zonder Benelux-unie wellicht (op basis van die inburgering) een nationaal
merkrecht kunnen vestigen, maar hij wordt daarin nu gedwarsboomd door het feit
dat zijn merk in territoria waar hij niet actief is, nog immer voldoende onderschei-
dend vermogen ontbeert, zodat hij geen geldig Benelux-merkrecht kan vestigen. In
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39 Vgl. ook: Ch. Gielen in zijn noot onder het Bovemij-arrest, IER 2006, 92, p. 322. Anders: P. Stein -
hauser, Territoriale beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk, BIE 2006, p. 371.

40 Vgl.: BBIE beslissing inzake oppositie 15 juni 2007, B9 4203 (Noflik/Avek; Noflik).
41 Vgl. C.J.J.C. van Nispen, Inburgering, in: Spoorbundel (2007), p. 239-255; J.H. Spoor, in zijn noot

onder NJ 2007, 237, die zich daar overigens kritisch over uitlaat. 
42 Denk bijvoorbeeld aan nationaal beperkte telecommunicatie concessies/vergunningen.
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dergelijke gevallen zal de merkhouder moeten terugvallen op algemene (nationale)
leerstukken, waaronder hij zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat
verwarring kan wekken met het door hem gevoerde onderscheidingsteken.43, 44 Zie
nr. 6.9. e.v.

3.1.4.6 Beschrijvende merken met een geografisch beperkt publiek

Het bovenstaande ligt anders wanneer het gaat om waren of diensten waarvoor het
relevante publiek geografisch beperkt is en de geografische beperking uit het merk
zelf blijkt. Het gaat immers om de inburgering bij het publiek dat gewoonlijk afne-
mer van de betrokken waren is of redelijkerwijs kan zijn. Een en ander speelt bij-
voorbeeld een rol bij plaatselijke of regionale dag- en weekbladen vernoemd naar
die plaats of regio. Het Leids Dagblad is naar de maatstaven van art. 2.11(1)(c) BVIE
van huis uit niet onderscheidend voor een dagblad voor Leiden en omgeving, maar
kan als merk inburgeren door gebruik bij het relevante publiek, dat in dit geval al-
leen woont in Leiden en omstreken. 

De Richtlijnen weigeren van het BBIE sluiten hier ook op aan. Deze noemen onder
10.3 als voorbeelden de Gooi- en Eemlander en Le quotidien de Namur.45 Praktische
problemen kunnen ontstaan bij geografische aanduidingen die in het Benelux-ge-
bied vaker voorkomen of gebruikt kunnen worden. Zo kan het Dagblad van het
Noorden een verspreidingsgebied in Noord-Nederland hebben, maar bijvoorbeeld
ook in Noord-Vlaanderen. Voorts zijn er veel dubbele namen in gebruik. Nederland
kent bijvoorbeeld drie verschillende Rijswijken en er is een Gemeente Deurne in
Nederland, terwijl er een gelijknamig district in België bestaat. Gebruik van zuiver
beschrijvende aanduidingen die deze geografische beperkingen in zich dragen (bijv.
Rijswijks Dagblad) zou dan toch in één van de zo geheten geografische gebieden ver-
hinderd kunnen worden op basis van een Benelux-merkinschrijving, ook zonder dat
daar inburgering heeft plaatsgevonden, hetgeen ongewenst is, zoals ook blijkt uit
het Chiemsee-arrest van het Hof van Justitie.46 Dat betekent dat in een dergelijk
geval het relevante publiek gevormd wordt door de inwoners van alle gebieden die
met de betrokken geografische naam worden aangeduid.
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43 Via de band van art. 10bis(3) VvP jo. art. 6:162 BW. Dit wordt niet mogelijk geacht door Ch. Gielen
in zijn noot onder het Europolis-arrest van het HvJEG, IER 2006/92.

44 D.J.G. Visser, moet het Benelux-merk worden afgeschaft, BIE 2007, p. 84-85, suggereert in dit ver-
band het inschrijven van merken met alleen gelding in één of twee Beneluxlanden. Dat lijkt ech-
ter in strijd met het unitaire karakter van het Benelux-merkrecht (los nog van de praktische pro-
blemen die het oproept). Vgl. ook afwijkend m.b.t. inschrijving van een nationaal merk t.b.v. loka-
le bescherming: Bundesgerichtshof 22 oktober 1987, GRUR 1988-3, p. 211-213 (DPA/BPaTG; Wie
hammas denn?). 

45 Wat niet een heel sterk voorbeeld is, omdat de aanduiding natuurlijk wel naar de bestemming van
het product verwijst, maar ook nog wel iets onderscheidends heeft. 

46 HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee).
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3.2 Regeling in de Nederlandse Antillen

Hoewel de Nederlandse Antillen buiten de werking van het BVIE vallen, en ook niet
geraakt worden door de Merkenrichtlijn of de Gemeenschapsmerkenverordening,
en een geheel eigen merkenwetgeving hebben, wordt daarover hier toch het een en
ander opgemerkt, zij het kort. 

3.2.1 Eigen wetgeving

De Nederlandse Antillen (Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius, St. Maarten) zijn uit-
drukkelijk uitgesloten van de werking van de vroegere BMW (zie art. 36) en het hui-
dige BVIE (zie art. 1.16), welke wetgevingen uitsluitend betrekking hebben op de
Benelux-landen in Europa. Ook zijn de Nederlandse Antillen geen (onderdeel van
een) Lid-Staat van de Europese Gemeenschap. Als gevolg hiervan gelden ook niet de
uitputtingsregels zoals die van kracht zijn binnen de Europese Economische Ruimte,
wanneer het gaat om de parallelhandel tussen Nederland en de Nederlandse An -
tillen.47

3.2.2 Historisch overzicht

Voor de Nederlandse Antillen gold sinds 1 januari 1962 de Merkenlandsverordening
van 16 november 1961.48 Onder deze wet werd nog het declaratief stelsel gehan-
teerd; het recht op het merk werd verkregen door het eerste gebruik daarvan.
Daarbij was het wel mogelijk om merken in de schrijven, maar een dergelijke in-
schrijving leverde niet meer op dan een weerlegbaar vermoeden van eerste gebruik.
Onder de Merkenlandsverordening was eerste gebruik in het Koninkrijk relevant,
derhalve ook het eerste gebruik dat (alleen) in Nederland plaatsvond. Dit leverde de
merkwaardige consequentie op dat gebruik van een merk in Nederland op zichzelf
in Nederland (of in de Benelux) geen rechten deed ontstaan, maar wel overzee in de
Nederlandse Antillen. Gebruik alleen in Nederland kon echter niet gelden als een
normaal gebruik van dat merk, dat vervallenverklaring van het merk op de Neder -
landse Antillen zou kunnen voorkomen.49

De Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961 was sterk gebaseerd op de Neder -
landse Merkenwet van 1893, wat toe te schrijven is aan het feit dat het merkenrecht
eertijds in de koloniën geregeld was in het Reglement Industriële Eigendom
Koloniën.50 Dit reglement strekte tot uitvoering van art. 2 van de oude Merkenwet
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47 Vgl.: HR 11 november 1994, NJ 1995, 481 m.nt. DWFV (Meublerama/Muskens Slaapcentrum Cura -
çao); waarover M.M. Slootboom, Het Auping-arrest: de EG-uitputtingsleer en het LGO-associatie-
regime, BIE 1995, 235-237.

48 Merkenlandsverordening van de Nederlandse Antillen, BIE 1962, p. 44-48.
49 Zie met betrekking tot deze kwesties: HvJ NA 28 april 1964, NJ 1965, 229; BIE 1969, 124 m.nt. vdZ

(Camarena/Le Khedive); HR 22 december 1966, NJ 1967, 277; BIE 1967, 16 (Fuchs Baking/Holsum
Bakers); HvJ NA 30 maart 1971, BIE 1972, 9 m.nt. vdZ (Astor/Haus).

50 Stb. 1912, 284.
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van 1893 en steunde mitsdien op die wet. Het behelsde een regeling, die vrijwel ge-
heel met die van de wet zelf overeen kwam. Het vervangen van het reglement door
de Merkenlandsverordening werd vooral ingegeven door een gewijzigde staatkun-
dige verhouding, niet door de wens het merkenrecht inhoudelijk te wijzigen.51

3.2.3 Merkenlandsverordening 1995

Voor de Nederlandse Antillen is thans de Merkenlandsverordening 1995 van
kracht.52 Deze nieuwe Merkenlandsverordening trad in werking op 1 januari 2001
(met uitzondering van de bepalingen die zien op de toetreding tot de Overeenkomst
van Madrid).53 De Merkenlandsverordening 1995 is sterk geïnspireerd door de Bene -
lux Merkenwet. Als gevolg daarvan wordt ook gekeken naar de uitleg die aan het
BVIE gegeven wordt; langs die weg heeft de Merkenrichtlijn toch invloed op het
Antilliaanse merkenrecht.54 Thans is in de Merkenlandsverordening ook gekozen
voor een depotstelsel. Voor de merken die profiteerden van bescherming uit eerste
gebruik, is het mogelijk bevestigingsdepots te verrichten bij het Bureau voor de
Intellectuele Eigendom in de Nederlandse Antillen. Per 28 april 2003 zijn de Neder -
landse Antillen partij geworden bij de Overeenkomst van Madrid en de terzake rele-
vante bepalingen uit de Merkenlandsverordening 1995 die in 2004 in werking zijn
getreden. 

In verband met de nieuw staatkundige positie van Bonaire, St. Eustatius en Saba
wordt voor deze eilanden (samen ook wel aangeduid als ‘de BES’) een nieuwe mer-
kenwet voorbereid: de Wet merken 1995 BES, die nog enige materiële wijzigingen
zal ondergaan ten opzichte van de Merkenlandsverordening 1995.55

3.3 Regeling in Aruba

Aruba maakt thans niet langer deel uit van de Nederlandse Antillen, omdat het de
hoedanigheid heeft van afzonderlijk land in het Koninkrijk (de zogenaamde status
aparte). Bij verwerving van deze status heeft Aruba de Merkenlandsverordening van
1961 (zie nr. 3.2.2) in de eigen wetgeving opgenomen, zodat de werking van die ver-
ordening op het eigen grondgebied is gecontinueerd. Ook de onder toepassing van
die Merkenlandsverordening ingeschreven merken, bleven hun gelding behouden in
Aruba. Vernieuwingen en nieuwe inschrijvingen dienen echter te worden verricht
bij het aldaar in het leven geroepen Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 
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51 Zie m.b.t. de sterke overeenstemming tussen het systeem van de Merkenwet van 1893 en de
Antilliaanse Merkenlandsverordening o.a.: HR 17 februari 2006, NJ 2006, 378 m.nt. MMM (Royal
& Sun Alliance/Universal pictures), en de conclusie van A-G Verkade daarbij.

52 Antilliaans publicatieblad 1996, 188.
53 Antilliaans publicatieblad 2000, 66.
54 Vgl. expliciet: GvEA NA (kort geding) 26 oktober 2004, KG Z81 van 2004, n.n.g. (G-Star/Tiger

Groep).
55 Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 959; de Memorie van Antwoord is ook beschikbaar via B9 8015.
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De sinds 1989 geldende Arubaanse Merkenverordening56 is sterk gebaseerd op de
Antilliaanse Merkenlandsverordening van 1961, welke op haar beurt in essentie
over een kwam met de Nederlandse Merkenwet van 1893. Daarmee is deze Aru -
baanse merkenwetgeving ver van modern te noemen57, en moet voor de interpreta-
tie en toelichting teruggegrepen worden op oude literatuur.58
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56 Tekst te vinden in Afkondigingsblad van Aruba 1989, nr. GT 46; BIE 1993, 233-236.
57 Zo valt te wijzen op de mogelijkheid die aldaar nog steeds bestaat, om merkrechten te verwerven,

slechts door symbolisch gebruik, en het wettelijk systeem niet voorziet in de mogelijkheid om te
kwader trouw gedeponeerde merken nietig te verklaren. Vgl.: HR 17 februari 2006, NJ 2006, 155;
BIE 2006, 95 (Souza Cruz/Tabacalera del Este; Palermo). 

58 Vgl. bijv.: HR 17 februari 2006, NJ 2006, 378 m.nt. MMM (Royal & Sun Alliance/Universal Pictures).
Oude literatuur over het onderwerp: T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands Handels- en faillisse-
mentsrecht, Haarlem 1964, nrs. 247-365; W.H. Drucker, G.H.C. Bodenhausen, Kort begrip van het
recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom, 4e druk, Zwolle 1966, afd. IV, p. 67-
132.
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1 De Merkenrichtlijn spreekt in de Engelse tekst over ‘to distinguish goods and services of one un-
dertaking from those of other undertakings’, hetgeen een zuiverder beschrijving is van de functie
die het merk moet kunnen vervullen.

HOOFDSTUK 4

Het merk; wezen en vereisten

4.1 De begrippen ‘merk’ en ‘teken’

4.1.1 Terminologie

De wijze waarop in de terminologie van de wetgeving wordt omgegaan met de be-
grippen merk en teken, is de volgende. Met het merk wordt meestal aangeduid het
merk zoals ingeschreven, of gedeponeerd. Het begrip teken is een ruimer begrip dan
het begrip merk. Met andere woorden: elk merk is wel een teken, maar niet elk
teken is een merk, of kan dat zijn. Voorts wordt met ‘teken’ ook wel bedoeld het (on-
derscheidings)teken dat inzet is van een geding, omdat een merkhouder meent dat
sprake is van een merkrechtelijk relevante overeenstemming met zijn merk. Zo
wordt bijvoorbeeld verwezen naar een toets die inhoudt dat het merk zoals inge-
schreven wordt vergeleken met het teken zoals dat wordt gebruikt. 

De termen ‘merk’ en ‘teken’ zoals deze voorkomen in het BVIE, zijn op Europees
niveau geharmoniseerde begrippen. Blijkens de jurisprudentie van het Hof van
Justitie acht het zich ook geroepen om invulling aan en uitleg van die begrippen te
geven, zodat terzake geen vrijheid wordt gelaten aan de Lid-Staten. Dat verbaast ook
niet, gegeven de strenge bewoordingen van overweging 7 van de Merkenrichtlijn
(nader uitgewerkt in art. 3(1)(a) MRl), en het feit dat juist een eenduidige definitie
van het merkbegrip van belang is om discrepanties tussen verschillende merken-
wetgevingen, en daarmee verstoringen in de interne markt te voorkomen.

4.1.2 Wettelijke definitie

De begrippen hebben hun neerslag gevonden in art. 2(1) BVIE, dat bepaalt dat als in-
dividuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stem-
pels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere grafische
voorstellingen of tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming
te onderscheiden.1

Opmerkelijk is dat het BVIE hier spreekt over ‘individuele merken’, terwijl deze de-
finitie evenzeer van toepassing moet worden geacht op collectieve merken, zij het dat

dissertatie-04:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:25  Pagina 63



4.1.3

64

2 Zie nr. 2.1.

de onderscheidingsfunctie in dat laatste geval een iets andere inhoud heeft omdat het
merk moet kunnen dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te on-
derscheiden van waren afkomstig van, of diensten verleend door, verschillende on-
dernemingen, die het merk onder toezicht van de houder gebruiken. Het collectieve
merk moet desalniettemin toch een dergelijke onderscheidingsfunctie kunnen ver-
vullen. In dit verband moet erop worden gewezen dat de Merkenrichtlijn in art. 1 be-
paalt dat de richtlijn tevens van toepassing is op collectieve garantie- en kwaliteits-
merken (ook al worden daaromtrent in de richtlijn geen specifieke regels gegeven). 

4.1.3 Open merkdefinitie

Een volgend aspect dat aandacht verdient is het feit dat richtlijn en BVIE een open
definitie van het merkbegrip geven. De richtlijn spreekt over ‘alle tekens’ die vatbaar
zijn voor grafische voorstelling en kunnen onderscheiden, terwijl het BVIE, na een
opsomming van voorbeelden, verwijst naar ‘alle andere voor grafische voorstelling
vatbare tekens’, die een onderscheidingsfunctie kunnen vervullen. 

Ook de oude BMW kende een open definitie. In de vorige druk van dit boek werd
dat als ‘merkwaardig’ gekwalificeerd, wat in zoverre juist is dat dit (in theorie) wei-
nig houvast geeft. Anderzijds heeft een dergelijke open definitie als belangrijk voor-
deel dat flexibel kan worden ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen met betrek-
king tot technische middelen die beschikbaar komen (zoals thans in het bijzonder
de elektronische toegang tot registers). Met name de minder traditionele merkvor-
men, zoals enkele kleurmerken, klankmerken, en wat zich wellicht nog kan ontwik-
kelen tot geur- en smaakmerken, kunnen hun voordeel doen met deze open defini-
tie. Het lijkt er vooral op neer te komen of er afdoende technische mogelijkheden be-
staan om dergelijke merken deugdelijk vast te leggen en te ontsluiten. Voor beel den
van dergelijke meer frivole merkvormen komen aan de orde in nr. 4.6 e.v.

4.1.4 Kernfuncties van het merk

De belangrijkste eigenschap van een merk is dat het de waren of diensten van een
onderneming moet kunnen onderscheiden.2 Dat is de kern van het merk(enrecht).
Zie voor wat betreft de invulling van de eis van onderscheidend vermogen nr. 4.14. 
Voor wat betreft individuele merken moet het merk in staat zijn de functie van her-
komst-aanduider te vervullen. Collectieve merken zijn tekens ter onderscheiding
van waren die naar hun aard juist uit verschillende ondernemingen afkomstig zijn,
en één of meer bepaalde daaraan, onder toezicht van de merkhouder, gegeven ei-
genschappen gemeen hebben. Individuele en collectieve merken zijn derhalve te-
kens, die niet in aard, doch slechts in functie verschillen. Volgens de gegeven defini-
ties bezitten zij beide het vermogen om waren te onderscheiden, maar doen zij dit
in een verschillend opzicht, tot een verschillend doel. Hieruit volgt, dat alle tekens
die individuele merken kunnen zijn, ook als collectieve merken kunnen dienen,
maar dat geldt niet noodzakelijkerwijs andersom. Dat laatste geldt (thans) in ver-
band met het feit dat strenge eisen gesteld moeten worden aan het onderscheidend
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vermogen van merken, in het bijzonder waar het betreft tekens die (kunnen) dienen
ter aanduiding van een bepaalde eigenschap van producten, hetgeen bij collectieve
merken vaak het geval is (bijvoorbeeld het aanduiden van een specifieke geografi-
sche herkomst). Zie met betrekking tot collectieve merken nr. 4.13.

Het merk dient niet alleen als identificator van de waren en/of diensten, maar bij
merken die bekendheid verwerven, ook als drager van de goodwill, dat wil zeggen
als communicator van het merkbeeld dat door het merk wordt opgeroepen.3 Dat be-
treft niet alleen de onderscheiding ten opzichte van andere waren of diensten, en de
garantie dat een bepaalde kwaliteit kan worden verwacht, maar ook minder tastba-
re zaken zoals lifestyle, houding, behoren tot een bepaalde groep of een gevoel van
luxe en/of exclusiviteit.

4.1.5 Aan het merk te stellen eisen

De onderscheidingsfunctie van een merk kent twee aspecten. Ten eerste moet een
merk de daadwerkelijke onderscheidingsfunctie kunnen vervullen, in die zin dat het
het relevante publiek in staat stelt om de gemerkte waar te onderscheiden van die
afkomstig van andere ondernemingen. Het tweede aspect vloeit uit het eerste voort:
om de onderscheidingsfunctie te kunnen vervullen, moet het merk de gemerkte
waren of diensten ook kunnen individualiseren. 

De drie eisen die aan een merk gesteld moeten en mogen worden zijn dat het de
onderscheidingsfunctie kan vervullen (inclusief de mogelijkheid om waren of dien-
sten te individualiseren), het moet een teken zijn en tenslotte moet het merk zich
lenen voor grafische weergave. Op de eerste eis werd hierboven reeds ingegaan (en
wordt voor het overige verwezen naar nr. 4.14 e.v.), op de laatste twee eisen wordt
thans nader ingegaan. 

Voor wat betreft het begrip ‘teken’ lijkt het weinig zin te hebben om dat begrip
taalkundig te analyseren teneinde een definitie te geven. Het wettelijk systeem laat
immers zien dat het begrip ‘teken’ zeer ruim moet worden opgevat, terwijl een taal-
kundige benadering wel eens tot een (te) beperkt resultaat zou kunnen leiden, bij-
voorbeeld omdat een ‘teken’ taalkundig ook wel eens zo opgevat wordt dat het vi-
sueel waarneembaar moet zijn, welke eis niet gesteld wordt aan het teken in de zin
van de Merkenrichtlijn en het BVIE. Het begrip ‘teken’ lijkt dus uitsluitend hierin een
begrenzing te vinden dat het in staat moet zijn om als signaal opgemerkt te worden
door het in aanmerking komende publiek, omdat het anders nooit de functie zou
kunnen vervullen om de waren of diensten van de ene onderneming te onderschei-
den van die van andere ondernemingen; het moet een (secundaire) betekenis kun-
nen overbrengen. Andersom geldt dat wat visueel waarneembaar is niet altijd een
teken is in de zin van de merkenwetgeving. Grafische weergave van wat door het pu-
bliek alleen gepercipieerd wordt als een versiering, is bijvoorbeeld geen teken in de
zin van art. 2.1(1) BVIE.4 Andersom kunnen ook niet visueel waarneembare signalen
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3 Vgl., M. Senftleben, The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC
Trademark Law, IIC 2009, p. 47-48.

4 Vgl. bijv.: HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004, 90 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 36 (Heidelberger
Bauchemie; kleurencombinatie), ov. 23.
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(geluiden, geuren) een teken in de zin van art. 2.1 BVIE vormen. De dogmatische dis-
cussie over de betekenis van het begrip ‘teken’ spitst zich in de praktijk toe op niet-
traditionele merkvormen, omdat het daarbij niet altijd voor de hand ligt dat het pu-
bliek daarin een (onderscheidings)teken ziet.

Een merk hoeft zelf niet visueel waarneembaar te zijn.5 Het Hof van Justitie heeft
dit afgeleid uit het feit dat art. 2 MRl (art. 4 GMVo) weliswaar de eis stelt dat het
merk voor grafische weergave in aanmerking moet komen, maar dat terzake geen
eisen worden gesteld aan het merk zelf.6 Zie voor wat betreft de eis van grafische
voorstelling nr. 4.1.10.

Naast de eisen van het teken, onderscheidend vermogen (inclusief het vermogen
te individualiseren) en de vatbaarheid voor (deugdelijke) grafische weergave, wor-
den geen aanvullende eisen aan het merk gesteld. In het bijzonder wordt ook niet de
eis gesteld dat een merk zich moet lenen om blijvend en zichtbaar op of aan de waar
of haar verpakking te worden aangebracht.7 Een en ander laat onverlet dat het pu-
bliek het merk wel op de waar moet kunnen betrekken, maar dat is ook mogelijk
zonder aan dit vereiste te voldoen. In dit verband kan worden gedacht aan het ge-
bruik van een merk voor onverpakte waren of het gebruik van een merk voor dien-
sten. Ook merkgebruik dat alleen in reclame plaatsvindt of in de winkel bij (niet op
of aan) het product, bijvoorbeeld in de vorm van klankmerken, kan het publiek op
de aangeprezen waren of diensten betrekken. 

4.1.6 Onderscheiden is een feitelijke kwestie

Voorts is niet vereist dat het publiek een merk als zodanig beschouwt, of dat de
merkhouder het merk bewust als merk gebruikt. Het gaat slechts om de feitelijke
vraag of het publiek het merk daadwerkelijk als onderscheidingsteken ziet, en het
onderscheidingsteken de waren of diensten van de ene onderneming kan onder-
scheiden van die van andere ondernemingen.8

Toegegeven zij dat dit niet meer is dan een nuanceverschil, maar hier wordt toch
op gewezen in verband met andersluidende stellingen die in een literatuur wel zijn
ingenomen.9 De niet letterlijke implementatie van art. 2 MRl (dat spreekt van de eis
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5 Anders: T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële
Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 791. Eveneens anders: Gielen-
Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 331.

6 Vgl.: HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB
2003-2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann); HvJEG 27 novem-
ber 2003, C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield Mark/Memex; Für Elise).

7 Anders: T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële
Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nrs. 791 en 795. Kritisch daarover:
Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 330; IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, par. 2.6.

8 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV; BIE 1992, 99; IER 1992, 12 (Burberry’s/Bossi;
Burberry’s II); IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, par. 2.6, op andere gronden.

9 O.a.: T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigen -
dom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 792; BenGH 23 december 1985, NJ
1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6; BMMB 1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-
strepen-merk Adidas).
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dat merken waren en diensten moeten ‘kunnen’ onderscheiden) in art. 2.1 BVIE (dat
spreekt over merken die ‘dienen’ om te onderscheiden) zou hier tot misverstanden
aanleiding kunnen geven, maar uiteraard prevaleert hier de tekst en betekenis van
art. 2 MRl. Het verschil laat zich illustreren aan de hand van de Burberry’s II-zaak10:
Burberry’s gebruikte consequent en gedurende lange tijd een specifieke ruit, welke
zij ook als merk had ingeschreven. Het publiek herkende die ruit in de praktijk als de
Burberry’s-ruit, maar allicht zonder zich te realiseren dat het hier ging om een merk
van Burberry’s. Dat laatste staat niet in de weg aan een merkrechtelijke bescherming
van die ruit.

Het Adidas-arrest van het Benelux-Gerechtshof werd voor wat betreft het oordeel dat het publiek het
onderscheidingsteken niet als merk hoeft op te vatten, kritisch besproken door Van Nieuwenhoven
Helbach11, Verkade12 en Spoor13. Die kritiek deelt schrijver dezes niet. Ten eerste gaat het in zaken
waarin deze discussie van belang is, vooral om die aspecten van producten of reclame, die niet meteen
als merk worden gezien, maar die in de praktijk wel degelijk de functie vervullen dat zij waren of dien-
sten van de ene onderneming onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dat op zich is al vol-
doende reden om dergelijke onderscheidingstekens de bijbehorende bescherming te gunnen, waarbij
de beschermingsomvang nauw gerelateerd is aan de mate waarin het merk onderscheidend vermogen
heeft (verworven). Ten tweede zal de ruime opvatting in de praktijk ook zelden een probleem opleve-
ren, in die zin dat een teken dat niet als merk wordt gezien, meestal ook voldoende onderscheidend
vermogen ontbeert. Andersom geldt dat als een teken daadwerkelijk onderscheidt, het ook meestal als
merk zal worden herkend. Kort gezegd gaat het hier dus over uitzonderingsgevallen. Daar komt bij dat
in die paar gevallen dat het onderscheidende teken niet als merk wordt herkend, in ieder geval inten-
sief gebruik van het teken gemaakt moet zijn. Immers: een teken dat niet als merk wordt opgevat, zal
van huis uit niet snel onderscheidend vermogen hebben, maar slechts verkrijgen door intensief en
langdurig gebruik. De ruit van Burberry’s was de eerste keer dat deze in een regenjassenvoering ge-
bruikt werd, niet meer dan het zoveelste ruitmotief in een regenjas. Alleen door een lang en conse-
quent gebruik van een specifieke ruit, heeft die ruit een onderscheidingsfunctie verkregen. Net zo kan
gewezen worden op onderscheidingstekens gevoerd in reclame, zoals bijvoorbeeld het (inmiddels al
weer verdwenen) wijzende vingertje van Grolsch.14 De eerste keer dat dit werd gezien, betekende dit
voor de kijker niet meer dan zo maar een gebaar, maar wanneer dat gebaar jarenlang als uitsmijter in
vele verschillende Grolsch-commercials wordt gebruikt, dan wordt een dergelijk gebaar onmiddellijk
in verband gebracht met Grolsch bier en vervult het aldus een merkfunctie.15 Met andere woorden: de
merkhouder heeft ook wel de nodige inspanningen moeten verrichten om de merkstatus te kunnen
verwerven. Tot slot lijkt het er ook op dat zich in de praktijk, als gevolg van het wegvallen van de eis
dat het publiek het onderscheidingsteken als merk opvat, zich geen onwenselijke consequenties heb-
ben voorgedaan.16
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10 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV; BIE 1992, 99 m.nt. JHS; IER 1992, 12 m.nt.
SdW; RvdW 1992, 11 (Burberrys Limited/Bossi Spa; Burberry’s II).

11 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Het begrip merk voor en na invoering van de Benelux Merken -
wet, BMMB 1994-1, p. 10-17, in het bijzonder p. 13-14. 

12 D.W.F. Verkade in zijn noot onder Burberry’s II, NJ 1992, 596.
13 J.H. Spoor in zijn noot onder Burberry’s II, BIE 1992, p. 99. 
14 J.H. Spoor in zijn noot onder Burberry’s II, BIE 1992, p. 99. 
15 Waarmee natuurlijk nog niets gezegd is over de praktische moeilijkheden die zich kunnen voor-

doen met de inschrijving van een dergelijk bewegingsmerk in verband met de eis van grafische
voorstelling; zie nr. 4.11..

16 E.A. Van Nieuwenhoven Helbach, Het begrip merk voor en na invoering van de Benelux Merken -
wet, BMMB 1994-1, pp. 10-17, in het bijzonder p. 11-13.
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4.1.7 Kunnen en mogen onderscheiden

Er is wel verdedigd17 dat er naast de eis van onderscheidend vermogen (het kunnen
onderscheiden) ook de eis van rechtmatigheid moet worden gesteld (het mogen on-
derscheiden). Doel van het aanleggen van deze dubbele toets was – kort gezegd –
hierin gelegen dat voorkomen moest worden dat er sprake zou kunnen zijn van mo-
nopolisering van tekens die voor eenieder vrij te gebruiken moeten zijn. Hoewel de
overlap met de eis van onderscheidend vermogen (ook daar al) onderkend werd,
werd het verschil in uitwerking daarin gezien dat tekens die onvoldoende onder-
scheidend vermogen hebben, dat alsnog kunnen verwerven door inburgering, ter-
wijl merken die niet zouden mogen onderscheiden, ook niet langs de weg van in-
burgering gemonopoliseerd zouden moeten kunnen worden. 

De leer dat een merk zowel moet kunnen als moet mogen onderscheiden, heeft
in de literatuur breed navolging gevonden.18

Het hierboven geschetste onderscheid kan nog steeds worden aangelegd, maar is
als zodanig niet in het systeem van de Merkenrichtlijn (of de Gemeenschaps -
merken  verordening) terug te vinden. Tekens van de categorie ‘niet mogen onder-
scheiden’ vallen thans onder tekens die voldoende onderscheidend vermogen ont-
beren. In dit verband kan worden gewezen op de arresten Chiemsee19, Doublemint20

en Post kan toor21. Deze uitspraken laten zien dat tekens die uitsluitend beschrijvend
of uitsluitend verwijzend zijn, het vereiste onderscheidend vermogen ontberen,
maar dat hetzelfde bovendien geldt voor tekens die in de toekomst beschrijvend
kunnen worden, en zelfs voor tekens die in de toekomst als uitsluitend verwijzend
zouden kunnen worden opgevat. Ook de noodzaak tot vrijhouding van beschrijven-
de en verwijzende tekens (waaronder geografische aanduidingen) wordt in deze ar-
resten benadrukt. Dat alles wordt steeds gesteld in de sleutel van het onderscheidend
vermogen. Door deze zeer ruime interpretatie en strenge toepassing van de eis van
onderscheidend vermogen (alsmede het feit dat vormmerken die de drempel van
art. 2.1(2) BVIE niet halen ook niet door inburgering voor inschrijving in aanmerking
kunnen komen22) bestaat thans geen noodzaak meer voor het stellen van de aan-
vullende eis van het ‘mogen onderscheiden’, (terwijl het aanleggen van een derge-
lijke eis ook niet past binnen het systeem van de Merkenrichtlijn of de Gemeen -
schaps  mer ken verordening). 
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17 T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigendom en
mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989,  nr. 807 e.v.

18 Vgl. bijv.: J.H. Spoor, in: Qui bene distinguit, bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden
aan S. Gerbrandy, Arnhem 1991, p. 208 e.v.; D.W.F. Verkade in zijn noot onder Burberry’s II, NJ
1992, 596; E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, Zwolle 1991, p. 76 e.v.

19 HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147-151 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee).

20 HvJEG 23 oktober 2003, C-191/01, BIE 2004, 18; IER 2004, 12 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 212
m.nt. Vos (BHIM/Wrigley; Doublemint).

21 HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER
2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

22 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat).
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Van tekens die naar hun aard niet geschikt zijn om de waren of diensten van de ene onderneming te
onderscheiden van die van andere ondernemingen, kan inschrijving geweigerd worden. Bij een even-
tuele inschrijving staan zij aan nietigverklaring bloot. Een en ander vindt zijn basis in art. 3(1)(a) MRl. 

Daar vindt men overigens een weigeringsgrond die geen aanvullende eisen m.b.t. onderscheidend
vermogen stelt buiten of boven hetgeen in art. 3(1)(b t/m h) MRl is bedoeld.23 Ook tekens die zich niet
lenen voor (deugdelijke) grafische weergave, kunnen op basis van dit artikel geweigerd en nietig ver-
klaard worden. Overigens verklaart het voorgaande ook waarom in art. 3(1)(a) MRl gesproken wordt
over ‘tekens’, terwijl in de onderdelen b t/m h gesproken wordt over merken.24

4.1.8 Individualiteit

Er is in het verleden ook wel gesproken over de eis van individualiteit van het
merk.25 Die eis geldt nog steeds, maar lost zich dogmatisch op in de vraag naar het
onderscheidend vermogen van het teken: is het in staat om de waren of diensten
van een onderneming te onderscheiden. Die tekens die te eenvoudig zijn om die
functie te vervullen (bijvoorbeeld een enkele cirkel) of juist te ingewikkeld zijn om
als zodanig te functioneren (bijvoorbeeld een tekst van duizend woorden of zeer in-
gewikkelde afbeeldingen)26 ontberen niet alleen individualiteit maar ook onder-
scheidend vermogen. Ook voor een teken dat naar de aard niet geschikt is om waren
of diensten te onderscheiden (tekens die zodanig aan verandering onderhevig zijn
dat ze niet van tevoren te definiëren zijn) geldt dat deze tekens het vereiste onder-
scheidend vermogen missen. Een en ander werd voorheen wel geduid als het ont-
breken van voldoende individualiteit.

4.1.9 Onderneming

Dan laat zich nog de vraag stellen wat moet worden begrepen onder ‘een onderne-
ming’ in art. 2 MRl, dat aangeeft dat ‘merken kunnen worden gevormd door alle te-
kens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling (…) mits deze de waren of diensten
van een onderneming kunnen onderscheiden’. Een ‘onderneming’ in deze zin (een
communautair begrip) zal waarschijnlijk ruim uitgelegd moeten worden.27 Het ligt
in de rede om ieder deelnemen aan het economisch verkeer (welke laatste term op
zichzelf ook al ruim opgevat wordt) teneinde economisch voordeel te behalen, vol-
doende te achten.28 Het lijkt niet zinvol daarbij de eis te stellen dat de (rechts) -
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23 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat).

24 Anders: IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, par. 2.1, waar dat verschil in terminologie wordt gezien als on-
derbouwing voor de stelling dat de Merkenrichtlijn (alleen) onderscheid maakt tussen tekens die
wel of niet kunnen worden opgevat als een signaal, en tekens die wel of niet kunnen onderscheiden.

25 T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigendom en
mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 793.

26 Vgl.: Rb. Amsterdam 6 februari 1992, BIE 1992, 100 m.nt. vNH (Ringers/Rosenberg; De Nacht -
wacht), m.b.t. een afbeelding van de Nachtwacht.

27 Zie in die zin ook al onder het Benelux-merkenrecht: S. Boekman, Het dienstmerk naast de han-
delsnaam, BIE 1987-8, p. 183-186.

28 Anders: Rb. Den Haag 27 november 2002, BIE 2003, 34 m.nt. JHS (Hoop voor straat- en zwerfkin-
deren/Toekomst voor kinderen; Kinderstichtingen).
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persoon een winstoogmerk nastreeft; ook verenigingen zonder winstoogmerk en
stichtingen kunnen geldige merkrechten bezitten, zo lang zij maar enige activiteit in
het economisch verkeer ontplooien.29

Instellingen of organen van de staat die zuivere overheidstaken uitoefenen lijken
(voor wat betreft die activiteiten) wel buiten het begrip ‘onderneming’ te moeten
vallen, omdat in dergelijke gevallen geen economisch voordeel beoogd wordt en niet
gehandeld wordt op een gebied waar concurrentie bestaat (hetgeen niet hoeft af te
doen aan bescherming tegen misleiding of ander onrechtmatig handelen door on-
geauthoriseerd gebruik van onderscheidingstekens van dergelijke instellingen of or-
ganen op basis van het gemene recht). 

Overigens is niet nodig dat het teken wordt gevoerd door één onderneming of dat
het teken alleen wordt gevoerd voor één product. 

Wel kan het voeren van een merk door verschillende ondernemingen of voor verschillende, tevens van
andere onderscheidingstekens voorziene waren, leiden tot verwatering van de merken, en soms zelfs
tot verlies van ieder onderscheidend vermogen.30

Tot slot zij erop gewezen dat het feit dat een teken voldoet aan de vereisten van art.
2.1 en 2.11(1)(a en d) BVIE, nog niet betekent dat daarop altijd merkrechten geves-
tigd kunnen worden. Art. 2.4 BVIE geeft een aantal gevallen waarin wel sprake is van
een merk in de definitie van de wet, maar toch geen merkrechten kunnen worden
verkregen. Zie Hoofdstuk 5. Overigens is dit onderscheid (tussen de ruime definitie
van wat een merk kan vormen, en de eisen die daar vervolgens aan moeten worden
gesteld) wel logisch te noemen, waar dit systeem voorkomt dat het merkbegrip on-
nodig wordt ingeperkt of gecompliceerd.31

4.1.10 Grafische voorstelling

Hoewel er, zoals hierboven beschreven, weinig beperkingen bestaan voor door de
wet te erkennen merkvormen, blijkt dat er in de praktijk toch een serieuze beper-
king gecreëerd wordt, door de eis van grafische voorstelling (zowel genoemd in art.
2 MRl als art. 2.1 BVIE). Met name de minder traditionele merkvormen blijven in de
praktijk buiten bescherming, doordat het niet eenvoudig is om te voldoen aan spe-
cifieke eisen die het Europese Hof van Justitie in dit verband heeft gesteld.32 Hoewel
het merk zelf niet visueel waarneembaar hoeft te zijn, moet een merk wel grafisch
weer te geven zijn, in figuren, lijnen en/of lettertekens, zo volgt uit het Sieckmann-
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29 HvJEG 9 december 2008, C-442/07, IER 2009, 25 m.n.t. ChG onder IER 2009, 26 (Verein Radetzky/
Bundesvereinigung Kameradschaft ‘Feldmarschall Radetzky’).

30 Vgl.: BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS; BIE 1998, 44 m.nt. Ste; IER 1998, 15
(Beaphar/Nederma; hartvormige gisttabletten), en zie nrs. 4.14.16, 5.1.8 en 9.7.

31 Anders: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 327-328. 
32 Zie over dit onderwerp ook: F. Fezer, Die Grafische Darstellbarkeit eines Markenformats, in: V. von

Bomhard, J. Pagenberg, D. Schennen (red.), Harmonisierung des Markenrechts, Mühlendahl-bun-
del, Keulen 2005, p. 43-52; H. Bender, Die Grafische Darstellbarkeit bei den neuen Markenformen,
in: V. von Bomhard, J. Pagenberg, D. Schennen (red.), Harmonisierung des Markenrechts,
Mühlendahl-bundel, Keulen 2005, p. 157-170.
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arrest.33 Dat is voor veel merken al een aanzienlijke hindernis (te denken valt in het
bijzonder aan geurmerken of tastmerken). 

Daar komt nog bij dat de weergave in figuren, lijnen en/of lettertekens niet alleen
de nodige duidelijkheid moet geven voor hen die het register raadplegen, maar ook
voor de merkenbureaus die tot inschrijving moeten kunnen overgaan. Het Hof van
Justitie heeft in dit verband de eis gesteld dat de grafische voorstelling duidelijk,
nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam
en objectief moet zijn.34 Deze opsomming van eisen werd vooral ingegeven door de
wens om nergens enige opening voor onduidelijkheid te laten, terwijl de opsom-
ming zelf de nodige overlappingen lijkt te bevatten. De kern van de lijst met eisen
lijkt te zijn dat de grafische weergave voldoende duurzaam moet zijn (denk aan
kleuren die kunnen verbleken), volledig moet zijn (alle elementen van het merk
moeten uit de grafische weergave zelf kenbaar zijn), begrijpelijk moet zijn (de waar-
nemer van de grafische weergave moet begrijpen wat er precies bedoeld is) en dat
de grafische weergave nauwkeurig is (en dus geen ruimte voor verschillende inter-
pretaties laat). 

In de praktijk is het mogelijk om met een beschrijving in vijftig woorden de on-
derscheidende elementen van een merk bij een merkdepot weer te geven. Op deze
manier kan (verder) tegemoet gekomen worden aan de eisen zoals door het Euro -
pese Hof van Justitie gesteld, wat met name van belang is bij het aanvragen van
merkinschrijvingen die zien op de meer frivole (of: minder traditionele) merkvor-
men. Het door het Hof van Justitie gehanteerde uitgangspunt (met name de verwij-
zing naar ‘als zodanig volledig’), lijkt er echter op te wijzen dat de grafische afbeel-
ding van het merk (op zichzelf) al aan de overige, door het Hof van Justitie gestelde
eisen, moet voldoen. 

Hoewel het Hof van Justitie een ruim merkbegrip voorstaat, en in ieder geval de
inschrijving van klankmerken expliciet mogelijk heeft geacht35, blijft er voor andere
niet-traditionele merkenvormen weinig ruimte voor inschrijving. Het is de vraag of
het HvJEG bij de toepassing van de door hem aangelegde criteria, niet te streng is ge-
weest, en/of die benadering nog wel helemaal van deze tijd is. Belangrijk aspect van
de discussie is dat merken deugdelijk ingeschreven moeten kunnen worden, en ook
deugdelijk kenbaar moeten zijn uit het register. De wijze waarop het Hof van Justitie
de eis van grafische weergave invult, lijkt echter uit te gaan van een merkenregister
op papier, terwijl Europese merkenbureaus (ook) een elektronisch register hanteren,
dat ook elektronisch voor gebruikers toegankelijk is, en waarbij deposanten in de ge-
legenheid worden gesteld hun aanvragen elektronisch te verrichten. Dergelijke elek-
tronische registers laten de mogelijkheid toe om ook andere bestanden dan alleen
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33 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-
2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann).

34 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-
2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann); HvJEG 27 november 2003,
C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield Mark/Memex; Für Elise).

35 Vgl.: HvJEG 27 november 2003, C-283/01, IER 2004/7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield Mark/Memex;
Für Elise).
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grafische bestanden op te slaan en toegankelijk te maken.36 Zo valt bijvoorbeeld ook
te denken aan het opslaan van geluiden en bewegende beelden. Het is niet ondenk-
baar dat in de toekomst langs elektronische weg ook signalen verspreid kunnen
worden die andere zintuigen in staat stellen om het merk waar te nemen. 

Voor een verruiming zal waarschijnlijk echter een wijziging van de Merken -
richtlijn nodig zijn, waarbij het woord ‘grafische’ wordt vervangen door ‘grafische of
elektronische’. Het valt niet uit te sluiten dat er langs andere weg signalen te geven
zijn die de zintuigen prikkelen, maar voorlopig lijken we met de toevoeging van
‘electronische weergave’ weer enige tijd vooruit te kunnen. 

Wanneer een teken niet voldoet aan de eisen van grafische weergave kan de in-
schrijving daarvan geweigerd worden, of een inschrijving nietig verklaard (art.
3(1)(a) MRl). 

De wijze waarop een en ander voor verschillende meer en minder traditionele
merkvormen in de praktijk uitwerkt, wordt in nr. 4.6 e.v. toegelicht. 

Voor merken die buiten de Europese Gemeenschap, maar in een land dat partij is bij het Verdrag van
Parijs, zijn ingeschreven, geldt het zgn. ‘telle quelle-beginsel’ van art. 6quinquies A lid 1 VvP. Dat
brengt mee dat regelmatig aldaar ingeschreven merken ook in de andere Unie-landen (waaronder alle
Lid-Staten) geaccepteerd moeten worden, behoudens de beperkingen van art. 6quinquies B VvP. Tot
die beperkingen behoort niet de eis dat sprake is van een grafische voorstelling (op een specifieke
wijze), zodat dit een belangrijke rol kan spelen bij niet-traditionele merken als kleurmerken, geur-
merken en klankmerken.37 Zie daarover nrs. 4.6, 4.7 en 4.8.

4.2 Merkvormen 

De verschillende gedaanten die het merk in de praktijk kan aannemen worden niet
limitatief in de wet opgesomd. Art. 2.1 BVIE noemt wel een aantal voorbeelden, te
weten: benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van
waren of van verpakking (de Merkenrichtlijn noemt als voorbeelden: woorden, met
inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of
van verpakking). Daarop laat de wet volgen dat ook alle andere voor grafische voor-
stelling vatbare tekens merken kunnen vormen, mits die in staat zijn om de waren
en diensten (van de ene onderneming) te onderscheiden (van die van andere on-
dernemingen), terwijl ook de redactie van art. 2 MRl duidelijk maakt dat de daar op-
genomen opsomming niet limitatief is. De voorbeelden die de wet noemt zijn onder
te verdelen in de categorieën woordmerken, beeldmerken en vormmerken. Tot de
woord merken behoren benamingen, letters en cijfers. Tekeningen, afdrukken en
stempels zijn voorbeelden van beeldmerken. Vormen van waren of van verpakkin-
gen van waren zijn uiteraard vormmerken. 

4.2
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36 Het BHIM brengt dit ook al in de praktijk, getuige bijvoorbeeld de aanvragen met nummers
004901658 (geluid van babygebrabbel), 004928371 (geluid van een loeiend hert) en 004983128
(geluid van slaapmuziekje), die op absolute gronden geaccepteerd werden, ondanks het feit dat
de weergave van het merk in die gevallen uitsluitend bestaat uit een sonagram en een electronisch
geluidsfragment (in mp3-formaat).

37 Zo ook: H.P. Kunz-Hallstein, Art. 6quinquies PVÜ – Grundlage einer einheitlichen Eintragungs -
praxis van Marken in der Gemeinschaft?, MarkenR 11-12/2006, p. 487 e.v.; J.J.F.H. van Cooten,
Sieckman, Libertel en Shieldmark revisited, IER 2008-1, p. 8.
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Zoals hierboven in nr. 4.1 aangegeven is het merkbegrip echter open van karakter
en kunnen daaronder vallen alle tekens die kunnen dienen om de waren en/of dien-
sten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen
(mits vatbaar voor deugdelijke grafische voorstelling). Daarbij mag niet de eis ge-
steld worden dat het merk visueel waarneembaar is. Daarmee kan het merk in de
zin van het BVIE in theorie iedere vorm aannemen die middels menselijke zintuigen
(zicht, tast, reuk, gehoor en smaak) waargenomen kan worden. Hierna zullen ver-
schillende (thans denkbare) merkvormen besproken worden, maar ook die opsom-
ming is, in verband met het voorgaande, niet limitatief van aard. 

4.2.1 Merkvorm-combinaties

Bovendien zijn zeer veel merken een combinatie van merkvormen. Veel voorko-
mende combinaties zijn die van het woord- en beeldmerk, en die van het beeldmerk
of vormmerk met kleuren. Vele andere combinaties zijn denkbaar. 

4.2.2 Complexe en samengestelde merken

In België en Luxemburg is in de literatuur en jurisprudentie wel het onderscheid ge-
maakt tussen complexe merken en samengestelde merken. Complexe merken zijn
dan die waarvan de verschillende, ook separaat te beschouwen, onderdelen zelf-
standig als merk zouden kunnen dienen (bijvoorbeeld Chrysler Path Finder voor au-
tomobielen). Samengestelde merken zijn opgebouwd uit onderdelen die alleen te-
zamen het merk vormen38 (bijvoorbeeld een gecombineerd woord/beeldmerk). In
Nederland is dat onderscheid nooit zo gehanteerd39, maar de Belgische/Luxem burg -
se benadering lijkt toch steun te krijgen van het Hof van Justitie. In de zaak Medion/
Thomson Life40 was sprake van het gebruik van een (in de hiervoor omschreven ter-
minologie) complex merk (Thomson Life), waarvan een zelfstandig onderscheidend
element deel uitmaakte (Life). Wanneer een ouder merk (Life) overeenstemt met
een zelfstandig te beschouwen element (Life) in een complex jonger merk (Thomson
Life) kan, ondanks de toevoeging van een ander (onderscheidend) element aan dat
teken (Thomson), ondanks het feit dat merk en teken in hun totaliteit beschouwd
moeten worden, en ondanks het feit dat het overeenstemmende teken (Life) niet het
dominante bestanddeel is, toch sprake zijn van verwarringsgevaar. Andersom is ook
denkbaar dat als het complexe teken (bijvoorbeeld: het woord/beeldmerk 20th
Century Fox) is ingeschreven, opgetreden kan worden tegen het gebruik van een
zelfstandig onderscheidend element daarvan, dat niet dominant is, zij het onder bij-
zondere omstandigheden. Ook bij het leerstuk van de inburgering kunnen onderde-
len van merken soms zelfstandig beschouwd, en als zelfstandig merk benaderd wor-
den. 

Hoofdstuk 4 / Het merk; wezen en vereisten 4.2.2

73

38 Zie: A. Braun en E. Cornu, Précis des Marques, Brussel 2009, p. 111-113.
39 Zie: IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, par. 2.2.
40 Vgl.: HvJEG 6 oktober 2005, C-120/04, IER 2006, 21 (Medion/Thomson; Thomson Life). 

dissertatie-04:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:25  Pagina 73



In dat verband kan verwezen worden naar het Kit Kat-arrest van het HvJEG.41 In
die zaak was jarenlang de slogan ‘Have a break …. Have a Kit Kat’ gevoerd. Nestlé
zocht inschrijving van alleen het eerste deel van de slagzin, zich beroepend op in-
burgering in verband met het gebruik van de gehele slagzin. Het Hof van Justitie oor-
deelde dat een merk onderscheidend vermogen in de zin van art. 3(3) MRl kan ver-
krijgen ten gevolge van het gebruik van het merk als deel van, of in samenhang met,
een ingeschreven merk. Daarvoor is het voldoende dat de betrokken kringen de
waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving
wordt aangevraagd, daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde on-
derneming tengevolge van dit gebruik. Een soortgelijke benadering was eerder ook
al gekozen door het Benelux-Gerechtshof in het Adidas-arrest.42 Het Benelux-
Gerechtshof oordeelde dat het, bij het beoordelen van onderdelen van samengestel-
de (complexe) merken, erop aankomt of het publiek het teken als zelfstandig merk
onderkent en opvat, en niet als een onzelfstandig deel van een combinatie. Een en
ander laat derhalve veel ruimte voor de merkenrechtelijke bescherming van onder-
delen van samengestelde (of in België en Luxemburg: complexe) merken. 

Ook kan het merk zoals gedeponeerd, door de vele elementen die daarvan deel
uitmaken, te gecompliceerd zijn om als onderscheidingsteken te functioneren. 

Daarnaast kunnen bij samengestelde merken vragen rijzen naar het normaal ge-
bruik daarvan wanneer slechts delen van het samengestelde merk gebruikt wor-
den.43 Ook kunnen vragen rijzen over het onderscheidend vermogen van het geheel
van het samengestelde merk, wanneer veel onderdelen daarvan onderscheidend
vermogen missen.44 Het kan in dit soort gevallen (om risico’s te vermijden) zinvol
zijn om verschillende elementen apart te deponeren (in plaats van als deel van een
samengesteld merk). Daarbij geldt natuurlijk wel dat die onderdelen op zichzelf vol-
doende onderscheidend moeten zijn. 

4.3 Woordmerken

Het BVIE noemt als voorbeelden van woordmerken namen, letters en cijfers (de
Merkenrichtlijn noemt woorden, namen, letters en cijfers). In de praktijk wordt
daaronder begrepen: al die merken die zich laten uitdrukken in cijfers, letters en
leestekens. Naast de meest voorkomende merkvormen, bestaande in een woord
(bijv. Gillette) kan in dit verband ook gedacht worden aan lettercombinaties (bijv.
KPN), enkele cijfers (bijv. 4711) of zelfs een enkele letter (bijv. Q45 of I46). Als het gaat

4.3

74

41 HvJEG 7 juli 2005, C-353/03, BIE 2005, p. 311-312 D.J.G. Visser, actualiteiten; BMMB 2005-4, p. 197
(Nestlé/Mars; Have a break).

42 BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6; BMMB
1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas). 

43 Vgl.: Hof Amsterdam 28 maart 1991, BIE 1992, 63; IER 1991, 34 (Biohorma/Yogawa-ku); Hof Den
Haag 4 maart 1993, BIE 1995, 42 (Khayat/Hij; Ryan Rucci/Renato Nucci).

44 Vgl.: Pres. Rb. Utrecht 19 januari 1983, BIE 1984, 68; BMMB 1983-2, p. 269 (Nutricia/Co-op;
Chocomel beeld- en kleurmerk).

45 Zie Hof Amsterdam 11 december 1986, NJ 1987, 854; BIE 1987, 63; IER 1986, 58 (Q8/Duck man;
Q/Q8).

46 Zie: GvEA 13 juni 2007, T-44/05, B9 4142 (IVG/BHIM; ‘I’).
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om een enkel cijfer, een enkele letter of een enkel leesteken zonder specifieke op-
maak, zal in de meeste gevallen inburgering nodig zijn alvorens het merk voldoen-
de onderscheidend vermogen heeft verworven om voor inschrijving in aanmerking
te komen. Andere denkbare woordmerken zijn telefoonnummers, domeinnamen en
productnummers.47

Een voorbeeld van een geografische naam die als merk bescherming kreeg is
Beursplein 5.48, 49

In de volgende alinea’s zal nader worden ingegaan op enkele specifieke woord-
merkvormen. 

4.3.1 Geslachtsnamen

Namen zijn (in het algemeen) geschikt om dienst te doen als (woord)merk. Dat geldt
ook voor geslachtsnamen, zo bepaalt art. 2.1(3) BVIE expliciet (in ruimere zin ook
art. 2 MRl, dat spreekt van ‘namen van personen’). Dit artikel ziet uitsluitend op ge-
slachtsnamen, en niet op andere namen zoals voornamen of handelsnamen (wat
niet wil zeggen dat deze andere namen niet als merk beschermd kunnen worden). 
Deze ruime mogelijkheid om geslachtsnamen als merk te voeren, sluit overigens aan
bij de lange traditie terzake in Nederland.50 In België en Luxemburg werd vòòr in-
voering van de Eenvormige Benelux Merkenwet een geslachtsnaam alleen als merk
geaccepteerd indien zij op een bijzondere wijze was vormgegeven.51

Wat betreft het gebruik van geslachtsnamen als merk, heeft het HvJEG in het
Nichols-arrest52 uitgemaakt dat bij de beoordeling van dergelijke (woord)merken
dezelfde criteria moeten worden aangelegd als bij andere merken. In het bijzonder
moet bij de beoordeling van onderscheidend vermogen niet meegewogen worden:
het aantal personen dat de betrokken achternamen voert, en aantal ondernemingen
dat de betrokken waren en/of diensten levert of in hoeverre het gebruik van fami-
lienamen courant is in de betrokken economische sector. Geslachtsnamen kunnen
dus zonder meer, zonder bijzondere voorwaarden, functioneren als merk.53

Dit laatste wordt ook benadrukt in het Elizabeth Emanuel-arrest van het Hof van
Justitie.54 Wanneer het gebruik van een geslachtsnaam zijn oorsprong vindt in de
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47 Zie bijv.: HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB
2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun).

48 Hof Amsterdam 27 juli 2000, BIE 2001, 21; IER 2000, 63 (Amsterdam Exchanges/Blue 7;
Beursplein5.nl).

49 Zie m.b.t. geografische namen nader onder 5.14.12.4.1, 6.1.4.
50 Zie bijv.: HR 3 november 1921, NJ 1922, p. 75-77 (Orenstein & Koppen/Koppel Car equipment;

Koppel); HR 29 november 1957, NJ 1958, 31; AAe 1957/1958, p. 145 m.nt. DM (Bögel/Dover;
Elkington).

51 Vgl.: A. Braun en E. Cornu, Précis des Marques, Brussel 2009, nrs. 47-49.
52 HvJEG 16 september 2004, C-404/02, IER 2005, 9; BMMB 2005-2, p. 82 (Nichols/Registrar of

Trademarks; Nichols).
53 Dit in afwijking van de (voormalige) Engelse traditie terzake. Zie daarvoor o.a.: W. Cornish, D.

Llewelyn, Intellectual Property, Londen 2003, §16-13.
54 HvJEG 30 maart 2006, C-259/04, RvdW 2006, 519 (Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf

128). 
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betrokkenheid van een specifieke persoon met die geslachtsnaam, dan wordt het
merk op zichzelf nog niet misleidend, wanneer deze persoon de onderneming ver-
laat of de onderneming met het merk aan een derde wordt overgedragen. De be-
trokken persoon kan zich dan niet verzetten tegen verder gebruik van die naam als
merk, op de grond dat sprake zou zijn van een misleidend merk in de zin van art.
3(1)(g) of art. 12(2)(b) MRl (terug te vinden in art. 2.4(b) en 2.11(e) en 2.28(1)(e)
BVIE en art. 15 TRIPs-Verdrag). Reden daarvoor is dat de nieuwe merkhouder (de
voortgezette onderneming) blijft instaan voor de kwaliteit en de kenmerken van de
gemerkte waren. Alleen als het merk op zodanige wijze gebruikt wordt dat daarmee
de suggestie wordt gewekt dat de persoon met de betrokken geslachtsnaam (nog)
aan de onderneming verbonden is, of betrokken is bij de ontwikkeling of productie
van de waren, is dat bedrieglijk en onrechtmatig, maar dan is er nog steeds geen
sprake van misleiding door gebruik van het merk sec. 

Andersom geldt dat wanneer iemand bekend is geworden onder een bepaalde
naam, dit nog niet het recht geeft om die naam als merk te voeren of als merk in te
schrijven, wanneer een ander (die niet net zo hoeft te heten) terzake oudere merk-
rechten houdt.55

4.3.1.1 Andere namen

Voor merkrechtelijke bescherming komen o.a. in aanmerking voornamen (bijv.
Katja), achternamen (bijv. PHILIPS), pseudoniemen (bijv. EMINEM), namen van be-
kende personen (bijv. PICASSO), en bijnamen (bijv. Rode Duivels).

4.3.1.2 Namen van bekende personen

Een specifiek probleem kan zich nog voordoen wanneer als merk gekozen wordt
voor de naam van een bekend persoon, waarbij de bekendheid van het aldus gede-
poneerde merk met name toe te schrijven is aan de bekendheid van de persoon met
die naam, en niet aan de bekendheid van het merk. 

Een dergelijke situatie deed zich voor in de zaak Picasso/Picaro.56 Op zichzelf zal
in die gevallen meestal wel sprake zijn van een geldig merk (de geslachtsnaam
Picasso is niet beschrijvend voor auto’s, zelfs niet als deze kunstzinnig zijn uitge-
voerd), maar de beschermingsomvang van het merk wordt mede bepaald door het
onderscheidend vermogen van het merk (een bekend merk geniet een bredere be-
scherming dan een minder bekend merk). De bekendheid van de naam die als merk
gedeponeerd is, wil echter nog niet zeggen dat ook het merk als zodanig bekendheid
geniet, en dat daaraan daarom een ruime beschermingsomvang moet worden toe-
gedicht. Een merk is bedoeld om de waren en diensten van de ene onderneming te
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55 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 11 december 1991, BIE 1993, 34; IER 1992, 8 (Hessels/Muelhens; Sabatini/
Gabriela Sabatini), het feit dat de persoonlijke goodwill van de tennis(s)ter alleen te gelde ge-
maakt kan worden door gebruik van haar naam, vormt geen geldige reden voor (merk)gebruik. Zie
ook: Rb. Utrecht 9 april 1997, BIE 1997, 77 (Katja(drop)/Katja (Schuurman)). 

56 HvJEG 12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p. 30; GRUR Int. 2006-3, p. 229-232 (Picasso
e.a./BHIM, DaimlerChrysler; Picasso/Picaro).
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onderscheiden van die van andere ondernemingen, en als het merk niet gekend
wordt in verband met waren of diensten, maar uit een geheel andere context, dan
valt minder snel aan te nemen dat een relevant verband gezien wordt tussen het in-
geroepen merk en het aangevallen teken, voor dezelfde of soortgelijke waren of
diensten. Dat kan zelfs zo ver gaan dat de bekendheid van de gedeponeerde naam
(in dit geval Picasso) zo groot is, dat bij sterke auditieve en visuele overeenstemming
(zoals in het geval van het teken Picaro) het begripsmatig verschil tussen merk en
teken zo sterk is, dat dit de auditieve en visuele overeenstemming overschaduwt (of
anders gezegd: compenseert). 

Een dergelijke benadering was al eerder te vinden in de jurisprudentie van het
Bundesgerichtshof in de zaak Bally/Ball57, waarin werd aangenomen dat het feit dat
het teken ‘Ball’ een betekenis heeft die het merk BALLY niet heeft, in de weg kan
staan aan verwarringsgevaar, ongeacht de hoge mate van visuele en auditieve over-
eenstemming tussen merk en teken.58

4.3.1.3 Recht op gebruik eigen naam

Een praktisch probleem is dat geslachtsnamen bijna altijd door meerdere personen
gevoerd worden, en vaak ook nog wel door personen actief in dezelfde economische
sector. Wanneer een dergelijke geslachtsnaam als merk gedeponeerd wordt, zou dit
tot een onwenselijke beperking kunnen leiden voor wat betreft het gebruik van ge-
slachtsnamen als geslachtsnaam. 

Teneinde dat te ondervangen voorziet art. 2.23(1)(a) BVIE (in navolging van art.
6(1)(a) MRl) er in dat het recht op het merk niet omvat het recht zich te verzetten
tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam. Dat kan
ook de handelsnaam zijn.59 Het moet in die gevallen echter wel gaan om gebruik van
de (handels)naam ter identificatie van de persoon of onderneming die de naam
voert. Tot 1996 bepaalde art. 2.2 BMW (oud) daarom ook dat de houder van een
merk zich ‘in geen geval [kan] verzetten tegen het gebruik, dat dragers van diezelf-
de naam daarvan maken enkel tot identificatie en zonder daaraan het uiterlijk van
een merk te geven’. Het valt aan te nemen dat deze regel nog steeds opgeld doet,
omdat verdergaand gebruik van de naam meer is dan alleen gebruik door die per-
soon of onderneming (van diens naam). Bovendien brengen de eerlijke gebruiken in
nijverheid en handel (waaraan gebruik van de eigen (handels)naam blijkens art. 2.23
BVIE altijd moet voldoen) mee dat het gebruik van die naam niet de indruk mag
wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de gebruiker van die naam en
de merkhouder, en dat er ook geen ongerechtvaardigd voordeel mag worden ge-
trokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dat volgt uit
het Gillette-arrest60 en het Céline-arrest.61
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57 Bundesgerichtshof 10 oktober 1991, GRUR 1992-2, p. 130-133 (Bally/Ball).
58 Zie noten nr. 6.7.3.4.
59 Vgl. HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2,

p. 82 (Anheuser Busch/Budvar; Budweiser).
60 HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513

(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes).
61 HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline).
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Niet alleen het als merk gebruiken van de eigen naam kan worden aangevallen op
basis van het merkrecht, datzelfde geldt – onder omstandigheden – voor het gebruik
van een dergelijke naam als (jongere) handelsnaam. Zie nr. 7.1.1. Dit probleem speelt
in het bijzonder bij dienstmerken, omdat het gebruik van een geslachtsnaam als
merk voor diensten zich nu eenmaal moeilijk laat onderscheiden van het gebruik
van die geslachtsnaam als handelsnaam van een onderneming waarin of waardoor
die diensten worden verricht.62

4.3.1.4 Bijzondere bescherming van geslachtsnamen

Tot slot bepaalt art. 2.1(3) BVIE dat een geslachtsnaam als merk kan dienen ‘onver-
minderd de bepalingen van het gemene recht’. Die bepaling snijdt aan twee kanten
(hoewel in de literatuur vaak slechts aandacht wordt gegeven aan één van die twee
kanten63). 

Enerzijds is het voor de bescherming van een geslachtsnaam die als onderschei-
dingsteken wordt gevoerd mogelijk de bescherming van dat gemene recht in te roe-
pen, in het bijzonder art. 6:162 BW jo. art. 10bis(3) Verdrag van Parijs. Wanneer een
derde een geslachtsnaam die als onderscheidingsteken wordt gevoerd (maar niet als
merk is gedeponeerd) gaat nabootsen op zodanige wijze dat die verwarring kan
wekken ten opzichte van de waren of diensten van zijn concurrent, dan is zulks on-
rechtmatig onder het gemene recht, onafhankelijk van de merkenrechtelijke bepa-
lingen.64

De andere kant van de bepaling is dat het onder omstandigheden onrechtmatig
kan zijn om de naam van een ander als merk te deponeren. 

Wij kennen in Nederland geen specifiek recht op de persoonsnaam.65 Voor wat
betreft België en Luxemburg ligt dat iets genuanceerder. Hoewel daar ook geen spe-
cifieke wetgeving bestaat die beschermt tegen gebruik van de persoonsnaam door
een derde, en het recht op de persoonsnaam alleen gebaseerd is op het recht en de
plicht om de naam te voeren die in het geboorteregister voorkomt, wordt in de
rechtspraak wel een bepaald (goeddeels: moreel) recht op de naam aangenomen,
die meebrengt dat een derde niet de naam van een persoon als merk kan voeren
zonder diens instemming.66 Handelen in strijd met die norm zou een (algemeen) on-
rechtmatig handelen opleveren.67
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62 Zie voor het gebruik van geslachtsnamen op het gebied van het handelsnaamrecht: S. Boekman,
De handelsnaam, Deventer 1977, serie Recht en Praktijk nr. 28, p. 96 e.v. 

63 Vgl.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 429; Gielen/Hagemans/Folmer 2005,
(T&C IE), art. 1 BMW (oud), aant. 1. 

64 Art. 2.19(1) BVIE staat hieraan ook niet in de wet, waar het een beroep op het gewone recht uisluit
voor tekens die als merk worden beschouwd in de zin van art. 2.1(1 en 2) BVIE, zonder dat mer-
ken als bedoeld in art. 2.1(3) BVIE hierdoor getroffen worden. 

65 Zie voor een pleidooi voor een verdergaande bescherming van persoonsnamen, zoals in andere
landen wel bekend: J.C.S. Pinckaers, From privacy towards a new intellectual property right in
persona, diss., Den Haag 1996.

66 Zie daarover: A. Braun en E. Cornu, Précis des Marques, Brussel 2009, nrs. 138-144; M.-A. Pérot-
Morel, L’usage du nom patromynique d’autrui à titre de marque, in: Hommage à Henri Dubois,
Parijs 1974, p. 182-196.

67 In België onder art. 1382 BW. 
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Bij dergelijk misbruik van geslachtsnamen kan (ook naar Nederlands recht) te-
ruggevallen worden op de regels van het gemene recht, in het bijzonder art. 6:162
BW. Enkele voorbeelden die zich in dit verband laten denken zijn: het deponeren
van de naam van een lid van het Koninklijk Huis, of van een (andere) bekende
Nederlander, of het deponeren van de naam van iemand jegens wie een dergelijke
handeling onrechtmatig is in verband met de rechtsverhouding die bestaat tussen
de deposant en degene wiens naam hij als merk deponeert. 

4.3.2 Seriemerken

Met seriemerken wordt gedoeld op een reeks merkinschrijvingen waarbij een be -
paald element steeds terugkomt in alle betrokken merken. Dit kan zich ook voor-
doen bij beeldmerken, bijvoorbeeld wanneer logo’s worden gevoerd waarvan één
onderdeel steeds hetzelfde is. Zo wordt soms een logo van het moederbedrijf ge -
incorporeerd in een serie merken van dochterbedrijven die alle (overigens) ver-
schillende logo’s voeren. Toch gaat het in de praktijk meestal om woordmerken.

Het seriemerk is in wezen niet een eigen merkvorm, maar een reeks van merken,
waarmee beoogd wordt een bepaald (onderscheidend) element als herkennings-
punt voor het relevante publiek te laten werken. Aldus kan ook een (verdergaande)
bescherming worden verkregen voor een bepaald merkelement door registratie en
gebruik van verschillende merken waarvan het gemeenschappelijke element deel
uitmaakt (dus vaak na inburgering).

Het enkele deponeren van een serie merken die een element gemeen hebben, is
op zich onvoldoende om met succes aan te voeren dat bescherming gegund moet
worden aan alleen het element dat de serie merken gemeen hebben, tegen gebruik
van dat element door een derde (meestal in combinatie met een andere toevoe-
ging).68 In de praktijk wordt vaak rekening gehouden met het bijzonder onderschei-
dend karakter van een (vast element uit het) seriemerk69, niet alleen voor zover het
gaat om het onderscheidend vermogen dat het gevolg is van het voeren van serie-
merken, maar ook waar het gaat om de mogelijkheid dat het publiek het voeren van
een bepaalde aanduiding zou kunnen opvatten als het gebruik van een merk dat
past in een serie van de merkhouder.70

Een wat ongelukkig voorbeeld is te vinden in het Amsterdamse McDonalds-ar-
rest71 waarbij het ging om het schoolvoorbeeld van een seriemerk, te weten de be-
kende Mc-merken van McDonalds. Hoewel het Hof onderkende dat het onderschei-
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68 In die zin ook: GvEA 23 februari 2006, T-194/03, B9 1685 (Ponte Finanziaria/BHIM en Marine
Enterprise Projects; Bainbridge), in welk geval sprake was van een serie merkinschrijvingen waar-
in het element ‘bridge’ voorkwam, maar zonder dat van al die merken ook gebruik werd gemaakt;
in stand gelaten bij arrest HvJEG 13 september 2007, C-234/06, IER 2007, 98. 

69 Vgl.: Rb. Amsterdam 12 maart 1975, BIE 1976, 61 (Ormaklima/Klima); conclusie A-G Sharpston 29
maart 2007, C-234/06, B9 3743 (Il Ponte Finanziaria/BHIM, FMG; Bainbridge); Pres. Rb. Den Haag
7 december 1994, IER 1995, 4 (Westland/Hermans; -lander/Eemlander); Hof Amsterdam 19 juli
2007, BIE 2009, 3 (Gilmar/Haaijer; Iceberg).

70 Zie bijv.: Hof Den Haag 29 oktober 1999, BIE 2001, 67 (Mexx/Keukenmaxx).
71 Hof Amsterdam 19 januari 2006, BIE 2006, 57; IER 2006, 41 (McDonalds/Schaap). Anders: Hof Den

Bosch 23 mei 1989, NJ 1990, 224; BIE 1990, 40; IER 1989, 51 (McDonald’s/McMussel).
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dend vermogen van het element ‘Mc’ door het intensieve gebruik van de seriemer-
ken is toegenomen, weigerde het een relatief zwaar gewicht toe te kennen aan het
prefix ‘Mc’ en om de aanvullende elementen in de merkinschrijvingen van McDo -
nalds buiten beschouwing te laten. 

Dit onderstreept het belang om bij het voeren van een seriemerk niet alleen de in
de serie gevoerde merken te deponeren, doch ook het gemeenschappelijk element
daarvan, sec. Teneinde niet tegen het verwijt aan te lopen dat dit merk niet normaal
gebruikt wordt (omdat het alleen gebruikt is in combinatie met andere elementen,
en daarom op een wijze waarin het onderscheidend vermogen gewijzigd is; art.
2.26(3)(a) BVIE), verdient het aanbeveling in het depot, bij de toelichting in woor-
den, aan te geven dat het een seriemerk betreft, en hoe dat in de praktijk gebruikt
wordt. Dit laatste kan ook in de afbeelding van het merk zelf tot uitdrukking worden
gebracht (bijvoorbeeld door ‘McXXX’ te deponeren, waarbij XXX vervangen kan
worden door onverschillig welk woord).

4.3.3 Slagzinnen

Slagzinnen zijn een bijzondere vorm van woordmerken.  Daarbij komt vaak de vraag
naar voren of een slagzin de onderscheidingsfunctie van een merk vervult.72 Het Hof
van Justitie heeft in de zaak ‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’73 geoordeeld dat bij de
beoordeling van het onderscheidend vermogen van slagzinnen geen andere maat-
staven moeten worden aangelegd dan wanneer andere woordmerken worden be-
oordeeld. Het Hof tekent daar echter bij aan dat een slogan door het publiek eerder
als een reclame-uiting dan als onderscheidingsteken gezien kan worden, zodat het
in de praktijk moeilijker kan zijn om onderscheidend vermogen vast te stellen dan
voor andere merken. Bij die beoordeling is het met name van belang om vast te stel-
len of de reclamefunctie danwel de merkfunctie ondergeschikt is, welke laatste si-
tuatie zich met name kan voordoen wanneer de slogan de kwaliteit van de betrok-
ken waar roemt74, of wanneer het gaat om een algemene aanprijzing.75 Het gebruik
als reclameslogan op zich staat niet in de weg aan het hebben van voldoende on-
derscheidend vermogen als merk. Het Hof benadrukt daarbij echter ook dat met
name moet worden gekeken naar inburgering (iets waarvan een als merk in te
schrijven slagzin het in de praktijk vaak moet hebben).76 Daarbij geldt dat slagzin-
nen ook kunnen inburgeren wanneer ze in combinatie met een (onderscheidend)
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72 Positief over die mogelijkheid: P.A.C.E. van der Kooij, Met slagzinnen als merken, steeds beter te
werken?, BIE 2000-6, p. 208-211.

73 HvJEG 21 oktober 2004, C-64/02, BMMB 2004-4, p. 222; GRUR Int. 2005-3, p. 224 (BHIM/Erpo;
Das Prinzip der Bequemlichkeit).

74 Vgl.: GvEA 31 maart 2004, T-216/02, GRUR-Int. 2004-7/8, p. 653-655 (Fieldturf/BHIM; looks like
grass).

75 Vgl.: GvEA 3 juli 2003, T-122/01, BMMB 2004-3, p. 168 (Best Buy/BHIM); GvEA 30 juni 2004, T-
281/02, BMMB 2004-4, p. 226 (Norma/BHIM; Mehr für Ihr Geld).

76 Zie voor wat betreft de merkenrechtelijke bescherming van slogans ook: D.T. Keeling, Clearer it
could be!, Some comments on recent European case law on slogans as distinctive marks, in: V. Von
Bomhard, J. Pagenberg, D. Schennen (red.), Harmonisierung des Markenrechts, Mühlendahl-bun-
del, Keulen 2005, p. 217-234.
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merk gebruikt worden, zodat ze uiteindelijk ook zonder toevoeging van het merk
voldoende onderscheidend vermogen hebben.77

Deze benadering door het Hof van Justitie lijkt liberaler te zijn dan die van de
Nederlandse rechtspraak78, hoewel er ook uitzonderingen te vinden zijn79; een en
ander is echter sterk casuïstisch van karakter. Juris prudentie uit België (voor zover
gepubliceerd) lijkt een ruimere bescherming te bieden.80, 81 De jurisprudentie van
het GvEA laat een wat terughoudende benadering zien.82

Aan slagzinnen wordt vaak auteursrechtelijke bescherming toegekend. Soms
biedt ook art. 6:162 BW uitkomst.83

4.3.4 Titels en namen van hoofdpersonen

Onder titels wordt in deze verstaan de naam waaronder publicaties, programma’s,
films, uitzendingen en andere, op een publiek gerichte uitingen, hetzij eenmalig (de
titel van een roman), hetzij regelmatig (een kranten- of tijdschriftartikel) verschij-
nen, in welke vorm dan ook (in druk, electronisch, via de ether etc.), en met welke
inhoud dan ook (woord, geluid, beeld, etc.). Characters zijn de (meestal fictieve) per-
soonlijkheden die in de hiervoor genoemde uitingen gestalte krijgen, zoals roman-
personages (Dik Trom, Tarzan), striphelden (Lucky Luke) en filmrollen (agent 007).
Titels en namen van dergelijke hoofdpersonen worden vaak als merk ingeschreven,
en meestal ter onderscheiding van het medium waarop of waarin de titels en char-
acters voorkomen (dus voor boeken, tijdschriften, filmwereken, CD’s, etc.).
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77 Vgl.: HvJEG 7 juli 2005, C-353/03, BIE 2005, p. 311-312 D.J.G. Visser, actualiteiten; BMMB 2005-4,
p. 197 (Nestlé/Mars; Have a break).

78 Vgl.: Hof Amsterdam 3 januari 1991, BIE 1993, 100 (Perstorp Flooring/General Motors; Don’t
worry, be happy); Pres. Rb. Utrecht 9 september 1998, IER 1998, 46 m.nt. FWG; Mediaforum 1999,
54 (Staat/Pearle: Leuker kunnen we ‘t niet maken. Wel makkelijker); Hof Amsterdam 22 mei 2003,
BIE 2004, 42 (Achmea/STA; People at Work); Hof Den Haag 19 januari 2004, BIE 2005, 31 (Haribo/
BMB; Onbegrijpelijk lekker). 

79 Zie bijv.: Hof Amsterdam 29 oktober 1987, BIE 1990, 7; IER 1988, 17 (van Leur/Rutgers; Meer dan
schilders alleen); Pres. Rb. Den Haag 26 mei 1999, BIE 1999, 113; IER 1999, 31; BMMB 2000-1, p.
33 (KPN/BEN; Ik ben BEN); Pres. Rb. Den Haag 3 juli 2001, IER 2001, 51; BMMB 2002-1, p. 34
(Passepartout/KPN; Vinden zonder zoeken). In de praktijk werden o.a. als merk beschermbaar ge-
acht: Pres. Rb. Arnhem, 24 december 1992, BIE 1993, 58 m.nt. vNH; IER 1993, 13 (Felix/Loesje,
‘Oeh, dat smaakt’); Pres. Rb. Den Haag 11 september 1998, BIE 2000, 87 m.nt. DWFV (Wegh/Astra;
2B FIT/FUN 2BE FIT). 

80 Zie bijv.: Hof van Beroep Brussel 3 februari 1986, BMMB 1987-1 p. 28 (Le Salon du Salon); Hof van
Beroep Brussel 28 juni 1985, Ing.-Cons. 1985, 396 (C’est fou).

81 Zie voor een uitgebreide vergelijking van de (beperkte hoeveelheid) rechtspraak van het Gerecht
van eerste aanleg, van het Hof van Justitie, uit de Benelux en uit Duitsland: A. Poler, comparative
analysis between the case-law of the Court of First Instance & European Court of Justice & Benelux
& German law, afstudeerscriptie juli 2006, B9 3811.

82 GvEA 11 december 2001, T-138/00, Jur. II-3739 (Erpo/BHIM; Das Prinzip der Bequemlichkeit);
GvEA 12 maart 2008, T-128/07, B9 5806 (Suez/BHIH; Delivering the essentials of life); GvEA 2 juli
2008, T-186/07, B9 6399 (Ashoka/BHIM; Dream it, do it!); GvEA 9 juli 2008, T-70/06, B9 6415
(Audi/BHIM; Vorsprung durch Technik).

83 Zie: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer 2005, onder 3.46.
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4.3.4.1 Titels van eenmalige uitgaven

Niet alle titels komen in aanmerking voor merkenrechtelijke bescherming. Titels van
afzonderlijke boeken, gedichten of andere eenmalig uitgegeven werken komen vaak
niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking (althans in ieder geval voor
zover het gaat om bescherming als merk voor drukwerken). Dat geldt ook voor an-
dere eenmalige uitgaven zoals individuele CD’s, films of CD-roms. De reden daar-
voor is gelegen in het feit dat dergelijke incidentele titels meestal niet dienen om de
waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden, maar zelf deel
uitmaken van die waar, althans dat is veelal de perceptie van het publiek.84 De titel
van een CD zegt bijvoorbeeld meer over de inhoud van die CD (die wordt aan de titel
gerelateerd), terwijl de naam van de band functioneert als herkomstaanduider. Een
andere benadering, die ook wel verdedigd wordt85, is dat de titel gezien zou moeten
worden als een onderscheidingsteken voor verhalen, muziekwerken, films etc.,
maar dat daaraan dan een beperkte beschermingsomvang moet worden gegund. 

4.3.4.2 Titels van series uitgaven

De zaak ligt anders wanneer het gaat om titels van uitgaven die meer dan eens ver-
schijnen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij titels van periodieken, kranten, radio- of te-
levisieseries, boekenseries, etc. Die hebben in de praktijk dan ook ruime bescher-
ming gevonden in het merkenrecht.86 Opgemerkt moet worden (zoals ook wel uit de
jurisprudentie blijkt) dat dergelijke titels soms een sterk verwijzend karakter heb-
ben, waardoor deze ab initio onvoldoende onderscheidend vermogen hebben. Door
het feit dat het gebruikelijk is dat titels een verwijzend karakter hebben, is het pu-
bliek gewend om dergelijk verwijzende aanduidingen al snel als herkomstaandui-
ding te zien. Als gevolg daarvan moet worden aangenomen dat dergelijke verwij-
zende tekens ook snel door inburgering voldoende onderscheidend vermogen ver-
werven. Dat beschrijvend karakter heeft sommige titels in de praktijk overigens wel
parten gespeeld.87
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84 In die zin ook: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 371; J.H. Spoor, D.W.F. Ver -
kade en D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer 2005, onder 3.46.

85 P. Reeskamp, Kuifje in merkenland, BMMB 2009-2, p. 58-65.
86 Vgl.: Pres. Rb. Leeuwarden 2 oktober 1978, BIE 1983, 109 m.nt. vNH (De Koerier/Leeuwarder

Courant); Pres. Rb. Arnhem 28 september 1983, BIE 1984, 67 (Telegraaf/Timmer en Timmer; De
Woonkrant); Pres. Rb. Haarlem 31 maart 1987, BIE 1987, 70 m.nt. DWFV (Videofilmen/De video-
filmer); Pres. Rb. Haarlem 11 december 1992, BIE 1994, 17 (Grundy/Renimex; Goede Tijden
Slechte Tijden); Pres. Rb. Amsterdam 27 januari 1994, BIE 1996, 113; IER 1994, 12 (Natuurlijk
Gezond/Reader’s Digest; Natuurlijk Gezond); Hof Amsterdam 11 augustus 1994, BIE 1995, 41 m.nt.
vNH (EVA/Arcade; Now this is …music).

87 Zie bijv.: Rb. Dordrecht 13 februari 1980, BIE 1983, 4 (Zeilsportpromotion/van Wagensveld; Surf -
sport); Pres. Rb. Haarlem 30 december 1987, BIE 1988, 54; IER 1988, 8 (Tijl/Kokke; Golf Journaal);
Pres. Rb. Haarlem 17 februari 1989, BIE 1989, 70 m.nt. vNH (Veronica/Peter’s Music Factory; rock
balads).
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4.3.4.3 Terugkerende delen van titels

Een lastiger categorie is die van titels welke gevormd worden door een steeds te-
rugkerende naam, bijvoorbeeld van een hoofdpersoon of locatie in titels van series.
Gewezen kan worden op namen als Dik Trom, Suske en Wiske en Het Bureau.
Dogmatisch bestaat er geen bezwaar tegen dat dergelijke namen ook als merk wor-
den erkend (uiteraard onder de voorwaarde dat zij de waren als afkomstig van een
bepaalde onderneming kunnen onderscheiden en merkenrechtelijke bescherming
zich ook alleen uitstrekt tot de waren waarvoor het merk onderscheidend is, in dit
geval boeken).88 De praktische consequentie daarvan is dat met een dergelijk merk-
recht publicatie van de betrokken werken wellicht verhinderd zou kunnen worden,
ook nadat het auteursrecht op die werken is verstreken (aangezien het merkenrecht
in theorie eeuwig in stand kan blijven).89 Om die reden bestaat er in de literatuur90

en in de jurisprudentie91 weerzin tegen een merkenrechtelijke bescherming van
dergelijke titels. Toch wordt een merkenrechtelijke bescherming in de praktijk wel
gegund92, en met recht. Het systeem van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschaps -
merken verordening laat geen beperking toe van het merkbegrip in verband met een
mogelijke samenloop met het auteursrecht (anders dan de specifieke beperking met
betrekking tot vormmerken). Zo lang de namen van hoofdpersonen of locaties ook
daadwerkelijk als onderscheidingsteken functioneren, staat niets in de weg aan een
erkenning van dat teken als merk. 

In de praktijk hoeft dit niet tot onwenselijke consequenties te leiden, aangezien
niet veel van dergelijke namen ook daadwerkelijk een merkfunctie zullen vervullen.
Bovendien zal niet ieder gebruik van een dergelijk merk afbreuk doen aan één of
meer van de functies van het merk, waaronder de wezenlijke herkomst (garantie) -
functie93, in welk geval zulk gebruik niet verboden kan worden. Waar dit wel het
geval is dient bedacht te worden dat bij gebruik van het merk door een ander, het
publiek een onjuiste voorstelling van zaken wordt voorgespiegeld (bijvoorbeeld dat
de onder het teken aangeboden waren of diensten eenzelfde herkomst hebben als
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88 Zo ook: P. Reeskamp, Kuifje in merkenland, BMMB 2009-2, p. 58-65. Vgl. ook het antwoord op de
Minister van Economische Zaken op vragen n.a.v. het als merk deponeren van woordmerk DIK
TROM, kenbaar uit: H. Cohen Jehoram, Dik Trom geannoteerd, NJB 1982, p. 50-52.

89 Vgl.: D.W.F. Verkade, Het werk als merk, en het merk als werk, Auteursrecht 1982-5, p. 141-144;
P.B. Hugenholtz, Over cumulatie gesproken, BIE 2000, p. 240-242.

90 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer 2005, onder 3.46; P. Reeskamp,
Kuifje in merkenland, BMMB 2009-2, p. 58-65.

91 Pres. Rb. Amsterdam 29 april 1982, Auteursrecht 1982, p. 83-84 (Vandersteen/Verkuil; Suske en
Wiske-parodieën); Rb. Den Haag 16 februari 2000, BIE 2001, 36; IER 2000, 32; BMMB 2000-3, p.
125 (Disney/Pogola); Rb. Den Haag 2 augustus 2000, IER 2000, 62; BMMB 2001-1, p. 34
(Ragdoll/Jadnanansing; Teletubbies).

92 Vgl.: Hof Amsterdam 26 juli 2001, AMI 2002, 1 m.nt. DJGV; BMMB 2001-1, p. 34 (ERB/Beukenoord
c.s.; Tarzan); Hof Amsterdam 30 januari 2003, IER 2003, 30 m.nt. EHH (Van Toor/Phanta Vison;
Bassie III); Hof Amsterdam 6 november 2003, IER 2004, 20 m.nt. MdCB; AMI 2004, 4 m.nt. RK;
BMMB 2009-2 p. 68-74 (Rowling/Byblos; Harry Potter/Tanja Grotter).

93 Vgl.: HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int.
2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec).
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eerdere van het merk voorziene waren). Voorts verdient opmerking dat natuurlijk
ook de andere merken rechtelijke eisen gesteld moeten worden, inhoudende dat het
merk voldoende onderscheidend vermogen heeft en ook daadwerkelijk als onder-
scheidingsteken gebruikt wordt (omdat het anders aan vervallenverklaring bloot-
staat). Een beperking kan bestaan daar waar cumulatie of samenloop tot doel zou
hebben het auteursrecht de facto te verlengen (zie nr. 11.1.2).

In Duitsland is deze discussie ook in het voordeel van de merkhouder beslist94,
waarbij expliciet overwogen werd dat, zolang het merk daadwerkelijk de merkfunc-
tie vervult, niets er aan in de weg staat dat geldige merkrechten worden uitgeoe-
fend, ook na het verstrijken van het auteursrecht. Een bijzondere omstandigheid
daarbij is wel dat men er in Duitsland vanuit gaat dat de merkenrechtelijke be-
scherming ook in beginsel aan de auteur (of diens nabestaanden) toekomt.95

4.3.4.4 Namen van hoofdpersonen

In de praktijk lijken zich weinig problemen voor te doen met merken die bestaan in
de naam van hoofdpersonen van series of titels van series.96 Wel lijkt de rechtspraak
te worstelen met de namen van bekende figuren waar het gaat om de exploitatie
daarvan middels merchandising-artikelen. Soms hoeft gebruik van een teken be-
staande in de naam van een dergelijke bekende hoofdpersoon niet gekwalificeerd te
worden als instandhoudend of inbreukmakend merkgebruik.97 Of er sprake is van
gebruik van de naam van de hoofdpersoon als merk, respectievelijk of ongerecht-
vaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het character als merk, is een
feitelijke kwestie. Dat kan het geval zijn, ook al is het publiek bekend met het feno-
meen merchandising, alsmede met de betrokkenheid van de oorspronkelijke schep-
pers van de characters bij merchandising activiteiten. Daar komt bij dat in dit soort
gevallen veelal de naam van de licentiegever ook uitdrukkelijk op of bij het product
wordt vermeld.98

Bij wijze van voorbeeld: een Mulan-dekbedovertrek zal door het in aanmerking
komende publiek vaak ook als een Disney-dekbedovertrek worden gekwalificeerd.
Hoewel afhankelijk van de omstandigheden van het geval, is het dus mogelijk om de
namen van characters daadwerkelijk als merk te gebruiken en te beschermen. Tot
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94 Bundesgerichtshof 23 januari 2003, GRUR 2003-5, 440 (Winnetou’s Rückkehr).
95 Vgl.: Bundesgerichtshof 15 juni 1988, GRUR 1990-3, 218 (Verschenktexte I).
96 Hof Amsterdam 26 juli 2001, AMI 2002, 1 m.nt. DJGV; BMMB 2001-1, p. 34 (ERB/Beukenoord c.s.;

Tarzan); Hof Amsterdam 6 november 2003, IER 2004, 20 m.nt. MdCB; AMI 2004, 4 m.nt. RK;
BMMB 2009-2 p. 68-74,  (Rowling/Byblos; Harry Potter/Tanja Grotter).

97 Rb. Den Haag 16 februari 2000, BIE 2001, 36; IER 2000, 32; BMMB 2000-3, p. 125 (Disney/Pogola);
Rb. Den Haag 2 augustus 2000, IER 2000, 62; BMMB 2001-1, p. 34 (Ragdoll/Jadnanansing; Tele -
tubbies).

98 Vgl. ook de noot van J.H. Spoor onder BenGH 19 december 1997 in NJ 2000, 574 (Beaphar/ Neder -
ma; hartvormige gisttabletten), waar hij betoogt dat de herkomstfunctie van het merk in beginsel
niet wordt aangetast door het enkele feit dat meerdere licentienemers onder hetzelfde merk pro-
ducten op de markt brengen, mits (ook) de naam van de rechthebbende/licentiegever op de een
of andere manier op het product wordt aangebracht. 
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slot zij nog aangetekend dat titels, wanneer zij de originaliteitsdrempel halen, ook
voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen99, en dat – wan-
neer geen sprake is van een merk – opgetreden kan worden tegen het verwarring-
wekkend gebruik van overeenstemmende titels en characters door derden op basis
van art. 6:162 BW.100

4.3.5 Rasbenamingen

Wanneer nieuwe rassen worden gekweekt, krijgen deze een naam. Art. 46(1) van de
Zaaizaad- en plantgoedwet (ZPW) bepaalt dat ‘onverminderd het recht tot het voe-
ren van een handelsnaam en een merk (…) teeltmateriaal van een ingevolge het  be-
paalde bij of krachtens deze wet in het rassenregister ingeschreven ras uitsluitend
onder de ingeschreven benaming in de handel [wordt] gebracht’. De inschrijving van
de rasnaam is geregeld in artt. 27 en 29 ZPW, en voor het in aanmerking komen van
een inschrijving (en daarmee bescherming) dient ook een naam te worden inge-
schreven. Hoewel het kwekersrecht de merkrechten dus onverlet laat, hetgeen ook
blijkt uit art. 30(1) ZPW, dat voorziet in de situatie dat het voeren van de rasbena-
ming bij rechterlijke uitspraak wordt verboden, kan een rasnaam in beginsel niet als
merk functioneren. Het is immers de soortaanduiding van het verhandelde product
(of wordt dat met de registratie; art. 25(4) ZPW), zodat het vereiste onderscheidend
vermogen ontbreekt. Teneinde conflicten met oudere merkrechten zoveel mogelijk
te voorkomen, voorziet art. 27(5) ZPW erin dat de Raad voor het Kwekersrecht de in-
schrijving van benamingen weigert wanneer die zodanig met een handelsnaam of
een merk overeenstemmen, dat uit het gebruik daarvan verwarring omtrent de aard
of de herkomst van waren is te duchten. Andersom geldt dat wanneer een jonger
merk overeenstemt met een oudere rasbenaming, geen actie uit hoofde van het BVIE
mogelijk is, maar een beroep zou moeten worden gedaan op de bescherming uit het
gemene recht (art. 6:162 BW).101

Verreweg de meeste rassen worden tegenwoordig beschermd via de Gemeen -
schapskwekersrechtverordening.102 Art. 18 van die Verordening bepaalt dat gebruik
van de rasnaam niet verhinderd mag worden, ook niet na beëindiging van het kwe-
kersrecht, mits het ook daadwerkelijk gaat om kweekproducten van het betrokken
ras. Aldus kan het merk niet misbruikt worden om na het einde van het kwekers-
recht de verhandeling praktisch te dwarsbomen. Teneinde te voorkomen dat er ras-
benamingen gekozen worden die in de praktijk onwerkbaar zijn (bijv. XC3Q/46P), en
zo naast de rasbenaming een merknaam ingang vindt, stelt art. 63 van deze

Hoofdstuk 4 / Het merk; wezen en vereisten 4.3.5

85

99 Vgl.: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer 2005, onder 3.46.
100 Vgl.: Pres. Rb. Utrecht 6 januari 1983, BIE 1983, 63 (Duinker/Print; Kijk op calorieën en joules).
101 Zie voor de verhouding tussen het Merkenrecht en het Kwekersrecht ook: Gielen-Wichers Hoeth,

Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 199-203 en 370; Ch. Gielen, Kwekersrecht, Zwolle 1983, p. 35 e.v.;
P.A.C.E. van der Kooij, Bescherming van planten via het merkenrecht?, IER 1993, p. 41-47.

102 Verordening 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht van 27 juli 1994, PbEG 1 septem-
ber 1994, L 227/1. Zie daarover E.A. van Nieuwenhoven Helbach, J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van
Nispen, Industriële Eigendom Deel 1; bescherming van technische innovatie, Deventer: Kluwer
2002, hoofdstuk VI. 
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Verordening de eis dat de rasbenaming herkenbaar en hanteerbaar is, terwijl art. 17
van de Verordening de verplichting meebrengt om bij het voor commerciële doel-
einden aanbieden van kweekproducten van een ras ook de geregistreerde rasnaam
(herkenbaar en duidelijk leesbaar) te vermelden. 

In de bescherming van rasbenamingen tegen misbruik wordt voorzien in art.
18(3) van die Verordening. Rasnamen mogen geen inbreuk maken op andere rech-
ten  van derden, waaronder ook (en met name) merkrechten te verstaan zijn,103 en
bij gebruik van rasnamen prevaleren oudere (merk)rechten van derden.104 Ook hier
geldt dat de houder van een oudere rasbenaming die wil optreden tegen een jonge-
re merkinschrijving zich – buiten het geval van het depot te kwader trouw – op het
gemene recht zal moeten beroepen, en in het geval van dreigende verwarring met
succes zal moeten kunnen beroepen. 

4.4 Beeldmerken

Eén van de veel voorkomende merkvormen is het beeldmerk. Art. 2.2(1) BVIE noemt
als voorbeelden daarvan tekeningen, afdrukken en stempels. De Merkenrichtlijn
noemt in art. 2 alleen tekeningen als voorbeeld. In de praktijk kent het begrip een
veel ruimere inhoud. Beeldmerken zijn met name bekend van logo’s, van woord-
merken gevoerd in een specifieke opmaak en van vignetten. Daarnaast zijn vele
merkvormen denkbaar die zich onder de aanduiding beeldmerken laten vangen.
Gedacht kan worden aan (delen van) etiketten, de wijze waarop een gevel is aange-
kleed, de wijze waarop een winkel is ingericht, kleding van werknemers, de lay-out
van drukwerk, het gebruik van een specifiek lettertype of de wijze waarop beeld-
elementen worden aangebracht op de producten zelf of op een verpakking. Strikt
genomen vallen hieronder ook kleurmerken en kleurcombinatiemerken, die echter
wegens hun praktisch belang en specifieke jurisprudentie hierna separaat behan-
deld worden in nr. 4.6 e.v. 

Hoewel de gangbare term voor dit soort merken ‘beeldmerken’ is, wordt ook wel
gesproken over figuurmerken. In de praktijk bestaan beeldmerken vaak uit samen-
gestelde merken, dat wil zeggen dat verschillende beeldelementen gecombineerd in
het merkdepot worden weergegeven. Soms vormen die tezamen duidelijk een een-
heid (wat het geval is in logo’s), maar in de praktijk worden ook van elkaar te schei-
den elementen gezamenlijk gedeponeerd (er wordt dan ook wel gesproken over
complexe merken; zie nr. 4.2.2 hiervoor). In dit verband kan gedacht worden aan het
uiterlijk van producten, productetiketten en gehele verpakkingen. 

In de praktijk rijst nogal eens de vraag wat er in dergelijke gevallen als onder-
scheidingsteken functioneert, niet zelden omdat slechts één of enkele onderdelen
van het samengestelde of complexe merk als onderscheidend kan worden gezien.
Hoewel het mogelijk is dat van een complex merk door het gebruik daarvan de niet-
onderscheidende onderdelen inburgeren105, en het ook denkbaar lijkt dat door het
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103 Art. 63(3)(a) Gemeenschapskwekersrechtverordening.
104 Art. 18(2) Gemeenschapskwekersrechtverordening.
105 HvJEG 7 juli 2005, C-353/03, BIE 2005, p. 311-312 D.J.G. Visser, actualiteiten; BMMB 2005-4, p. 197

(Nestlé/Mars; Have a break).
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gebruik van een onderscheidend element van het samengestelde teken (dat een do-
minante positie inneemt) inbreuk wordt gemaakt op de verworven merkrechten106,
biedt een samengesteld merk in dergelijke gevallen slechts een beperkte bescher-
ming. De reden daarvoor is dat bij de vraag of sprake is van inbreuk toch het merk
zoals ingeschreven (met alle daarbij behorende elementen) vergeleken moet wor-
den met het teken zoals gebruikt. In dergelijke gevallen kan het overweging verdie-
nen om het nagebootste element uit het samengestelde of complexe merk, separaat
als merk te deponeren, mits dit element op zichzelf (voldoende) onder scheidend is,
en mits de deposant de eerste gebruiker daarvan is.

4.4.1 Portretmerken 

Er is een tendens waarneembaar (geweest) om het portret van bekende personen als
merk te deponeren, teneinde misbruik van het portret van die personen tegen te
gaan. Ook werd in dat verband gedacht aan het exploiteren van de populariteit van
de betreffende personen door middel van merchandising-artikelen, voorzien van
een portret. Zie voor wat betreft specifieke problemen die zich voordoen bij mer-
chandising ook nr. 4.3.4 hiervoor.107

Als argument voor het hanteren van portretmerken werd wel aangevoerd dat de
portretrechten ex art. 21 Auteurswet zich niet lenen voor overdracht, licentiëring of
overgang door erfopvolging, dat het portretrecht niet kan worden ingeroepen wan-
neer look-alikes worden ingezet108 en dat het portretrecht alleen kan worden inge-
roepen wanneer men een verzilverbare populariteit heeft109. Die laatste argumenten
gaan in ieder geval niet (meer) op, gezien het zeer ruime portretbegrip dat door de
Hoge Raad en in de lagere rechtspraak wordt gehanteerd110, en na de oprekking van
het redelijk belang-begrip in het Discodanser-arrest.111

Los van het feit dat het praktisch belang van dergelijke inschrijvingen uiterst be-
perkt is, is het zeer de vraag of het merk in dit soort gevallen wel de merkfunctie ver-
vult; het portret onderscheidt immers niet waren of diensten als afkomstig van een
bepaalde onderneming, maar vertegenwoordigt de goodwilll verbonden aan de af-
gebeelde persoon, welke goodwill bestaat uit de bekendheid en populariteit van die
persoon.112 Het is nog meer de vraag wat men in de praktijk heeft aan portretmer-
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106 Vgl.: HvJEG 6 oktober 2005, C-120/04, IER 2006, 21 (Medion/Thomson; Thomson Life).
107 En: H.E. Ruijsenaars, Character Merchandising, eine rechtsvergleichende Untersuchung zum

Schutz der Vermarktung fiktiver Figuren, diss. München 1997, p. 377-550.
108 Vgl.: Pres. Rb. Amsterdam 22 december 1994, IER 1995, 12; AMI 1995, 136 m.nt. JHS (Millecam/

Escom).
109 Zie: G.J.H.M. Mom, Portretmerken, IER 1996, p. 169-175.
110 Vgl.: HR 2 mei 2003, NJ 2004, 80 m.nt. EJD (The Storms Factory/Niessen); Vzr. Rb. Breda 24 juni

2005, IER 2005, 80; BMMB 2003-2, p. 98 (Gouden Gids/Yellow Bear; Katja Schuurman).
111 HR 2 mei 1997, NJ 1997, 661 m.nt. DWFV; RvdW 1997, 117 (appellant/Bios Amsterdam; Disco-dan-

ser). Zie ook: D.E. Stols, Gebruik van portret in reclame-uiting, toestemming vereist, Bb. 1997, p.
139-141; D.E. Stols, Character merchandising, een tussenstand, IER 2000, p. 281-287.

112 In die zin ook: Pres. Rb. Amsterdam 28 december 1997, IER 1998, 13 (Catherine Keijl/Telegraaf) en
Bundesgerichtshof 24 april 2008, I ZB 21/06, kenbaar uit: B. Clark, Hooray for Hollywood? (No)
trade mark protection for Marlene Dietrich’s image, JIPLP 2009, p. 314-316.
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ken, na de arresten Arsenal/Reed en Budweiser/Budvar van het Europese Hof van
Justitie.113 Uit deze arresten blijkt immers dat de uitoefening van merkrechten is be-
perkt tot die gevallen waarin gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of
kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder de essentiële herkomst-
functie van dat merk. In het geval van portretmerken is het de vraag of een wezen-
lijke functie van het merk wordt beschermd.114 Portretmerken zijn in de praktijk met
wisselend succes ingeroepen.115

Een en ander geldt mutatis mutandis ook voor de namen van bekende personen,
zij het dat dergelijke namen in de praktijk soms ook daadwerkelijk als merk worden
gebruikt; te denken valt aan het gebruik van dergelijke namen voor mode-artikelen
en parfums. Ook een ander – meer praktisch – probleem dat bij portretmerken wel
speelt, doet zich niet voor bij woordmerken bestaande in de naam van bekende per-
sonen: er zal bij namen veel eerder sprake zijn van (volledige) overeenstemming
tussen merk en teken dan bij portretmerken, aangezien een portretmerk slechts het
gezicht in een bepaalde positie weergeeft. 

4.4.2 Charactermerken

Naast merken die bestaan in het portret van een bekende (bestaande) persoon, is het
ook mogelijk de afbeelding van een fictieve persoon, zoals bijvoorbeeld een
tekenfilm figuur, als merk aan te vragen.116 Of in een dergelijk geval sprake is van een
merk dat op zinvolle wijze gehandhaafd en in stand gehouden kan worden, hangt af
van de omstandigheden van het geval, maar is niet principieel uitgesloten. Een goed
voorbeeld van een character dat wel degelijk een merkfunctie vervult is Mickey
Mouse, dat door de Walt Disney Corporation consequent als mascotte wordt ge-
voerd, en wiens afbeelding door het in aanmerking komend publiek in verband
wordt gebracht met Walt Disney. Een belangrijk aspect daarbij is wel dat het char-
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113 HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt.
ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed); HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER
2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser). Zie ook de la-
tere arresten Opel/Autec (HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1,
p. 28; GRUR Int. 2007-5, 404-408) en Céline (HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102
m.nt. ChG; RvdW 2008, 127.

114 Zie voor wat betreft merken die betrekking hebben op overleden bekendheden kritisch: J. Phillips,
Life after Death, EIPR 1998-6, p. 201-203; G.J.H.M. Mom, Portretmerken, IER 1996-5, p. 169-175.
Zie over deze materie ook: J.C.S. Pinckaers, From privacy towards a new intellectual property right
in persona, diss., Den Haag 1996. 

115 Vgl.: Rb. Amsterdam 16 oktober 2002, BIE 2003, 29; IER 2003, 18; BMMB 2003-2, p. 98 (Verstap -
pen/ Albion), waarin een beroep op het portretmerk (zonder motivering) gehonoreerd werd; Vrz.
Rb. Utrecht 11 november 2003, IER 2004, 27; BMMB 2004-3, p. 170 (Cruijff/Tirion), geen gebruik
van een portret dat overeenstemt met het portretmerk.

116 Er kan nog gewezen worden op personages die door mensen gespeeld worden, maar los daarvan
een eigen karakter (en soms ook: uiterlijk) hebben, zoals Sinterklaas, Sjef van Oekel en agent 007.
De vragen die dit oproept zijn vooral van auteursrechtelijke (en, voor zover daarvan te onder-
scheiden: portretrechtelijke) aard en niet zozeer van merkenrechtelijke aard.
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acter zelf ook daadwerkelijk als onderscheidingsteken gevoerd wordt.117 Ook hier
geldt (vgl. nr. 4.3.4) dat (afbeeldingen van) hoofdpersonen uit verhalen een merk-
functie kunnen vervullen, ook wanneer de onder het merk verkochte verhalen uit-
sluitend verhalen zijn waarin het betreffende character figureert, en ook wanneer
naast de merkenrechtelijke bescherming een auteursrechtelijke bescherming be-
staat of bestond. De enig relevante toets is of het betreffende character het publiek
in staat stelt de waren of diensten van die van andere ondernemingen te onder-
scheiden. 

De merkenrechtelijke bescherming van characters en de merchandising van der-
gelijke characters, kent zijn eigen problematiek.118, 119 Een belangrijk aspect betreft
het verband dat gelegd wordt tussen de waren voorzien van het character en de
merkhouder. Het publiek meent niet dat van het character voorziene waren (T-
shirts, mokken, dekbedovertrekken) vervaardigd zijn door de houder van het char-
actermerk, maar legt desalniettemin een verband tussen de waren en de merkhou-
der. Het weet dat dergelijke artikelen door of tenminste met toestemming van de
merkhouder in het verkeer worden gebracht, zodat het character een commerciële
band tussen de waar en de merkhouder communiceert. Dat is een communicatie die
merkrechtelijk relevant is en bescherming verdient.120

Daarnaast kan de merkhouder contrôle uitoefenen op de kwaliteit van de waren
voorzien van het charactermerk, zodat het merk ook een kwaliteitsgarantie-functie
vervult, die eveneens merkenrechtelijke bescherming verdient.121

Problemen die hier desalniettemin kunnen spelen zijn deels feitelijk, deel juri-
disch van aard. De merkhouder doet er verstandig aan het character-merk te depo-
neren voor alle waren die mogelijkerwijs voor merchandising in aanmerking komen.
Blijft merchandising voor een deel van de waren uit gedurende vijf jaar dan staat het
merk voor die waren aan vervallenverklaring bloot. Een juridisch probleem kan zich
voordoen wanneer onder ‘de vorm van de waar’122 ook 2-dimensionale vormen ver-
staan moeten worden (zie nr. 4.5). Als dat het geval is kan de absolute weigerings-
en nietigheidsgrond, die zich laat gelden wanneer het merk een wezenlijke waarde
aan de waar geeft (zie nr. 4.5.8), hier relevant zijn. 

Hoofdstuk 4 / Het merk; wezen en vereisten 4.4.3

89

117 Zie over deze materie ook: D.E. Stols, Character merchandising, een tussenstand, IER 2000, p. 281-
287.

118 Zie daarover uitgebreid: H.E. Ruijsenaars, Characters Merchandising, eine rechtsvergleichende
Untersuchung zum Schutz der Vermarktung fiktiver Fuguren, diss., München 1997, p. 377-550,
m.n. p. 392-401 en 430-432.

119 Zie voor een betoog voor een verdergaande merkenrechtelijke bescherming van karakters: D.E.
Stols, Character merchandising, een tussenstand, IER 2000, p. 281-287. 

120 Vgl. bijv.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB
1999-3, p. 159 (BMW/Deenik); HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV; BIE
1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG (Puma/Sabel); HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265
m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed); conclusie
A-G Sharpston 18 januari 2007 bij zaak C-17/06 (Céline /Céline), B9 3280.

121 Vgl.: HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, NJ 1995, 480 m.nt. DWFV; BIE 1995, 39 (IHT/Ideal Standard);
HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt.
ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed).

122 In de zin van art. 3(1)(e) MRI, art. 2.1(2) BVIE en art. 7(1)(e) Merkenverordening.
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123 Vgl.: R. Riesebosch, Merken management, Groningen 1996, p. 87. Vgl. ook: R.J. Heyning, Het doel
heiligt de naam, IER 1995, p. 57-58. Indien geen of weinig ondersteuningsbudget beschikbaar is,
dan zal de marketeer vermoedelijk kiezen voor een beschrijvende naam, die op grond van een
herkenbare en relevante betekenis voor zijn eigen ondersteuning zorgt. 

124 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-
2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann).

125 Vgl. ook: HvJEG 25 januari 2007, C-321/03, IER 2007, 47 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28 (Dyson/
BHIM).

4.4.3 Advertising properties

Specifieke problemen doen zich nog voor bij zogenaamde ‘advertising properties’.
Daarmee worden vaste elementen aangeduid die telkens voorkomen in reclame-ui-
tingen (met name in televisie- en radiocommercials), zoals bekende personen
(George Clooney), personages (Ronald McDonald), bepaalde situaties (‘ik durf het
bijna niet te vragen…’), dieren (Page-puppy), voorwerpen (Robijntje-beertje), bewe-
gingen, muziek, etc.123 Het probleem met dergelijke advertising properties is dat
deze in veel gevallen geen vaste verschijningsvorm hebben (denk aan het optreden
van personen of dieren). Dit maakt dat het deponeren van dergelijke merken lastig
is (omdat een depot zich niet goed leent voor het vastleggen van alle verschillende
verschijningsvormen), maar bovendien is het zeer de vraag of dergelijke depots dan
voldoen aan de eisen die worden gesteld in het Sieckmann-arrest124, namelijk dat
het merk wordt weergegeven door middel van figuren, lijnen of lettertekens zodat
het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd, alsmede dat de voorstelling dui-
delijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk,
duurzaam en objectief is. Met name is het in dergelijke gevallen de vraag in hoever-
re de voorstelling duidelijk, nauwkeurig en als zodanig volledig is.125

4.5 Vormmerken

Vormmerken worden in de wet expliciet genoemd, in art. 2.1(1) BVIE (gebaseerd op
art. 2 MRl). De wet verwijst in dit verband naar de vorm van waren en naar de vorm
van de verpakking van waren. 

4.5.1 Historie

Vormmerken vinden in Nederland bescherming sinds de invoering van de Benelux
Merkenwet in 1971. Voor die tijd was wel merkenrechtelijke bescherming voor
vormmerken mogelijk in België, maar niet in Nederland. In een poging in dit gemis
te voorzien, werden in de praktijk vaak tweedimensionale afbeeldingen van de drie-
dimensionale vorm gedeponeerd, wat als nadeel had dat minder snel overeenstem-
ming tussen merk en teken kon worden aangenomen. Deze praktijk had dan ook
wisselend succes. De erkenning van het vormmerk in de BMW van 1971 deed recht
aan een in de praktijk sterk gevoelde behoefte aan merkenrechtelijke bescherming
van vormen. 
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Vormen kunnen immers uitstekend de functie van merk vervullen. Een bekend
voorbeeld is het Coca Cola-flesje, maar ook kan gedacht worden aan de gedraaide
vorm van het Wokkel-zoutje en het aapje dat hangt aan Kipling-tassen. Toch is het
vormmerk, vanwege het minder traditionele karakter ervan, steeds met de nodige
argwaan beschouwd. Dit heeft ertoe geleid dat in de BMW enkele specifieke abso-
lute uitsluitingsgronden werden opgenomen, die uitsluitend betrekking hadden op
vormmerken. Van bescherming werden uitgesloten, vormen die door de aard van de
waar worden bepaald, vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden
en vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Zie omtrent
de inhoud van deze (en vergelijkbare) uitsluitingen nr. 4.5.6 e.v. De beperkingen
voor vormmerken hebben de Europese wetgever aangesproken, en op de Benelux
beperkingen gemodelleerde uitsluitingsgronden zijn (in een iets andere redactie)
opgenomen in de Merken richtlijn en GMVo.

4.5.2 Vormmerken voor diensten

Hoewel art. 2.1 BVIE thans ook dienstmerken noemt in de definitie van tekens die
een merk kunnen vormen, ligt het voor de hand dat vormmerken naar hun aard niet
vaak als teken ter onderscheiding van diensten fungeren. De immateriële aard van
het object ter onderscheiding waarvan zij moeten dienen vormt hier immers een
hindernis. 

Wanneer echter voor de verrichting van de betrokken diensten hulpwaren on-
misbaar of bruikbaar zijn, is het mogelijk dat een bepaalde aan die hulpwaren gege-
ven karakteristieke vorm door de dienstverlener als teken ter onderscheiding van de
met die hulpwaren verrichtte diensten kan worden gebruikt en door het in aanmer-
king komend publiek als zodanig zal worden opgevat (bijvoorbeeld de vorm van een
sleutelhanger voor autoverhuurdiensten). 

Daarnaast verzet de immateriële aard van diensten zich er niet tegen dat ter on-
derscheiding van die diensten driedimensionale tekens worden gebruikt. Daarvan
kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de te onderscheiden diensten bestaan uit het
verrichten van bepaalde werkzaamheden aan voortbrengsels die, ter aanduiding dat
zij de betrokken bewerking hebben ondergaan, door de dienstverlener van een drie-
dimensionaal teken worden voorzien. Voorts is het mogelijk dat in het kader van de
reclame voor de te verrichten diensten gebruik gemaakt wordt van een driedimen-
sionaal teken, bijvoorbeeld in de vorm van promotie-artikelen. 

4.5.3 Driedimensionale en tweedimensionale vormen

Er is discussie over de vraag of onder vormmerken ook tweedimensionale vormen
moeten worden begrepen, danwel dat dit begrip beperkt is tot driedimensionale
vormen.126 Dit is met name van belang voor de vraag of de absolute uitsluitings-
gronden van art. 2.1(2) BVIE toegepast moeten worden op tweedimensionale vor-
men. 
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126 Vgl. hierover o.a.: Stöbele/Hacker, Markengesetz, München 2003, p. 66-70.
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Onder de oude Benelux Merkenwet was (uiteindelijk) duidelijk dat onder vorm-
merken alleen de driedimensionale vormen begrepen werden; dat werd door het
Benelux-Gerechtshof uitgemaakt in het Burberry’s II-arrest.127 Het begrip vormmerk
is echter, met de Merkenrichtlijn, een op Europees niveau geharmoniseerd begrip
geworden. In de notulen van de Raadsvergadering waarin de Richtlijn werd vastge-
steld, komt bij art. 2 het volgende ‘statement’ voor: ‘The Council and the Com mission
consider that the word ‘shape’ is also intended to cover the three dimensional form of
goods’.128 Aangezien wordt gesproken over vormen die ook de driedimensionale vor-
men behelzen, kan daaruit worden afgeleid dat men tevens het oog heeft gehad op
tweedimensionale vormen. De definitie van de vormmerk wordt door de Cancella -
tion Division van het BHIM ook op die wijze uitgelegd.129

In de Benelux-literatuur wordt vaak, zonder op deze omstandigheden in te gaan,
aangenomen dat het Burberry’s II-arrest nog steeds geldend recht is.130 Hoe het be-
grip vormmerk begrepen moet worden, blijft vooralsnog onduidelijk, ook omdat aan
de ‘statements’ zoals hiervoor vermeld, geen juridische betekenis kan worden toe-
gekend wanneer de tekst van de Richtlijn zelf geen informatie op dit punt bevat131,
die daar inderdaad niet in voorkomt. Of de absolute uitsluitingsgronden van art.
3(1)(e) Mrl ook van toepassing zijn op tweedimensionale vormen, is derhalve een
vraag die nog niet is beantwoord, en welke beantwoord zou moeten worden door
het Europese Hof van Justitie. 

Voor de toepassing van de genoemde uitsluitingsgronden op tweedimensionale
merken is overigens wel wat te zeggen. Ook tweedimensionale merken kunnen im-
mers bestaan uit vormen die door de aard van de waar worden bepaald. Te denken
valt bijvoorbeeld aan een rechthoek als vorm voor een etiket. Ook kan een tweedi-
mensionale vorm zo esthetisch aantrekkelijk zijn, dat deze de wezenlijke waarde
aan de waar geeft. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het motief voor een gordijnstof.
Ook is niet ondenkbaar dat een tweedimensionale vorm noodzakelijk is voor het
verkrijgen van een technisch effect, bijvoorbeeld een postervorm met randen die zo
gevormd zijn dat de poster na eenmaal opgeplakt te zijn, moeilijk verwijderd kan
worden, of waardoor de poster op een speciale plek kan worden opgehangen. 
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127 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV; BIE 1992, 99; IER 1992, 12 (Burberry’s/Bossi;
Burberry’s II).

128 Ook kenbaar uit: Ch. Gielen, European Trademark Legislation, The Statements, EIPR 1996, p. 87;
DOC 9142/88 OJ OHIM 5/96, 613.

129 BHIM Nietigheidsafdeling 19 september 2000, zaaknr. C-00835728/1, gepubliceerd op http://
oami.europa.eu/ (L’Oréal/Beiersdorf).

130 Vgl. bijv.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 402-406; Kort begrip van het in-
tellectuele eigendomsrecht, Ch. Gielen (red.), Deventer 2007, nr. 278; IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW,
par. 5.1. Wel gesignaleerd in: T. Cohen Jehoram, The shape which gives substantial value to the
goods, Benelux law becomes European Law, but to what extent?, in: Allied and in Friendship, Liber
Amicorum T. Schaper, Deventer 2002, p. 56-57; F.M. Bus, Vormen die de wezenlijke waarde van
het waar beïnvloeden; een hanteerbare uitzondering?, BMMB 2002-4, p. 174-181.

131 HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005/23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82
(Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).
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4.5.4 Zichtbaarheid van de vorm

Een andere vraag die zich met betrekking tot vormmerken voordoet, is of het pu-
bliek in staat moet zijn om de vorm als geheel waar te nemen, of dat het voldoende
is dat het publiek vanuit verschillende posities steeds verschillende delen van het
vormmerk kan aanschouwen (hetgeen uiteraard slechts relevant is wanneer het
vormmerk vanuit verschillende gezichtspunten verschillende onderscheidende ken-
merken vertoont). Een driedimensionale vorm is per definitie nooit van alle kanten
tegelijk te bekijken, zodat het stellen van een dergelijke eis te ver gaat.132 Voor -
waarde hierbij is wel dat, wanneer verschillende zijden van het vormmerk verschil-
lende onderscheidende kenmerken tonen, het publiek in staat moet zijn om al die
kenmerken waar te nemen bij het bekijken van de driedimensionale vorm van ver-
schillende kanten. 

4.5.5 Vormmerken in het register en in de praktijk

Voor wat betreft vormmerken zal uit het depot duidelijk moeten blijken in welke
constellatie de vorm geclaimd wordt, hetgeen met name van belang is als de be-
trokken vorm onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Het is niet mogelijk om de
vorm van een onderdeel in enkele verschillende constellaties af te beelden, met als
bedoeling de vorm in iedere constellatie te dekken.133

Het onderscheidend vermogen zoals dat vereist is bij vormmerken wordt enigs-
zins anders beoordeeld dan bij woord- of beeldmerken. Zie nr. 4.14.18.

Vormmerken komen in vele verschillende gedaantes voor. Zo kan bijvoorbeeld
gewezen worden op het Levi’s lipje dat aan een spijkerbroekzak genaaid is.134 Ook de
combinatie van stiksels en opgezette stukken op een spijkerbroek werd als een gel-
dig vormmerk gekwalificeerd.135 De vorm van bepaalde gekleurde strepen in een
tandpasta kan een geldig vormmerk zijn136, of het uiterlijk van Tijgernootjes.137

Wat vanwege het driedimensionale effect wellicht als vormmerk gekwalificeerd
moet worden, ook al is de drager daarvan tweedimen sionaal, is het als hologram uit-
gevoerde merk. Dergelijke merken worden ook genoemd in het Verdrag inzake het
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132 Vgl. ook: Hof Amsterdam 25 november 2004, B9 1461 (Benetton/G-Star), kenbaar uit: HR 8 sep-
tember 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006/83; BMMB 2006-4, p. 171-173. 

133 Vgl. conclusie A-G Léger 14 september 2006 bij zaak C-321/03 (Dyson/BHIM), B9 2610; HvJEG 25
januari 2007, C-321/03, IER 2007, 47 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28 (Dyson/BHIM).

134 Zie: Rb. Amsterdam 11 juli 1984, BIE 1986, 11 (Levi’s/C&A), lipmerk door exclusief langdurig en
constant gebruik ingeburgerd; Rb. Amsterdam 16 februari 1994, IER 1994, 10 (Gapstar/Levi’s); Rb.
van Koophandel Brussel 25 februari 1994, BIE 1996, 96 (Levi’s/Bouvy); HR 15 december 1995, NJ
1996, 522 m.nt. DWFV; BIE 1996, 118 (Levi’s/Bacofa); Hof van Beroep Brussel 23 december 1999,
IRDI 2000, p. 48.

135 Vgl. ook: Hof Amsterdam 25 november 2004, B9 1461 (Benetton/G-Star), kenbaar uit: HR 8 sep-
tember 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006, 83; BMMB 2006-4, p. 171-173.

136 Hof Den Haag 29 juni 2000, BIE 2002, 17 m.nt. Ste; (Beecham/Procter & Gamble; Tandpasta met
kleurstrepen).

137 Vzr. Rb. Rotterdam 9 november 2006, IER 2007, 26 (Duyvis/Dutch Nut Group; Tijgernootjes).
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Merkenrecht.138 Art. 2(1)(b) van dat verdrag beoogt een teken dat van meerdere kan-
ten beschouwd kan worden, als merk te beschermen. In verband met de aard van de
drager, die tweedimensionaal is, kan het aanbeveling verdienen om het merk – bin-
nen de daarvoor beschikbare ruimte – in twee dimensionale afbeeldingen te depo-
neren, waarbij de verschillende verschijnings vormen in het depot tot uitdrukking
worden gebracht. Op die manier zal eerder sprake zijn van overeenstemming tussen
merk en teken. 

4.5.6 Absolute uitsluitingsgronden met betrekking tot vormmerken

4.5.6.1 Oorsprong en ratio

Art. 2.1(2) BVIE, gebaseerd op art. 3(1)(e) MRl, noemt een drietal tekens die niet als
merk worden beschouwd. Het gaat om tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm
die door de aard van de waar wordt bepaald, tekens die uitsluitend bestaan uit een
vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft en tekens die uitsluitend bestaan
uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 

Deze uit de Richtlijn overgenomen absolute uitsluitingsgronden, vinden hun oor-
sprong in de oude Benelux-wetgeving, waarin deze een iets andere redactie had-
den139, maar waaraan dezelfde ratio ten grondslag lag. Het Gemeenschappelijk
Commentaar bij de BMW verwees, en de toelichting bij art. 2.1 BVIE verwijst nog
immer, naar de mogelijke samenloop met auteursrechtelijke, modellenrechtelijke en
octrooirechtelijke beschermingsregimes (zij het dat wordt aangegeven dat voor toe-
passing van de laatste uitsluitingsgrond niet vereist is dat het om een octrooieerba-
re uitvinding gaat). Deze gedachte – het zoveel mogelijk voorkomen van samenloop
van verschillende beschermingsregimes – werd en wordt expliciet gemaakt waar
het gaat om een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Die achtergrond
werd ook benadrukt door het Benelux-Gerechtshof in het Adidas-arrest.140

Voor wat betreft de uitzonderingen ‘de vorm die door de aard van de waar wordt
bepaald’ en ‘vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen’
overwoog het Benelux-Gerechtshof eerder dat deze beperkingen bedoeld waren ‘om
te voorkomen dat door een onbeperkte merkenrechtelijke bescherming van alle te-
kens die kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden aan
de vrijheid voor de industrie en handel op het stuk der vormgeving van waren en
derzelver verpakking op onaanvaardbare wijze te kort zou worden gedaan’.141
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138 Trb. 1995, 255.
139 Art. 1 van het oude BMW sprak van vormen die door de aard van de waar worden bepaald, vor-

men die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden en vormen die een uitkomst op het ge-
bied van de nijverheid opleveren.

140 BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6; BMMB
1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas).

141 Vgl.: BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 m.nt. LWH onder NJ 1978, 416; BIE 1977, 59 (Centrafarm/
Beecham; Capsule); BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 m.nt. LWH; BIE 1977, 60 (Ahrendt/Lee -
ferink; Camping Gaz).
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De benadering uit het Adidas-arrest werd voor wat betreft de wezenlijke waarde
van de waar verlaten in het Burberry’s I-arrest.142 In dat arrest oordeelde het Bene -
lux-Gerechtshof dat de ratio achter alle absolute uitsluitings gronden gelegen was in
de wens om concurrenten de nodige vrijheid te geven, en niet om het merkenrecht
af te bakenen van andere intellectuele eigendomsrechten. Het verbaast dan ook niet
dat het Benelux-Gerechtshof in het Burberry’s II-arrest oordeelde dat voor de toe-
passing van de absolute uitsluitingsgronden niet noodzakelijk of vereist is dat daad-
werkelijk bescherming wordt genoten onder één van de andere intellectuele eigen-
domsrechten.143 Dit denken in termen van ongewenste monopolies en de noodzaak
om vormen vrij te houden voor concurrenten, is ook in lijn met de benadering van
het Europese Hof van Justitie.144 Het hebben van ongewenste monopolies kan desal-
niettemin niet helemaal los gezien worden van de verschillen tussen het merken-
recht en andere beschermingsregimes zoals het auteursrecht, het modellenrecht en
het octrooirecht. In het bijzonder speelt daarbij een rol dat het merkenrecht een mo-
nopolie verleent dat in theorie tot in de eeuwigheid kan worden gehandhaafd, ter-
wijl de andere beschermingsregimes een tijdelijke bescherming bieden (zij het dat
die soms ook zeer lang kan zijn, zoals met name onder het auteursrecht). 

4.5.6.2 Belang Benelux-achtergrond

Hoewel formeel gesproken alleen het Europese Hof van Justitie een bindende uit-
spraak kan doen over interpretatie van de absolute uitsluitingsgronden van art.
2.1(2) BVIE, lijkt het erop dat de op dit punt in de Benelux ontwikkelde rechtspraak
hierover tot nu toe goed stand heeft kunnen houden, en, gezien de historische basis
van de Merkenrichtlijn op dit punt, nog steeds als indicatief kan gelden. 145, 146 Voor
wat betreft dit teruggrijpen op de Benelux-jurisprudentie zijn twee (mogelijke) uit-
zonderingen te onderkennen. 

4.5.6.3 Tweedimensionale vormen en verpakkingen

Hierboven (nr. 4.5.3) werd al gewezen op de onduidelijkheid die nog bestaat over de
vraag of ook tweedimensionale vormen kunnen vallen onder de absolute uit -
sluitings  gronden. Daarnaast is er discussie mogelijk over de vraag in hoeverre de
vorm van de verpakking onder de uitsluitingsgronden kan vallen. 
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142 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt. LWH; BIE 1989, 90 m.nt. Ste; IER 1989, 30; BMMB 1989-
2, p. 34 (Superconfex/Burberry’s; Burberry’s I).

143 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV; BIE 1992, 99; IER 1992, 12 (Burberry’s/Bossi;
Burberry’s II).

144 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG; (Philips/Remington; Philishave-appa-
raat), ov. 78-80. 

145 B. Strowel, Benelux, A guide to the validity of three dimensional trade marks in Europe, EIPR 1995-
3, p. 154-162.

146 Zie voor een bespreking van de merkenrechtelijke bescherming van vormen in Benelux-jurispru-
dentie o.a.: H. Struik, Merk in vorm, bescherming van driedimensionale tekens als merk, BMMB
1998-2, p. 19-28.

dissertatie-04:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:25  Pagina 95



Onder de BMW vermeldde het Gemeenschappelijk Commentaar uitdrukkelijk
dat, voor wat betreft de wezenlijke waarde van de waar, de tekst van de wet slechts
doelde op het product zelf en niet op de verpakking. Hoewel deze toelichting slechts
op één van de drie uitsluitingsgronden betrekking had, werd algemeen aangenomen
dat ook de andere uitsluitingsgronden uitsluitend betrekking konden hebben op de
vorm van de waar zelf. 

In de notulen van de Raadsvergadering waarin de Merken richtlijn werd vastge-
steld147, werd opgenomen dat de ‘shape of goods includes the shape of packaging’.
De betekenis van deze ‘statement’ is onduidelijk, nu het Hof van Justitie heeft aan-
gegeven dat aan die statements geen juridische betekenis kan worden toegekend,
voor zover de inhoud daarvan niet kenbaar is uit de tekst van de Richtlijn.148 Een
aanwijzing is in de Richtlijn niet te vinden. In ieder geval is wel duidelijk dat de ver-
pakking van waren die zelf vormloos zijn, gelijk gesteld moet worden met de vorm
van de waren zelf, waar het gaat om toepassing van de drie absolute uitsluitings-
gronden. In het Henkel-arrest149 oordeelde het Hof van Justitie dat de vorm van de
verpakking met de vorm van de waren moet worden gelijkgesteld150, wanneer het
gaat om waren die, om met de aard van de waren verband houdende redenen, ver-
pakt verkocht worden. Daarbij verwijst 

het Hof naar vormloze waren als poeders, gassen en vloeistoffen. Het Hof van
Justitie merkte daarbij op dat waren die een intrinsieke vorm hebben in die zin, dat
deze vorm noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de kenmerken van de waar en het niet
nodig is om de waar een bepaalde vorm te geven om deze in de handel te kunnen
brengen, er in beginsel geen voldoende nauw verband tussen verpakking en waar
bestaat, zodat in die gevallen de verpakking niet met de vorm van de waar kan wor-
den gelijkgesteld.151 Hieruit valt af te leiden dat verpakkingen alleen kunnen vallen
onder de drie absolute uitsluitingsgronden wanneer het verpakte product geen in-
trinsieke (eigen vaste) vorm heeft.

Een dergelijke benadering valt te billijken, waar in andere gevallen de absolute
uitsluitingsgronden niet vaak van toepassing zullen zijn. De verpakking van niet-
vormloze waar zal niet snel de wezenlijke waarde geven aan de verpakte waar. Ook
zullen verpakkingsmaterialen niet vaak noodzakelijk zijn om een technische uit-
komst te verkrijgen, behalve bijvoorbeeld wanneer de verpakking gebruikt moet
worden in combinatie met het verpakte product, in welk geval de verpakking dan
eerder als de verkochte waar, dan als de verpakking daarvan gekwalificeerd zal moe-
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147 Ook kenbaar uit: Ch. Gielen, European Trademark Legislation, The Statements, EIPR 1996-2, p. 87;
DOC 9142/88 OJ OHIM 5/96, 613.

148 HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p.
82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).

149 HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2, p. 113 (Henkel); Rechtspraak Intellectuele
Eigendom, P.G.F.A. Geerts, P.A.C.E. van der Kooij, A.A. Quaedvlieg (red.), Den Haag 2005, p. 448 e.v.

150 Overigens geeft het Hof aan dat (onder de geschetste voorwaarden) de vorm van de verpakking
‘gelijk te stellen is met de vorm van de waar’, niet dat de verpakking (in die gevallen) ‘de vorm van
de waar is’.

151 HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2, p. 113 (Henkel), ov. 32. Het Hof noemt als voor-
beeld spijkers.
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ten worden. Ook valt te denken aan verpakkingen die de waar beschermen tegen in-
vloeden van buitenaf, maar in dergelijke gevallen zal de vorm van de verpakking
vaak onderscheidend vermogen ontberen. Wel denkbaar is dat de verpakking door
de aard van de waar wordt bepaald. Denk aan een vioolkist, die meestal de contou-
ren van een viool volgt. In dergelijke gevallen zal echter vrijwel altijd sprake zijn van
een teken dat onvoldoende onderscheidend vermogen heeft (zie nr. 4.5.7).

Voor wat betreft de toepassing van de uitsluitingsgronden worden grafische
voorstellingen van de vormen door het Hof van Justitie gelijk gesteld met vormmer-
ken in eigenlijke zin.152

4.5.6.4 Absolute karakter van uitsluitingsgronden

In het hierboven genoemde Henkel-arrest153 oordeelde het Hof van Justitie ook dat
de absolute uitsluitingsgronden van art. 3(1)(e) MRl, oftewel van art. 2.1(2) BVIE, on-
derzocht moeten worden alvorens een onderzoek wordt gedaan naar het onder-
scheidend vermogen van de betreffende tekens. Zie voor wat betreft het onder-
scheidend vermogen van vormmerken nr. 4.14.18.

Wanneer zich één of meer van de uitsluitingsgronden van art. 2.1(2) BVIE voor-
doet, betekent dit dat het merk geweigerd dient te worden, danwel aan nietigver-
klaring blootstaat. Dat geldt ongeacht het onderscheidend vermogen van het vorm-
merk, en kan ook niet overwonnen worden door inburgering. Aldus oordeelde het
Hof van Justitie expliciet in het Philips/Remington-arrest.154 Zulks was al vaste recht-
spraak in de Benelux.155 De reden hiervoor is dat de betreffende uitsluitingsgronden
als doel hebben om een specifiek monopolie te voorkomen, en dit geldt ongeacht de
onderscheidende kracht van de betreffende tekens.156 De vraag of één van de abso-
lute uitsluitingsgronden zich voordoet, is dan ook te beoordelen naar het tijdstip van
depot, aangezien een eventuele latere inburgering niet kan afdoen aan het oordeel
terzake.157

De specifieke uitsluitingsgronden van art. 2.1(2) BVIE zijn wél te overwinnen
door de betreffende merken te combineren met andere vorm-, beeld- en/of kleur-
elementen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat alleen die vormen worden
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152 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG; (Philips/Remington; Philishave-appa-
raat).

153 HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2, p. 113 (Henkel); Rechtspraak Intellectuele
Eigendom, P.G.F.A. Geerts, P.A.C.E. van der Kooij, A.A. Quaedvlieg (red.), Den Haag 2005, p. 448 e.v.

154 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG; (Philips/Remington; Philishave-appa-
raat), ov. 75.

155 BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6; BMMB
1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas).

156 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt. LWH; BIE 1989, 90 m.nt. Ste; IER 1989, 30; BMMB 1989-
2, p. 34 (Superconfex/Burberry’s; Burberry’s I).

157 HR 8 september 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006, 83; BMMB 2006-4, p. 171-173
(Benetton/G-star); HvJEG 20 september 2007, C-371/06, IER 2007, 99 (Benetton/G-star).
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uitgezonderd, die uitsluitend bestaan uit een vorm die voldoet aan één van de drie
voorwaarden. Vormen voorzien van aanvullende onderscheidende elementen, be-
staan niet uitsluitend uit een dergelijke vorm.158 De uitsluitingsgronden zijn niet te
overwinnen door inburgering.159

Vanzelfsprekend zullen die toegevoegde elementen dan op zichzelf wel voldoen-
de onderscheidend vermogen moeten hebben, en kan de merkenrechtelijke be -
scherming zich niet uitstrekken tot die vormelementen welke geraakt worden door
één of meer van de drie genoemde uitsluitingsgronden.

4.5.6.5 Verhouding tot Verdrag van Parijs

Tot slot rijst nog de vraag hoe om te gaan met vormmerken afkomstig uit Unielanden
die niet zijn aangesloten bij de Europese Gemeenschap, en welke vormmerken niet
voldoen aan de eisen gesteld in art. 2.1(2) BVIE. 

Volgens het zogenaamde ‘telle quelle’-beginsel van art. 6quinquies Verdrag van
Parijs moeten dergelijke merken ingeschreven worden in de nationale registers van
andere Unielanden, waaronder het register van de Benelux, behoudens enkele limi-
tatief opgesomde uitzonderingen. De enige uitzondering uit het Verdrag van Parijs
die in aanmerking zou komen is die van strijd met de openbare orde. Gotzen160 is van
mening dat de absolute uitsluitingsgronden voor vormmerken inderdaad de open-
bare orde raken.161 Toch ligt een dergelijke benadering niet onmiddellijk voor de
hand. Wanneer gekeken wordt naar hetgeen het Verdrag van Parijs bedoelt met de
openbare orde, lijkt dat daar zwaardere eisen gesteld worden, nu als voorbeeld mis-
leiding van het publiek wordt gegeven. Bovendien geeft art. 6quinquies B(3) van het
Verdrag van Parijs nog aan dat het ‘niet overeenkomen met enige bepaling van de
wetgeving op de merken’ niet als strijd met de openbare orde is te kwalificeren. Het
is de vraag of de rechtspolitieke keuze om ongewenste merkenrechtelijke monopo-
lies met wetgeving te bestrijden, moet gelden als een onderwerp dat de openbare
orde raakt of als een bepaling van wetgeving op de merken. Wanneer van die laat-
ste benadering uitgegaan zou worden, zou dit de deur openzetten voor buitenland-
se vormmerken die zouden vallen onder de absolute uitsluitingsgronden van art.
1.2(2) BVIE. 

Zou die consequentie aanvaard worden, dan is wellicht toch soelaas te vinden in
het feit dat de omvang van de merkenrechtelijke bescherming niet door het Verdrag
van Parijs wordt voorgeschreven, en dus in de bedoelde gevallen bescherming zou
kunnen worden onthouden, bijvoorbeeld op basis van de ‘rule of reason’-uitzonde-
ring zoals geformuleerd door het Hof van Justitie in het Arsenal/Reed-arrest.162 Kort
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158 In die zin ook: BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 m.nt. LWH onder NJ 1978, 416; BIE 1977, 59
(Centrafarm/Beecham; capsule).

159 HR 8 september 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006, 83; BMMB 2006-4, p. 171-173
(Benetton/G-star).

160 M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, Zwolle 1969, nr. 13. 
161 Onderschreven in: T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II

Industriële Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 824.
162 HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt.

ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed). Zie over de uitzondering nader nr. 7.7 e.v.
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gezegd houdt die door het Hof van Justitie geformuleerde uitzondering in, dat merk-
rechten alleen uitgeoefend kunnen worden teneinde de functies van het merk te be-
schermen, en dat is niet het geval bij het monopoliseren van vormen die volledig be-
paald worden door de aard van de waar, vormen die wezenlijke waarde aan de waar
geven of vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

4.5.7 Vormen die door de aard van de waar worden bepaald 

Van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten de vorm(merk)en die uitslui-
tend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald (art. 2.1(2)
BVIE, gebaseerd op art. 3(1)(e)(i) MRl, met een gelijkluidend pendant in art.
7(1)(e)(i) GMVo). De toelichting bij art. 2.1(2) BVIE vermeldt (net als het Gemeen -
schappelijk Commentaar bij de BMW dat deed) dat men in de industrie of handel
geen beperking kan opleggen aan het gebruik van een vorm, die voor het vervaardi-
gen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.163 Voorbeelden van
vormen die door de aard van de waar worden bepaald zijn een rechthoek voor een
schilderijlijst, een oor en een tuit aan een theepot of de langwerpige cilindervorm
voor een dwarsfluit. Dergelijke vormen zouden (indien onderscheidend) een mono-
polie op de soort waar zelf kunnen gaan vormen. Zoals de hiervoor gegeven voor-
beelden al illustreren, is het moeilijk denkbaar dat een vormmerk dat door deze uit-
zonderingsbepaling wordt geraakt, wel voldoende onderscheidend vermogen heeft.
Toch is deze uitsluitingsbepaling in de praktijk wel toegepast.164

Zie voor wat betreft de eisen gesteld aan het onderscheidend vermogen van
vormmerken nr. 4.14.18. 

Deze absolute uitsluitingsgrond staat niet in de weg aan het deponeren en in-
schrijven van vormen die wel door de aard van de waar worden bepaald, maar waar-
aan aanvullende (wel) onderscheidende elementen zijn toegevoegd. Een dergelijke
merkinschrijving strekt zich dan vanzelfsprekend alleen uit tot die toegevoegde, on-
derscheidende elementen.

4.5.8 Vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven

Art. 2.1(2) BVIE (dat inhoudelijk overeenstemt met art. 3(1)(e)(iii) MRl en art.
7(1)(e)(iii) GMVo) noemt als uitzondering dat niet als merk worden beschouwd te-
kens die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar
geeft. De toelichting die het BVIE daarbij geeft (en welke is overgenomen uit het
Gemeenschappelijk Commentaar bij de BMW) benadrukt dat deze uitzondering een
zekere mate van beperking beoogt op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop
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163 Een voorbeeld van een vormmerk dat nietig werd verklaard omdat de vorm door de aard van de
waar werd bepaald is te vinden in: Hof Arnhem 8 juli 1997, IER 1997, 47 (Remco Toys/Otto Simon;
Meccano). 

164 Vgl.: Hof Den Bosch 13 september 1988, BIE 1989, 48; IER 1989, 151 (Kijlstra/Zoontjens; Dreen -
tegel); Hof Arnhem 8 juli 1997, IER 1997, 47 (Remco Toys/Otto Simon; Meccano). Anders oordeelt
over drainagetegels: Hof Leeuwarden, kenbaar uit: HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 m.nt. ChG;
BMMB 1996-2, p. 14 en BMMB 1996-3, p. 14 (Zoontjens/Kijlstra; Dreentegel).
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van de merkenrechtelijke bescherming en bescherming die voortvloeit uit het au-
teursrecht of uit het tekeningen- en modellenrecht. Deze benadering moet als ach-
terhaald worden beschouwd (zie nr. 4.5.6.1), en aan de bescherming onder andere
regimes komt geen zelfstandige betekenis toe. 

4.5.8.1 Voorbeelden

De toelichting erkent dat de vormgeving van een product altijd wel enige aantrek-
kelijkheidswaarde zal toevoegen, maar bevat niet langer de tekst die wel in het
Gemeenschappelijk Commentaar voorkwam, en waarin werd toegelicht welke bete-
kenis aan die aantrekkelijkheidswaarde toekomt. Dat Gemeen schappelijk Commen -
taar gaf aan dat wanneer die door de vorm toegevoegde aantrekkelijkheidswaarde
groot is, de vorm niet voor bescherming als merk in aanmerking zou komen. Daarbij
werd het voorbeeld gegeven van een kristallen servies, omdat de waarde daarvan
niet zozeer gelegen is in de gebruikte grondstof maar in de schoonheid van de vorm
daarvan. Anderzijds gaf het Gemeenschappelijk Commentaar aan dat in de levens -
middelen industrie veel met vormen wordt gewerkt, die echter geen wezenlijke in-
vloed hebben op de intrinsieke waarde van de waar. Daar voegde het Gemeen -
schappelijk Commentaar nog aan toe dat deze uitzondering uitsluitend zag op de
vormen van de waren zelf, en niet op de vormen van de verpakkingen van waren.
Dat laatste is nu anders voor wat betreft de verpakking van vormloze waren.165 De
uitsluitingsgrond kan ook op verpakkingen zien, wanneer het gaat om een merk
voor verpakkingsmaterialen. 

In literatuur en jurisprudentie is veel geworsteld met de vraag wanneer nu spra-
ke is van een wezenlijke waarde die door de vorm aan de waar wordt gegeven. In het
Adidas-arrest166 gaf het Benelux-Gerechtshof aan dat wanneer de vorm in belangrij-
ke mate de marktwaarde van de waar bepaalt, de uitzondering opgaat, en wanneer
dat niet het geval is de uitzondering geen toepassing vindt.167

4.5.8.2 Welke waar? Welke waarde?

De volgende vraag is dan wat in dit verband moet worden beschouwd als ‘de waar’
waar waarde aan wordt gegeven. Het Gemeenschappelijk Commentaar bij de BMW
sprak in dit verband over de intrinsieke waarde van de waar, zodat aldus gekeken
moet worden naar de waarde van het product waar het in het concrete geval om
gaat. Hoewel deze toelichting niet langer voorkomt bij het BVIE, en inmiddels spra-
ke is van Europese harmonisatie op dit punt, is er – mede gezien de Benelux-histo-
rie van het leerstuk – geen aanleiding om aan te nemen dat aan dit begrip thans een
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165 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2, p. 113 (Henkel); Rechtspraak Intellectuele
eigendom, P.G.F.A. Geerts, P.A.C.E. van der Kooij, A.A. Quaedvlieg (red.), Den Haag 2005, p. 448 e.v.

166 BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6; BMMB
1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas).

167 Dit werd ook aangenomen in het arrest: HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. LWH; BIE 1985,
9 (Bahlsens/Smiths; Wokkels).
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andere invulling moet worden gegeven. Er is desondanks wel verdedigd dat een ver-
gelijking zou moeten worden gemaakt met de soort waren in het algemeen, en aldus
beoordeeld moet worden of het product binnen de betreffende categorie producten
een hogere waarde vertegen woordigt als gevolg van de vorm (in plaats van te kijken
naar de waarde van het product in het concrete geval).168 Die benadering lijkt on-
juist. Het gaat om de vormgeving van de waar in kwestie; als die vorm in belangrij-
ke mate de waarde van het concrete product bepaalt, zou die geraakt moeten wor-
den door de uitsluitingsgrond. Immers: die waarde zal in het concrete geval beoor-
deeld moeten worden. Beoordeling van vormgevingen van producten in een bepaal-
de productcategorie, doet geen recht aan de wens om bepaalde specifieke vormen
voor concurrenten vrij te houden (en het doel is niet, dat alle vormgevingen voor een
bepaalde productgroep vrij blijven).169

Als een product in intrinsieke waarde niet onderdoet voor anders gevormde
waren van dezelfde aard, dan kan zeer wel (en zal veelal) de vorm van de waren tot
gevolg hebben, dat de voorkeur van gegadigden naar waren van de bedoelde aard,
uitgaat naar de waar met de aantrekkelijker vorm, die aldus een hogere marktwaar-
de heeft. In zoverre beïnvloedt dan de vorm de marktwaarde en verhoogt zij deze,
maar die hogere marktwaarde is dan niet noodzakelijkerwijs gelegen in de beteke-
nis, welke die vorm voor de aard van de waar heeft.170 Het betekent (nog) niet dat de
toegevoegde waarde ook een wezenlijke waarde is. Chocola wordt in de eerste
plaats, en vooral gekocht omdat het lekker is. De vorm is meestal bijzaak171, waar-
door die vorm dan niet een wezenlijke waarde aan de waar geeft.  Bovendien zal in
dergelijke gevallen de hogere waarde gebaseerd kunnen zijn op de aantrekkelijkheid
van die vorm als onderscheidingsteken voor die waar.172 Het Wokkels zoutje heeft
door zijn vorm een hogere marktwaarde, maar smaakt er niet beter om, zodat de ho-
gere waarde niet gelegen is in de intrinsieke waarde van de waar, maar in de vorm
als (bekend) onderscheidingsteken voor een zoutje. 

Het Benelux-Gerechtshof bevestigde in het Burberry’s I-arrest173 de rechtspraak
zoals die ook al was ontwikkeld door de Hoge Raad in het Wokkels-arrest.174 Die ar-
resten bepalen dat de waarde die valt toe te schrijven aan de bekendheid van het
merk, niet moet worden meegewogen bij het meten van de wezenlijke waarde die
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168 Zie voor een overzicht van de discussie op dit punt: F. Bus, Vormen die de wezenlijke waarde van
de waar beïnvloeden, een hanteerbare uitzondering?, BMMB 2002-4, p. 174-181.

169 Voor een dergelijke wijze van bepaling van de waarde van de waar wordt, op andere gronden, ook
gekozen door: F. Bus, Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, een hanteerba-
re uitzondering?, BMMB 2002-4, p. 174-181, in het bijzonder p. 178.

170 Vgl. BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6;
BMMB 1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas).

171 Hoewel ook dat onder omstandigheden weer anders kan liggen. Te denken valt aan de chocolade
paashazen, die niet altijd van de hoogste kwaliteit chocola vervaardigd worden.

172 In die zin ook: HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. LWH; BIE 1985, 9 (Bahlsens/Smiths;
Wokkels); HR 21 april 1989, NJ 1989, 835; IER 1989, 31 (Smiths/Red Mill; Bacony borrelzoutjes).

173 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt. LWH; BIE 1989, 90 m.nt. Ste; IER 1989, 30; BMMB 1989-
2, p. 34 (Superconfex/Burberry’s; Burberry’s I).

174 HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. LWH; BIE 1985, 9 (Bahlsens/Smiths; Wokkels).
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de vorm aan de waar geeft. Het is de vraag in hoeverre deze leer nog opgeld kan
doen.

In verband met het feit dat de absolute uitsluitingsgronden van art. 3(1)(e) MRl
niet door inburgering overwonnen kunnen worden175, is ook van belang te beoorde-
len of voorheen de vorm een wezenlijke waarde aan de waar gaf.176 De uitsluitings-
grond mag zich immers ook niet voordoen vóór het verwerven van bekendheid van
de vorm als onderscheidingsteken. In dat geval geldt: eens door de absolute uitslui-
ting geraakt, is altijd door die uitsluiting geraakt. Datzelfde geldt voor andere abso-
lute uitsluitingsgronden. 

4.5.8.3 Praktijk

In de praktijk blijkt het toch vaak lastig om de juiste waar in de beoordeling te be-
trekken, en om de juiste waarde te wegen. Het is van belang bij beantwoording van
de vraag of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet de fout te maken
om daar niet-gerelateerde elementen in de prijsvorming bij te betrekken.

Van een onjuiste benadering is bijvoorbeeld sprake wanneer wordt meegewogen:
de bekendheid van het merk, de wens van het publiek om ‘het echte product’ te
kopen (waarvoor men meer geld over heeft), het kwaliteitsimago van het product,
de functionaliteit van het product (hetgeen uiteraard voor toepasselijkheid van een
andere uitsluitingsgrond van belang kan zijn) of het feit dat de nabootsing een stuk
goedkoper is (hetgeen nagenoeg altijd het geval zal zijn).177

In de praktijk blijkt in het geval van levensmiddelen nagenoeg altijd aangenomen
te worden dat de vorm daarvan niet een wezenlijke waarde geeft, een enkele uit-
zondering daargelaten.178 De uitsluitingsgrond wordt wèl toegepast bij de vormge-
ving van producten die (nagenoeg) alleen vanwege hun vormgeving worden ge-
kocht, zoals vazen, serviezen, beeldhouwwerken en modeaccessoires. Het beeld is
wisselend bij gebruiks voorwerpen die een fraai design hebben gekregen.179 Helaas
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175 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat),
ov. 75.

176 HvJEG 20 september 2007, C-371/06, IER 2007, 99 (Benetton/G-star).
177 Zie in die zin kritisch over het vonnis: Rb. Den Haag 4 oktober 2000, BIE 2001, 78; IER 2000, 67;

BMMB 2001-1, p. 34 (Stokke/Jakotrade; Tripp Trapp-stoel): F. Bus, Vormen die de wezenlijke waar-
de van de waar beïnvloeden, een hanteerbare uitzondering?, BMMB 2002-4, p. 174-181.

178 Vgl.: HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. LWH; BIE 1985, 9 (Bahlsens/Smiths; Wokkels); HR
21 april 1989, NJ 1989, 835; IER 1989, 31 (Smiths/Red Mill; Bacony borrelzoutjes); Hof Arnhem 15
november 1994, IER 1995, 13 m.nt. SdW (Nederma/Beaphar; Hartvormige gisttabletten); Hof Den
Haag 4 juni 1998, IER 1998, 32 (Campina/Unilever; IJstaart). Een andersluidende uitspraak met be-
trekking tot fraai gevormd chocoladestrooisel voor banketbakkers is te vinden in: Hof Den Bosch
19 oktober 1999, IER 2000, 3 (Luijckx/ECC; Chocolade strooisel).

179 Vgl. bijv.: Hof Amsterdam 13 september 2001, BIE 2002, 80 (Mag Instruments/Buzaglo; Maglite),
de fraaie vormgeving van de zaklamp maakt nog niet dat ze voornamelijk uit esthetische overwe-
gingen wordt aangeschaft, dus wordt de marktwaarde niet in belangrijke mate bepaald door de
vorm; kritisch besproken door: F. Bus, Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloe-
den; een hanteerbare uitzondering?, BMMB 2002-4, p. 174-181. Anders: Rb. Den Haag 4 oktober
2000, BIE 2001, 78; IER 2000, 67; BMMB 2001-1, p. 34 (Stokke/Jakotrade; Tripp Trapp-stoel).
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ontbreekt nog richtinggevende jurisprudentie op dit punt uit Luxemburg of Alican -
te. Dat houdt mede verband met het feit dat het BHIM weinig gebruik maakt van de
weigeringsgrond van art. 7(1)(e)(i) GMVo; wanneer deze weigeringsgrond wordt ge-
noemd, is dat meestal subsidiair, na een primaire weigering op basis van het ont-
breken van voldoende onderscheidend vermogen.180

4.5.9 Vormen noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen 

Van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten tekens die uitsluitend bestaan
uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zo be-
paalt art. 2.1(2) BVIE (gebaseerd op art. 3(1)(e)(ii) MRl, welke een gelijkluidend pen-
dant heeft in art. 7(1)(e)(ii) GMVo). De toelichting bij dit artikel vermeldt dat het be-
grip ‘technische uitkomst’ ruimer is dan het begrip uitvinding in de zin van de
Rijksoctrooiwet. Het is niet voldoende om de niet-octrooieerbaarheid van de tech-
nische uitkomst vast te stellen om aan de toepassing van deze uitsluitingsgrond te
ontkomen. 

De toelichting geeft voorts aan dat de achtergrond van deze beperking is, te voor-
komen dat de eeuwigdurende bescherming van het merkenrecht wordt ingezet voor
de bescherming van vormen die beschermd kunnen worden door andere, wel in tijd
beperkte, intellectuele eigendomsrechten. Zoals hierboven in nr. 4.5.6.1 aangegeven,
moet deze uitsluitingsgrond echter vooral gezien worden in het licht van het alge-
meen belang, dat wordt voorkomen dat, als gevolg van de bescherming van het mer-
kenrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossin-
gen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in
de waren van concurrenten zoekt. Deze uitsluitingsgrond wil aldus vermijden dat
het merkenrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een
waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die ma-
nier eraan in de weg zou komen te staan, dat concurrenten ongestoord in concur-
rentie met de merkhouder, waren kunnen aanbieden waarin die technische oploss-
ingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.181

4.5.9.1 Apparaatgerichte leer vs. resultaatgerichte leer

De kern van de toepassingscriteria die gehanteerd moeten worden bij beoordeling
van deze uitsluitingsgrond, is te vinden in het Philips/Remington-arrest.182 Het Hof
van Justitie geeft aan dat de uitsluitingsgrond aldus moet worden uitgelegd dat een
teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling
niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functio-
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180 Vgl. bijv.: BHIM KvB 22 april 2007, R-1162/2006-4 (Interstuhl Büromöbel), te vinden via de BHIM
website.

181 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat).

182 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat),
ov. 84.
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nele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te
schrijven. Het Hof geeft daarbij aan dat het bewijs, dat nog andere vormen bestaan
waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, niet in de weg staat
aan toepassing van deze uitsluitingsgrond. In de Benelux-jurisprudentie werd eer-
der aangenomen dat het bestaan van alternatieve vormen die eenzelfde technisch
effect sorteren, wel in de weg staat aan toepassing van deze uitsluitingsgrond.183

Aldus heeft het Hof van Justitie gekozen voor wat wel wordt aangeduid als de ‘ap-
paraatgerichte leer’ (het onderzoek naar de vraag of de vorm zelf een technisch ef-
fect sorteert), in plaats van voor de ‘resultaatgerichte leer’ (waaronder relevant is of
het nodig is om die ene specifieke vorm te kiezen om het technisch resultaat te be-
reiken).184, 185 Dit betekent dus een verruiming van het aantal vormen dat door de
uitzon derings bepaling wordt geraakt.186 De resultaatgerichte leer werd eerder ver-
dedigd door Verkade187 en Struik188 en werd bestreden onder andere door Gielen en
Wichers Hoeth189 en Strowel.190, 191, 192
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183 Vgl.: HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 m.nt. ChG; BMMB 1996-3, p. 14 (Zoontjens/Kijlstra; Dreen -
tegel); Rb. Den Haag 19 juni 1996, IER 1996, 32 (Dow Chemical/TOPA; S-vormig vulmateriaal); Hof
Den Haag 2 oktober 1997, BIE 1999, 60 (TOPA/The Dow Chemical; S-vormig vulmateriaal); Rb. van
Koophandel Brussel 8 juni 1998, Ing.-Cons. 1998, p. 330-340 (Resilux/Johnson Controls; vorm PET-
fles).

184 Deze terminologie is afkomstig uit het proefschrift van: A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op tech-
niek, diss., Zwolle 1987, p. 31 e.v.

185 Zie voor wat betreft de resultaatgerichte leer, ook: T. Van Innes, Les signes distinctifs, Brussel 1997,
p. 200 e.v., waar wordt aangegeven dat misbruik van merkrechten met name ook al voorkomen
wordt door de beperkingen van art. 6 MRI (art. 13A(6) BMW (oud)), welke benadering door het
Hof van Justitie expliciet is verworpen in het Libertel-arrest van 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004,
50 m.nt. AAQ; BMMB 2003-4, p. 218.

186 Vgl. over deze materie ook: A.A. Quaedvlieg in zijn noot onder Philips/Remington, BIE 2003, 89;
M. Heerma van Voss, Vormmerken en Techniek, voor en na Philips/Remington, BMMB 2002-4, p.
182-187; IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, par. 5.3. En zie voorts: Pres. Rb. Haarlem 3 augustus 1990, BIE
1991, 90; IER 1990, 58 (Sony/Impag; My first Sony); Pres. Rb. Den Haag 4 februari 1992, BIE 1995,
74; IER 1992, 28 (Debeil/De Burg; slaolie-flessen); Pres. Rb. Den Haag, 20 november 1996, BIE
1997, 22 (Tabo Inex/Cornelis; crematie-ovens); Pres. Rb. Rotterdam 8 januari 1998, BIE 2002, 60
(Benckiser/Bos; vaatwasmachinetabletten); Vrz. Utrecht 1 april 2004, BIE 2005, 3; IER 2004, 28;
NJF 2004, 372 (Leng d’or/Frito Lay; puntmuts vormige zoutjes). In dezelfde zin: Hof van Beroep
Luik 30 juni 1993, BIE 1996, 84 (Lego/ Byggis), nietigheid van de Lego vormmerken aannemelijk
gezien het technisch effect daarvan.

187 D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van producten, Deventer 1985, nr. 130. 
188 H. Struik, Merk in vorm, Bescherming van driedimensionale tekens als merk, BMMB 1998-1, p. 19-

26.
189 Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 422 e.v.
190 B. Strowel, Benelux, A guide to the validity of three dimensional trade marks in Europe, EIPR 1995-

3, p. 154-162.
191 Zie voor een meer genuanceerd, maar niet uitgewerkt oordeel: F. Gotzen (red.), Algemene proble-

men van merkenrecht, Brussel 1994, p. 31.
192 Overigens zal in het modellenrecht wel de resultaatgerichte leer gevolgd moeten worden, omdat

anders veel van het praktisch belang van modelrechtelijke bescherming weg zou vallen. Vgl.
reeds: E.A. van Nieuwenhoven Helbach, ‘Technische’ modellen, BIE 1986, p. 203-208. Zie voorts
het nog te verschijnen deel 3 van Industriële Eigendom.
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Hiermee is niet gezegd dat de aanwezigheid van alternatieven met een andere vormgeving geheel
zonder belang is. Wanneer het mogelijk is om een hele reeks alternatieve (ook niet door technische
overwegingen tot stand gekomen) vormen te tonen waarmee hetzelfde technische effect kan worden
bereikt, dan is dit toch een sterke aanwijzing dat de gekozen vormgeving niet aan de technische uit-
komst is toe te schrijven. Dit laat zich illustreren aan de hand van de vormgeving van autogrilles. Het
tonen van tientallen wezenlijk verschillende grille-ontwerpen, die alle het technisch effect gemeen
hebben dat de grille lucht doorlaat ten behoeve van de koeling van de motor, levert een sterke aan-
wijzing op dat wezenlijke kenmerken van die ontwerpen niet uitsluitend aan de technische uitkomst
zijn toe te schrijven. Hoewel het bestaan van alternatieve vormgevingen die hetzelfde technisch effect
bereiken niet doorslaggevend is bij de vraag of de vorm buiten het bereik van de uitzonderingsbepa-
ling valt, kan het in de praktijk langs de hierboven geschetste weg toch een rol blijven spelen.

4.5.9.2 Wezenlijke functionele kenmerken

De door het Hof van Justitie geformuleerde criteria geven aanleiding tot enkele op-
merkingen. Ten eerste is het van belang te bezien wat begrepen moet worden onder
‘de wezenlijke functionele kenmerken’. Het woord ‘functionele’ lijkt hier overbodig
te zijn, althans dubbelop, nu een en ander (functionaliteit) al verdisconteerd is in de
zinsnede ‘uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven’.193 Mede in het
licht van de tekst van de Merkenrichtlijn, en het door het Hof van Justitie omschre-
ven doel van de uitsluitingsgrond, lijkt het erop dat het Hof van Justitie hier met
name het oog heeft op de wezenlijke onderscheidende kenmerken van de vorm van
een waar (hetgeen ook in overeenstemming zou zijn met overweging 79 van het
Philips/Remington-arrest, waarin uitsluitend gerefereerd wordt aan ‘de wezenlijke
kenmerken [die] beantwoorden aan een technische functie’). Een en ander houdt
dan in dat wanneer de onderscheidende elementen van een vorm een technisch ef-
fect sorteren, de uitzondering toepassing vindt. 

De uitzondering vindt echter geen toepassing wanneer het teken ook nog andere
onderscheidende elementen in zich draagt, die niets met het technisch effect van
doen hebben, en waardoor het teken dus niet uitsluitend bestaat in de vorm van de
waar die noodzakelijk is voor het bereiken van een technische uitkomst.194 Een en
ander laat uiteraard onverlet dat in een dergelijk geval nog wel moet worden beoor-
deeld of de niet-functionele aspecten van de vorm voldoende onderscheidend ver-
mogen hebben om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Voorts zal, wanneer de vorm aldus voldoende onderscheidend vermogen heeft,
de beschermingsomvang die aan het vormmerk kan worden ontleend, zich niet uit -
strekken tot die elementen van de vorm die wel uitsluitend zijn toe te schrijven aan
de technische uitkomst.
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193 In die zin ook: A.A. Quaedvlieg in zijn noot onder het Davidoff/Gofkid-arrest, BIE 2003, 81. Anders:
J.H. Spoor in zijn noot onder het Philips/Remington-arrest, NJ 2003, 481; IEC, J.H. Spoor, art. 1
BMW, par. 5.3, waarin wordt betoogd dat toevoeging van het woord ‘functionele’ door het Hof een
indicatie is dat als het onderscheidende karakter van een vorm tenminste voor een deel ligt in as-
pecten van functionele aard, de vorm ongeschikt is als merk, ook als zij tevens onderscheidende
niet-functionele aspecten bevat. Die conclusie gaat in zijn algemeenheid te ver, waar het Hof van
Justitie spreekt over ‘wezenlijke functionele kenmerken’, zodat het funcitonele aspect van die
kenmerken tenminste wezenlijk, of overheersend moet zijn.

194 Anders: IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, par. 5.3.
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4.5.9.3 Uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven

De door het Hof van Justitie aangelegde criteria noemen het woord ‘uitsluitend’
tweemaal, namelijk ook daar waar het gaat om vormen die uitsluitend aan de tech-
nische uitkomst zijn toe te schrijven. Hierbij valt te bedenken dat alle vormen van
waren, en van verpakkingen van vormloze waren, wel enige functie zullen vervul-
len, al was het maar om de waren te kunnen omvatten, om deze neer te zetten of op
te hangen. In dergelijke gevallen is echter geen sprake van een vorm die uitsluitend
aan de technische uitkomst is toe te schrijven. Het is derhalve ook mogelijk dat vor-
men tevens een andere functie hebben dan uitsluitend een technische, bijvoorbeeld
waar die vorm is ingegeven door overwegingen van vormgeving (design). Een voor-
beeld van een dergelijke vorm die een technische functie vervult maar niet uitslui-
tend is gekozen vanwege die functie, is de vorm van de grille van een auto.195 De
(vorm van de) grille heeft natuurlijk een functie, namelijk het toelaten van lucht ter
koeling van de motor van de auto, maar de specifieke vorm van de grille wordt niet
alleen gekozen vanwege die ventilatiefunctie, maar ook vanwege het esthetisch ef-
fect dat die grille oplevert, alsmede het herkenningsteken dat die vormt.196, 197

Ook wanneer de functionele aspecten van de vorm niet ‘wezenlijk’ zijn in de zin
dat zij het onderscheidend vermogen van het merk bepalen, vindt de uitsluitings-
grond geen toepassing. 

Overigens maakt het feit dat de vorm zelf het resultaat is van een technisch (mis-
schien zelfs wel geoctrooieerd) procédé, nog niet dat de vorm onder deze uitzon -
derings bepaling valt, aangezien deze alleen toepassing vindt wanneer de vorm zelf
een technische uitkomst oplevert.198

4.5.9.4 De uitsluitingsgrond in de praktijk

Al met al zijn er dus vele omstandigheden die in de weg kunnen staan aan toepas-
sing van de uitsluitingsgrond zoals omschreven in art. 3(1)(e)(ii) MRl. Daarbij valt
nog op te merken dat het Hof van Justitie verlangt dat ‘wordt aangetoond’ dat we-
zenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst
zijn toe te schrijven, hetgeen aldus een zware stel- en onderbouwingsplicht lijkt te
leggen op het nationale merkenbureau of het BHIM, wanneer deze de inschrijving
op deze grond willen weigeren, danwel op degene die een ingeschreven merk op
basis van deze uitsluitingsgrond nietig wil laten verklaren. Het is dan ook de vraag
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195 Vgl.: GvEA 6 maart 2003, T-128/01, BMMB 2004-1, p. 41; ETMR 2003-11, p. 1050 (Daimler Chrysler/
BHIM; Jeep grill).

196 In gelijke zin ook: J. Troussel, P. Vandenbroecke, Is European Community trademark law getting in
good shape?, The Trademark Reporter 2003, p. 1066-1096.

197 Een meer restrictieve lezing wordt voorgestaan door: J.H. Spoor in zijn noot onder het Philips/
Remington-arrest, NJ 2003, 481.

198 Vgl.: Hof Den Bosch 3 januari 1978, NJ 1978, 555 (Trouw/Jonker; hondenbrokjes); Hof Den Bosch
12 december 1978, BIE 1982, 14 (Caron/Carps; verpakt knoopgaren); Hof Amsterdam 17 juni 1982,
BIE 1985, 9 (Bahlsens/Smiths; Wokkels), in cassatie in stand gelaten. 
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of het zich in de praktijk vaak zal voordoen dat er sprake is van een ongeldig vorm-
merk, op deze grond.199

De praktijk laat zien dat de jurisprudentie met betrekking tot deze uitsluitings-
grond niet alleen casuïstisch van aard is, maar ook voor wat betreft de wetstoepas-
sing weinig consistentie vertoont.200 Zo is in het verleden ten onrechte ook wel be-
lang toegekend aan het feit dat hetzelfde technische effect met alternatieve vormen
bereikt kan worden, werden uitsluitingsgronden met elkaar verward en werd ten
onrechte buiten beschouwing gelaten dat bepaalde vormen niet uitsluitend toe te
schrijven zijn aan het daarmee bereikte technisch effect. Er zijn terzake eenvoudig
tegenstrijdige beslissingen te vinden.201

4.6 Kleur(en)merken

Kleuren worden overal veelvuldig gebruikt, met name ook op producten en in recla-
me. Hoewel veel van dat gebruik kan worden gekwalifcieerd als versiering, zijn kleu-
ren juist ook bij uitstek signaalgevers, zowel voor wat betreft enkele kleuren als
kleurcombinaties. Er kan in dit verband gedacht worden aan de kleuren van tenues
van sportploegen, kleuren gebruikt om bepaalde soorten producten aan te duiden
(geel voor chloorproducten, rood voor pure chocolade, wit voor light-producten) of
om eigenschappen te communiceren (rood als kleur om warm water aan te duiden,
als kleur om een energie-aspect van een waar aan te duiden of als stopsignaal). Die
signaalfunctie maakt kleuren al snel tot teken in de zin van art. 2.1 BVIE (zie nr. 4.1
e.v.). Wanneer die tekens daarnaast voldoende onderscheidend vermogen hebben,
of hebben verworven, kunnen zij ook zonder meer een volwaardige merkfunctie
vervullen. Dat is in de praktijk in veel gevallen ook zo (denk bijvoorbeeld aan het
rood/geel van Shell, het KPN-groen of het blauw van de Camping Gaz containers).
Kleuren spelen daarnaast vaak ook een onderscheidende rol als element van een sa-
mengesteld teken, zoals de kleuren op een specifieke vorm of als onderdeel van een
etiket. Zie nr. 4.6.3.

In de Benelux is al tientallen jaren geleden geaccepteerd dat een kleurencombinatie of zelfs een en-
kele kleur, een geldig merk kan zijn, zulks met het oog op de open definitie van het merkbegrip in de
Benelux Merkenwet (thans het BVIE) en de onderscheidings functie die kleuren in de praktijk vervul-
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199 Zie: F.W. Grosheide in zijn noot onder het Philips/Remington-arrest, IER 2002, 42, waar hij deze
vraag ontkennend beantwoordt.

200 Zie voor een overzicht van de jurisprudentie terzake: IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, par. 5.1.
201 Vgl. bijv.: Hof Den Bosch 13 september 1988, BIE 1989, 48; IER 1989, 151 (Kijlstra/Zoontjes), drai-

nagetegel levert een uitkomst op op het gebied van de nijverheid; Hof Leeuwarden, kenbaar uit
HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 m.nt. ChG; BMMB 1996-3, p. 14 (Zoontjens/Kijlstra; Dreentegel),
drainagetegel valt niet onder de uitzonderingsbepaling omdat de vorm niet onontbeerlijk is voor
de technische hoedanigheden van de tegels); Rb. van Koophandel Namen 4 september 1995, IRDI
1997, p. 64 m.nt. P. Maeyaert, het Lego-steentje biedt geen specifieke uitkomst op het gebied van
de nijverheid omdat ook andere vormen dezelfde functie kunnen vervullen; GvEA 12 november
2008, T-270/06, IEPT 20081112 (Lego Juris/BHIM-Mega Brands), Lego-steentje is in alle aspecten
technisch bepaald en het vormmerk derhalve nietig. In dezelfde zin: Hof van Beroep Luik 30 juni
1993, BIE 1996, 84, nietigheid van de Lego vormmerken aannemelijk gezien het technisch effect
daarvan.
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len. Het Benelux-Gerechtshof heeft in een tweetal arresten uit het voorjaar van 1977 de toon gezet
voor de merkenrechtelijke bescherming van kleuren in de Benelux, welke arresten in het licht van de
jurisprudentie van het Hof van Justitie maar weinig aan gelding hebben ingeboet.202 Het Benelux-
Gerechtshof erkende in deze arresten dat kleurencombinaties en enkele kleuren niet van merken-
rechtelijke bescherming zijn uitgesloten, zij het onder voorwaarden. Ten eerste tekende het Benelux-
Gerechtshof aan dat het van de omstandigheden van het geval afhangt of kleuren en kleurencombi-
naties in staat zijn om waren als afkomstig van een onderneming te onderscheiden, en dat dit minder
spoedig het geval zal zijn al naar gelang het gebruik van de kleuren(combinaties) in het maatschap-
pelijk verkeer meer gebruikelijk is, en minder spoedig het geval zal zijn wanneer de variëteiten van
waren waarvoor zij als merk moeten dienen, groter is. Het Benelux-Gerechtshof was terughoudend
met de merkenrechtelijke bescherming van een enkele kleur, stellende dat in dat geval niet snel spra-
ke zal zijn van een geldig merk, maar die mogelijkheid werd desalniettemin nadrukkelijk open ge-
houden. Het Benelux-Gerechtshof gaf voorts nog aan dat het bij de beoordeling van het onderschei-
dend vermogen van kleurmerken en kleurcombinaties, van belang is dat kleuren door inburgering vol-
doende onderscheidend vermogen kunnen verwerven.203 De jurisprudentie van het Benelux-
Gerechtshof werd in de lagere jurisprudentie trouw gevolgd.204

Het is daarom opmerkelijk te noemen dat kleuren en/of kleurcombinaties niet als
merkvormen worden genoemd in art. 2.1(1) BVIE (al zal dit mogelijk te maken heb-
ben met de wens van de Benelux-wetgever om de tekst van de Merkenrichtlijn zo
nauw mogelijk te volgen, terwijl art. 2 MRl kleuren niet als voorbeeld noemt). Het
ontbreken van de vermelding kleuren(com binaties) is te meer opmerkelijk waar art.
15(1) van het TRIPs-Verdrag de merkenrechtelijke bescherming van (in ieder geval)
kleurcombinaties voorschrijft. Het belang van dit TRIPs-voorschrift is dat de natio-
nale rechters het nationale (in dit geval: Benelux-)recht zoveel mogelijk moeten toe-
passen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken bepalingen
van het TRIPs-Verdrag (ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie205). Dit be-
tekent dat art. 2.1(1) BVIE in ieder geval zo begrepen moet worden dat onder als
merk beschermbare tekens ook kleuren(combinaties) vallen. 

Het Europese Hof van Justitie heeft dit ook wel erkend, zij het schoorvoetend, en
met het stellen van de nodige voorwaarden.206, 207 Het Hof neemt daarbij tot uit-
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202 BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 m.nt. LWH onder NJ 1978, 416; BIE 1977, 59 (Centrafarm/
Beecham; capsule); BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 m.nt. LWH; BIE 1977, 60 (Ahrendt/
Leeferink; Camping Gaz). Zie met betrekking tot deze arresten onder meer: P. Eeckman, Kleur,
kleurcombinatie of tint als merk, beschouwingen bij de arresten van het BenGH 9 februari en 9
maart 1977, RW 1978, kolomnrs. 1153-1168.

203 Zie voor een liberalere opvatting met betrekking tot de mogelijkheid om kleuren als merken te be-
schermen: Hof van Beroep Brussel 28 september 1999, IER 2000, 2 m.nt. ChG; BMMB 1999-4, p.
190-193 m.nt. Artz; IRDI 1999, p. 209 (Belgacom/BMB; kleur turkoois), een cassatieberoep tegen
deze uitspraak werd verworpen.

204 Zie voor een overzicht: P. Maeyaert, Kleurmerken in de Benelux, Weg uit de grijze zone?, BMMB
2005-1, p. 21-35.

205 HvJEG 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, NJ 2001, 403; IER 2001, 16; NTER 2001-4, p. 79-
83 (Dior/Tuk en Assco/Layher).

206 Zie in het bijzonder: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG;
BMMB 2003-4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel); HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004, 90 m.nt.
ChG; BMMB 2005-1, p. 36 (Heidelberger Bauchemie; kleurencombinatie).

207 Zie voor een beschouwing over de beperkingen die voor kleurmerken gelden ook: N. Purcell,
Kleurmerken: ja maar ..., IER 2003, p. 335-346.
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gangspunt dat kleuren op zich in de praktijk minder snel als onderscheidingsteken
gezien worden en eerder als versiering. Niet alleen levert dat – nog immer in de ge-
dachtengang van het Hof – problemen op met het onderscheidend vermogen van
kleuren, maar daardoor komt zelfs de kwalificatie als teken in gevaar, doordat een
kleur geen betekenis zou overbrengen, maar alleen zou worden gepercipieerd als
versiering of als middel om de aantrekkelijkheid van het product te vergroten. De
achtergrond van deze benadering lijkt vooral te zijn dat het Hof van Justitie vreest
voor ongebreidelde merkenrechtelijke monopolies op kleuren. Het Hof neemt daar-
bij tot uitgangspunt dat normaal gesproken maar een paar kleuren beschikbaar zijn
(zodat eenvoudig het hele beschikbare palet gemonopoliseerd zou kunnen worden).

Een en ander vindt zijn weerslag in de strenge eisen die het Hof van Justitie stelt
aan de grafische weergave van kleuren (zie nrs. 4.6.1 en 4.6.2). Ook de toets van het
onderscheidend vermogen is praktisch een zwaardere dan die voor andere merken
geldt (aldus ingekleed dat principieel geen zwaardere eisen mogen worden gesteld
aan  kleurmerken, maar dat het in de praktijk toch zo is dat kleuren niet snel als
merken worden gezien, en daarom in beginsel ook niet van huis uit onderscheidend
zijn). Zie over het onderscheidend vermogen met betrekking tot kleurmerken nr.
4.14.19. Ten derde stelt het Hof van Justitie een extra eis, bovenop de hiervoor al ge-
noemde strengere toets van het onderscheidend vermogen. Het Hof eist namelijk
dat aangetoond wordt dat de kleurmerken als teken overkomen.208 Dat het hier
daadwerkelijk om een aanvullende eis gaat blijkt uit het feit dat het Hof van Justitie
benadrukt dat onderzocht moet worden of de kleur als teken wordt opgevat. Het
stellen van deze extra eis is opmerkelijk nu het Hof (in het arrest Heidelberger
Bauchemie209) al als uitgangspunt neemt: dat kleuren naar hun aard nauwelijks ge-
schikt zijn om concrete informatie over te brengen, dat kleuren behoudens uitzon-
derlijke omstandigheden ab initio (van huis uit) geen onderscheidend vermogen
hebben en dat dus nagenoeg altijd zullen moeten verwerven door inburgering, dat
er altijd ook nog een onderzoek gedaan moet worden naar het onderscheidend ver-
mogen onder de bepalingen van art. 3 MRl, waarbij gekeken moet worden naar het
gebruik van het teken (inburgering) en dat er rekening gehouden moet worden met
het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd
wordt beperkt. Door deze zware eisen te stellen met betrekking tot het onderschei-
dend vermogen, is het zeer de vraag of de extra eis (of de kleur/kleurencombinatie
wel een teken is in de zin van art. 2 MRl) wel iets toevoegt. Wanneer een kleur of
kleurencombinatie deze zware toets van het onderscheidend vermogen kan door-
staan, zal immers altijd ook van een teken in de zin van art. 2 MRl sprake zijn. Deze
opeenstapeling van eisen voor wat betreft kleurmerken lijkt er daarom vooral op te
duiden dat het Hof zich gereserveerd opstelt waar het gaat om kleurmerken. 

Die weerstand lijkt ten onrechte, althans in ieder geval overdreven. Het TRIPs-
Verdrag is geratificeerd door 144 landen ter wereld, die zich alle in een merken-
rechtelijke bescherming van kleurcombinaties hebben kunnen vinden, terwijl terza-
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208 HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004,90 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 36 (Heidelberger
Bauchemie; kleurencombinatie), ov. 24.

209 HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004,90 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 36 (Heidelberger
Bauchemie; kleurencombinatie).

dissertatie-04:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:25  Pagina 109



ke geen speciale of aanvullende eisen werden gesteld. Hieruit kan worden afgeleid
dat merkenrechtelijke bescherming van kleurencombinaties internationaal gezien
niet omstreden is en niet tot speciale terughoudendheid heeft geleid. Door het stel-
len van strengere en ook aanvullende eisen, miskent het Hof van Justitie de wijze
waarop kleur (combinatie)merken internationaal beschouwd en behandeld worden,
alsmede hun functie in de praktijk. In het licht van het voorgaande verbaast ook niet
dat met de door het Hof van Justitie geformuleerde eisen, de mogelijkheden voor
merkenrechtelijke bescherming van kleuren en kleurencombinaties in de Benelux
zijn afgenomen. 

4.6.1 Een enkele kleur als merk

Het Benelux-Gerechtshof oordeelde ruim 30 jaar geleden al dat een enkele kleur
niet is uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming210, zij het onder voorwaar-
den.211 In de praktijk werden dergelijke merken ook met succes ingeroepen.212 26
Jaar later boog het Europese Hof van Justitie zich over kleurmerken, en hoewel het
op veel punten eenzelfde gedachtengang volgt als het Benelux-Gerechtshof, lijkt de
angst voor de monopolisering van de kleuren sterker, en de aan kleurmerken te stel-
len eisen zwaarder.213

4.6.1.1 Libertel-arrest

Het is van belang de juridisch-politieke achtergrond van het oordeel van het HvJEG
in het oog te houden. Ten eerste heeft het Hof ernstige twijfels over de mogelijkheid
dat een kleur als merk functioneert. De relevante overwegingen vangen dan ook aan
met de stelling dat ‘moet worden opgemerkt dat een kleur als zodanig niet vermoed
kan worden een teken te zijn. Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap
van voorwerpen’. Daaraan voegt het Hof toe dat kleuren weliswaar bepaalde ge-
dachtenassociaties kunnen oproepen of gevoelens kunnen opwekken, doch dat zij
naar hun aard niet geëigend zijn om nauwkeurige informatie over te brengen.
Daarbij laat het Hof meewegen dat kleuren in reclame en bij verkoop van waren en
diensten gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt wegens hun aantrekkings-
kracht, los van enige specifieke boodschap. 

Daarnaast neemt het Hof tot uitgangspunt de vrees voor een monopolisering van
kleuren in het algemeen, hetgeen nog kwalijker zou zijn waar slechts een beperkt

4.6.1

110

210 BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 m.nt. LWH; BIE 1977, 60 (Ahrendt/Leeferink; Camping Gaz).
211 In diezelfde zin, maar met aanzienlijk minder reserves: Hof van Beroep Brussel 28 september

1999, IER 2000, 2 m.nt. ChG; BMMB 1999-4, p. 190-193 m.nt. Artz; IRDI 1999, p. 209 (Belgacom/
BMB; kleur turkoois), daartegen ingesteld cassatieberoep werd verworpen.

212 Met succes werd in de praktijk een beroep op kleurmerken gedaan, onder andere in: Hof Arnhem
16 oktober 1990, BIE 1994, 29 (Reinelt/Kortman; Zwitsal geel); Pres. Rb. Den Haag 28 juni 1996,
BIE 1997, 34; IER 1996, 24 (PTT/Lacis; groene kleur). Beroep op het kleurmerk werd (om verschil-
lende redenen) afgewezen in: Rb. van Koophandel Brussel 24 november 2006, B9 3286
(KPN/Mobistar; KPN groen).

213 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p.
218 (Libertel/BMB; Libertel), en zie het vorige nummer.
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aantal kleuren beschikbaar is. Het Hof overweegt in dat verband dat het aantal kleu-
ren dat het relevante publiek kan onderscheiden beperkt is, omdat zich slechts zel-
den de mogelijkheid voordoet om waren met verschillende kleurtinten rechtstreeks
met elkaar te vergelijken. Het Hof verbindt daaraan de conclusie dat het aantal ver-
schillende kleuren dat daadwerkelijk als potentieel merk beschikbaar is om waren
of diensten te onderscheiden, gering moet worden geacht. Dat beperkte aantal daad-
werkelijk beschikbare kleuren heeft tot gevolg dat een gering aantal inschrijvingen
als merk voor bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare
kleuren zou kunnen uitputten. Een monopolie van die omvang zou niet verenigbaar
zijn met het stelsel van onvervalste mededinging, onder meer omdat hierdoor een
ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel zou kunnen toevallen aan één enkele
marktdeelnemer. Ook zou het niet bevorderlijk zijn voor de economische ontwikke-
ling en de ondernemingsgeest indien reeds gevestigde marktdeelnemers alle daad-
werkelijke kleuren konden laten registreren ten koste van nieuwkomers op de
markt. Het Hof ziet aldus een algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren
niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren
of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Een en
ander weegt voor het Hof nog zwaarder in het licht van het feit dat merken de hou-
der ervan in staat stellen het ingeschreven teken zonder tijdslimiet te monopolise-
ren. 

Tot slot geeft het Hof aan dat de art. 2 en 3 MRl bedoeld zijn om een zo streng mo-
gelijke controle voor inschrijving te laten plaatsvinden, in plaats van een correctie
achteraf via de band van art. 6 MRl, dat beperkingen op het merkenrecht inhoudt.214

Het Hof acht het kwalijk dat de toetsing aan de weigeringsgronden van art. 3 van de
Richtlijn zou worden onttrokken aan de inschrijvingsinstanties en zou worden over-
gelaten aan de rechterlijke instanties. Het stelsel van de Richtlijn is gebaseerd op de
gedachte dat er een controle vóór de inschrijving plaatsvindt, en niet een controle
achteraf. Bovendien moet die controle vooraf volgens het Hof ‘streng en volledig zijn
om te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven’. Er zou voor moe-
ten worden gewaakt dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met
succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten. 

Het voorgaande is de basis van de merkenrechtelijke beoordeling van enkele
kleurmerken en kleurcombinatiemerken, hetgeen verklaart waarom terzake zulke
zware eisen worden gesteld. 

4.6.1.2 Aan kleurmerken te stellen eisen

Ten eerste is het uitgangspunt dat enkele kleuren in beginsel geen onderscheidend
vermogen hebben, maar dit slechts door inburgering kunnen verkrijgen. Slechts in
uitzonderingsgevallen is het mogelijk dat een teken als zodanig voldoende onder-
scheidend vermogen heeft voordat daarvan gebruik is gemaakt, met name wanneer
het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd zeer beperkt is
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214 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p.
218 (Libertel/BMB; Libertel).

dissertatie-04:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:25  Pagina 111



en de relevante markt zeer specifiek.215 Ook kan een rol spelen of de kleur voor de
betrokken waren of diensten zeer ongewoon is. Zie met betrekking tot het onder-
scheidend vermogen met betrekking tot kleurmerken nr. 4.14.19. Naast en bovenop
de eis van onderscheidend vermogen stelt het Hof van Justitie nog de eis dat de kleur
door het publiek als teken wordt opgevat, in de zin van een onderscheidings signaal.
Tot slot is de praktische consequentie van de eisen die het Hof van Justitie stelt dat
voor kleurmerken altijd een internationaal erkende kleurcode wordt gebruikt. Het
Hof van Justitie is namelijk van oordeel dat depot van een kleurmonster (de wijze
waarop in het verleden kleurmerken in de Benelux konden en moesten worden in-
geschreven) niet voldoet aan de eisen die het geformuleerd heeft in het Sieckmann-
arrest.216 Reden daarvoor is dat een kleurmonster na verloop van tijd kan verkleuren,
zodat daarmee niet voldaan wordt aan het vereiste van duurzaamheid. Een be-
schrijving van de kleur is wel een grafische voorstelling die duurzaam is, maar vol-
doet niet noodzakelijkerwijs aan alle criteria van het Sieckmann-arrest. Het Hof
noemt als voorbeeld dat wanneer de beschrijving van de kleur geschiedt door mid-
del van een internationaal erkende kleurcode, en gecombineerd wordt met een
monster van de kleur, dit wel een voldoende grafische voorstelling oplevert. Als
kleurcodes worden meestal PMS (Pantone Matching System), PTS (Pantone Textile
System, voor textielwaren) of RAL (Reichsausschutz Lieferbedingungen) gebruikt.
Deze laatste eis heeft vergaande praktische consequenties, als gevolg van het feit dat
kleurmerken in het verleden in de Benelux uitsluitend gedeponeerd en ingeschre-
ven werden door middel van een kleurmonster, zonder toevoeging van een interna-
tionaal erkende kleurcode. Voor wat betreft de oude kleurmerkinschrijvingen geldt
waarschijnlijk dat deze aan nietigverklaring blootstaan, omdat ze niet voldoen aan
de eisen die aan een merkinschrijving gesteld worden (zodat nietigverklaring mo-
gelijk is ex art. 2.28(1)(a) j° art. 2.1(1) BVIE).217 In Duitsland wordt die vergaande con-
sequentie overigens niet getrokken.218 De vraag die zich dan (toch) opdringt, is of aan
bestaande inschrijvingen niet een kleurcode kan worden toegevoegd. Vanuit prak-
tisch oogpunt lijkt daar weinig tegenin te brengen. Niet alleen verandert dit niets
aan de wezen van het merk zoals ingeschreven, omdat uiteraard verlangd mag wor-
den dat de kleurcode behoort bij het monster zoals eerder gedeponeerd. Dit zal eer-
der als een beperking van de merkrechten werken dan als een verruiming daarvan,
aangezien nog specifieker een kleurtint wordt vastgelegd, waar het eerder onduide-
lijk was welke kleurtint met het monster precies bedoeld was (er bestaan zoveel
verschillende kleurcodes voor vlak naast elkaar liggende kleuren, dat de verschillen
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215 HvJEG 21 oktober 2004, C-447/02, BMMB 2004-4, p. 222 (KWS Saat/BHIM). In dezelfde zin:
BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 m.nt. LWH; BIE 1977, 60 (Ahrendt/Leeferink; Camping Gaz).

216 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-
2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann), waarin als eisen genoemd
worden dat een teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling door middel van figuren, lij-
nen of lettertekens, en dat die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakke-
lijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

217 Rb. van Koophandel Brussel 24 november 2006, B9 3286 (KPN/Mobistar; KPN-groen).
218 Vgl.: Bundesgerichtshof 7 oktober 2004, GRUR 2005-5, 427 (Milka lila; Lila-Schokolade).
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niet met het blote oog waar te nemen zijn wanneer de andere kleur er niet naast ge-
legd wordt). Het Hof van Beroep te Brussel heeft er dan ook voor gekozen om het
toevoegen van een dergelijke kleurcode toe te staan.219 Het BBIE heeft besloten deze
gerechtelijke uitspraak niet te volgen, en weigert aanvulling van merkinschrijvingen
met kleurcodes, met het argument dat de eisen van rechtszekerheid meebrengen
dat geen wijzigingen aangebracht mogen worden in inschrijvingen. Het verdient
derhalve aanbeveling om voor kleurmerken nieuwe depots te verrichten voorzien
van een internationaal erkende kleurcode, vergezeld van het nodige materiaal waar-
uit van inburgering blijkt.

4.6.2 Kleurcombinaties

De strenge eisen en beperkingen die gelden met betrekking tot enkele kleurmerken
worden door het Hof van Justitie ook toegepast op kleurcombinaties. Dat geldt der-
halve voor de vraag of de kleurcombinatie als teken wordt gezien, de hoge eisen met
betrekking tot het onderscheidend vermogen, en het gebruik van een internationaal
erkende kleurcode. Hetgeen hierboven in nr. 4.6.1 is opgemerkt met betrekking tot
enkele kleurmerken geldt dus mutatis mutandis ook voor kleurcombinatie merken.
In het Heidelberger Bauchemie-arrest heeft het Hof van Justitie echter nog enige
specifieke regels geformuleerd met betrekking tot kleurcombinatiemerken.220 Het
Hof vereist voor deze merken dat het depot een systematische schikking bevat die
de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in ver-
binding brengt. Ook dat betekent een aanzienlijke beperking ten opzichte van de
voorheen in de Benelux bestaande depot- en inschrijvingspraktijk, waarin het ge-
bruikelijk was om een kleurmonster met twee of meer kleuren te deponeren, ge-
woonlijk in een gelijke vlakverdeling (50%/50%, 1/3e, 1/3e, 1/3e etc.), vaak met de me-
dedeling dat het merk bestaat in de kleurcombinatie en kan worden uitgevoerd in
alle denkbare vormen. Deze praktijk wordt door het Hof van Justitie expliciet afge-
keurd, en ook hier is het dus denkbaar dat (los nog van het feit dat vereist mag wor-
den dat de merkinschrijving een internationaal erkende kleurcode vermeldt), der-
gelijke merken aan nietigverklaring blootstaan ex art. 2.28(1)(a) j° art. 2.1(1) BVIE,
op de grond dat de kleurcombinatie niet een schematische schikking bevat die de
betrokken kleuren op een bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding
brengt.

Een opmerkelijke consequentie van een en ander lijkt te zijn dat er strengere
eisen worden gesteld aan kleurcombinatiemerken, dan aan enkele kleurmerken.221

Voor wat betreft de inschrijvingsvereisten geldt dat een nadere definiëring gevraagd
wordt bij kleurcombinatiemerken, terwijl enkele kleurmerken contourloos gedepo-
neerd kunnen worden. Anderzijds mag worden aangenomen dat kleurcombinatie-
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219 Hof van Beroep Brussel 24 juni 2004, IRDI 2004, 418 (Veuve Clicquot).
220 HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004, 90 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 36 (Heidelberger

Bauchemie; kleurencombinatie).
221 In die zin ook: P. Maeyaert, Kleurmerken in de Benelux, Weg uit de grijze zone?, BMMB 2005-1, p.

21-35.
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merken eerder als onderscheidingsteken zullen worden opgevat dan enkele kleuren,
en aldus ook eerder door inburgering onderscheidend vermogen zullen verwerven. 
Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de eisen die het Hof van Justitie stelt, leiden tot
een beperktere beschermingsomvang van kleurcombinatiemerken: deze blijven in
beginsel beperkt tot de specifieke verhoudingen en specifieke vormen die aan de
kleuren in het depot moeten worden gegeven, terwijl enkele kleurmerken zich in
beginsel tot gebruik in iedere vorm uitstrekken. Een en ander klemt te meer waar
kleurcombinatiemerken in de praktijk (zonder dat dit afdoet aan de onderschei-
dingskracht of onderscheidingsfunctie van dat merk) gebruikt worden in verschil-
lende uitvoeringen op verschillende media. Te denken valt aan kleurgebruik in ad-
vertenties, afbeeldingen op (vracht)auto’s, de aankleding van verkooppunten, etc.
Het geel/rood van Shell of het geel/blauw van Ikea worden in de praktijk consequent,
maar in steeds verschillende uitvoeringen gebruikt, net als bijvoorbeeld het groen
en geel op de landbouwmachines van John Deere, terwijl die landbouwwerktuigen
niet allemaal dezelfde vorm hebben.

Voor wat betreft de oude merkinschrijvingen voor kleurcombinaties geldt dat deze nog van belang
kunnen zijn (mits daarbij een internationaal erkende kleurcode is gebruikt), maar de beschermings-
omvang zal beperkter zijn dan bij de inschrijving bedoeld was. Een dergelijk merk zal immers zo be-
grepen moeten worden dat dit ziet op het gebruik van de in de inschrijving genoemde kleuren in de
vorm waarin deze gedeponeerd zijn (bijvoorbeeld horizontale of verticale vlakken) en in de verhou-
dingen als uit de inschrijving blijkt (bijv. 50%/50%). Hoewel in dergelijke gevallen wellicht nog wel
overeenstemming te vinden kan zijn met kleurcombinaties die een andere verhouding of vorm heb-
ben, valt te vrezen dat de merkhouder geen normaal gebruik maakt van het kleurcombinatiemerk
wanneer dit merk niet wordt gebruikt in de verhouding en in de vormen zoals kenbaar uit de merk-
inschrijving. Daarmee kunnen dergelijke merkinschrijvingen ook aan vervallenverklaring blootstaan.

4.6.3 Beeld- en vormmerken met kleurelementen

Allereerst zij verwezen naar hetgeen hierboven is opgemerkt met betrekking tot
kleurmerken (nr. 4.6.1) en kleurcombinatiemerken (nr. 4.6.2). Kleuren kunnen ook
gebruikt worden als onderdeel van een beeldmerk of vormmerk. In de praktijk ge-
beurt dat ook om te ontkomen aan inschrijvingsweigeringen voor kleuren(combi-
naties) of vormen sec; het geheel (bijvoorbeeld: de vorm met een woordmerk erop)
zal alleen geweigerd worden als de toevoeging basaal is.222 In het bijzonder is het
ook mogelijk om in de aanvraag voor de merkinschrijving te vermelden welke kleu-
ren in het merk voorkomen, alsmede welke kleuren als specifiek onderscheidend
element moeten worden opgevat. De vraag die zich, in het licht van hetgeen in de
vorige alinea’s is gememoreerd, opdringt, is of in dergelijke gevallen niet ook ge-
bruik zou moeten worden gemaakt van een internationaal erkende kleurcode.
Vanuit wetsystematisch perspectief valt er veel voor een dergelijke benadering te
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222 En soms kan op deze manier, via de achterdeur, dan toch (enige) bescherming verkregen worden
voor het element dat op zichzelf onvoldoende onderscheidend was om voor inschrijving in aan-
merking te komen, getuige bijvoorbeeld: Bundesgerichtshof 26 oktober 2006, BMMB 2006-4, p.
165; GRUR 2007-3, p. 235. En: Oberster Gerichtshof Österreich 30 november 2004, GRUR Int.
2005-11, p. 945-947. Beide inzake Lindt’s Goldhase.
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zeggen. Immers: wanneer kleuren als onderscheidende elementen van het merk be-
schouwd moeten worden, waarom zouden dergelijke elementen van het merk dan
niet moeten voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in het Sieckmann-arrest?223

Daar valt tegenin te brengen dat het belang van kleuren in dergelijke samengestel-
de merken over het algemeen aanzienlijk kleiner is, terwijl ook geen exclusiviteit op
de kleur zelf wordt geclaimd. Dat is in het bijzonder van belang waar de strenge
eisen die door het Hof van Justitie zijn gesteld met betrekking tot enkele kleurmer-
ken en kleurcombinatiemerken, waren ingegeven door de vrees dat concurrenten
gehinderd zouden worden in hun gebruik van de in de merkinschrijving opgenomen
kleuren. Wanneer het gaat om samengestelde merken zullen de andere dan de
kleurelementen van die merken over het algemeen (tenminste tevens) in belangrij-
ke mate het onderscheidend vermogen van het merk bepalen. Het gebruik van kleu-
ren in die merken is derhalve beperkt tot die specifieke constellatie (in combinatie
met andere onderscheidende elementen). Onder die omstandigheden kan aan de
merkinschrijving geen monopolie worden ontleend met betrekking tot het gebruik
van een specifieke kleur of kleurcombinatie. Daarmee ontvalt dan de grond aan de
door het Hof gestelde strenge eisen. 

Het BBIE lijkt ook deze benadering te volgen, en heeft ervoor gekozen merkin-
schrijvingen toe te staan voor samengestelde merken waarvan kleuren deel uitma-
ken, zonder dat daarbij internationaal erkende kleurcodes worden gebruikt. Voor
merkinschrijvingen die dateren van vóór het Heidelberger Bauchemie-arrest van het
Hof van Justitie224, is het niet aannemelijk dat dergelijke merkinschrijvingen aan nie-
tigverklaring blootstaan. Veiligheidshalve verdient het aanbeveling om toch derge-
lijke kleurcodes toe te voegen, en dat gebeurt in de praktijk ook veelvuldig. 

4.7 Klankmerken

Dat klanken ook een merkfunctie kunnen vervullen, is in de Benelux al lange tijd ge-
leden aanvaard225 en zelfs bij het voorontwerp van de Benelux Merkenwet onder
ogen gezien. Men voorzag echter praktische problemen bij depot en inschrijving,
zodat er uiteindelijk voor gekozen is een praktische barrière op te werpen (in het
Uitvoeringsreglement). In de praktijk werd dan ook geoordeeld dat klankmerken
niet pasten in het systeem van de Benelux Merkenwet.226 Het merkbegrip van de
Benelux Merkenwet is echter op Europees niveau geharmoniseerd, en op vragen van
de Nederlandse Hoge Raad heeft het Hof van Justitie de Benelux verplicht toch
klankmerken te accepteren en in te schrijven, zij het onder voorwaarden.227
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223 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21; BMMB 2003-2, p. 94
(Sieckmann).

224 HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004,90 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 36 (Heidelberger
Bauchemie; kleurencombinatie).

225 Vgl. reeds: H. Pfeffer, Grondbegrippen van Nederlandsch mededingingsrecht, Haarlem 1938, par.
62-5.

226 Hof Den Haag 27 mei 1999, BIE 1999, 71; IER 1999, 32 m.nt. ChG (Shieldmark/Memex; Für Elise).
227 HvJEG 27 november 2003, C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield Mark/Memex; Für

Elise).
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4.7.1 Aan klankmerken te stellen eisen

Voor klankmerken is het van belang dat slechts drie eisen aan een merk gesteld
mogen worden, te weten dat het gaat om een teken, dat het teken onderscheidend
vermogen heeft en dat het teken zich leent voor (deugdelijke) grafische voorstelling.
Wat betreft het eerste vereiste oordeelde het Hof van Justitie dat het merk zelf niet
visueel waarneembaar hoeft te zijn (waarover in de Benelux ook anders gedacht is;
vgl. nr. 4.1). Wat betreft het onderscheidend vermogen oordeelt het Hof van Justitie
dat klanken van nature niet ongeschikt zijn om waren of diensten van een onderne-
ming te onderscheiden van die van een andere onderneming. De belangrijkste
drempel zit echter in de derde eis, te weten de voorwaarde van grafische weergave
van een niet-visueel waarneembaar merk, nader gespecificeerd in het Sieckmann-
arrest.228 Dat wil zeggen dat de klank zich door middel van figuren, lijnen, of letter-
tekens grafisch moet laten weergeven, en voorts duidelijk, nauwkeurig, als zodanig
volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.

Allereerst moet worden vastgesteld dat het dus niet voldoet om bij de aanvraag
om inschrijving een geluiddrager te deponeren, dat is immers geen grafische weer-
gave. Het benoemen van een aantal noten van een bekend muziekstuk, het in woor-
den beschrijven van het geluid van een dier, een onomatopee zonder nadere preci-
sering of een opeenvolging van een serie muzieknoten zonder nadere precisering,
vormen alle weliswaar een grafische weergave, maar dergelijke omschrijvingen vol-
doen niet aan de eis dat zij nauwkeurig en voldoende duidelijk zijn. Het Hof van
Justitie laat wel ruimte voor een omschrijving in woorden in de vorm van een ono-
matopee met nadere precisering (al is niet goed voorstelbaar welke nadere precise-
ring tot een wèl voldoende nauwkeurig en duidelijk resultaat zou leiden).229 Ook ac-
cepteert het Hof het weergeven van een serie muzieknoten met nadere precisering.
In dat verband laat het Hof in ieder geval toe een in maten verdeelde notenbalk met
daarop onder meer een sleutel (g-sleutel, f-sleutel of een c-sleutel), muzieknoten en
rusten waarvan de vorm (hele, halve, kwart etc. noten en rusten) de relatieve waar-
de aangeeft en waarin eventuele alteraties (kruis, mol, herstellingsteken) zijn opge-
nomen. Dat wordt door het Hof gekwalificeerd als een getrouwe voorstelling van
een melodie, die voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Sieckmann-arrest. Het Hof
tekent daarbij nog aan dat ook als een dergelijke voorstelling niet onmiddellijk
wordt begrepen (bijvoorbeeld door iemand die geen noten leest) dit niet wegneemt
dat een notenbalk gemakkelijk kan worden begrepen (kennelijk met de hulp van an-
deren). 

Ook verlangt het Hof dat uit de merkinschrijving duidelijk is dat het gaat om een
klankmerk. Met toepassing van Regel 1.1(1)(e) UR bij het BVIE kan dat inmiddels
worden aangeduid in het merkdepot. 
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228 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-
2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann).

229 Hetgeen in zoverre opmerkelijk is dat het voor geurmerken een omschrijving in woorden juist uit-
sluit: ov. 70 van HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt.
ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann).
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4.7.2 Klankmerken in de praktijk

Onder de regels die door het Hof van Justitie zijn gesteld is het in ieder geval moge-
lijk om een melodie als klankmerk ingeschreven te krijgen (uiteraard onder voor-
waarde van onderscheidend vermogen), maar lijkt dat vooralsnog niet goed moge-
lijk voor andere dan in noten te vangen geluiden. 

De praktijk bij het BHIM is in dat verband ruimhartiger230, maar de daar gekozen
benadering lijkt onjuist.231 In enkele gevallen accepteerde het BHIM het depot waar-
in een sonagram was opgenomen, wat een weergave is van het geluid waarvoor men
merkrechtelijke bescherming zoekt. Hoewel het in dit geval gaat om een grafische
weergave die op zichzelf wel nauwkeurig, volledig en duurzaam is, zit het probleem
hier vooral in de reproduceerbaarheid, oftewel in de woorden van het Hof van
Justitie, de duidelijkheid, gemakkelijke toegankelijkheid en begrijpelijkheid. Een so-
nagram is zonder bijzondere hulpmiddelen niet terug te voeren tot een specifiek ge-
luid, en zelfs met technische hulpmiddelen is dat, zo niet onmogelijk, in ieder geval
bijzonder moeilijk, omdat het uiteindelijke beeld van het sonogram afhankelijk is
van de gebruikte instellingen, waarvoor geen internationale standaard bestaat. Het
BHIM lijkt bovendien ook ruimhartiger om te gaan met de interpretatie van het ver-
eiste ‘grafische weergave’. Bij Verordening 1041/2005 van 29 juni 2005 werd art.
3(6) van Verordening 2868/95 aangepast, waardoor het mogelijk is om bij een elek-
tronische aanvrage ook een elektronisch geluidsfragment mee te sturen.232

Het BHIM interpreteert deze regel aldus dat het ook mogelijk is een geluidmerk
in te schrijven op basis van een elektronisch bestand in MP3 format waardoor het
geluid op een computer afgespeeld kan worden, zij het dat bij de geaccepteerde aan-
vrage ook een sonagram gevoegd was.233 Het valt nog te bezien of deze inschrijvin-
gen ook in hogere instanties in stand blijven.234 Als dat het geval is, dan bestaan er
aanzienlijk ruimere mogelijkheden voor het registreren van klankmerken. 

4.8 Geurmerken (olfactorische merken)

Hetgeen hierboven in nr. 4.7 is opgemerkt met betrekking tot klankmerken, geldt
mutatis mutandis ook voor geurmerken. Het Hof van Justitie heeft het op Europees
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230 BHIM KvB 25 augustus 2003, R 0781 1999-4, BMMB 2004-4, p. 228; ETMR 2004-5, p. 480 (Metro-
Goldwyn-Mayer Lion Corp’s; Brullende leeuw); BHIM KvB 8 september 2005, R-0295/2005-4
(Artzneimittel Ihres Vertrauens; Hexal).

231 Anders: Kort begrip van het intellectueel eigendomsrecht, Ch. Gielen (red.), Deventer 2007, nr.
261. 

232 De tekst van art. 3(6) van Verordening 2686/95 luidt thans als volgt: ‘Where registration of a
sound mark is applied for, the representation of the trademark shall consist of a graphical repre-
sentation of the sound, in a particular notation; where the application is filed through electronic
means, it may be accompanied by an electronic file containing the sound. The President of the
Office shall determine the formats and maximum size of the electronic file.’

233 Vgl. de merken met aanvraagnummers: 004983128, 004928371 en 004901658 respectievelijk
voor een slaapliedje, een loeiend hert en baby gebrabbel.

234 Het BHIM lijkt hiermee vooral ook een politiek ‘statement’ te willen maken.
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niveau geharmoniseerde merkbegrip zo uitgelegd dat geuren tekens kunnen zijn in
de zin van art. 2 MRl, ongeacht het feit dat zij niet visueel waarneembaar zijn.235

Voorts neemt het Hof van Justitie in dit Sieckmann-arrest tot uitgangspunt dat
geuren niet ongeschikt zijn om waren of diensten van een onderneming te onder-
scheiden van die van andere ondernemingen. Wel moeten die geuren grafisch wor-
den weergegeven, en wel in het bijzonder door middel van figuren, lijnen of letter-
tekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Het Hof stelt als
aanvullende voorwaarden dat de aldus gecreëerde grafische voorstelling duidelijk,
nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam
en objectief is. Hoewel Sieckmann zijn merkdepot vergezeld had doen gaan van vele
verschillende manieren om zijn geurmerk duidelijk weer te geven, vond geen van
deze methoden genade in de ogen van het Hof van Justitie, nu geen daarvan aan alle
hiervoor genoemde eisen voldeed. 

Het deponeren van een geurmonster leverde geen grafische voorstelling op. Het
depot van een scheikundige formule van de stof die de geur verspreidt is weliswaar
grafisch, maar onvoldoende begrijpelijk omdat dit aan duidelijkheid en nauwkeu-
righeid te wensen over laat. Een beschrijving van de geur is ook grafisch, maar niet
voldoende duidelijk, nauwkeurig en objectief.236 Ook een combinatie van deze de-
potvormen wordt door het Hof afgewezen. Op dat laatste valt nog wel af te dingen,
omdat de verschillende depotvormen duidelijkheid over elkaar verschaffen, zodat
niet uitgesloten zou moeten zijn dat uiteindelijk (met de verschillende weergaven
tezamen) toch voldoende duidelijkheid wordt verschaft; het enkele feit dat geen van
de onderdelen zelf aan alle vereisten voldoet, zou er niet aan in de weg mogen staan
dat het totaal van de weergaven, omschrijvingen en beschrijvingen wel aan de ver-
eisten voldoet. Het Hof wil hier echter expliciet niet aan, hetgeen de mogelijkheid
om een geurmerk in te schrijven, hoewel theoretisch denkbaar, praktisch zeer moei-
lijk, zo niet onmogelijk maakt. De enige niet aan het Hof van Justitie voorgelegde
methode die een grafische weergave van een geur zou kunnen vormen, is de zoge-
naamde chromatografie. Daarmee kan in een grafiekvorm worden weergegeven
welke elementen in de geur voorkomen. Hoewel chromatografie zeer nauwkeurig
kan zijn, is het belangrijkste bezwaar hier dat het voor degene die het register raad-
pleegt niet duidelijk is welke geur precies met de chromatografie wordt bedoeld.
Het is aanzienlijk eenvoudiger om een chromatografie (in feite: een analyse) los te
laten op een geur, dan om andersom de geur op te roepen aan de hand van een ch-
romatografische weergave. Aldus lijkt ook deze vorm van grafische weergave niet te
voldoen aan de eisen zoals die door het Hof van Justitie worden gesteld, in het bij-
zonder de eis dat de weergave duidelijk, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk is. 
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235 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-
2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann).

236 Hetgeen opmerkelijk is, waar het HvJEG een beschrijving in woorden wel mogelijk acht voor
klankmerken; HvJEG 27 november 2003, C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield
Mark/Memex; Für Elise).

237 Vgl. in die zin ook: GvEA 27 oktober 2005, BMMB 2006-2, p. 83 (Eden/BHIM; geur van rijpe aard-
beien).
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Bij gebreke van een internationaal erkende classificatie van geuren, lijkt het voor-
alsnog praktisch onmogelijk om een geurmerk ingeschreven te krijgen, waar grafi-
sche weergaven niet zullen voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door
het Hof van Justitie.237

Tot slot verdient het opmerking dat geurmerken in Amerika wel als zodanig in-
geschreven kunnen worden en bescherming genieten.238

4.9 Smaakmerken

Hetgeen hierboven in nrs. 4.7 en 4.8 is opgemerkt met betrekking tot klankmerken
en geurmerken, is mutatis mutandis relevant voor smaakmerken. De eisen die het
Hof van Justitie heeft gesteld in het Sieckmann-arrest239, te weten dat merken weer-
gegeven moeten worden door middel van figuren, lijnen of lettertekens zodat het
teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd, terwijl die grafische weergave dui-
delijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk,
duurzaam en objectief moet zijn, brengt mee dat het praktisch gesproken zeer moei-
lijk zal zijn om smaakmerken te laten voldoen aan de eis van een grafische voorstel-
ling. Gezien de wijze waarop geur- en klankmerken beoordeeld zijn door het Hof van
Justitie in de zaken Sieckmann en Für Elise240, en het feit dat er geen internationaal
erkende classificatie van smaken bestaat, lijkt het praktisch moeilijk denkbaar dat er
thans een wijze bestaat om smaakmerken zo weer te geven dat zij voldoen aan de
eis van (deugdelijke) grafische weergave. 

Overigens is er geen reden om aan te nemen dat smaken niet zouden kunnen fun-
geren als teken of van nature ongeschikt zouden zijn om waren en/of diensten van
de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. 

Pogingen om smaakmerken ingeschreven te krijgen zijn gesneuveld.241 Dat geldt
niet alleen voor Europese pogingen, maar ook voor Amerikaanse pogingen.242
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238 Vgl.: Trademarks Trial and Appeal Board USPTO, 19 september 1990, aanvraag van een geurmerk
(de geur van pruimenbloesem) voor naaigaren en borduurdraad 17USPQ 2d 1238. Zie ook: Ch.
Gielen, Geurmerk in Amerika erkend, en hoe nu in de Benelux?, IER 1991, p. 3-4, waarbij opmer-
king verdient dat het Amerikaanse merkrechtelijke systeem anders is, in die zin dat de inschrij-
ving aldaar slechts rechten vastlegt die men pretendeert te hebben verworven als gevolg van het
gebruik van het merk. Zie ook nr. 4.5.6.5 voor de consequenties van art. 6quinquies VvP in dit ver-
band.

239 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-
2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann).

240 HvJEG 27 november 2003, C-283/01, IER 2004,7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield Mark/Memex; Für
Elise).

241 BHIM KvB 4 augustus 2003, R 120/01-2 (Eli Lilly; The taste of artificial strawberry flavour), met
name geweigerd in verband met het gebrek aan onderscheidend vermogen.

242 Zo sneuvelde de poging van Organon N.V. om de smaak van sinaasappels ingeschreven te krijgen
voor antidepressiva bij de Trademarks Trial and Appeal Board van de USPTO, 7 december 2005,
2006/76467774.
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4.10 Tastmerken

Waar merken kunnen appelleren aan het gezichtsvermogen, de reuk en het gehoor,
is evenzeer denkbaar dat merken appelleren aan de tastzin. Omdat deze merkvorm
minder gebruikelijk is dan de andere hiervoor genoemde merkvormen, zal allicht
minder snel sprake zijn van het vereiste onderscheidend vermogen, behoudens
voorzover sprake is van een opmerkelijk teken voor de betrokken waren of diensten.
Als voorbeeld zou gedacht kunnen worden aan zeep verpakt in schuurpapier. Zoals
dit voorbeeld ook aangeeft zullen tastmerken vaak verband houden met het mate-
riaal waarvan het product of de verpakking vervaardigd is. In die zin zou dan ook ge-
sproken kunnen worden van materiaalmerken. Die moeten dan wel onderscheiden
worden van beeldmerken en vormmerken, waarbij het materiaal als onderscheide-
nd element in de merkinschrijving kan worden genoemd; bij een depot kan een be-
schrijving in niet meer dan 50 woorden worden gevoegd waarin de onderscheiden-
de elementen van het merk worden vermeld (regel 1.1(2) Uitvoerings reglement bij
het BVIE). Ook voor de tast- en materiaalmerken zoals hiervoor bedoeld zal gebruik
gemaakt kunnen en moeten worden van deze mogelijkheid om onderscheidende
elementen in de aanvraag van een merkinschrijving op te nemen.243

Los van het probleem dat tast- en/of materiaalmerken niet snel het vereiste on-
derscheidend vermogen zullen hebben, kunnen zich ook problemen voordoen met
betrekking tot de criteria zoals omschreven in het Sieckmann-arrest.244 Vereist is dat
de grafische weergave geschiedt door middel van figuren, lijnen of lettertekens en
die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toeganke-
lijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Voor wat betreft materiaalmerken is nog
voorstelbaar dat er internationaal erkende productspecificaties bestaan waarmee
het gebruikte materiaal ondubbelzinnig kan worden weergegeven in het merkde-
pot.245 Moeilijker wordt het wanneer het gevoel dat een tastmerk teweeg brengt om-
schreven moet gaan worden. Dat doet sterk denken aan de situatie waarin een klank
of geur met woorden wordt omschreven, terwijl voor deze beide gevallen werd aan-
genomen dat een dergelijke weergave onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is.246

4.11 Bewegingsmerken 

Een merkvorm die zo mogelijk nog vluchtiger is dan geurmerken of klankmerken, is
het zogenaamde bewegingsmerk. Het kan gaan om bewegingen van abstracte figu-
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243 Vgl.: B.A. Kist, Toelichting bij depot maakt weg vrij voor ‘nieuwe’ merken, IER 1997, p. 215.
244 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-

2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann).
245 In het voorbeeld van het schuurpapier valt bijvoorbeeld te denken aan de specificaties zoals die

gebruikt worden voor schuurpapier, waarin de eerste letter staat voor de drager (bijvoorbeeld P
voor papier) en gevolgd wordt door een cijfer, dat de gebruikte korrelgrootte aanduidt. Zie echter
voor een mislukte poging (wegens het ontbreken van een korrelgrootte, alsmede het onvoldoen-
de bepaald zijn van het merk): BundesPatentgericht 23 maart 2007, GRUR 2008-4, 8. 

246 Desondanks heeft het Duitse Bundesgerichtshof aangenomen dat tastmerken die aan alle in-
schrijvingsvereisten voldoen in beginsel mogelijk zijn: Bundesgerichtshof 5 oktober 2006, GRUR
2007-2, p. 148-153 (bekleding autostoel).
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ren, characters, personen etc. Wat deze merken gemeen hebben is dat het merk zelf
niet statisch van aard is, maar visueel verschillende vormen aanneemt: het maken
van een beweging impliceert het innemen van verschillende posities. Op zichzelf
hoeft dat laatste niet in de weg te staan aan het functioneren als teken en aan het
hebben van onderscheidend vermogen (denk aan het bekende beeld van de MGM-
leeuw die, zijn kop draaiend, brult), maar het zal wel van belang zijn om deze be-
weging op een duidelijke manier in de merkinschrijving vast te leggen, op een wijze
die voldoet aan de normen zoals gesteld in het Sieckmann-arrest.247 Die weergave
moet geschieden door middel van figuren, lijnen of lettertekens en duidelijk, nauw-
keurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en ob-
jectief zijn. Aan die voorwaarden zal waarschijnlijk niet voldaan worden wanneer de
beweging louter in woorden wordt omschreven, aangezien een dergelijke omschrij-
ving ook onvoldoende werd geacht voor klankmerken en geurmerken (zie nrs. 4.7
en 4.8). De meest duidelijke en begrijpelijke wijze van deponeren zal waarschijnlijk
hierin bestaan dat de verschillende posities van de beweging in de aanvraag van de
merkinschrijving worden getoond, waarbij wel de beperking geldt dat deze bewe-
gingen kenbaar gemaakt kunnen worden in het daarvoor bestemde vierkand van
8cm bij 8cm op het depotformulier.248 De toelichting in 50 woorden (toegestaan
krachtens Regel 1.1(2) UR bij het BVIE) kan dan nog toelichting geven over de wijze
waarop de bewegingen geïnterpreteerd moeten worden, en wat daarvan het onder-
scheidende element is, terwijl ex Regel 1.1(e) UR bij het BVIE aangegeven kan wor-
den dat het gaat om een bewegingsmerk. Het is denkbaar dat een dergelijke in-
schrijving voldoet aan de eisen die daaraan door het Hof van Justitie worden ge-
steld.249 Een vergelijkbare situatie doet zich voor met betrekking tot hologram-mer-
ken; zie nr. 4.5.5.

4.12 Warenmerken en dienstmerken 

4.12.1 Historie

Het onderscheid tussen waren- en dienstmerken is vooral historisch van aard. De
Benelux Merkenwet van 1971 kende uitsluitend bescherming voor warenmerken,
totdat daarin verandering kwam met het Dienstmerkenprotocol van 1987. Het be-
langrijkste element daaruit was het feit dat de regels die betrekking hadden op wa-
renmerken, van overeenkomstige toepassing werden verklaard op dienstmerken.
Een en ander was neergelegd in de sleutelbepaling van art. 39 BMW, welk artikel
thans geen pendant meer kent in het BVIE, eenvoudig omdat dienstmerken in art.
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247 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-
2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann).

248 In die zin ook: L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000,
nr. 228; Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 19.

249 Er wordt in de literatuur (Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr.
19.) in dit verband wel verwezen naar: Hof Amsterdam 28 maart 1985, BIE 1986, 2; IER 1985, 29
(Young Shin Park/van Beek; Vincistar), maar dat arrest betrof een eenvoudig beeldmerk, geen be-
wegingsmerk.
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2.1 BVIE zijn opgenomen in de definitie van merken (waar voorheen in het be-
treffende artikel alleen gesproken werd over tekens die dienen om de waren van een
onderneming te onderscheiden). Een en ander laat onverlet dat de erkenning van
dienstmerken de nodige voeten in de aarde heeft gehad, in het bijzonder in verband
met het moeilijk te maken onderscheid tussen dienstmerken en handelsnamen (zie
nr. 4.12.3).

Met name onder invloed van (het ontwerp voor) de Gemeenschapsmerken verordening, die voorziet in
een bescherming van het dienstmerk, is het Dienstmerken protocol op 1 januari 1987 in werking ge-
treden, en heeft het dienstmerk zijn plaats gevonden in de art. 39 t/m 43 BMW. Naast de eerder ge-
noemde schakelbepaling behelsde een en ander met name het inroepen van voorrang voor dienst-
merken en overgangsbepalingen met betrekking tot reeds vòòr 1 januari 1987 daadwerkelijk gevoer-
de dienstmerken. Onder de overgangsrechtelijke bepalingen konden voorheen als handelsnaam ge-
bruikte aanduidingen hun bestaande bescherming behouden. Dat betrof dan met name bescherming
uit het handelsnaamrecht, het gemene recht (in het bijzonder art. 6:162 jo. art. 10bis VvP, dat be-
scherming biedt tegen het wekken van onnodige verwarring) en in enkele gevallen ook het auteurs-
recht. Het was ook mogelijk een bevestigingsdepot te verrichten waarmee dan Benelux-dienstmer-
kenrechten verkregen werden. Het voordeel van een merkrecht is dat dit in bepaalde opzichten rui-
mer is dan het recht dat gegeven wordt onder de drie hiervoor genoemde régimes (zie nr. 4.12.3). Ook
zonder bevestigingsdepot kan men blijven ageren tegen een jongere merkinschrijving en zich verwe-
ren tegen aanvallen gebaseerd op basis van later ingeschreven (dienst)merken.250

4.12.2 Aard dienstmerk

De vraag naar wat een dienstmerk precies is, moet worden beantwoord met inacht-
neming van de maatschappelijke opvattingen met betrekking tot wat wordt opgevat
als het aanbieden van een dienst. Het afbakenen van warenmerken en dienstmerken
is soms moeilijk, omdat bij dienstverlening vaak ook waren geleverd worden (denk
aan horecadiensten, detailhandelsdiensten etc.). Anderzijds worden ook diensten
verricht door ondernemingen die waren verkopen (te denken valt aan bezorging, in-
stallatie, het geven van garantie etc.) en zijn bepaalde specifieke waren vaak ook het
onderwerp van te leveren diensten (bijvoorbeeld in het geval van reparatie en on-
derhoud).

Dit heeft dan ook tot gevolg dat waren en diensten onder omstandigheden soort-
gelijk kunnen worden geacht in de zin van art. 2.20(1)(b) BVIE; art. 39 BMW be-
paalde zulks expliciet.251 Waren en diensten kunnen door het in aanmerking ko-
mende publiek met elkaar in verband worden gebracht en terzake kan gevaar voor
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250 Het overgangsrecht m.b.t. dienstmerken heeft inmiddels nagenoeg alle praktische betekenis ver-
loren en komt ook niet terug in het BVIE, althans niet anders dan in de vorm van art. 5.3, dat in al-
gemene zin bepaalt dat rechten die onder de BMW bestonden, worden gehandhaafd. Zie voor een
toelichting op de oude overgangsrechtelijke bepalingen van het dienstmerkenprotocol onder an-
dere: L. Wichers Hoeth, Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000, nrs. 403-
407; T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigen -
dom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nrs. 1111-1130; E.J. Arkenbout, Handels -
namen en merken, diss. Zwolle 1991, p. 190-207. 

251 Die tekst is in het BVIE niet teruggekomen omdat dit vanzelfsprekend werd geacht, niet omdat
een inhoudelijke wijziging werd beoogd. 
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verwarring ontstaan, bijvoorbeeld doordat het publiek meent dat de waren en dien-
sten afkomstig zijn van dezelfde onderneming, of dat er een commerciële relatie be-
staat tussen de leverancier van de waren en de onderneming die de diensten ver-
richt. 

Er is nog discussie ontstaan over de vraag in hoeverre diensten die betrekking
hebben op de wederverkoop van waren van derden in een merkinschrijving gespe-
cificeerd zouden moeten worden. Uit het Praktiker Bau-arrest252 van het Hof van
Justitie blijkt dat die diensten niet nader behoeven te worden gespecificeerd, anders
dan als ‘detailhandelsdiensten’. Wel verlangt het Hof van Justitie dat de waren of de
soorten waren waarop die diensten betrekking hebben, in de merkinschrijving wor-
den omschreven. Het Hof van Justitie aanvaardt hiermee een zeer ruime omschrij-
ving van de onder het merk te verlenen diensten, slechts beperkt door de aandui-
ding van de aard van de waren waarop die diensten betrekking hebben. Dat is ook
van belang voor andere dienstmerken, die gebruikt worden voor een groot scala aan
diensten die betrekking hebben op een specifiek onderwerp of een specifieke groep
waren (te denken valt bijvoorbeeld aan bancaire diensten, aannemersdiensten of
groothandelsdiensten). 

4.12.3 Verhouding dienstmerken tot handelsnamen

Dienstmerken en handelsnamen vervullen wezenlijk verschillende functies. Een
dienstmerk onderscheidt de door de onderneming geleverde diensten van de waren
of diensten van andere ondernemingen, terwijl de handelsnaam gebruikt wordt ter
identificatie van de onderneming zelf, en daarmee ter onderscheiding van de on-
dernemingen (zelf) van andere ondernemingen. Een handelsnaam is derhalve nog
geen dienstmerk.253 Dat theoretische onderscheid is ook van groot praktisch belang
waar bijvoorbeeld art. 2.19(1) BVIE bepaalt dat tekens die beschouwd worden als
merk, alleen bescherming kunnen vinden wanneer deze als merk worden inge-
schreven. Voorzover het teken beschouwd moet worden als handelsnaam, kan ech-
ter de bescherming van de Handelsnaamwet worden ingeroepen.254

Hoewel de functies van een onderscheidingsteken dus scherp in de gaten gehouden moeten worden,
valt te constateren dat merken ook als handelsnaam worden gebruikt en vice versa. Enkele beroemde
voorbeelden zijn Philips, Heineken, Kelloggs en Microsoft. In dergelijke gevallen heeft het onderschei-
dingsteken een dubbele functie: zowel die van merk als die van handelsnaam. Dat betekent ook dat in
dergelijke gevallen van beide beschermingsregimes geprofiteerd kan worden (voor wat betreft de
merkenrechtelijke bescherming uiteraard onder voorwaarde van inschrijving als merk).255 Bij diensten
lopen merk- en handelsnaamfuncties sneller samen.
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252 HvJEG 7 juli 2005, C-418/02, IER 2005, 85 (Praktiker Bau und Heimwerkermärkte /Deutsche Patent
und Markenamt; Praktiker Bau).

253 Zie in die zin ook: S. Boekman, Het dienstmerk naast de handelsnaam, BIE 1987-8, p. 183-186.
254 Een andere interpretatie zou ook in strijd komen met art. 8 van het Verdrag van Parijs dat bepaalt

dat handelsnamen worden beschermd zonder verplichting van depot of inschrijving, onverschil-
lig of die handelsnaam deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.

255 Vgl. ook: BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH; BIE 1989, 58 m.nt. vNH (Omnisport/
Remi Bauweraerts; Omnisport).
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4.12.3.1 Merkenrechtelijke bescherming ruimer

Voor wat betreft een vergelijking tussen deze twee beschermingsregimes, valt op te
merken dat het BVIE een ruimere bescherming biedt. Die bescherming is niet zo
zeer te ontlenen aan de art. 2.20(1)(a en b) BVIE, waar in beide gevallen verwarring
(hetzij bij wege van wettelijke fictie, hetzij in de vorm van gevaar voor verwarring)
doorslaggevend is, maar is veeleer in andere regelingen te vinden. 

Ten eerste is het handelsnaamrecht nationaal beperkt, terwijl een Benelux-mer-
kenrecht zich uitstrekt over het hele Benelux-gebied. Voorts is het mogelijk om
onder invloed van het recht van voorrang bescherming te claimen ter wille van een
internationaal depot in de landen aangesloten bij de Overeenkomst van Madrid, dan
wel via de band van het Verdrag van Parijs, in die landen die voorzien in een mer-
kenrechtelijke bescherming van dienstmerken. Daarnaast biedt de Handelsnaamwet
niet de ruime bescherming waarin voorzien wordt door de art. 2.20(1)(c) en
2.20(1)(d) BVIE (zie nrs. 6.8 e.v. en 6.9 e.v.). Tot slot kan onder het BVIE ook merken-
rechtelijke bescherming worden verkregen voor logo’s en vignetten, waar de han-
delsnaamwet alleen voorziet in een bescherming van de handelsnaam sec, zonder
beeldelementen.256

Anderzijds is de Handelsnaamwet weer ruimhartiger in bescherming in die zin dat
niet de(zelfde hoge) eis van onderscheidend vermogen in de zin van art. 2.1(1) BVIE
wordt gesteld. Autoverhuur Zuid-Holland kan een geldige handelsnaam zijn voor een
Zuid-Hollands autoverhuurbedrijf, maar dat zal voor dit bedrijf niet snel een geldig
dienstmerk kunnen opleveren (zie voor wat betreft het onderscheidend vermogen in
het algemeen nr. 4.14). Waar het gaat om dienstmerken wordt niet aangesloten bij de-
zelfde lage drempel die de Handelsnaamwet kent, maar worden dezelfde (hoge) on-
derscheidingseisen gesteld als wanneer het gaat om warenmerken.257

Een andere benadering zou ook onwenselijk en in strijd met het systeem van de wet zijn. Het onwen-
selijke van die consequentie zit hierin dat aldus een categorie merken zou worden gecreëerd die ex-
clusieve rechten verlenen op beschrijvende aanduidingen, die vrij moeten blijven voor gebruik door
derden, waaronder concurrenten258, terwijl zowel het BVIE als de Merkenrichtlijn uitgaan van een ge-
lijkwaardige behandeling van warenmerken en dienstmerken.259 Voor warenmerken en dienstmerken
zullen dan ook identieke normen moeten worden aangelegd bij de beoordeling van de vraag of spra-
ke is van absoluut en/of relatief ontoelaatbare merken, wettelijke beperkingen, normaal gebruik en
verwording tot een gebruikelijke benaming. 
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256 Zie terzake: E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, diss., Zwolle 1991, p. 12 e.v.
257 Vgl.: Hof Amsterdam 21 januari 1988, BIE 1990, 20 (Expocare/Eurolaan; Bedrijven Kontakt Dagen);

Hof Amsterdam 9 maart 1989, BIE 1990, 3; IER 1989, 29 (Art Promotion Amsterdam/AenB Art
Promotions); Hof van Beroep Brussel 26 juni 1990, BIE 1993, 72 (M en B/Landscaping; Landsca -
ping); Hof Den Haag 8 januari 1998, BIE 1998, 27; IER 1998, 16 (Lifetree Holding/BMB; Geboorte -
winkel). 

258 HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER
2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

259 Anders (namelijk de stelling verdedigend dat bij dienstmerken niet te snel mag worden aangeno-
men dat het merk onderscheidend vermogen ontbeert): L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het in-
tellectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000, nr. 402; Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle
1992, nr. 1624.
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4.13 Individuele merken en collectieve merken

Waar individuele merken bedoeld zijn om de waren en/of diensten van de ene on-
derneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, is de aard van col-
lectieve merken een wezenlijk andere. Dit soort merken geven aan dat bepaalde
waren of diensten, afkomstig van verschillende bestaande ondernemingen, bepaal-
de eigenschappen gemeen hebben. Collectieve merken vervullen dus in belangrijke
mate een garantiefunctie, bijvoorbeeld omdat zij een bepaalde geografische her-
komst van de daaronder aangeboden waren garanderen, of specifieke aspecten als
samenstelling, veiligheid of milieuvriendelijkheid garanderen. Enerzijds wordt al -
dus voorzien in voorlichting omtrent de eigenschappen van de aangeboden waren
of diensten voor de consument, terwijl anderzijds de gebruikers van het collectieve
merk hun waren of diensten aantrekkelijker kunnen maken door deze te verhande-
len met gebruikmaking van het collectieve merk (meestal naast het gebruik van het
eigen, individuele merk). Hoewel art. 2.35 BVIE bepaalt dat individuele en collectie-
ve merken aan dezelfde regels zijn onderworpen, behoudens bepaling van het te-
gendeel, zijn er wel enkele wezenlijke verschillen te duiden. De belangrijkste daar-
van zijn dat het collectieve merk uitsluitend onder toezicht van de houder gebruikt
mag worden (art. 2.34(1) BVIE), voor het gebruik een reglement moet worden opge-
steld (art. 2.36, 2.37 en 2.39 BVIE) en dat de houder het collectieve merk zelf niet
mag gebruiken (art. 2.34(2) BVIE), maar wel de enige is die de bescherming van het
merk kan inroepen (eventueel wel samen met personen die gerechtigd zijn dit merk
te gebruiken; art. 2.41 BVIE). Bovendien mogen collectieve merken nadat ze zijn ver-
vallen verklaard, nietig verklaard of doorgehaald, niet worden gebruikt gedurende
een periode van drie jaar (art. 2.44 BVIE). 

Opmerking verdient tot slot nog dat het BVIE geen bijzondere bepalingen bevat
met betrekking tot het onderscheidend vermogen van collectieve merken, behalve
voor wat betreft collectieve merken bestaande in geografische herkomstaanduidin-
gen (art. 2.34(3) BVIE). Dat is opmerkelijk waar collectieve merken naar hun aard
verwijzen naar gemeenschappelijke kenmerken, en die gemeenschappelijke ken-
merken dus vaak beschrijven, ook wanneer het gaat om andere kenmerken dan de
geografische herkomst. Nu het BVIE geen bepaling van het tegendeel bevat, zijn col-
lectieve merken voor wat betreft andere aanduidingen dan geografische her komst -
aanduidingen, dus onderworpen aan dezelfde eisen van onderscheidend vermogen
als individuele merken. Toch zijn de eisen voor individuele merken over het alge-
meen hoger dan in de praktijk worden gehanteerd voor collectieve merken.260 Dat is
des te opmerkelijker waar de Benelux-wetgever door art. 15 MRl de vrijheid was ge-
laten om te bepalen dat de weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring
van collectieve merken plaatsvindt op andere gronden dan de in de art. 3 en 12 MRl
bedoelde, voorzover de functie van deze merken zulks vereist. Van die vrijheid heeft
de Benelux-wetgever (echter ten onrechte) geen gebruik gemaakt. In ieder geval for-
meel zou de consequentie hiervan moeten zijn dat er vele collectieve merken be-
staan die aan nietigverklaring bloot staan, namelijk voorzover zij niet bestaan uit
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260 Zo ook: Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Ch. Gielen (red.), Deventer 2007, nr. 414.
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een geografische herkomstaanduiding, maar wel bestaan uit tekens of benamingen
die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveel-
heid, bestemming, waarde, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting
van de diensten, of andere kenmerken van die waren of diensten (terwijl collectieve
merken juist bij uitstek bedoeld zijn om dergelijke kenmerken van waren of dien-
sten aan te duiden en/of te garanderen). 

4.14 Onderscheidend vermogen

4.14.1 Onderscheiden is kernfunctie

Onderscheiden is de kernfunctie van het merk, en daarmee is het onderscheidend
vermogen een kernbegrip in het merkenrecht. Onder onderscheidend vermogen
wordt verstaan de capaciteit van een teken om de waren en/of diensten van de ene
onderneming te onderscheiden van (die van) andere (ondernemingen).261 De reden
dat het woord ‘ondernemingen’ in de vorige zin tussen haken staat, is dat het in ver-
reweg de meeste gevallen wel zal gaan om dergelijke waren, maar de essentie van
het onderscheidend vermogen zit in het onderscheid maken met andere waren of
diensten, wat niet altijd betekent dat deze ook van verschillende ondernemingen af-
komstig zijn (zie met betrekking tot de term ‘onderneming’ nr. 4.1.9). Toch valt aan
te nemen dat als het merk waren of diensten van die van andere ondernemingen kan
onderscheiden, hetzelfde geldt met betrekking tot het onderscheiden van andere
waren en/of diensten van de merkhouder. De vraag naar het onderscheidend ver-
mogen van een teken dient dogmatisch onderscheiden te worden van de vraag of
iets al dan niet een teken is (zie nr. 4.1), hoewel in de jurisprudentie van het Euro -
pese Hof van Justitie de grens tussen die twee begrippen lijkt te vervagen. Daarop
wordt in nr. 4.14.10 nader ingegaan. 

Onder het niet-geharmoniseerde Benelux-merkenrecht werd het onderschei -
dend vermogen al omschreven als de vraag of het publiek het teken, hetzij reeds ten
tijde van zijn depot, hetzij door de specifieke vorm waarin, of de specifieke wijze
waarop de merkhouder het gebruikt, hetzij nadien, door dat gebruik en mede ten
gevolge van de duur en de omvang daarvan, opvat als een teken dat de identiteit van
de betrokken waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert.262

Deze benadering lijkt (nog steeds) nauw aan te sluiten bij het onderscheidend ver-
mogen zoals dat bedoeld wordt in art. 2 MRl, art. 2.1 BVIE en art. 4 GMVo. De kern is
hierin gelegen dat het publiek door het gebruik van het merk in staat wordt gesteld
een waar of dienst te individualiseren, als zijnde afkomstig van één en dezelfde on-
derneming, hetzij omdat het teken van huis uit onderscheidend vermogen heeft,
hetzij omdat het teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen (in-
burgering). Hierbij zij benadrukt dat het gaat om het vermogen om te onder -
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261 Zo blijkt uit de Richtlijntekst in andere talen dan de Nederlandse, en uit HvJEG 16 september 2004,
C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2), ov. 41.

262 BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6; BMMB
1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas).

dissertatie-04:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:25  Pagina 126



scheiden, dat wil zeggen dat het publiek in staat wordt gesteld om te onderkennen
dat het gemerkte product een andere herkomst heeft of van andere aard is, dan an-
dere gemerkte producten, terwijl dit niet impliceert dat het publiek moet weten van
welk bedrijf het product precies afkomstig is. Dat laatste is immers niet nodig om de
herkomstgarantiefunctie van het merk te vervullen. Dat wil zeggen dat het publiek
bij goede ervaringen het gemerkte product opnieuw kan kopen of bij slechte erva-
ringen kan overstappen op een ander product.263 De onderscheidingsfunctie van het
merk impliceert ook niet dat het publiek het merk als zodanig herkent, maar vol-
doende is dat het merk in feite de onderscheidingsfunctie vervult (waarbij natuur-
lijk in verreweg de meeste gevallen geldt dat het merk ook als zodanig door het pu-
bliek wordt herkend, maar dat is niet altijd het geval of nodig).264

Hoewel een en ander gebaseerd is op jurisprudentie van het Benelux-Gerechts -
hof die dateert van voor het Europese harmonisatietijdperk, lijkt dit nog immer in
lijn met de jurisprudentie van het Hof van Justitie.265

In dit verband zij verwezen naar de niet helemaal zuivere implementatie van art. 2 MRl in art. 2.1 BVIE.
De richtlijn spreekt over ‘mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderschei-
den’, terwijl art. 2.1 BVIE spreekt van ‘die dienen om te waren of diensten van een onderneming te on-
derscheiden’. Zelfs als ‘dienen’ een ruime betekenis wordt toegekend, namelijk ‘bedoeld zijn’ of ‘de
functie hebben’, geeft het nog niet zuiver de eis van art. 2 MRl weer, omdat het – ook in de ruime be-
tekenis – suggereert dat de eis gesteld wordt dat de tekens ook bedoeld zijn om te onderscheiden. 

De jurisprudentie die is ontstaan rond het onderscheidend vermogen is zeer uitge-
breid, en over het algemeen sterk casuïstisch van aard. Het is ook lastig daarin een
duidelijke lijn te ontdekken (voorzover al niet geconstateerd moet worden dat uit-
spraken tegenstrijdig zijn). Mede om die reden is hier geen overzicht opgenomen
van lagere jurisprudentie met betrekking tot het onderscheidend vermogen.266

4.14.2 Onderscheidend vermogen is geen vaste grootheid

Zoals hierboven gememoreerd kan het onderscheidend vermogen van merken op
verschillende momenten aanwezig zijn of ontstaan. Een merk kan van huis uit on-
derscheidend vermogen hebben, wat bijvoorbeeld snel het geval zal zijn bij fantasie-
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263 Vgl.: HvJEG 8 april 2003, C-53/01, C-54/01 en C-55/01, BIE 2004, 19; IER 2003, 48 m.nt. HMHS;
BMMB 2003-4, p. 217-218 (Linde/Deutsche Patent und Markenamt; Linde, Winward en Rado).

264 Vgl.: BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV; BIE 1992, 99 m.nt. JHS; IER 1992, 12
m.nt. SdW; RvdW 1992, 11 (Burberrys Limited/Bossi Spa; Burberry’s II). 

265 Hoewel in de jurisprudentie rond vormmerken en kleurmerken belang wordt gehecht aan het feit
dat vormen en kleuren in de praktijk minder snel als onderscheidingsteken worden gezien, laat
een en ander onverlet dat bij deze deze merkvormen geen andere eisen gesteld mogen worden
m.b.t. het niveau van onderscheidend vermogen, en worden deze omstandigheden slechts ge-
noemd als relevant bij de beoordeling van het bewijs van het (daadwerkelijk) onderscheidend ver-
mogen. Er wordt niet de eis gesteld dat het publiek het teken ook daadwerkelijk als merk ziet. Vgl.
in die zin ook: A.A. Quaedvlieg in zijn noot onder HvJEG 6 mei 2003, C-104/01 (Libertel/BMB;
Libertel) in BIE 2004, 50.

266 Zie voor een – overigens niet compleet – jurisprudentieoverzicht waaruit het voorgaande ge-
noegzaam blijkt, de jurisprudentie opgesomd in IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, par. 3.7 t/m 3.10.
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aanduidingen. Ook is het mogelijk dat een merk aanvankelijk nog weinig of geen on-
derscheidend vermogen heeft, maar dat toch verwerft, doordat het merk in de prak-
tijk gebruikt wordt (natuurlijk bij voorkeur zo consistent mogelijk). Door dergelijk
gebruik kan het publiek het teken als onder scheidingsteken gaan zien of herkennen,
waardoor het onderscheidend vermogen verwerft door gebruik (inburgering; zie nr.
4.14.15). Dit fenomeen illustreert een ander aspect van onderschei dend vermogen,
namelijk dat dit geen constante grootheid is. Dat geldt zowel in verhouding tot an-
dere merken als in de verhouding tot de tijd. Wanneer een merk onderscheidend
vermogen heeft, is daarmee nog niet gezegd of dat merk sterk onderscheidend of
zwak onderscheidend is. Merken met een sterk onderscheidend vermogen genieten
een ruimere beschermingsomvang.267 In dat verband wordt gesproken van ‘sterke
merken’. Andersom geldt dat merken met zwak onderscheidend vermogen slechts
een geringe beschermingsomvang genieten. In dat verband wordt gesproken van
‘zwakke merken’.268 Andersom geldt dat als het merk in de praktijk steeds meer ge-
bruikt wordt als aanduiding van een bepaalde soort waren of diensten, of dat vele
anderen sterk gelijkende onderscheidingstekens gaan voeren, het aanvankelijk nog
onderscheidende merk zich in de loop der tijd steeds minder onderscheidt van de
onderscheidingstekens van andere ondernemingen, of voor andere waren of dien-
sten. In dergelijke gevallen spreken we van ‘verwatering’ van onderscheidend ver-
mogen en in het verlengde daarvan over verwatering van (de bescherming te ontle-
nen aan) merkrechten. Dit kan leiden tot een algeheel verlies van merkrechten, na-
melijk wanneer het merk de gebruikelijke aanduiding wordt voor het betreffende
soort product of de betreffende soort dienst (zie nrs. 4.14.11 en 5.1.8). 

4.14.3 Relatie tot waren en diensten

Het onderscheidend vermogen van merken moet altijd beoordeeld worden in het
licht van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, of waarvoor een
merkdepot wordt ingediend. NOTARIS is geen onderscheidend teken voor notariële
juridische diensten, maar wel voor jenever en DANGER! is ongeschikt als merk voor
explosieven, maar wel geschikt voor parfum. In het verlengde hiervan geldt dat als
een teken wel onderscheidend is voor bepaalde waren of diensten, maar dat niet is
voor andere waren of diensten, derden dat merk wel mogen gebruiken als beschrij-
ving van kenmerken van die laatste groep waren of diensten.269

Overigens zijn het niet alleen woorden die eigenschappen kunnen aanduiden;
dat geldt ook voor andere merkvormen, zoals kleuren (bijv. geel als indicatie dat het
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267 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel).

268 De relatie tussen de mate van onderscheidend vermogen en de beschermingsomvang werd al on-
derkend in: BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m.nt. LWH; BIE 1983, 24; BMMB 1983-4, p. 404;
RvdW 1982, 185 (Wrigley/Benzon; Juicy Fruit). 

269 Vgl.: BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745 m.nt. DWFV; BIE 1997, 57 m.nt. DWFV; IER 1995-5, p. 194-
196; BMMB 1996-3, p. 16-22; RvdW 1995, 141 (Linguamatics/Polyglot; Polyglot); Rb. Utrecht 22
maart 1995, BIE 1997, 87 m.nt. JHS (Smiths/Trade Service; Hamka’s/Ham-kaas II).
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om een chloorproduct gaat) of vormen (bijv. de vorm van een standaard 33 cl bier-
flesje).270

4.14.4 Beoordeling onderscheidend vermogen

Bij het beoordelen van het onderscheidend vermogen zal uitgegaan moeten worden
van de wijze waarop het relevante publiek het teken percipieert. Het relevante pu-
bliek is de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde
consument van de betrokken waren en/of diensten. Bij verschillende doelgroepen
horen ook verschillende niveau’s van oplettendheid en daarmee kan een teken in
het ene geval wel en in het andere geval niet voldoende onderscheidend vermogen
hebben.271

Veel van de jurisprudentie met betrekking tot onderscheidend vermogen is, in
ieder geval op het niveau van het Europese Hof van Justitie, ontstaan bij de beoor-
deling van het onderscheidend vermogen ten behoeve van de inschrijving als merk.
Die jurisprudentie zal hierna behandeld worden. Deze jurisprudentie is vaak als
‘streng’ gekwalificeerd, in die zin dat er hoge eisen aan het onderscheidend vermo-
gen (moeten) worden gesteld. 

4.14.4.1 Breuk met Benelux-traditie

Ten opzichte van de oudere Benelux-jurisprudentie heeft de latere jurisprudentie
van het Europese Hof van Justitie inderdaad ook als meer restrictief te gelden. Er is
verdedigd272 en betwist273 dat de normen van de Merkenrichtlijn strenger zijn dan
die van art. 6quinquiesB VvP, maar in ieder geval valt te constateren dat een reden
voor de (thans als achterhaald te beschouwen) liberalere Benelux-traditie gelegen is
in de verschillende benadering van het merkenrechtelijk systeem.274 Onder de oude
Benelux Merkenwet gold – zeer kort samengevat – het systeem waarbij ieder teken
kon worden ingeschreven, terwijl het voorkomen van ongewenste monopolies be-
reikt werd door een rechterlijke toetsing achteraf, van het onderscheidend vermo-
gen als zodanig, of door een beperking van de merkrechten, in die zin dat die be-
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270 Zie in dat verband ook HvJEG 8 april 2003, C-53/01, C-54/01 en C-55/01, BIE 2004, 19; IER 2003,
48 m.nt. HMHS; BMMB 2003-4, p. 217-218 (Linde/Deutsche Patent und Markenamt; Linde,
Winward en Rado), ov. 69.

271 Vgl.: GvEA 13 juni 2007, T-44/05, B9 4142 (IVG/BHIM; ‘I’).
272 Vgl.: J.H. Spoor, Beschrijvende merken beschreven, in: Qui bene distinguit bene docet, Gerbrandy-

bundel, Arnhem 1991, p. 210 e.v.
273 Hof Den Haag 3 juli 1997, BIE 1997, 74; IER 1997, 53 m.nt. ChG; BMMB 1997-2, p. 17 m.nt. Hoor -

neman (Bio-Claire International/BMB; Bio-Claire); D.W.F. Verkade in zijn noot onder HvJEG 4 ok-
tober 2001, C-517/99, NJ 2002, 140 (Merz & Krell & Co./Deutsche Patent und Markenamt; Bravo).

274 Waarbij aantekening verdient dat de normen van art. 3(1) MRI, in verband met de verplichtingen
uit het Verdrag van Parijs, niet strenger mogen zijn dan die uit art. 6quinquies B van dat verdrag.
Zie over de jurisprudentie onder de oude Benelux Merkenwet ook C.J.J.C. van Nispen, Het onder-
scheidend vermogen van een merk; Europese norm, nationale praktijken, BIE 1997, p. 363-368 en
ook D.M. Wille, Toetsing van het onderscheidend vermogen door het Benelux-Merkenbureau, BIE
1999, p. 277-287, inz. p. 281-282.
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scherming zich niet kon uitstrekken tot beschrijvend gebruik van het betrokken
teken. Het systeem dat het Hof van Justitie heeft gekozen is wezenlijk anders, in die
zin dat de beperkingen op het merkrecht, zoals geformuleerd in art. 6 MRl, door het
Hof van Justitie niet relevant worden geacht voor de beoordeling van het onder-
scheidend vermogen.275 De artt. 2 en 3 MRl zijn – volgens het Hof van Justitie276 – be-
doeld om door een strenge en volledige controle vòòr inschrijving merken uit het re-
gister te houden die anders, in een later stadium, door de rechterlijke instanties nie-
tig verklaard zouden worden. Deze benadering is ingegeven door de vrees dat merk-
houders misbruik zouden maken van hun (beperkte) monopolies, door aanspraak te
maken op meer rechten dan de wet hen gunt. Een consequentie of oorzaak hiervan
is dat wanneer het gaat om een merk waarvoor de merkenauthoriteit (zoals het
BHIM en BBIE) heeft vastgesteld dat dit voldoende onderscheidend vermogen heeft
om te worden ingeschreven, de rechter in beginsel ook uitgaat van een geldig merk-
recht. Voor wat betreft Gemeenschapsmerken vloeit dit voort uit art. 99(1) GMVo en
rechters plegen dit artikel analoog toe te passen op Benelux-merken.277 Dit is alleen
anders wanneer een vordering tot nietigverklaring (wegens het ontbreken van on-
derscheidend vermogen) is ingesteld. 

Hoewel over de wenselijkheid van de benadering van het HvJEG getwist kan wor-
den278, is het in ieder geval een feit dat een en ander een wezenlijke breuk betekent
met de Benelux-traditie, waarin een ruimhartig inschrijvingsbeleid werd gevoerd,
waarbij vertrouwd werd op de beperkingen die op het merkrecht golden, alsmede
op de rechterlijke correctie bij inschrijving van tekens die het vereiste onderschei-
dend vermogen ontbeerden.

4.14.4.2 Onderscheidend vermogen in het Benelux-gebied

Voor wat betreft Benelux-merken geldt dan nog een specifiek regime met betrek-
king tot onderscheidend vermogen, waar de Benelux-merkrechten zich uitstrekken
over verschillende taalgebieden. Onder de regeling van art. 2.20(4) BVIE, strekt de
merkenrechtelijke bescherming zich automatisch uit tot vertalingen van het merk in
nationale of streektalen van de Benelux. Zie met betrekking tot de eisen van onder-
scheidend vermogen en inburgering nrs. 3.1.3 en 3.1.4. Voor het bepalen van het on-
derscheidend vermogen van een vertaalbaar merk, blijft het merk zoals gedepo-
neerd uitgangspunt (ook al kan daarbij – met het oog op de begripsmatige lading
van het merk – rekening worden gehouden met de betekenis die het woord kan heb-
ben in andere Benelux-talen). Het probleem van vertalingen van woordmerken doet
zich op Gemeenschapsniveau echter niet voor, omdat Verordening noch Richtlijn
een dergelijke bescherming kennen. 
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275 Vgl. expliciet: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG;
BMMB 2003-4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel).

276 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p.
218 (Libertel/BMB; Libertel).

277 Vgl. bijv.: Rb. Den Haag 25 oktober 2006, BIE 2007, 106 (Henkel e.a./Canna; Substral/Substra).
278 Omdat dit thans een gepasseerd station is, wordt op deze discussie hier niet nader ingegaan.

dissertatie-04:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:25  Pagina 130



4.14.4.3 Weigerings- en nietigheidsgronden

Wanneer het gaat om toetsing van het onderscheidend vermogen, zijn er voor een
merk verschillende drempels te overwinnen. Dat geldt zowel voor wat betreft het
onderscheidend vermogen van merken waarvoor de inschrijving wordt aange-
vraagd, als het onderscheidend vermogen van reeds ingeschreven merken. De eer-
ste groep merken wordt, wanneer onderscheidend vermogen ontbreekt (of wanneer
ze geen teken vormen), niet ingeschreven (op grond van art. 3(1)(a t/m d) MRl, art.
2.11(1)(a t/m d) BVIE en art. 7(1)(a t/m d) GMVo), terwijl voor de tweede groep mer-
ken geldt dat het niet halen van één van deze drempels een nietigheidsgrond ople-
vert (op grond van art. 3(1)(a t/m d) MRl, art. 2.28(1)(a t/m d) BVIE en art. 52 GMVo).
Deze weigeringsgronden, dan wel nietigheidsgronden vertonen enige overlap;
meerdere nietigheidsgronden of weigeringsgronden onderling kunnen tegelijkertijd
van toepassing zijn. Desalniettemin geldt voor elk van deze gronden dat die apart
moet worden getoetst, aangezien aan elk van deze gronden een eigen algemeen be-
lang ten grondslag ligt (hetgeen volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie
ook tot uitdrukking zou moeten komen in eventuele weigeringsbeslissingen, en
naar valt aan te nemen: ook nietigheids beslissingen, op (één van) deze gronden).279

De in de hiervoor genoemde wetgeving opgenomen vier weigerings- dan wel nie-
tigheidsgronden worden hierna behandeld. De eerste grond betreft dogmatisch ge-
zien geen vraag naar onderscheidend vermogen, maar komt daar, wel deels tegen
aan te liggen, als gevolg van de jurisprudentie van het Hof van Justitie. 

In zijn jurisprudentie benadrukt het Hof van Justitie dat art. 3(1)(a) MRl – geïm-
plementeerd in art. 2.11(1)(a) en art. 2.28(1)(a) BVIE – geen zelfstandige eis van on-
derscheidend vermogen stelt naast hetgeen reeds is bepaald in de art. 3(1)(b t/m d)
MRl (geïmplementeerd in art. 2.11(1) (b t/m d) en art. 2.28(1) (b t/m d) BVIE).280 Met
andere woorden: 3(1)(a) MRl ziet niet op het onderscheidend vermogen, maar op
tekens die om andere redenen niet als merk kunnen functioneren. Onder art. 3(1)(a)
MRl vallen aldus in de eerste plaats tekens, die geen merk kunnen zijn omdat ze niet
vatbaar zijn voor deugdelijke grafische voorstelling (bijv. geuren), maar ook aandui-
dingen die niet deugdelijk zijn om een signaal te geven (te lang, te kort, te gecom-
pliceerd, te eenvoudig, opgevat als versiering, etc.).281 Een dergelijke interpretatie
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279 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor), ov. 68; HvJEG 18 juni
2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt. FWG; BMMB
2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat), ov. 77; HvJEG
6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 218
(Libertel/BMB; Libertel), ov. 51; HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4,
222 (SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2), ov. 27 en 37.

280 Vgl.: HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42
m.nt. FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG; (Philips/Remington; Philishave-ap-
paraat), ov. 77.

281 Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 24; Kort begrip
van het intellectuele Eigendomsrecht, Ch. Gielen (red.), Deventer 2007, nr. 266, die verdedigt dat
art. 3(1)(a) MRl alleen ziet op tekens die zich niet lenen voor een deugdelijke grafische weergave. 
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wordt ook voorgestaan door de Advocaat-Generaal Cosmas bij het Chiemsee-ar-
rest282, Advocaat-Generaal Jacobs onder het Baby Dry-arrest283 en Advocaat-Gene -
raal Ruiz-Jarabo Colomer bij de Company-line en Postkantoor-arresten284, en volgt
indirect uit het arrest van het Europese Hof inzake Heidelberger Bauchemie285,
waarin het Hof – in het kader van de beoordeling of een teken wel een merk in de
zin van art. 2 MRl kan vormen – expliciet een drievoudige toets voorstaat. 

De eerste daarvan is of het publiek de aanduiding wel als teken opvat (naast de
eis van grafische voorstelling).286 Daarmee is echter hetgeen voorheen geacht werd
te vallen onder de weigerings- dan wel nietigheidsgrond ‘elk onderscheidend ken-
merk missen’ van art. 6quinguiesB onder 2 Verdrag van Parijs (dat zijn weerslag
heeft gevonden in art. 3(1)(b) MRl en art. 2.11(1)(b) en 2.28(1)(b) BVIE) nu in feite
(mede) ondergebracht in de toets van art. 3(1)(a) MRl, namelijk of de betreffende
aanduiding wel een teken kan zijn in de zin van art. 2 MRl. 

De tweede drempel die genomen moet worden is dat het merk niet elk onder-
scheidend vermogen mag missen. Ten derde komen aan de orde merken die uitslui-
tend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aandui-
ding van kenmerken van de waren of diensten. Tot slot is er de categorie van mer-
ken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik
gebruikelijk zijn geworden. Deze drempels worden hierna separaat besproken in
nrs. 4.14.10 t/m 4.14.13.

4.14.5 Algemeen belang bij beoordeling

Zoals hierboven al aangegeven spelen overwegingen van algemeen belang een rol bij
de uitleg van de criteria die betrekking hebben op het onderscheidend vermogen
van merken. Dat algemeen belang verschilt naar gelang van de relevante weige-
rings- of nietigheidsgrond, en dat verschil dient bij de beoordeling op basis van de
betrokken grond ook tot uitdrukking te komen. 

Naar aanleiding van dit gegeven is in de literatuur wel gesuggereerd dat een en
ander zou leiden tot een vermenging van normatieve en feitelijke toetsing, omdat
enerzijds vastgesteld moet worden of een merk kan onderscheiden (een feitelijke
vraag), terwijl anderzijds bij toetsing het algemeen belang in het oog gehouden
moet worden, zodat nog een nadere beperking wordt aangelegd op basis van een
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282 HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee).

283 HvJEG 20 september 2001, C-383/99, NJ 2002, 139 m.nt. DWFV; BIE 2001, p. 344-345 J.J. Brinkhof,
actualiteiten; IER 2001, 54 m.nt. SdW; BMMB 2001-4, p. 160 (Procter & Gamble/BHIM; Baby Dry).

284 HvJEG 19 september 2002, C-104/00, BIE 2003, 19 m.nt. Ste; IER 2002, 52 m.nt. ChG; BMMB 2003-
1, p. 44-46 (DKV/BHIM; Companyline); HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG
onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB;
Postkantoor).

285 HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004,90 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 36 (Heidelberger
Bauchemie; kleurencombinatie) ov. 22 en 24.

286 Zie ook in: HvJEG 25 januari 2007, C-321/03, IER 2007,47 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28
(Dyson/BHIM).
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normatieve afweging.287 Dit berust op een onjuiste lezing van de betreffende arres-
ten van het Hof van Justitie. Met de verwijzing naar het achterliggende algemeen be-
lang geeft het Hof van Justitie slechts aan dat, en waar er een rechtvaardiging te vin-
den is voor de toetsing die wordt aangelegd onder elk van de respectieve weige-
rings- en nietigheidsgronden. Dat wil niet zeggen dat het algemeen belang in elk van
die gevallen bepalend moet zijn voor de uitkomst van de toetsing in het specifieke
geval, maar geeft slechts aan dat, afhankelijk van de soort merken waar het om gaat
(samengestelde merken die bestaan uit verwijzende elementen, vormmerken,
kleurmerken etc.) de in het algemeen aan te leggen toets zwaarder of minder zwaar
moet zijn, en op welk punt (is er bijvoorbeeld belang bij vrijhouding of moeten er
hogere eisen gesteld worden aan bewijs met betrekking tot onderscheidend vermo-
gen). Het Hof spreekt dan ook telkens over het feit dat de weigeringsgronden moe-
ten worden uitgelegd in het licht van het achterliggende algemeen belang. Het zegt
niet dat de uiteindelijke, concrete toetsing, die op basis van die weigeringsgronden
plaatsvindt, moet geschieden met inachtneming van het algemeen belang dat aan
de wettelijke bepalingen ten grondslag ligt. 

In dit verband is ook sprekend het Chiemsee-arrest288, waarin het Hof heeft aangegeven dat het begrip
onderscheidend vermogen niet mag worden gedifferentieerd al naar gelang het belang om de geogra-
fische benaming voor het gebruik door andere ondernemingen vrij te houden. De bevoegde autoriteit
dient dan ook, indien zij van mening is dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen, de waar op
basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, in elk geval aan die fei-
telijke vaststelling de conclusie te verbinden dat aan de voorwaarden voor inschrijving van het merk
is voldaan. 

Er zijn in dit verband twee te scheiden fasen: die van de wetsuitleg en die van de
wetstoepas sing. Een concreet voorbeeld met betrekking tot kleurmerken moge dit
illustreren. 

Het achterliggende algemeen belang van de toetsing onder art. 3(1)(b) MRl is,
voor wat betreft kleurmerken, hierin gelegen dat het beperkte aantal beschikbare
kleuren niet te eenvoudig gemonopoliseerd wordt door één of enkele merkhouders.
Dat vertaalt zich dan concreet in de eis dat voor kleurmerken in beginsel inburge-
ring moet worden bewezen. Het betekent echter niet dat de rechter, wanneer hij het
onderscheidend vermogen van een concreet kleurmerk beoordeelt (de feitelijke
vraag), ook nog eens opnieuw het algemeen belang moet laten meewegen. Heeft hij
onderscheidend vermogen feitelijk bewezen geacht, dan zal hij niet nog een extra
drempel mogen opwerpen op basis van algemene belangen. Overigens staat dit los
van de vraag of het algemeen belang nog een rol behoort te spelen bij het bepalen
van de beschermingsomvang van een merk in een inbreukprocedure; zie nr. 6.7.5.9.
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287 Vgl. in dit verband: A.A. Quaedvlieg in zijn noot onder het Libertel-arrest, BIE 2004, 50; (minder
expliciet, door de toets als zuiver feitelijk te kwalificeren) IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, hfst. 1 en 2;
P. Reeskamp, De opmars van het algemeen belang, BMMB 2004-3, p. 140; O. Schmutzer, Weigeren
voor een hoger doel, IER 2005, 3, p. 3.

288 HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee).
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4.14.5.1 Kunnen en mogen onderscheiden

In de vorige druk van dit boek289 is de stelling verdedigd dat er naast de eisen die ge-
steld kunnen worden aan het onderscheidend vermogen van merken (merken moe-
ten kunnen onderscheiden), ook nog de eis geldt, dat een merk moet mogen onder-
scheiden. Er zouden merken bestaan die wel kunnen, maar niet mogen onderschei-
den. Dit onderscheid lijkt niet terug te vinden in het systeem van de Merkenrichtlijn
of het BVIE. 

Dat wil niet zeggen dat de merken die voorheen vielen in de categorie ‘niet
mogen onderscheiden’, thans wel voor inschrijving in aanmerking komen. Deze
groep merken worden thans geweigerd, op grond van het feit dat zij onvoldoende
onderscheidend vermogen hebben, doordat de toets van onderscheidend vermogen
zo veel strenger is geworden, dat die thans ook alle gevallen dekt van merken die
onder het oude recht niet mochten onderscheiden. 

De arresten Chiemsee290, Doublemint291 en Postkantoor292 laten zien dat alle te-
kens die een eigenschap beschrijven, een eigenschap kunnen beschrijven, of zelfs
maar een eigenschap zouden kunnen gaan beschrijven, de drempel van het onder-
scheidend vermogen niet halen, zulks met het oog op het algemeen belang, dat der-
den beschrijvende tekens ongehinderd kunnen (blijven) gebruiken. Hetzelfde geldt
voor tekens die ieder onderscheidend vermogen missen, omdat zij de waren zelf als
zodanig beschrijven. Ook bij geografische aanduidingen wordt een ruime (zij het
niet absolute) verplichting tot vrijhouding gehanteerd.293 Aldus wordt ieder merk
dat onder het oude recht zou vallen in de categorie ‘niet mogen onderscheiden’,
thans al geweigerd, of na inschrijving nietig verklaard, op basis van de eisen die ge-
steld worden aan het onderscheidend vermogen. Daarmee heeft het onderscheid
tussen kunnen en mogen onderscheiden praktische betekenis verloren. 

4.14.6 Geografische spreiding

Wanneer het gaat om het bepalen van het onderscheidend vermogen van Ge -
meenschapsmerken is het van belang in het oog te houden dat bij het ontbreken van
het onderscheidend vermogen in een deel van de Gemeenschap dit in de weg staat
aan de inschrijving van het Gemeenschapsmerk. Dat kan zelfs het geval zijn bij het
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289 Vgl.: T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële
Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989,, nr. 807; Ch. Gielen, Kort begrip van
het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 19.

290 HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee).

291 HvJEG 23 oktober 2003, C-191/01, BIE 2004, 18; IER 2004,12 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 212
m.nt. Vos (BHIM/Wrigley; Doublemint).

292 HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER
2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

293 Vgl.: HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee).
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ontbreken van onderscheidend vermogen in één Lid-Staat.294 In dergelijke gevallen
is het vereist dat het betreffende merk alsnog voldoende onderscheidend vermogen
verwerft door inburgering in dat gedeelte van de Gemeenschap waar de drempel
van het onderscheidend vermogen niet gehaald werd. Zie voor wat betreft inburge-
ring in de Benelux nr. 3.1.1.4.

4.14.7 De praktijk

De strenge eisen die het Europese Hof van Justitie stelt met betrekking tot het on-
derscheidend vermogen, staan haaks op de voorkeur van ondernemingen om ver-
wijzende tekens als merk te gebruiken.295 Dergelijke merken die een sterk verwij-
zend karakter hebben, komen steeds minder vaak in het merkenregister voor, als ge-
volg van het strengere weigeringsbeleid. Aan de instelling van marketeers is echter
nog niet veel veranderd; daar bestaat nog immer de sterke wens om product-eigen-
schappen te communiceren in de merknaam, soms zelfs met een poging om derge-
lijke producteigenschappen te monopoliseren. Om weigering te voorkomen krijgen
aanduidingen met een sterk verwijzend karakter soms een semantische of syntacti-
sche wending, zodat alsnog sprake is van voldoende onderscheidend vermogen.
Gedacht kan worden aan praktijkvoorbeelden als DUBBELFRISSS voor een frisdrank
met twee vruchtensmaken en ESCAR-GO voor een anti-slakkenmiddel. 

4.14.8 Onderscheidend vermogen bij verschillende merkvormen

De wijze waarop in de praktijk het onderscheidend vermogen van merken kan wor-
den bepaald, verschilt nogal per merkvorm. Hierna zullen enkele opmerkingen wor-
den gemaakt over enkele specifieke merkvormen (zie nrs. 4.14.17 t/m 4.14.19).
Hoewel voor verschillende categorieën merken geen verschillende niveaus van on-
derscheidend vermogen kunnen worden geëist296, neemt het Hof van Justitie toch
tot uitgangspunt dat het in de praktijk voor bepaalde merkvormen praktisch lastiger
zal zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen.297 Dat laat onverlet dat
(ook) bij minder traditionele merkvormen niet de eis gesteld mag worden dat een
merk een grillig element heeft of een bepaald niveau van creativiteit of verbeelding
haalt.298 Uitsluitend relevant is hoe het in aanmerking komende publiek het teken
daadwerkelijk zal percipiëren. Dat kan verschillen al naar gelang het soort merk. 
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294 HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10,
p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking).

295 Vgl.: J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding, oratie, Zwolle 1990, p. 16.
296 Vgl.: HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42

m.nt. FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG; (Philips/Remington; Philishave-ap-
paraat); HvJEG 8 april 2003, C-53/01, C-54/01 en C-55/01, BIE 2004, 19; IER 2003, 48 m.nt. HMHS;
BMMB 2003-4, p. 217-218 (Linde/Deutsche Patent und Markenamt; Linde, Winward en Rado).

297 Vgl.: HvJEG 8 april 2003, C-53/01, C-54/01 en C-55/01, BIE 2004, 19; IER 2003, 48 m.nt. HMHS;
BMMB 2003-4, p. 217-218 (Linde/Deutsche Patent und Markenamt; Linde, Winward en Rado), ov. 42.

298 Vgl.: HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42
m.nt. FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-ap-
paraat); GvEA 13 juni 2007, T-44/05, B9 4142 (IVG/BHIM; ‘I’).
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Waar woordmerken en logo’s al snel als onderscheidingsteken worden herkend,
is dat minder snel het geval bij niet-traditionele merkvormen, zoals bijv. enkele
kleuren of de vorm van de waar. Aldus worden in praktische zin wel strengere eisen
gesteld, zo niet aan het onderscheidend vermogen zelf, dan toch wel aan het bewijs
dat een merk onderscheidend vermogen heeft. 

Overigens blijft de vraag naar onderscheidend vermogen een vraag naar de feite-
lijke stand van zaken. Die vraag kan ook worden beantwoord aan de hand van
marktonderzoeken.299 Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dient
het BBIE, en bij Gemeenschapsmerken het BHIM, dan ook in concreto te toetsen,
waarbij het rekening dient te houden met alle concrete feiten en omstandigheden
van het geval.300 Zie over het gebruik van, en eisen te stellen aan marktonderzoeken
nr. 6.7.5.8. 

4.14.9 Tijdstip beoordeling onderscheidend vermogen

Tot slot is het van belang te bezien op welk moment het onderscheidend vermogen
van het merk moet worden vastgesteld, aangezien dat onderscheidend vermogen
geen constante grootheid is. Wanneer het gaat om het bepalen van het onderschei-
dend vermogen van merken waarvoor een Benelux-depot is ingediend, is relevant
het onderscheidend vermogen ten tijde van het indienen van het depot.301 Nu in het
BVIE geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die wordt geboden door de laat-
ste zin van art. 3(3) MRl, om ook het gebruik in de periode na indiening van het
depot bij de beoordeling van onderscheidend vermogen mee te wegen, mag alleen
de inburgering die plaatsvond tot het moment van indiening van het depot worden
meegewogen. Waar dit aanvankelijk waarschijnlijk een onbewust gekozen conse-
quentie was van het niet-implementeren van de betreffende zin uit art. 3(3) MRl, is
in ieder geval bij de laatste materiële wetswijziging op dit punt (namelijk bij het pro-
tocol van 2004), welbewust voor deze beperking gekozen, getuige het Gemeen -
schappelijk Commentaar bij art. 14ter BMW. Voor het Gemeenschapsmerk geldt
materieel hetzelfde.302
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299 Vgl HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee), ov. 53; HvJEG
12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER 2004,
22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor), ov. 35.

300 BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV; BIE 2001, 24; IER 2000, 51 m.nt. SdW (Campina
Melkunie/BMB; Biomild); HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ
2006, 532; BIE 2005, 106; IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).  

301  Vgl.: BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV; BIE 2001, 24; IER 2000, 51 m.nt. SdW
(Campina Melkunie/BMB; Biomild); HR 8 september 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006,
83; BMMB 2006-4, p. 171-173 (Benetton/G-star).

302 Zie daarover uitgebreid: A. von Mühlendahl, Der magebliche Zeitpunkt für die beurteilung der
Schützfähigkeit von Marken im Europäischen Markenrecht, in: Festschrift für Jochem Pagenberg,
red. D. Beier, L. Brüning-Petit, C. Heath, Keulen 2006, p. 159-171.
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4.14.10 Geen teken

De vraag of iets een teken is in de zin van art. 2.1(1) BVIE (art. 2 MRl) kan op ver-
schillende manieren beantwoord worden. Het meest voor de hand ligt een ruime in-
terpretatie van het begrip ‘teken’, als alles wat een signaalfunctie kan vervullen. Zie
nrs. 4.1 en 4.1.1. 

Onder art. 3(1)(a) MRl vallen in ieder geval303 ook tekens die zich niet lenen voor
deugdelijke grafische voorstelling (namelijk tekens die niet voldoen aan de eisen
daaromtrent gesteld in het Sieckmann-arrest; zie nr. 4.1.10).304 Het algemeen belang
dat ten grondslag ligt aan de toets van art. 3(1)(a) MRl (en overeenstemmende bepa-
lingen in het BVIE en de Gemeenschaps merken verorde ning) is hierin gelegen dat
geen tekens in het Merkenregister worden ingeschreven die niet algemeen geschikt
zijn om een merk te vormen, en die niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling en/of
de waren of diensten van een onderneming niet kunnen onderscheiden.305 Op het
laatste punt overlapt de ratio dus met die van alle andere weigeringsgronden.
Onder tekens die geen merk kunnen vormen in de zin van art. 2.11(1)(a) BVIE (geba-
seerd op art. 3 (1)(a) MRl) worden verstaan die tekens die niet voldoen aan de eisen
van art. 2.1(1) BVIE (art. 2 MRl306, 307) hetgeen dus niet de vraag naar onderscheidend
vermogen betreft. Er bestaat dan ook niet een categorie van merken die op grond van
art. 2.11(1) (b, c of d) BVIE, zonodig na inburgering, toelaatbaar zijn, maar toch ge-
weigerd of nietig verklaard zouden moeten worden op grond van art. 2.11(1)(a).308 Dit
zou slechts een beperkte ruimte voor toepassing van art. 2.11(1)(a) BVIE moeten
laten, praktisch gesproken namelijk alleen in het geval er geen sprake is van een teken
en als het teken niet voldoet aan de eis(en) van grafische voorstelling zoals door het
Hof van Justitie gedefinieerd in de arresten Sieckmann en Für Elise.309 Een dergelijke
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303 En volgens sommigen ook alleen. Vgl bijv.: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht,
Deventer 2006, nr. 24; Kort begrip van het intellectuele eigendom, Ch. Gielen (red.), Deventer
2007, nr. 266.

304 Vgl.: HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB
2003-2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt; Sieckmann) en nader nrs. 4.1.10
, 4.7.1 en 4.8.

305 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG; (Philips/Remington; Philishave-appa-
raat), ov. 37.

306 Vgl.: HvJEG 25 januari 2007, C-321/03, IER 2000, 47 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28 (Dyson/
BHIM), ov. 25.

307 Zoals nader uitgelegd in de arresten: HvJEG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS;
IER 2003, 21 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt;
Sieckmann); HvJEG 27 november 2003, C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield
Mark/Memex; Für Elise).

308 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG; (Philips/Remington; Philishave-appa-
raat).

309 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG; (Philips/Remington; Philishave-appa-
raat); HvJEG 27 november 2003, C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield Mark/Memex;
Für Elise); Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 24. 
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beperkte toepassing van dit artikel, in het bijzonder doordat terzake geen eisen van
onderscheidend vermogen gesteld worden, zou ook stroken met het feit dat de regel
van dit artikel niet voorkomt in art. 6quinquiesB Verdrag van Parijs, dat limitatief de
gronden aangeeft op basis waarvan merkinschrijvingen geweigerd mogen worden.
Daardoor wringen de arresten van het Hof van Justitie in de Libertel en Heidelberger
Bauchemie-zaken. 

4.14.10.1 Teken-toets en onderscheidend vermogen

Het Hof van Justitie lijkt de definitie van ‘teken’ beperkter te nemen, blijkens de ar-
resten Libertel en (met name) Heidelberger Bauchemie310, naar onze mening ook té
beperkt. 

Voor sommige merkvormen (kleurmerken en kleurcombinatie merken) stelt het
Hof van Justitie vast dat deze in beginsel niet als onderscheidingsteken gezien zul-
len worden, maar als eigenschap van de betrokken waar of dienst, of van de verpak-
king van waren, in welk geval geen sprake zou zijn van een teken. Het Hof van
Justitie neemt (in de hiervoor genoemde arresten) als juridisch uitgangspunt dat aan
de tweede toetsing (namelijk de toets van het onderscheidend vermogen), die ook
bij kleurmerken moet worden toegepast, het belang ten grondslag ligt dat de
beschikbaar heid van kleuren niet ongerechtvaardigd mag worden beperkt. Het Hof
oordeelt daarbij dat a) kleuren naar hun aard nauwelijks geschikt zijn om concrete
informatie over te brengen, b) kleuren behoudens uitzonderlijke omstandigheden
ab initio (van huis uit) geen onderscheidend vermogen hebben, en dat dus nagenoeg
altijd zullen moeten verwerven door (langdurige) inburgering, en c) er altijd ook nog
een onderzoek gedaan moet worden naar het onderscheidend vermogen onder de
andere beperkingen gesteld in art. 3 MRl, waarbij gekeken moet worden naar het ge-
bruik van het teken. Door aan deze (strenge) eisen van onderscheidend vermogen
nog een extra eis toe te voegen (is de kleur/kleurencombinatie wel een teken), legt
het Hof een onnodig hoge drempel aan. Als kleuren immers niet als teken worden
opgevat, struikelen zij ook al over de drempel dat merk niet elk onderscheidend ver-
mogen mag missen. Die laatste drempel lijkt in deze meer relevant (dan de ‘teken-
toets’), zeker nu (in tegenstelling tot hetgeen het Hof tot feitelijk uitgangspunt
neemt) kleuren in de praktijk vaak een signaalfunctie hebben (zie nr. 4.14.19). Aldus
lijkt het Hof, ondanks het feit dat art. 3(1)(a) MRl geen eisen van onderscheidend
vermogen stelt, bovenop de eisen van art. 3(1)(b t/m d) MRl, in dit kader toch (ver-
kapt) een eis van onderscheidend vermogen te stellen.

4.14.10.2 Teken-toets en inburgering

Het belang van het feit dat merkinschrijvingen geweigerd worden omdat zij geen
teken zijn, is ook hierin gelegen dat deze categorie van tekens niet in aanmerking
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310 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p.
218 (Libertel/BMB; Libertel); HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004, 90 m.nt. ChG; BMMB 2005-
1, p. 36 (Heidelberger Bauchemie; kleurencombinatie), ov. 22 en 24.
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komt voor inburgering (art. 3(3) MRl verwijst in dit verband uitsluitend naar de ge-
vallen onder b, c en d in art. 3(1) MRl); zij kunnen de drempel van ‘teken zijn’ of gra-
fische voorstelbaarheid, nooit halen doordat er gebruik van wordt gemaakt. Het be-
treft hier basisvoorwaarden om als merk te kwalificeren die losstaan van de vraag
naar onderscheidend vermogen (waarbij inburgering wèl een rol kan spelen).
Wanneer een teken te abstract is om als teken te kwalificeren, bijvoorbeeld het idee
dat een doorzichtige verzamelbak op een stofzuiger gemonteerd wordt, of – in dat-
zelfde voorbeeld – zich niet leent voor een duidelijke grafische weergave, dan maakt
het niet uit hoeveel gebruik er in de praktijk plaatsvindt; het voldoet dan nog steeds
niet aan de formele eisen. 

4.14.11 Merken die elk onderscheidend vermogen missen

De tweede toets die wordt aangelegd wanneer merken worden gedeponeerd (vast-
gelegd in art. 3(1)(b) MRl, art. 2.11(1)(b) BVIE, art. 2.28(1)(b) BVIE en art. 7(1)(b)
GMVo), is of het merk al dan niet elk onderscheidend vermogen mist. Deze grond is
de eerste van drie gronden die niet alleen in de Richtlijn (en dus in het BVIE) en de
Gemeenschaps merken verordening zijn opgenomen, maar ook terug te vinden zijn
in art. 6quinquiesB(2) Verdrag van Parijs. De eerste daar genoemde categorie komt
overeen met de hier behandelde categorie. Bij toepassing van deze weigerings- dan
wel nietigheidsgrond (of het merk elk onderscheidend vermogen mist) moet, net als
bij toepassing van de andere gronden, steeds de totaalindruk worden beschouwd.311

Verder volstaat het dat het merk het publiek in staat stelt om de waren of diensten
van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen312, en
is niet vereist dat het teken een bijzondere inventiviteit heeft of een bepaald niveau
van taalkundige of kunstzinnige creativiteit. 

Vanuit historisch perspectief lijkt het erop dat deze categorie (in ieder geval aan-
vankelijk) bedoeld is voor die tekens die naar hun aard niet kunnen onderscheiden,
bijvoorbeeld omdat die tekens te simpel of juist te gecompliceerd zijn, danwel
slechts dienen als versiering. Ook wanneer een teken bijvoorbeeld gezien wordt als
een functioneel element313, serieaanduiding, grafische opvulling of aankleding,
functioneel kader, een zuiver geografische aanduiding of een systeem-aanduiding,
wordt het niet als onderscheidingsteken gezien, en functioneert het niet als merk,
zodat elk onderscheidend vermogen ontbreekt. Het minste onderscheidend vermo-
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311 Vgl.: HvJEG 29 april 2004, C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01, BMMB 2005-1, p. 36; ETMR
2004-11, p. 1176 en 1192 (Procter & Gamble/BHIM; afwastabletten), ov. 44; HvJEG 19 september
2002, C-104/00, BIE 2003, 19 m.nt. Ste; IER 2002, 52 m.nt. ChG; BMMB 2003-1, p. 44-46
(DKV/BHIM; Companyline); HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222
(SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2), ov. 28.

312 Vgl.: HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005,8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 Satelliten -
Fernsehen/BHIM; SAT.2), ov. 40-41. 

313 Vgl. in dit verband: HR 11 mei 2001, C-99/234, NJ 2002, 55 m.nt. JHS; IER 2001, 34; AMI 2001, 14;
JOL 2001, 312; RvdW 2001, 102 (Vredestein Fietsbanden/Ring 65; Vredestein bandenprofiel); Hof
Den Haag 31 oktober 2002, BIE 2005, 93 (Promoclip International/BMB; Gebu-clip).
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gen zou al aan toepassing van deze weigerings- en nietigheidsgrond in de weg moe-
ten staan.314

Ook in Duitsland is men in dit verband altijd uitgegaan van een zeer beperkte uit-
leg van deze weigeringsgrond, waarbij het geringste onderscheidend vermogen al
voldoende was om deze weigeringsgrond te overwinnen.315 De jurisprudentie van
het Europese Hof lijkt de scheiding der weigerings- en nietigheidsgronden niet zo
scherp te trekken.316 Anderzijds worden situaties die Bodenhausen met betrekking
tot de eerste categorie van art. 6quinquiesB(2) Verdrag van Parijs in dit verband op
het oog had317, door het Hof van Justitie eerder zo gekwalificeerd dat de desbe-
treffende gegevens geen ‘teken’ vormen, en daarom sneuvelen op een wezenlijk an-
dere grond. 

Illustratief in dit verband is het arrest Heidelberger Bauchemie318, waarin het Hof tot uitgangspunt
neemt dat onderzocht moet worden of kleuren wel als teken functioneren, hetgeen sterk overeen-
stemt met de toets zoals door Bodenhausen voorgestaan, namelijk  toetsing aan het ontbreken van elk
onderscheidend kenmerk. 

4.14.11.1 Scheefgroei en vergroeiing van toetsingscriteria

Er lijkt hier dus een zekere mate van opschuiving plaats te vinden van de invulling
van de criteria die betrekking hebben op het onderscheidend vermogen. Een aan-
wijzing daarvoor is ook de positie die het Hof van Justitie kiest in het Postkantoor-
arrest.319 Daarin geeft het Hof aan dat tekens die onderscheidend vermogen missen
in de zin van art. 3(1)(c) MRl, in ieder geval ook elk onderscheidend vermogen mis-
sen in de zin van art. 3(1)(b) MRl (terwijl deze laatste weigeringsgrond ook toepas-
sing kan vinden buiten gevallen als omschreven in art. 3(1)(c) MRl). In die benade-
ring is de toets onder art. 3(1)(c) MRl dus een species van de ruimere toets onder art.
3(1)(b) MRl. Dit is opvallend, niet alleen vanwege de verschuiving ten opzichte van
de vroegere juridische theorie, maar ook omdat het Hof van Justitie zelf aangeeft dat
de verschillende weigerings- en nietigheidsgronden een basis vinden in verschillen-
de algemene belangen. 

De regel dat merken die elk onderscheidend vermogen missen niet worden inge-
schreven berust op het algemeen belang ‘dat aldus wordt belet dat merken worden
ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen, dat hen als enige in staat
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314 In deze zin: G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protec-
tion of Industrial Property, Genève, BIRPI, 1968, p. 120.

315 Zie bijv.: K.H. Fezer, Markenrecht, München, Beck, 2001, par. 8, nrs. 32, 34a en 34c.
316 Vgl.: HvJEG 19 september 2002, C-104/00, BIE 2003, 19 m.nt. Ste; IER 2002, 52 m.nt. ChG; BMMB

2003-1, p. 44-46 (DKV/BHIM; Companyline), waarin art. 7(1)(b) GMVo werd toegepast op een
geval dat lijkt thuis te horen onder art. 7(1)(c) GMVo. 

317 G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protection of
Industrial Property, Genève, BIRPI 1968, p. 115-116.

318 HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004/90 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 36 (Heidelberger
Bauchemie; kleurencombinatie).

319 HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER
2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor), ov. 86.
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stelt de wezenlijke functie te vervullen dat aan de consument/eindgebruiker met
betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt
gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of
diensten van andere herkomst kan onderscheiden’.320 Daarop geldt een uitzondering
in gevallen waar kleurmerken of vormmerken betrokken zijn, omdat het doel onder
art. 3(1)(a) MRl daar – volgens het Europese Hof – is dat de beschikbaarheid van
kleuren en/of vormen niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere markt-
deelnemers.321 Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan het weigeren van
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen om
kenmerken van de waren of diensten aan te duiden, is daarentegen hierin gelegen
dat de bedoelde tekens door een ieder ongestoord moeten kunnen worden ge-
bruikt.322

Opmerkelijk is natuurlijk dat, hoewel het Hof van Justitie benadrukt dat aan ver-
schillende weigeringsgronden, ook verschillende (algemene) belangen ten grond-
slag liggen, het niet eenvoudig is om licht tussen de criteria te ontwaren. 

4.14.12 Uitsluitend beschrijvende merken

De derde weigerings- en nietigheidsgrond betreft merken die uitsluitend bestaan uit
tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort,
hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip
van vervaardiging van de waren of verrichting of van de dienst, of andere kenmer-
ken van de waren of diensten. Een en ander heeft zijn neerslag gevonden in art.
3(1)(c) MRl (waarop de art. 2.11(1)(c) en 2.28(1)(c) BVIE gebaseerd zijn), terwijl voor
de Gemeenschapsmerken de regeling is opgenomen in art. 7(1)(c) GMVo. Er wordt
in dit verband ook wel gesproken over ‘uitsluitend beschrijvende merken’. 

Het is allereerst van belang vast te stellen dat de opsomming van kenmerken die
het teken zou kunnen beschrijven, niet limitatief is, en het dus gaat om iedere aan-
duiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten. ‘Kenmerken van de
waren of diensten’ moet voorts ruimer worden opgevat dan naar ‘gewoon’ spraak-
gebruik pleegt te worden gedaan. 

Bijvoorbeeld: ‘Danger!’ kan niet als merk dienen voor gevaarlijke stoffen (zoals springstoffen); maar
om de waarschuwing ‘Danger!’ te kwalificeren als aanduiding van een hoedanigheid of kenmerk van
de waar, vergt souplesse. Het is een waarschuwing die is ingegeven door een hoedanigheid of kenmerk
van de waar, maar die die niet aanduidt – hoogstens daarnaar verwijst of daarvoor extra aandacht
vraagt. 
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320 HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005,8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 Satelliten Fernse -
hen/BHIM; SAT.2).

321 Vgl.: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-
4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel); HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-
4, 222 (SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2), ov. 26 en nr. 4.6.1. Anders: Ch. Gielen, Kort begrip
van het Benelux Merkenrecht, Zwolle 2006, nr. 25, die dit algemeen belang toeschrijft aan de toet-
sing onder art. 3(1)(a) MRI, in plaats van art. 3(1)(b) MRI.

322 Vgl.: HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005,8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 Satelliten -
Fernsehen/BHIM; SAT.2).
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Hier valt op te merken dat art 6quinquiesB(2) Verdrag van Parijs in dit verband wel
een limitatieve opsomming kent.323

4.14.12.1 Onderscheidende toevoegingen

Voorts is van belang vast te stellen dat het moet gaan om merken die uitsluitend be-
staan uit verwijzende of beschrijvende aanduidingen; het toevoegen van een onder-
scheidend element laat het merk dus ontsnappen aan deze weigerings- of nietig-
heidsgrond. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van het toevoegen van beeld-
elementen aan woordmerken die voldoende onderscheidend vermogen ontberen.
Die optie is niet altijd effectief, namelijk niet wanneer de toegevoegde vormgeving
op zichzelf onvoldoende onderscheidend is. Daarnaast leidt deze maatregel op zijn
best tot bescherming van het toegevoegde onderscheidende element.324

4.14.12.2 Kunnen beschrijven

Aandacht verdient het woord ‘kunnen’, dat aangeeft dat het voor toepassing van dit
criterium niet nodig is dat het merk de betreffende kenmerken daadwerkelijk be-
schrijft, maar dat voldoende is dat die kenmerken door het merk kunnen worden be-
schreven. Dat geldt dan zowel voor merken die meerdere betekenissen hebben,
waarvan er één beschrijvend is325, als voor het geval dat het betreffende merk de
kenmerken thans nog niet beschrijft, maar het redelijkerwijs mogelijk is dat het
merk die in de toekomst wel zal gaan beschrijven.326

4.14.12.3 Achterliggend algemeen belang

Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de hierboven besproken eis327, is een
ander dan die welke ten grondslag ligt aan de eerder beschreven weigerings- en nie-
tigheidsgronden. Dat algemeen belang is er in dit geval in gelegen dat de betreffen-
de tekens (die kenmerken van de waren of diensten kunnen beschrijven) door ee-
nieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt.328
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323 ‘uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding
van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van her-
komst der waren of het tijdstip van voortbrenging’.

324 Vgl.: HvJEG 15 september 2005, C-37/03, BMMB 2005-4, p. 197; GRUR Int. 2005-12, p. 1012
(BioID/BHIM; BioID), ov. 71-72. En: Rb. Breda 20 september 2006, B9 2639 (Molkerei Meggle
Wasserburg/Vloemans; Pane Italiano).

325 Vgl.: HvJEG 23 oktober 2003, C-191/01, BIE 2004, 18; IER 2004,12 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112
(BHIM/Wrigley; Doublemint); het ging in die zaak over de dubbelzinnigheid die hierin bestaat dat
‘Doublemint’ zowel een dubbele hoeveelheid munt(smaak) kan betekenen als twee verschillende
soorten munt.

326 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

327 Zie: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN /BMB; Postkantoor).

328 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).
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4.14.12.4 Wijze van beoordeling

Aangezien het Hof van Justitie deze weigerings- en nietigheidsgrond beschouwt als
een species van de weigerings- en nietigheidsgrond van merken die elk onderschei-
dend vermogen missen, is hetgeen met betrekking tot de laatstgenoemde grond is
opgemerkt, ook van belang voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een
uitsluitend beschrijvend merk. 

Net als bij de toepassing van de andere weigerings- en nietigheidsgronden, moet
ook in dit geval altijd de totaalindruk van het merk worden beschouwd en moet het
onder scheidend vermogen worden beoordeeld voor iedere waar of dienst waarvoor
de inschrijving van dit merk wordt verzocht, of waarvoor nietigverklaring wordt
geëist.329 Het feit dat het merk voor de ene waar of dienst onvoldoende onderschei-
dend vermogen heeft, wil nog niet zeggen dat dat ook geldt voor andere waren of
diensten die zijn opgenomen in het depot, danwel in de merkinschrijving.

Bij de beoordeling van de vraag of een merk kenmerken van de waren of diensten
beschrijft, dergelijke kenmerken kan aanduiden of dergelijke kenmerken in de toe-
komst zou kunnen gaan aanduiden, is het niet van belang of er meer gebruikelijke
of meer voor de hand liggende alternatieven bestaan om het betreffende kenmerk
aan te duiden.330 Ook is in die beoordeling niet van belang of er veel of weinig alter-
natieve manieren van aanduiding van een kenmerk bestaan.331 Tot slot is ook niet re-
levant of er veel of weinig betrokken concurrenten in de markt zijn of dat het aan-
geduide kenmerk meer of minder (commercieel) essentieel is.332

4.14.12.4.1 Geografische aanduidingen
Voor wat betreft geografische aanduidingen heeft het Hof van Justitie nog enkele
specifieke regels geformuleerd in het Chiemsee-arrest333, waarop de latere jurispru-
dentie van het Hof (in algemene zin) voortborduurt. Voor wat betreft dergelijke aan-
duidingen geldt dat – bij toepassing van deze weigerings- of nietigheidsgrond – het
niet enkel gaat om de inschrijving van die geografische benamingen die plaatsen
aanduiden, welke in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken
categorie van waren in verband worden gebracht, maar ook van geografische bena-
mingen die in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de
plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren kunnen worden gebruikt
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329 Vgl.: HvJEG 19 april 2007, C-273/05, IER 2007, 60 m.nt. ChG (BHIM/Celltech).
330 HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER

2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).
331 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;

IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor). Onder het niet-geharmo-
niseerde Benelux-merkenrecht was dat nog wel relevant, getuige het arrest BenGH 19 januari
1981, NJ 1981, 294 m.nt. LWH; BIE 1981, 32 m.nt. VdZ (P. Ferrero & Co./Alfred Ritter, Schokola -
defabrik & Co.; Kinder). 

332 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor); GvEA 12 juni 2007, T-
190/05, B9 4134 (Sherwin-Williams/BHIM; Twist & Pour).

333 Vgl.: HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee).
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(een meer theoretische mogelijkheid dus).334 Bij die beoordeling moet in aanmer-
king worden genomen in welke mate de in aanmerking komende kringen bekend
zijn met de geografische benaming, alsmede met de kenmerken van de daardoor
aangeduide plaats en van de relevante categorie van waren. Voorts moet daarbij in
het oog worden gehouden dat het verband tussen de betrokken waar en de geogra-
fische plaats niet noodzakelijkerwijs daarvan afhangt, dat de waar op deze plaats
wordt vervaardigd. 

Anderzijds geldt dat niets er aan in de weg staat dat een geldig merk kunnen zijn
die geografische aanduidingen die niet met de betrokken waren in verband worden
gebracht en waarbij dat redelijkerwijs voor de toekomst ook niet te verwachten is.335

Te denken valt aan aanduidingen als Hawaï voor ijs of Kenia voor verf. Ook is sprake
van een geldig merk als voor de betrokken kringen onmiddellijk duidelijk is dat er
geen verband is tussen de geografische aanduiding en de plaats van herkomst. Dat
geldt bijvoorbeeld voor aanduidingen als Noordpool voor vriezers of Mont Blanc
voor pennen. 

Een en ander laat uiteraard onverlet dat derden, op grond van art. 2.23(1)(b) BVIE
altijd vrij blijven een geografische aanduiding te voeren om de herkomst van hun
waren en/of diensten aan te duiden.

4.14.12.4.2 Samengestelde tekens
Ook voor wat betreft merken die zijn samengesteld uit verwijzende elementen,
heeft het Hof van Justitie specifieke regels geformuleerd. Daarbij staat voorop dat
het feit dat het teken is opgebouwd uit elementen die kenmerken van de waren
en/of diensten kunnen aanduiden, op zich niet voldoende is om aan te nemen dat
het vereiste onderscheidend vermogen ontbreekt. Daarvoor moet het woordmerk
namelijk als geheel worden beschouwd.336 Wanneer echter de samenstelling niet
meer is dan een samenvoeging van elementen die kenmerken (kunnen) beschrijven,
dan ontbeert ook die samenvoeging voldoende onderscheidend vermogen. Dat geldt
ook wanneer die samenvoeging een zogenaamde nieuwvorming is (een woord dat
nog niet als zodanig bestaat of gebruikt wordt). 

Een samenstelling opgebouwd uit verwijzende elementen heeft alleen dan vol-
doende onderscheidend vermogen wanneer aan de samenvoeging (het geheel) een
ongebruikelijke wending wordt gegeven in syntactische of semantische zin.337 Die
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334 Vgl.: Hof Den Bosch 13 maart 1987, BIE 1992, 30 (Westland Kaasexport/DMV-Campina; Maas -
lander). Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 30.

335 Vgl. bijv.: GvEA 25 oktober 2005, T-379/03, BMMB 2005-4, p. 199 (Peek&Cloppenburg/BHIM);
Cloppenburg wordt niet in verband gebracht met de kleine gelijknamige plaats in Duitsland, als
de geografische plaats waar de betreffende detailhandelsdiensten verricht worden.

336 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor); HvJEG 16 september
2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2); HvJEG
8 mei 2008, C-304/06, NJ 2008, 526; IEPT 20080508 (Eurohypo/BHIM; Eurohypo).

337 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor); HvJEG 8 mei 2008, C-
304/06, NJ 2008, 526; IEPT 20080508 (Eurohypo/BHIM; Eurohypo.
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ongebruikelijke wending moet ervoor zorgen dat de samenstelling merkbaar ver-
schilt van de loutere som der delen; de door de combinatie gewekte indruk moet
voldoende ver verwijderd zijn van de indruk die uitgaat van een eenvoudige samen-
voeging van (potentieel) be schrij vende elementen.338 Wanneer het gaat om woord-
merken moet dat zowel auditief als visueel het geval zijn.339

Hoewel dit een aanzienlijke beperking oplevert voor de merken die zijn samen-
gesteld uit verwijzende elementen, hoeft dat niet de doodsteek te betekenen voor
dergelijke merken, getuige onder andere het SAT.2-arrest.340 In dat geval werd over-
wogen dat, hoewel de wijze waarop de woordcombinatie ‘SAT.2’ is samengesteld
niet ongebruikelijk is (met name in de voorstelling die de gemiddelde consument
van diensten in de communicatiesector kan hebben) en deze juxtapositie van een
woordelement als ‘SAT’ en een cijfer als ‘2’, gescheiden door een ‘.’, geen blijk geeft
van een bijzondere inventiviteit, deze omstandigheden niet volstaan om vast te stel-
len dat een dergelijke woordcombinatie geen onderscheidend vermogen heeft in de
zin van art. 7(1)(b) GMVo. 

Het Hof blijft de woordcombinatie als geheel beschouwen, en de vraag naar on-
derscheidend vermogen als een vraag naar de feiten. Dat blijkt ook uit de omstan-
digheid dat relevant wordt geacht dat ook anderen in de branche op een dergelijke
wijze hun diensten onderscheiden, hetgeen een aanwijzing is dat het hier gaat om
een teken dat (ook) onderscheidend vermogen heeft, omdat het publiek gewoon is
om de waren of diensten op basis van dergelijke aanduidingen te onderscheiden. 

In dit verband wordt nog gewezen op een enigszins cryptische passage over sa-
mengestelde tekens in het Postkantoor-arrest.341 Het gaat dan om de toevoeging dat
ook van een geldig merk sprake kan zijn als het woord is gaan behoren tot het nor-
male spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het is los
komen te staan van de bestanddelen. Het Hof voegt daar meteen aan toe dat in der-
gelijke gevallen wel weer moet worden bezien of dat woord geen eigen betekenis
heeft gekregen, die zelf beschrijvend is (omdat verwezen wordt naar de eigenschap-
pen verbonden met die nieuwe betekenis). Deze passage is slechts op waarde te
schatten342 wanneer de feitelijke achtergrond van de zaak bezien wordt. Het ging
daar om het woord ‘postkantoor’, welke aanduiding een historische achtergrond
heeft, als het kantoor waar de postkoets stopte. In het huidige taalgebruik heeft ‘post-
kantoor’ niet langer die betekenis, en in die zin is het woord dus los komen te staan
van de bestanddelen ‘post’ en ‘kantoor’, die het woord vormen. Een ander voorbeeld
kan dit wellicht nog beter illustreren: een loodgieter giet tegenwoordig geen lood
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338 Wanneer de samenvoeging zich alleen van de delen onderscheidt doordat er een – als zodanige
herkende – spelfout in voorkomt, is dat voldoende om onderscheidend vermogen aan te nemen:
GvEA 12 juni 2007, T-339/05, B9 4143 (MacLean-Fogg/BHIM; Lokthread).

339 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

340 Vgl.: HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 SatellitenFern -
sehen/BHIM; SAT.2).

341 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

342 En dat blijkt niet altijd eenvoudig, getuige de noot van Ch. Gielen, HR 17 maart 2006, NJ 2006, 532
(BMB/Marinus; Erotisch Huishoudtextiel).
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meer. In de loop van de tijd heeft de term ‘loodgieter’ een eigen betekenis gekregen,
die los is komen te staan van de bestanddelen die het woord vormen, waardoor de
aanduiding bijvoorbeeld veel eerder in verband wordt gebracht met aanleg en on-
derhoud van (koperen en plastic waterleiding) en centrale verwarmingsystemen, dan
met het gieten van lood. Door het vervagen van de historische betekenis van de ele-
menten van ‘loodgieter’ en het krijgen van een nieuwe betekenis, is ook de beoorde-
ling van het onderscheidend vermogen voor bepaalde waren of diensten in de loop
van de tijd veranderd. Waar aanvankelijk ‘loodgieter’ gering onderscheidend vermo-
gen had voor metaalbewerkingsdiensten, maar meer onderscheidend was voor dien-
sten die verband houden met verwarming van het huis, is een en ander, door de wij-
ziging van de betekenis van het woord, thans precies andersom.

4.14.12.5 Baby Dry

In de voorgaande alinea’s is niet verwezen naar het Baby Dry-arrest van het Hof van Justitie343, omdat
aan dit arrest naar de mening van schrijver dezes, geen eigen betekenis meer toekomt na de arresten
Company Line344, Doublemint345 en Postkantoor.346 Ook valt er enige discrepantie met de laatstge-
noemde arresten te onderkennen, waarbij het Baby Dry-arrest thans als achterhaald moet worden be-
schouwd. In dit verband zij in het bijzonder verwezen naar de overwegingen 39 en 40. 

In overweging 39 gaf het Hof van Justitie aan dat slechts beschrijvend zijn de tekens die in het nor-
male taalgebruik kunnen dienen ter aanduiding van een waar of dienst waarvoor inschrijving is ge-
vraagd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van essentiële eigenschappen. 

Ten eerste is de toevoeging ‘essentiële’ thans niet langer correct. Het Hof van Justitie heeft in het
Postkantoor-arrest347 aangegeven dat het niet relevant is in hoeverre een kenmerk dat door het merk
wordt beschreven essentieel is. In overweging 40, welke overweging het meeste stof heeft doen op-
waaien, overwoog het Hof dat elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie
en de terminologie die in het normale taalgebruik binnen de betrokken kring van consumenten gebe-
zigd wordt, als aanduiding van de waren of essentiële eigenschappen daarvan, geschikt is om onder-
scheidend vermogen te geven, welke tot inschrijving moet leiden. Het Hof van Justitie heeft in deze
zaak niet een afweging laten plaatsvinden op basis van het algemeen belang dat aan de betreffende
weigeringsgrond ten grondslag ligt, namelijk om te garanderen dat derden ongestoord gebruik zullen
kunnen blijven maken van beschrijvende aanduidingen, die mogelijk onderdeel uitmaken van het sa-
mengestelde teken.348 Voorts heeft het Hof van Justitie in het Company Line-arrest349 aangegeven dat
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343 HvJEG 20 september 2001, C-383/99, NJ 2002, 139 m.nt. DWFV; IER 2001, 54 m.nt. SdW (Procter
& Gamble/BHIM; Baby Dry), ov. 39 en 40.

344 Vgl.: HvJEG 19 september 2002, C-104/00, BIE 2003, 19 m.nt. Ste; IER 2002, 52 m.nt. ChG; BMMB
2003-1, p. 44-46 (DKV/BHIM; Companyline).

345 Vgl.: HvJEG 23 oktober 2003, C-191/01, BIE 2004, 18; IER 2004,12 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 212
m.nt. Gregor Vos (BHIM/Wrigley; Doublemint).

346 HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER
2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

347 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106;
IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

348 Vgl. HvJEG HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt.
ChG; BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee) en HvJEG
12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER
2004,22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

349 HvJEG 19 september 2002, C-104/00, BIE 2003, 19 m.nt. Ste; IER 2002, 52 m.nt. ChG (Company
Line).
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de betreffende combinatie een ‘extra kenmerk’ moet hebben, hetgeen op zichzelf als een stap terug
ten opzichte van het Baby Dry-arrest gekwalificeerd kan worden, omdat dit impliceert dat méér nodig
is dan ‘niet tot het normale taalgebruik behoren’. Daarnaast lijkt het Hof in Baby Dry belang te hech-
ten aan het feit dat het om een nieuwvorming ging, hetgeen thans relevantie ontbeert. Dan is in het
Doublemint-arrest en het Postkantoor-arrest350 ook nog uitgemaakt dat niet relevant is de vergelijking
met de terminologie in het normale spraakgebruik, oftewel de huidige betekenis die aan de bestand-
delen wordt gehecht, maar dat beoordeeld moet worden of de betreffende aanduiding bepaalde ken-
merken kan beschrijven. In het laatstgenoemde arrest is daar nog aan toegevoegd dat ook niet moet
worden gekeken naar ‘terminologie zoals die gebezigd wordt’, maar beoordeeld moet worden of de
aanduiding bepaalde eigenschappen in de toekomst kan gaan beschrijven.351

Uit het voorgaande blijkt dat het Baby Dry-arrest niet langer als leidend kan worden beschouwd
voor zover het iets anders bepaalt dan de latere jurisprudentie.352 Dat arrest heeft thans dus geen zelf-
standige betekenis meer, ondanks het feit dat het arrest in een volledige bezetting van het Hof werd ge-
wezen. Dat laatste blijkt derhalve geen garantie te zijn voor kwalitatief hoogstaande jurisprudentie.353

Gezien de uitgebreide discussie die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het Baby Dry-arrest, en
de betekenis daarvan in het licht van de latere jurisprudentie, zou het de praktijk ten goede komen als
het HvJEG zijn (wezenlijke) koerswijzigingen in zijn arresten ook als zodanig zou benoemen. 

4.14.13 Merken die bestaan uit gebruikelijke aanduidingen

De vierde te bespreken weigerings- of nietigheidsgrond (te vinden in art. 2.11(1)(d)
BVIE, gebaseert op art. 3(1)(d) MRl en met een pendant in art. 7(1)(d) GMVo) betreft
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalge-
bruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Het kan hier
gaan om die merken die in het verleden nog wel onderscheidend vermogen hadden,
maar waarvan het onderscheidend vermogen ten tijde van depot al verloren was ge-
gaan, doordat het merk in de betrokken kringen is verworden tot een gebruikelijke
aanduiding van, voor of bij de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd
(ook al staan deze laatste woorden niet opgenomen in de Richtlijn-tekst).354

Deze weigerings- en nietigheidsgrond zal zich (kunnen) voordoen in die gevallen
waar een (niet ingeschreven) merknaam geïntroduceerd is voor een nieuw soort
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350 Vgl.: HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee); HvJEG 12 fe-
bruari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER 2004, 22
m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor).

351 Vgl.: HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee).

352 Wat het op bepaalde punten ook doet. Het arrest zou anders zo welwillend geïnterpreteerd moe-
ten worden dat ook nieuwvormingen – woorden die nog niet bestaan – gevormd door nevenstel-
lingen van woorden die kenmerken van de waren zouden kunnen beschrijven, gelijk te stellen zijn
met de terminologie die in het normale spraakgebruik binnen de betrokken kring van consumen-
ten gebezigd wordt als aanduiding van de waren of essentiële eigenschappen daarvan. Zie voor
een dergelijke welwillende benadering: W. Hoorneman, Baby Dry of Company Line, BMMB 2003-
1, p. 4-11. 

353 In dat verband kan ook nog gewezen worden op het feit dat het Hof in deze zaak als feitenrechter
heeft opgetreden, door de samenstelling ‘Baby Dry’ te kwalificeren als een ‘taalkundige vondst’;
ov. 44 van dat arrest.

354 Vgl.: HR 30 maart 2001, NJ 2001, 321 m.nt. DWFV; BIE 2004, 34 m.nt. Ste (International Sales
Promotors & Bae Shian Nederland & Chien Pu Wan/BMB; Chien Pu Wan).
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product of dienst waarvoor hetzij nog geen algemene soortaanduiding bestond355,
hetzij waarvoor de soortaanduiding op de achtergrond is geraakt, omdat het publiek
de merknaam is gaan gebruiken als aanduiding van het soort product of dienst. Op
een gegeven moment is de door de producent gegeven naam de soortaanduiding ge-
worden, en is inschrijving als merk niet meer mogelijk.356

De betreffende weigeringsgrond (onder andere te vinden in art. 2.11(1)(d) BVIE) of nietigheidsgrond
(te vinden in art. 2.28(1)(d) BVIE) heeft – voor wat betreft dit aspect van toepassing – een pendant in
art. 2.26(2)(b) BVIE, waar het een grond voor vervallenverklaring oplevert, wanneer de verwording tot
soortnaam zich heeft voorgedaan na inschrijving; zie nr. 9.4. 

Het is niet vereist dat het betreffende merk de kenmerken of eigenschappen van de
waren of diensten aanduidt357; het kan bijvoorbeeld ook gaan om een gebruikelijke
aanwijzing (bruto, netto), een algemene aanprijzing (mega-, super-, euro-), een kwa-
liteitsaanprijzing (degelijk, mooi, lekker, vetcool) of om een reclameslogan (‘altijd
voordelig’, ‘de goedkoopste bij u in de buurt’). 

Het achterliggende algemene belang is dat geen merken worden ingeschreven, of
ingeschreven blijven, die niet geschikt zijn om de waren of diensten van een onder-
neming te onderscheiden, en dus niet de wezenlijke functie van het merk kunnen
vervullen. Een belangrijke eigen betekenis heeft deze weigerings- of nietigheids-
grond overigens niet. De reden daarvoor is dat aanduidingen die in de betrokken
kringen gebruikelijk zijn geworden, ook vaak niet als merk gezien worden, of eigen-
schappen van de betrokken waren of diensten communiceren, zodat de betreffende
merken reeds sneuvelen op de twee hiervoor besproken weigerings- of nietigheids-
gronden; er bestaat terzake een ruime overlap. 

4.14.14 Relevante publiek

Bij alle merkenrechtelijke toetsen die worden aangelegd naar aanleiding van het on-
derscheidend vermogen van een merk (of de vraag naar inbreuk) is de perceptie van
het relevante publiek terzake van doorslaggevend belang.358 Of een merk onder-
scheidend is hangt af van de perceptie van het publiek, terwijl hetzelfde geldt voor
de vraag of er gevaar voor verwarring bestaat, dan wel voordeel getrokken wordt uit
of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het
merk. In verband hiermee is het van belang te bezien welk publiek als het relevan-
te publiek wordt beschouwd. 
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355 Reden waarom het aanbeveling verdient om bij het introduceren van een nieuw product niet al-
leen de merknaam, maar ook een soortnaam te introduceren. Dit is destijds goed gedaan door
Solex die ook het woord ‘bromfiets’ introduceerde. 

356 Vgl.: Hof Den Bosch 25 september 2000, IER 2001, 4; BMMB 2001-2, p. 75 (Blanks/Lens; Tae Bo);
Vzr. Rb. Haarlem 24 oktober 2005, BIE 2006, 48 (Woonoutlet Alkmaar/ M. Zanders Beheer;
Woonoutlet); Hof Arnhem 29 maart 2005, BIE 2006, 76 (Nederlands Genootschap van Opleiders
voor comptabele- en economische examens/HBO Instituut Twente; SPD).

357 Vgl.: HvJEG 4 oktober 2001, C-517/99; NJ 2002, 140 m.nt. DWFV; IER 2001, 56 m.nt. HMHS; BMMB
2002-2, p. 113 (Merz & Krell/Deutsche Patent und Markenamt; Bravo).

358 Zie over dit onderwerp ook: P.A.C.E. van der Kooij, De maatman in het merkenrecht, 10 december
2008, B9 7370.
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In de jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt de formule gehanteerd dat het
moet gaan om ‘de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone con-
sument van de betrokken waren of diensten’.359 Van belang is dan of een aanzien-
lijk deel van dat publiek het teken als merk opvat.360 Het is voorts van belang het re-
levante publiek te bezien in relatie tot de waren en diensten waarvoor het merk ge-
bruikt wordt en ingeschreven is. Dat kan in sommige gevallen verder reiken dan al-
leen maar de directe afnemers van de merkhouder. Wanneer het gaat om de ver-
pakkingen, zal bijvoorbeeld niet alleen gekeken moeten worden naar de onderne-
mingen die de betreffende verpakking van de merkhouder afnemen, maar ook naar
het publiek dat bestaat uit de afnemers van het (verpakte) eindproduct.361 In ieder
geval ligt de nadruk op het publiek dat betrokken is op het moment dat de keuze
voor aankoop of afname gemaakt of overwogen wordt.362

Anderzijds geldt dat, wanneer het product bedoeld is voor een meer oplettend
publiek dan het algemene publiek, ook rekening gehouden dient te worden met de
specifieke waarneming van dat relevante publiek.363 Zo zal bijvoorbeeld rekening
gehouden mogen worden met een zeer grote oplettendheid wanneer het gaat om
het gebruik van een merk voor medicijnen die altijd worden verkregen of toege-
diend met tussenkomst van terzake geschoolde professionals364 (recept geneesmid-
delen). Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat geringere afwijkingen van het merk
door het betrokken publiek (de betrokken artsen en apothekers) wel worden onder-
kend, zodat minder snel sprake is van verwarringsgevaar. Ook bij dure waren of
diensten wordt meestal extra oplettendheid aangenomen (wat er bijvoorbeeld toe
kan leiden dat minder snel verwarringsgevaar of sneller onderscheidend vermogen
wordt aangenomen).365 Wanneer er niet een specifieke markt te bepalen is, dient
uitgegaan te worden van het algemene publiek, oftewel van een gemiddeld geïnfor-
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359 In het algemeen werd de gemiddelde consument al gedefinieerd in het Gut Springenheide-arrest:
HvJEG 16 juli 1998, C-210/96, NJ 2000, 374 m.nt. DWFV onder nr. 375 (Gut Springenheide/Amt für
Lebensmittelüberwachung; Gut Springenheide), ov. 37. De gemiddelde consument heeft merk-
rechtelijk nader gestalte gekregen in verschillende arresten, zoals: HvJEG 12 februari 2004, C-
218/01, BMMB 2004-2, p. 113 (Henkel); HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV,
IER 1999, 48; BMMB 1999-4, p. 197 (Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s), ov. 28; HvJEG 6 mei 2003, C-
104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; BMMB 2003-4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel), ov. 46; HvJEG 29
april 2004, C-371/02, BMMB 2004-4, p. 221 (Björnekulla/Procordia Food; Bostongurka). 

360 HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER
2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor), ov. 34.

361 Vgl.: GvEA 29 april 2004, T-399/02, BMMB 2004-2, p. 115 (Eurocermex/BHIM; vorm van een bier-
fles), ov. 19. 

362 Vgl.: HvJEG 12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p. 30; GRUR Int. 2006-3, p. 229-232
(Picasso e.a./BHIM, DaimlerChrysler; Picasso/Picaro). 

363 Vgl.: HvJEG 21 oktober 2004, C-477/02 (KWS Saat/BHIM); GvEA 26 november 2003, T-222/02,
BMMB 2004-1, p. 42 (Heron Robotunits/BHIM). In die zin ook al: BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001,
246; BIE 2001, 30: IER 2001, 66 (Brouwerij Haacht/Soc. Gén. des Grandes Sources Belges; Val/
Valver(t)) 

364 Vgl.: GvEA 5 april 2006, T-202/04, BMMB 2006-2, p. 85; GRUR Int. 2006-7, 599-602 (Madaus/
BHIM & Optima Healthcare; Echinaid/Echinacin). 

365 Vgl.: GvEA 13 juni 2007, T-44/05, B9 4142 (IVG/BHIM; ‘I’).
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meerde, omzichtige en oplettende gewone consument.366 Dat zal vrijwel altijd het
geval zijn wanneer het gaat om producten die op grote schaal worden aangeboden,
zoals consumptiegoederen verkocht via supermarkten (behalve wanneer deze
slechts binnen een bepaald segment van het publiek geconsumeerd worden). 

Deze regels worden in de praktijk ook over het algemeen aldus toegepast, zij het
dat er een tendens te bespeuren valt om slechts in zeer specifieke gevallen uit te
gaan van een ander dan het algemene publiek.367 Tegelijkertijd blijkt dat wanneer
uitgegaan wordt van een specifieke groep afnemers, de rechter moeite heeft om zich
te verplaatsen in de positie van die afnemers, zodat dit nauwelijks effect lijkt te heb-
ben op de uitkomst van de zaak. Dit onderscheid wordt in de praktijk wel relevant
wanneer er marktonderzoeken worden overgelegd om de perceptie van het publiek
aan te tonen. Dergelijke marktonderzoeken moeten zijn gedaan onder het relevante
publiek.368 Zie voor wat betreft het gebruik van marktonderzoeken nr. 6.7.5.8.

4.14.15 Inburgering

Inburgering is door het merk verwerven van onderscheidend vermogen als gevolg
van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt.369 Inburgering is van belang voor alle
merken. De merken die onvoldoende onder scheidend vermogen hebben om voor in-
schrijving in aanmerking te komen, kunnen dat bezwaar overwinnen door inburge-
ring. Ook kan het een verdediging vormen tegen een nietigheidsactie, gebaseerd op
het ontbreken van voldoende onderscheidend vermogen. Merken die reeds vol-
doende onderscheidend vermogen hebben, profiteren van inburgering doordat in-
burgering leidt tot een ruimere beschermings omvang, aangezien er een recht streeks
verband bestaat tussen het onderscheidend vermogen van het merk en de bescher-
mingsomvang die daaraan moet worden toegekend.370, 371

Het fenomeen van inburgering is ook wettelijk vastgelegd. Zo komt dit voor in art.
3(3) MRl, art. 2.28(2) BVIE, en art. 7(3) GMVo, en (als eerste) in art. 6quinquiesC(1)
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366 Vgl.: HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005,8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 Satelliten -
Fernsehen/BHIM; SAT.2). 

367 Vgl.: Pres. Rb. Amsterdam 27 juni 1991, IER 1991, 42 (B. Laigsingh/Surinaamse Brouwerij &
Heineken; Parbobier), bier dat alleen in Surinaamse kringen gedronken wordt, maar waarbij de
Rechtbank uitging van het algemene publiek; Rb. Haarlem 12 maart 2002, IER 2002, 28 (Frico/
Unie  kaas; Castillo); Rb. Breda 7 oktober 1998, IER 1999, 4 (Dion Cosmetics/Lancaster); Hof
Amsterdam 25 februari 1999, IER 1999, 36 m.nt. SdW (e-Technologies Associates/IBM Nederland;
e-business). 

368 Vgl.: Pres. Rb. Breda 2 oktober 1997, IER 1998, 4 (Adidas/Hennes & Mauritz Nederland; Adidas/
H&M).

369 Dit begrip ‘inburgering’ wijkt derhalve af van de (tegenwoordig) gangbare taalkundige betekenis
van het woord. Waar in het merkenrecht duidt op het feit dat door gebruik het onderscheid ver-
mogen toeneemt, duidt het in het normale taalgebruik op assimilatie, en derhalve juist op het
minder onderscheiden.

370 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel). 

371 Zie voor lagere jurisprudentie waarin dit fenomeen erkend wordt: IEC, J.H. Spoor, art. 1 BMW, par.
3.4.
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Verdrag van Parijs. Opmerkelijk genoeg wordt er niet over inburgering gesproken in
art. 2.11 BVIE, maar het ontbreken van een verwijzing daar heeft geen materiële be-
tekenis. 

4.14.15.1 Toenemend onderscheidend vermogen

In beginsel kan ieder teken onderscheidend vermogen verwerven door inburgering
(al zal dat in sommige gevallen wel een theoretische mogelijkheid zijn). De reden
daarvoor is dat taal geen vaste inhoud heeft, maar door het gebruik dat daarvan
wordt gemaakt steeds van betekenis verandert. Dat kan een teken dat aanvankelijk
voldoende onder scheidend vermogen ontbeerde, later alsnog onderscheidend
maken. Een en ander is ook expliciet in de jurisprudentie van het Hof van Justitie on-
derkend, waarbij is aanvaard dat zelfs aanduidingen die een grote behoefte aan vrij-
houding kennen, tot volwaardig merk kunnen inburgeren. Dat geldt bijvoorbeeld
voor geografische aanduidingen, indien deze zo langdurig en intensief gebruikt zijn,
dat de geografische benaming een nieuwe betekenis heeft gekregen372 die niet meer
enkel beschrijvend is, en die benaming zich, door het gebruik dat van het merk is ge-
maakt, leent om de waren van de ene onderneming te onderscheiden van die van
andere ondernemingen.373 Wanneer een wezenlijk deel van de betrokken kringen de
waren op basis van het merk identificeert als afkomstig van een bepaalde onderne-
ming, wordt voldoende onderscheidend vermogen verworven om voor merken-
rechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

4.14.15.2 Wijzen van inburgering

In een aantal arresten heeft het Europese Hof richtlijnen gegeven voor het merkge-
bruik dat in beschouwing moet worden genomen, wanneer wordt beoordeeld of een
merk door inburgering (meer) onderscheidend vermogen heeft verworven.374 In dat
verband moet rekening worden gehouden met onder meer het marktaandeel van
het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van
dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de
promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de
waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verkla-
ringen van Kamers van Koophandel en Industrie of van andere beroepsverenigingen.
Die laatste zullen uiteraard slechts relevant zijn voorzover daarin het betrokken
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372 In het Engels wordt dan ook gesproken over ‘secondary meaning’.
373 HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;

BMMB 1999-3, p. 147-151 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee). 
374 Vgl.: HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;

BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee); HvJEG 18 juni
2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt. FWG; BMMB
2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat); HvJEG 14
september 1999, C-375/97, NJ 2000, 376; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General Motors Corporation/
Yplon; Chevy); HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV; IER 1999, 48; BMMB
1999-4, p. 197 (Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s). 
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merk voorkomt. Een van de aspecten die zwaar weegt, is het marktaandeel van de
gemerkte waren. Dat is met name het geval wanneer een merk, dat bestaat in de ver-
schijningsvorm van de waar waarvoor een depot is verricht of waarvoor het merk is
ingeschreven, geen onderscheidend vermogen bezit, omdat het niet op significante
wijze afwijkt van de norm, of van wat in de sector gangbaar is (zie voor wat betreft
het onderscheidend vermogen van vormmerken nr. 4.14.18). Waarschijnlijk kan het
betrokken merk in een dergelijk geval slechts onderscheidend vermogen verwerven
wanneer de daardoor aangeduide waar, als gevolg van het gebruik dat van het merk
is gemaakt, een niet te verwaarlozen aandeel van de markt voor de betrokken waren
houdt.375 Hierbij verdient opmerking dat een groot marktaandeel op zichzelf niet
beslissend is voor de mate van inburgering. Wanneer het merk niet als zodanig ge-
percipieerd wordt, dan hoeft dat bij een groot marktaandeel nog niet anders te zijn.
Daarvoor is nodig dat het publiek, als gevolg van het gebruik van het teken als merk,
dat merk ook als zodanig is gaan opvatten. 

Naast het marktaandeel is ook reclame voor het merk van groot belang, mits
daarin daadwerkelijk het merk gebruikt wordt op de wijze waarop het is ingeschre-
ven, of waarvoor depot is verricht. In dat verband zal dan met name moeten worden
bezien hoe groot de investeringen in de reclame zijn geweest, en wat het bereik van
die reclame was (waarbij uiteraard van belang is in hoeverre het merk in die recla-
me ook als merk gebruikt en gepresenteerd wordt).376 Inburgering kan ook door
middel van marktonderzoeks resultaten bewezen worden.377

Voor inburgering is niet nodig dat alle deelnemers van het relevante publiek het
teken als onderscheidingsteken zien, maar voldoende is dat een aanzienlijk deel van
de betrokken kringen de waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een
bepaalde onderneming kan identificeren.378 Voorts is mogelijk dat een teken inbur-
gert als onderdeel van een groter samengesteld teken, of samen met een ander on-
derscheidingsteken, ook als het gaat om een dominerend element.379 Een merk kan
onderscheidend vermogen verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als
deel van een meeromvattend merk, of als apart onderscheidings teken dat gebruikt
wordt in samenhang met het ingeschreven merk. Daarvoor is het voldoende dat de
betrokken kringen de waar of dienst, die wordt aangeduid met het enkele merk
waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, tengevolge van dit gebruik daadwerkelijk
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375 HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10,
p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking). 

376 HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10,
p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking).

377 Vgl.: HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147-151 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee); Rb. Den
Haag 8 mei 2002, BIE 2003, 66; IER 2002, 39; BMMB 2002-4, p. 200-201 (Mars/Jacobs; driehoek-
merk Toblerone); Hof Arnhem 26 oktober 2004, BIE 2005, 50; IER 2005/20 m.nt. SdW (Levola/
Dors vlegel; Boer’n yoghurt III).

378 HvJEG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006,92; RvdW
2006, 1014 (Bovemij/BMB; Europolis). 

379 HvJEG 7 juli 2005, C-353/03, BIE 2005, p. 311-312 (samenvatting DJGV), BMMB 2005-4, p. 197
(Nestlé/Mars; Have a break); HvJEG 17 juli 2008, C-488/06, IER 2008, 80 (L&D/BHIM-Sämann; Aire
Limpio).
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percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.380 Doorslaggevend hierbij
is of het publiek het teken als zelfstandig merk onderkent en opvat, en niet als een
onzelfstandig deel van een combinatie. Hierbij is het van belang te benadrukken dat
het uiteindelijk gaat om de puur feitelijke vaststelling dat de betrokken kringen op
basis van het merk daadwerkelijk het product of dienst als afkomstig van een be-
paalde onderneming kunnen identificeren. Anderzijds moet het gebruik van het
teken dat tot inburgering heeft geleid, wel het doel van onderscheiding hebben. Niet
ieder gebruik van het merk kwalificeert zich als een gebruik van het merk, waardoor
het zou kunnen inburgeren.381

4.14.15.3 Vaststellen van inburgering

In het kader van de inburgering van vormmerken heeft het Hof van Justitie geoor-
deel382 dat de rechter dient na te gaan of er sprake is van concrete en betrouwbare
gegevens met betrekking tot het gebruik. De vermoedelijke perceptie van de nor-
male consument moet in aanmerking worden genomen en de rechter moet vast-
stellen of de identificatie wel is geschied op basis van het gebruik van het merk als
merk. Hoewel deze jurisprudentie ziet op vormmerken, is het logisch dat dit ook
geldt voor andere merk(vorm)en. Bewijs van inburgering voor depot of aanvrage kan
ook afgeleid worden uit onderzoeken die na depot/aanvraag verricht zijn.383

Het is opmerkelijk dat het Hof van Justitie de extra eis stelt dat er sprake moet zijn geweest van ge-
bruik van het merk als merk. Deze eis valt immers niet te lezen in art. 3(3) MRl. Ook valt niet goed in
te zien waarom merken van bescherming uitgesloten zouden moeten worden wanneer het relevante
publiek de waren of diensten daadwerkelijk kan onderscheiden op basis van de vorm, maar dit niet
het gevolg is van gebruik van het merk als merk. In de Benelux is altijd de leer aangehouden, waarbij
slechts het daadwerkelijk onderscheiden relevant werd geacht.384 Die leer lijkt te passen in het sys-
teem van de Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening, terwijl die ook niet in strijd komt
met enige bepaling daarin met betrekking tot inburgering. Er is daarom ook wel verdedigd dat deze
Benelux-leer dient te worden gehandhaafd, maar het is de vraag of dat nog geoorloofd is in het licht
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380 In min of meer gelijke zin ook al: BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986,
54 m.nt. vNH; IER 1986, 6; BMMB 1986-3, p. 44 (OM/De Laet; Adidas). 

381 Onder gebruik dat niet kwalificeert als gebruik van het merk dat tot inburgering kan leiden, valt
ook het gebruik van het merk in een andere vorm dan waarvoor inschrijving wordt nagestreefd,
(bij voorbeeld het gebruik van een drie-dimensionaal merk middels een twee-dimensionale af -
beel ding van de vorm) wanneer de onderscheidende elementen (van de vorm) niet te zien zijn
en/of het merk niet als merk gebruikt wordt. Zowel de onderscheidende elementen (van de vorm)
als het feit dat het merk (de vorm) een merkfunctie heeft, moeten bij het publiek benadrukt wor-
den. Vgl.: HvJEG 22 juni 2006, C-24/05, RvdW 2006, 750, BMMB 2006-3, p. 130 (August Storck/
BHIM; Werther’s Echte, vorm van een snoepje), ov. 59-62. Een sprekend voorbeeld waarin dit wel
gebeurde betreft de (in Amerika populaire) Lifesavers, waarvan de vorm telkens prominent figu-
reert in verschillende advertenties voor dit snoepje.

382 HvJEG 22 juni 2006, C-24/05, RvdW 2006, 750 BMMB 2006-3, p. 130; (August Storck/BHIM;
Werther’s Echte, vorm van een snoepje).

383 HvJEG 17 juli 2008, C-488/06, IER 2008, 80 (L&D/BHIM-Sämann; Aire Limpio).
384 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV; BIE 1992, 99; IER 1992, 12; RvdW 1992, 11

(Burberry’s/Bossi; Burberry’s II), ov. 25.
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van de jurisprudentie van het Hof van Justitie.385 Zie voor wat betreft het onderscheidend vermogen
bij vormmerken nr. 4.14.18. 

4.14.15.4 Regionale inburgering

Inburgering is van belang wanneer het gaat om overwinnen van een gebrek aan on-
derscheidend vermogen. Het komt voor dat merken (zowel Gemeenschaps merken
als Benelux-merken) slechts in een gedeelte van het relevante territoir onderschei-
dend vermogen ontberen. In een dergelijk geval zal inburgering bewezen moeten
worden in die gebieden waar het onderscheidend vermogen ontbrak. Wanneer het
gaat om Gemeenschapsmerken kan dat zijn voor een deel van de Europese Gemeen -
schap, wat soms kan bestaan uit slechts één Lid-Staat.386 Net zo geldt voor Benelux-
merken dat, wanneer een dergelijk merk slechts in een gedeelte van de Benelux vol-
doende onderscheidend vermogen ontbeert, het aldaar zal moeten inburgeren ten-
einde voor inschrijving in aanmerking te komen.387 Wanneer het gaat om een merk
dat in één van de Benelux-talen beschrijvend is, maar niet in de andere Benelux-
talen, dan zal inburgering aangetoond moeten worden in het taalgebied waarin de
eerstgenoemde taal gesproken wordt. De betreffende taalgrenzen lopen niet altijd
gelijk met de landsgrenzen. Voorts geldt dat wanneer een merk ab initio onder-
scheidend vermogen mist in de gehele Benelux, ook inburgering in de gehele
Benelux zal moeten plaatsvinden. Daarbij dient het Benelux-territoir als één geheel
te worden beschouwd. Zie met betrekking tot inburgering in de Benelux nr. 3.1.1.4.

4.14.15.5 Beoordelingstijdstip inburgering

Voor wat betreft het tijdstip waarop de inburgering beoordeeld dient te worden,
geldt dat, wanneer het gaat om het toetsen van een depot, alleen inburgering mag
worden meegerekend tot aan het moment waarop het depot is ingediend.388

Wanneer het gaat om de beschermingsomvang van het merk, bijvoorbeeld wanneer
een inbreukvraag voorligt, moet worden gekeken naar de opvattingen van het pu-
bliek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk.389 Zie nr. 6.7.5.4.
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385 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003-1, p. 43 m.nt. ChG Philips/Remington; Philishave-appa-
raat).

386 Vgl.: HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10, p. 846-851 (August
Storck/BHIM; Werther’s Echte), waar een en ander wordt afgeleid uit het nieuwe art. 142bis GMVo
(nu art. 165 GMVo), met de geforceerd aandoende redenering dat dit artikel erin voorziet dat
reeds hangende aanvragen niet geweigerd kunnen worden op basis van bezwaren uit één van de
toetredende Lid-Staten, hetgeen niet bepaald had hoeven worden als men van mening was dat
een bezwaar uit één Lid-Staat niet in de weg had kunnen staan aan inschrijving.

387 Vgl.: HvJEG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006/92; RvdW
2006, 1014 (Bovemij/BMB; Europolis). 

388 Vgl.: BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV; BIE 2001, 24; IER 2000, 51 m.nt. SdW (Cam -
pina/BMB; Biomild). 

389 HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006/60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss/Casucci; Levi
Strauss).
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4.14.15.6 Beperkingen aan inburgering

Niet alle tekens kunnen inburgeren. Van inburgering zijn uitgesloten de tekens die
überhaupt geen merk kunnen vormen (bijvoorbeeld die tekens die niet deugdelijk
grafisch voorstelbaar zijn, of naar hun aard nooit geschikt zijn om een signaal aan
het publiek over te brengen). Ook de absolute uitsluitingen genoemd in art. 3(1)(e)
MRl, art. 2.1(2) BVIE en art. 7(1)(e) GMVo, kunnen niet overwonnen worden door in-
burgering. Zie nrs. 4.5.7 t/m 4.5.9. 

4.14.16 Verwatering

Verwatering is het fenomeen dat door gebruik van het merk in beschrijvende zin, of
doordat anderen dezelfde of zeer gelijkende merken of tekens gaan gebruiken, het
onderscheidend vermogen van het merk afneemt, of soms zelfs geheel verdwijnt.
Sommigen spreken in dit verband over ‘uitburgering’ (als tegenhanger van inburge-
ring). Het zal zich allicht makkelijker voordoen wanneer het gaat om merken die een
beschrijvend element bevatten of verwijzend van aard zijn. Dat laat onverlet dat ook
merken die van huis uit onderscheidend zijn, bijvoorbeeld omdat zij uit een fanta-
sie-aanduiding bestaan, kunnen verwateren, namelijk wanneer die aanduiding in de
praktijk steeds meer in beschrijvende zin wordt gebruikt. 

Vergelijk in dat verband bijvoorbeeld de woorden ‘claxon’ en ‘melbatoast’ die aanvankelijk nieuwe en
onderscheidende aanduidingen waren, maar door beschrijvend gebruik daarvan tot soortaanduiding
werden en daarmee ieder onderscheidend vermogen hebben verloren. 

Verwatering en inburgering (zie nr. 4.14.15 en 4.14.16) hebben invloed op de be -
schermings omvang van het merk. Verwatering kan voorts een schadepost opleveren
die relevant is onder de toetsing van art. 2.20(1)(c en d) BVIE en art. 9 (1)(c) GMVo.
Zie nrs. 6.5 en 6.6.390

Wanneer een merk verwordt tot soortnaam, dan is dat de ultieme vorm van ver-
watering. Dit heeft niet slechts tot gevolg dat het merk een geringere bescherming-
omvang geniet, maar leidt tot algeheel verlies van merkrechten, hetzij omdat het
merk dan bloot staat aan vervallenverklaring, hetzij aan nietigverklaring.391

4.14.16.1 Grond voor vervallenverklaring en nietigverklaring

Voor wat betreft het verlies van merkrechten in verband met verwatering in zo ern-
stige vorm dat het merk de soortaanduiding wordt, valt te wijzen op de afwijkende
criteria al naar gelang gekeken wordt naar de grond voor vervallenverklaring, of
naar de grond voor nietig verklaring. 
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390 Zie over deze materie ook: S. Casparie – Kerdel, Verborgen verwatering: de verschijningsvormen
van de theorie van verwatering van merken in het Benelux recht en het Europese recht, BIE 2002,
p. 450-457. 

391 Zie voor een overzicht van de lagere jurisprudentie m.b.t. de verwatering: IEC, J.H. Spoor, art. 1
BMW, aant. 3.5. 
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Art. 2.26(2)(b) BVIE bepaalt dat het recht op het merk vervallen wordt verklaard
voor zover het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel
gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is inge-
schreven. Art. 2.28(1)(d) BVIE bepaalt dat de nietigheid kan worden ingeroepen van
de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in
het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer, gebruikelijk zijn gewor-
den. Bij vervallenverklaring wordt dus de aanvullende eis gesteld dat de verwording
tot soortnaam het gevolg is van een toedoen of nalaten van de merkhouder, welke eis
niet wordt gesteld in het geval van nietigverklaring. Een en ander valt hieruit te ver-
klaren dat de nietigverklaring betrekking heeft op de inschrijving van het merk, en
dus tot het moment van inschrijving terugwerkt. Dat wil zeggen dat het merk op het
moment van inschrijving daarvoor al niet in aanmerking had mogen komen. In het
geval van vervallenverklaring, vervalt het merkrecht ex nunc, en gaat het dus om een
verwording tot soortnaam die heeft plaatsgevonden na inschrijving van het merk. 

Volgens jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof392 heeft de regeling met be-
trekking tot vervallenverklaring van merken die een gebruikelijke benaming zijn ge-
worden van de betrokken waar of dienst, uitsluitend betrekking op woordmerken.
Daaraan wordt de consequentie verbonden dat de eis, dat de verwording tot gebrui-
kelijke benaming door toedoen of nalaten van de merkhouder heeft plaatsgevonden,
alleen gesteld waar het gaat om woordmerken, en die voorwaarde niet gesteld hoeft
te worden met betrekking tot andere merkvormen, zoals vormmerken. De opmer-
kelijke inconsequentie die daardoor in het merkenrechtelijk systeem ontstaat, werd
door het Benelux-Gerechtshof weer enigszins recht getrokken doordat het oordeel-
de dat een merk (dus ook een andersoortig merk) dat ieder onderscheidend vermo-
gen had verloren, niet in rechte met succes kan worden ingeroepen.393 Dat is echter
niet gebaseerd op enige wettelijke bepaling terzake, maar kan mogelijk gezien wor-
den als een reflexwerking van de hiervoor al genoemde nietigheidsgrond, waar een
element van openbare orde aan kleeft. 

Het is zeer de vraag of deze, wetssystematisch weinig fraaie, constructie stand kan houden en of deze
niet sneuvelt wanneer vragen terzake worden voorgelegd aan het Hof van Justitie (nu het hier op
Europees niveau geharmoniseerde materie betreft). In het bijzonder kan worden gewezen op het Levi
Strauss-arrest394 waarin het Hof duidelijk maakt dat wanneer een merk door toedoen of nalaten van
de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming
is geworden in de zin van art. 12(2) MRl, de merkhouder zich niet meer kan beroepen op de rechten
die art. 5 MRl (art. 2.20 BVIE) hem toekent. Anders dan het Benelux-Gerechtshof stelt het Hof van
Justitie hier de voorwaarde dat dit verval van rechten het gevolg dient te zijn van een toedoen of na-
laten van de merkhouder, ongeacht de merkvorm, terwijl het in die zaak ook niet ging om een woord-
merk, maar om een beeldmerk. 
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392 BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS; BIE 1998, 44 m.nt. Ste; IER 1998, 14; RvdW
1998, 1 (Beaphar/Nederma; hartvormige gisttabletten).

393 BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS; BIE 1998, 44 m.nt. Ste; IER 1998, 14 (Beaphar/
Nederma; hartvormige gisttabletten).

394 HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006,60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss/Casucci; Levi
Strauss), ov. 33. 

395 HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006,60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss/Casucci; Levi
Strauss).
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Zie voor wat betreft de vervallenverklaring vanwege het verworden tot gebruikelij-
ke benaming nr. 9.4 en voor wat betreft de nietigverklaring op grond van het ge-
bruikelijk geworden zijn in het normale taalgebruik nr. 5.1.8 .

4.14.16.2 Tijdstip beoordeling

Verwatering heeft een (negatieve) invloed op de beschermingsomvang die aan het
betrokken merk toekomt. Het is daarom van belang te bezien op welk moment het
onderscheidend vermogen gemeten moet worden in het geval van een inbreukpro-
cedure waarin het ingeroepen merk (gedurende de loop van de procedure) aan ver-
watering bloot staat. Het Hof van Justitie heeft uitgemaakt dat voor de vaststelling
van de beschermingsomvang op basis van onderscheidend vermogen, uitgegaan
moet worden van de opvattingen van het publiek ten tijde van de aanvang van de
gestelde inbreuk.395 Verwatering die plaatsvindt na aanvang van het inbreukmaken-
de gebruik moet in dat verband buiten beschouwing blijven voor zover de verwate-
ring te wijten is aan de handelingen van de aangesproken derde, en niet te wijten
aan de merkhouder (wat met name het geval kan zijn bij verzuim om tegen andere
en eerdere inbreuken op te treden).396 Dat is ook logisch, omdat anders de inbreuk-
maker profijt zou trekken uit zijn inbreukmakend handelen, in die zin dat dergelijk
inbreukmakend handelen bijdraagt aan de verwatering van het merk.397 Anderzijds
geldt dat er geen verbod meer kan worden uitgesproken als op het moment dat het
verbod wordt gevraagd het merk ieder onderscheidend vermogen heeft verloren, en
het, door doen of nalaten van de merkhouder (in het bijzonder het nalaten gerech-
telijke stappen te nemen tegen inbreukmakers), een gebruikelijke benaming in de
handel is geworden in de zin van art. 12(2) MRl. Zie nr. 9.4.5.

4.14.17 Onderscheidend vermogen bij beeldmerken

Voor wat betreft onderscheidend vermogen van beeldmerken is het ten eerste van
belang dat het beeldmerk één van de meest traditionele merkvormen is, en het pu-
bliek daardoor ook gewend is om bepaalde grafische elementen als onderschei-
dingsteken op te vatten. Dat kan onder omstandigheden anders zijn, namelijk wan-
neer de aard van de gebruikte grafische afbeelding het relevante publiek doet ver-
onderstellen dat met die grafische voorstelling een ander doel wordt gediend. Zo
kan het zijn dat een bepaalde (vooral meer abstracte) vormgeving – bijvoorbeeld het
enkele gebruik van kleuren – vooral gezien wordt als versiering, en niet als onder-
scheidingsteken, hetgeen uiteraard afdoet aan het onderscheidend vermogen van
dergelijke merken.398 Een en ander laat onverlet dat wanneer het betreffende beeld-
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396 HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006,60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss/Casucci; Levi
Strauss).

397 HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006,60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss/Casucci; Levi
Strauss).

398 Vgl. voor de consequenties daarvan: HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER
2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p. 209; EIPR 2006-6, p. 323-325  (Adidas-Salomon e.a./ Fitness -
world; drie-strepen merk II); in die zin ook al: BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH;
BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6 (Openbaar Ministerie & Unbas/De Laet; drie-strepen merk).
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merk de facto het relevante publiek in staat stelt om de waar of dienst als afkomstig
van een bepaalde onderneming te identificeren, daarmee wel aan de eis van onder-
scheidend vermogen is voldaan (zie nr. 4.14.1).

Ook andere afbeeldingen kunnen van dien aard zijn dat zij zich niet direct als on-
derscheidingsteken laten herkennen, zoals bijvoorbeeld leestekens399, veel ge -
bruikte signalen die gewoonlijk een andere dan een merkfunctie hebben (bijvoor-
beeld vlaggen, verkeersborden, keurstempels) of afbeeldingen die zo gecompliceerd
zijn dat ze niet als onderscheidingsteken worden opgevat (bijvoorbeeld de afbeel-
ding van de Nachtwacht op een chocoladeblik400). Tot slot is van belang, dat wanneer
beeld-elementen in combinatie met andere elementen gebruikt worden (bijvoor-
beeld in combinatie met een woordmerk), het beeldmerk ook op zichzelf het pu-
bliek in staat moet stellen om de waar of dienst als afkomstig uit een specifieke on-
derneming te identificeren, teneinde ook op zichzelf als geldig merk te kunnen gel-
den.401

Een beeldmerk kan ook het vereiste onderscheidend vermogen missen wanneer
het naar kenmerken van de waar of dienst verwijst (bijvoorbeeld de afbeelding van
een handdruk voor ontmoetingsbeurzen402), en kan zelfs uitsluitend beschrijvend
zijn (bijvoorbeeld wanneer het gaat om een afbeelding van het product zelf of van
een ingrediënt van het product). Beeldmerken kunnen, net als andere merkvormen,
inburgeren en verwateren en dat kan in dat laatste geval zo ver gaan dat zij ieder on-
derscheidend vermogen verliezen.403

4.14.18 Onderscheidend vermogen bij vormmerken

De eisen die aan het onderscheidend vermogen van vormmerken worden gesteld
zijn, na interpretatie van op Europees niveau geharmoniseerde regels door het Euro -
pese Hof van Justitie, streng te noemen (in ieder geval zijn die strenger dan voorheen
in de Benelux werden toegepast).404 Waarschijnlijk is deze weerstand tegen vorm-
merken ook ingegeven door het feit dat verscheidene Europese Lid-Staten vóór im-
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399 Vgl.: HR 28 januari 2005, NJ 2005, 432; BIE 2005, 81 (Nauta Dutilh/Lensen Advocaten II; stip-
merk); GvEA 13 juni 2007, T-44/05, B9 4142 (IVG/BHIM; ‘I’).

400 Vgl.: Pres. Rb Amsterdam 6 februari 1992, BIE 1992, 100 m.nt. vNH (Jan Hendrik Ringers en Ringers
Import/Rosenberg Import; De Nachtwacht); HvJEG 7 juli 2005, C-353/03, BIE 2005, p. 311-312 (sa-
menvatting DJGV); BMMB 2005-4, p. 197 (Nestlé/Mars; Have a break).

401 HvJEG 7 juli 2005, C-353/03, BIE 2005, p. 311-312 (samenvatting DJGV); BMMB 2005-4, p. 197
(Nestlé/Mars; Have a break).

402 Vgl.: Hof Amsterdam 21 januari 1988, BIE 1990, 20 (Expocare e.a./Eurolaan e.a.; Bedrijven Kontakt
Dagen).

403 Vgl.: HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, 60 (Levi Strauss/Casucci; Levi Strauss), en zie ver-
der nr. 4.14.16. hierboven.

404 Zie voor een overzicht van de vormmerk-jurisprudentie van het GvEA en het HvJEG: F. Verhoe -
strae te, Overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en
van het Gerecht van Eerste Aanleg inzake vormmerken, BMMB 2006-4, p. 154-161. Zie voor een
overzicht van de recente Duitse jurisprudentie: C. Eckhartt, Shape marks in Germany, BMMB
2006-4, p. 162-165.
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plementatie van de Merkenrichtlijn nog onbekend waren met de merkenrechtelijke
bescherming van vormen.405

Een vorm kan onderscheidend vermogen missen omdat die niet als onderschei-
dingsteken wordt herkend, maar ook is denkbaar dat vormen beschrijvend zijn voor
de betrokken waar (hetzij als vorm van de waar zelf, hetzij als vorm van de verpak-
king van de waar).406 Hoewel het onderscheidend vermogen van vormmerken pas
onderzocht moet worden nadat is beoordeeld of zich wellicht één van de absolute
weigerings- of nietigheidsgronden van art. 2.1(2) BVIE voordoet, lijkt in de jurispru-
dentie het ontbreken van onderscheidend vermogen soms aan één of meer van deze
gronden gekoppeld te worden. Dat is ook begrijpelijk, waar het moeilijk voorstelbaar
is dat bijvoorbeeld een vorm die bepaald wordt door de aard van de waar, desal-
niettemin voldoende onderscheidend vermogen heeft.407 Ook wanneer het gaat om
vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, wordt dat
technische aspect van de vorm vaak geplaatst in het licht van het ontbreken van on-
derscheidend vermogen.408 Daar waar in de jurisprudentie onderscheidend vermo-
gen van vormen is aangenomen, was dat veelal na (jarenlange) inburgering. Zie met
betrekking tot inburgering in het algemeen nr. 4.14.15. Om problemen met betrek-
king tot het onderscheidend vermogen te voorkomen, worden vormen in de praktijk
vaak gedeponeerd in combinatie met bepaalde beeldelementen, die zich op de vorm
bevinden (kleuren, tekst, versieringen, etc.). Het is van belang in dergelijke gevallen
in het oog te houden wat de onderscheidende elementen van het merk zijn, en de
beschermingsomvang moet daaraan worden gerelateerd.409
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405 Die ontbrak bijvoorbeeld in een belangrijke Lid-Staat als Duitsland. Vgl. over dit fenomeen ook: P.
Ströbele, Probleme bei der Eintragung dreidimensionaler Marken, in: Harmonisierung des
Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, V. von Bomhard, J. Pagenberg, D.
Schennen (red.), Keulen 2005, p. 235-254.

406 HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2, p. 113 (Henkel). 
407 Vgl. in dit verband bijv.: Hof Arnhem 23 mei 1973, BIE 1973, 40 m.nt. vNH (Application des

Gaz/Machinefabriek Leeferink; gaspatronen), en zie met betrekking tot deze absolute weigerings-
of nietigheidsgrond nr. 4.5.7.

408 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 12 december 1996, IER 1997, 20; AMI 1997, p. 128 m.nt. DWFV (Gebr.
Bodegraven/GEBU Draadwarenfabriek Ing. H.G. Geist; Gebu-clip), en zie omtrent deze weigerings-
of nietigheidsgrond nr. 4.5.9.

409 Dat lijkt anders uit te pakken in Duitsland en Oostenrijk, waar het Bundesgerichtshof en het
Oberster Gerichtshof – kort gezegd – oordeelden dat o.g.v. art. 99(1) GMVo uitgegaan moest wor-
den van de geldigheid van het volledige vormmerk van een chocolade paashaas in goud papier,
met rode strik en daarop de woorden ‘Lindt Goldhase’, terwijl vervolgens als meest dominante
element de vorm werd genoemd. Nabootsing van alleen de vorm kan op basis van die redenering
met behulp van het Gemeenschapsmerk verhinderd worden, terwijl twijfelachtig is of er sprake
zou zijn van een (geldig) Gemeenschapsmerk als alleen de vorm in de aanvraag was opgenomen.
Vgl.: Bundesgerichtshof 26 oktober 2006, BMMB 2006-4, p. 165; GRUR 2007-3, p. 235. En:
Oberster Gerichtshof Österreich 30 november 2004, GRUR Int. 2005-11, p. 945-947. Beide inzake
Lindt’s Goldhase.
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4.14.18.1 Wijze van beoordeling

Net als bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van andere merkvor-
men, dient het onderscheidend vermogen van vormen altijd te worden bezien in het
licht van de waren en/of diensten waarvoor het depot is verricht, of waarvoor het
merk is ingeschreven.410 Daarbij dient steeds uitgegaan te worden van de perceptie
van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde
en redelijk omzichtige, oplettende gemiddelde consumenten van die waren of dien-
sten.411 Een en ander betekent, volgens het Europese Hof412, niet dat de beoordeling
van het onderscheidend vermogen systematisch moet worden beperkt tot de waren
zelf waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, of waarvoor het merk is ingeschreven.
Het valt niet uit te sluiten dat de wijze waarop de consumenten van een bepaalde
waar het merk opvatten, in voorkomend geval wordt beïnvloed door de verkoop-
modaliteiten van andere waren, die zij ook kopen. Daaraan wordt de consequentie
verbonden dat al naar gelang de aard van de betrokken waren en het aangevraagde
merk, het voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk
nodig kan zijn een ruimere sector in aanmerking te nemen. Dat doet zich in het bij-
zonder voor waar het gaat om de vorm van verpakkingen. Zo kan een bepaalde vorm
wellicht uniek zijn voor een specifiek product, dat aldus wordt verpakt, maar ge-
bruikelijk zijn voor de grotere categorie van waren waarbinnen de waren vallen
waarvoor de inschrijving is aangevraagd. In het geval dat het Hof van Justitie terza-
ke moest beoordelen ging het om de vorm van een verpakking voor vruchtensappen,
waarbij die vorm voor vruchtensappen weliswaar uniek was, maar vaker gebruikt
werd voor (andere) vloeibare levensmiddelen. 

Bij toetsing van het onderscheidend vermogen van vorm merken moeten geen an-
dere criteria te worden toegepast dan bij de beoordeling van het onderscheidend
vermogen van andere merkvormen.413 Aldus kan aan vormmerken ook niet de eis
gesteld worden dat er een grillig element aan de vorm is toegevoegd.414 Het Hof van
Justitie lijkt in latere jurisprudentie iets te zijn teruggekomen op dit uitgangspunt,
waar het een significante afwijking eist van de norm of van wat in de betrokken sec-
tor gangbaar is; daarover hierna meer. 

Hoewel vormen dus naar dezelfde normen onderzocht moet worden op onder-
scheidend vermogen, kan de toepassing van criteria toch anders uitpakken. Het BBIE
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410 HvJEG 29 april 2004, C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01, BMMB 2004-2, p. 113 en BMMB
2005-1, p. 36; ETMR 2004-11, p. 1176 (Henkel/P&G; afwastabletten), ov. 35; HvJEG 12 januari
2006, C-173/04, GRUR Int. 2006-3, p. 226-229 (SiSi-Werke/BHIM), ov. 25; HvJEG 22 juni 2006, C-
25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10, p. 846-851 (August
Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking).

411 Zie de jurisprudentie aangehaald in de vorige noot.
412 HvJEG 12 januari 2006, C-173/04, GRUR Int. 2006-3, p. 226-229 (SiSi-Werke/BHIM).
413 Vgl.: HvJEG 29 april 2004, C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01, BMMB 2004-2, p. 113 en

2005-1, p. 36; ETMR 2004-11, p. 1176 (Henkel/P&G;afwastabletten), ov. 38; HvJEG 7 oktober 2004,
C-136/02 (Mag Instrument/BHIM; Maglite), ov. 30; HvJEG 12 januari 2006, C-173/04, GRUR Int.
2006-3, p. 226-229 (SiSi-Werke/BHIM), ov. 27.

414 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt.
FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat).
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ziet in deze jurisprudentie dan ook aanleiding om in beginsel vormmerkinschrijvin-
gen te weigeren.415 De perceptie van het relevante publiek in het geval van een drie-
dimensionaal merk, bestaande in de verschijningsvorm van de waren zelf, is niet
noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een van het ui-
terlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consu-
ment is, volgens het Hof van Justitie, niet gewend om de herkomst van de waar, bij
gebreke van enig grafisch of tekstueel element, af te leiden uit de vorm ervan of uit
die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou
het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan
in het geval van een woord- of beeldmerk.416 Een en ander is door het Hof van
Justitie aldus nader ingekleurd (kennelijk om een meer concreet handvat te geven
bij de beoordeling), dat alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de
norm en van wat in de betrokken sector gangbaar is, het vereiste onderscheidend
vermogen heeft.417 Daar heeft het Hof van Justitie nog aan toegevoegd dat de situatie
dat een merk onderscheidend vermogen ontbeert, zich sneller voor zal doen naar-
mate de vorm grotere gelijkenis vertoont met de meest voor de hand liggende vorm
van de waar. Overigens is de eis dat de vorm op significante wijze moet afwijken van
de norm of wat gangbaar is in de betrokken branche, wel de enige aan te leggen
toets, en mogen terzake geen aanvullende eisen worden gesteld.418 Naast dit alles
moet het relevante publiek de vorm ook nog eens als onderscheidingsteken kunnen
waarderen zonder analytisch onderzoek of bijzondere oplettendheid.419

Desalniettemin is opmerkelijk dat het Hof van Justitie ook mogelijk acht dat in
gevallen van (hoogwaardig) industrieel ontwerp wordt aangenomen dat voldoende
onderscheidend vermogen ontbreekt.420 Goed industrieel ontwerp onderscheidt
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415 Zie Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute gronden, artikel 5.3.
http://www.boip.int/nl/pdf/DG/20081105_richtlijnenweigering.pdf.

416 Vgl.: HvJEG 29 april 2004, C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01, BMMB 2004-2, p. 113 en
BMMB 2005-1, p. 36; ETMR 2004-11, p. 1176 (Henkel/P&G; afwastabletten), ov. 38; HvJEG 7 okto-
ber 2004, C-136/02 (Mag Instrument/BHIM; Maglite), ov. 30; HvJEG 12 januari 2006, C-173/04,
GRUR Int. 2006-3, p. 226-229 (SiSi-Werke/BHIM), ov. 28; HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007,
237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10, p. 846-851 (August Storck/BHIM;
Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking), ov. 27.

417 Vgl.: HvJEG 29 april 2004, C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01; BMMB 2004-2, p. 113 en
2005-1, p. 36; ETMR 2004-11, p. 1176 (Henkel/P&G; afwastabletten), ov. 39; HvJEG 7 oktober 2004,
C-136/02 (Mag Instrument/BHIM; Maglite), ov. 31; HvJEG 12 januari 2006, C-173/04, GRUR Int.
2006-3, p. 226-229 (SiSi-Werke/BHIM), ov. 31; HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt.
JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10, p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte,
vorm van snoepjesverpakking), ov. 31.

418 Vgl.: HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-
10, p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking).

419 Vgl.: HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2, p. 113 (Henkel), ov. 53.
420 Vgl.: HvJEG 8 april 2003, C-53/01, C-54/01 en C-55/01, BIE 2004, 19; IER 2003, 48 m.nt. HMHS;

BMMB 2003-4, p. 217-218 (Linde e.a./Deutsche Patent und Markenamt; Linde, Winward en Rado),
ov. 41; HvJEG 7 oktober 2004, C-136/02, BMMB 2004-4, p.222. (Mag Instrument/BHIM; Maglite);
Rechtspraak Intellec tuele Eigendom, P.G.F.A. Geerts, P.A.C.E. van der Kooij, A.A. Quaedvlieg (red.),
Den Haag 2005, p. 472. Maar zie ook: Rb. Amsterdam 21 februari 2007, BIE 2007, 146; IER 2007,
63 (Maglite/Edco e.a.; Maglite-zaklampen). 
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zich nu juist vaak door een vorm die afwijkt van wat de norm is of gangbaar voor de
betrokken waren, zodat onder omstandigheden toch een argument te ontlenen kan
zijn aan de oorspronkelijkheid van het industrieel ontwerp.421, 422 Daarom zal juist
(goed) industrieel ontwerp niet snel onderscheidend vermogen ontberen (uiteraard
los nog van de vraag of zich een absolute weigerings- of nietigheidsgrond voordoet,
in die zin dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft). 

Voor wat betreft de verschillende weigerings- en nietigheidsgronden die zien op
het onderscheidend vermogen van vormmerken geldt dat deze verschillende gron-
den ook telkens moeten worden uitgelegd in het licht van het daaraan ten grondslag
liggende algemeen belang. Zie nr. 4.14.4. 

4.14.18.2 Driedimensionaal en tweedimensionaal

De rechtspraak die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken be-
staande in de verschijningsvorm van de waar zelf, geldt ook wanneer het aange-
vraagde merk een beeldmerk is dat bestaat in de tweedimensionale afbeelding van
de (drie dimensionale) waar. In een dergelijk geval bestaat het merk immers ook niet
in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken.423

4.14.18.3 Wijze van exploitatie product

Tot slot valt over de jurisprudentie van het Gerecht van Eerste Aanleg met betrek-
king tot het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken nog op te
merken dat het Gerecht niet van belang acht hoe de merkhouder ervoor kiest om
zijn product op de markt te brengen, bijvoorbeeld voor wat betreft distributiekana-
len, de verkoopformule of de wijze van plaatsing in het schap.424 Met name op dat
laatste punt (wijze van presentatie van het product) valt wel af te dingen, wanneer
het product in de praktijk daadwerkelijk altijd op deze manier gepresenteerd wordt
en die presentatiewijze een onderscheidend beeld oplevert, waardoor het beeld dat
het publiek heeft van de vorm van het merk steeds hetzelfde (onderscheidende) is. 

4.14.18.4 Inburgering van vormmerken

Het gebrek aan onderscheidend vermogen kan ook in het geval van vormmerken
worden gecompenseerd door inburgering, wat kan leiden tot inschrijving van vor-
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421 Vgl. in die zin ook (impliciet): GvEA 10 oktober 2007, T-460/05 (Bang&Olufsen), B9 4855.
422 Overigens dient wel degelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de eis van onderscheidend

vermogen in het merkenrecht, en de drempel van eigen karakter in het modellenrecht. Niet ieder
ontwerp met eigen karakter heeft onderscheidend vermogen, en niet ieder ontwerp zonder eigen
karakter ontbeert onderscheidend vermogen. 

423 HvJEG 22 juni 2006, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; C-25/05, BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10,
p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking), ov. 29.

424 Vgl.: GvEA 31 mei 2006, T-15/05 (Wim De Waele/BHIM; worstvorm); GvEA 2 juli 2002, T-323/00
(SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2); GvEA 30 april 2003, T-324/01, Jur. p. II-18 (Axions/BHIM;
vorm van een bruine sigaar), en GvEA 30 april 2003, T-110/02, Jur. p. II-97 (Belce/BHIM;  vorm van
een goudstaaf).
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men die aanvankelijk voldoende onderscheidend vermogen misten. Hierbij dient
wel in gedachten gehouden te worden dat de absolute weigerings- en nietigheids -
gronden van art. 2.1(2) BVIE, art. 3(1)(e) MRl en art. 7(1)(e) GMVo niet overwonnen
kunnen worden door inburgering.425 Wanneer de rechter inburgering van vorm-
merken beoordeelt moet daarbij wel worden bezien of sprake is van concrete en be-
trouwbare inburgeringsgegevens, of de vermoedelijke perceptie van de normale
consument wel in aanmerking is genomen bij het opstellen en uitvoeren van markt-
onderzoeken en of de identificatie in marktonderzoeken wel is geschied op basis
van gebruik van het teken als merk.426 Hoewel het Hof van Justitie een en ander over-
woog met betrekking tot inburgering van vormmerken, valt aan te nemen dat het-
zelfde geldt voor andere merk(vorm)en. In dit verband moet de uitdrukking ‘gebruik
van het teken als merk’ aldus worden begrepen dat zij betrekking heeft op het ge-
bruik van het merk met het oog op identificatie door de betrokken kringen van de
waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming.427

Bij een andere, meer letterlijke interpretatie, zou met deze eis ook een stap te ver worden gezet. Als
het publiek door de vorm de facto in staat wordt gesteld om de waar of de dienst te onderscheiden van
die van andere ondernemingen, dan is dat voldoende om onderscheidend vermogen aan te nemen, en
mag niet de additionele eis gesteld worden dat de merkhouder het teken ook als merk gebruikt en het
ook als merk wordt gezien.428

Consequentie van een en ander is dat niet om het even welk gebruik van het merk
kwalificeert als een gebruik als merk, dat in aanmerking genomen kan worden bij
het beantwoorden van de vraag of er sprake van inburgering is geweest.429

Een andere beperking terzake betreft het gebruik van het vormmerk in een twee-
dimensionale afbeelding daarvan. Omdat het publiek met een tweedimensionale af-
beelding geconfronteerd wordt, en niet met de driedimensionale vorm, is niet ieder
gebruik van die tweedimensionale afbeelding voldoende om te kunnen helpen bij
het inburgeren van het merk. Het kan desalniettemin helpen om het publiek bewust
te maken van de merkfunctie van de vorm, op voorwaarde dat de wezenlijke ele-
menten van de vorm te zien zijn in de tweedimensionale afbeelding daarvan.430 Ook
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425 Zie HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42
m.nt. FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/ Remington; Philishave-ap-
paraat), ov. 75.

426 Zie voor wat betreft de eis dat het gebruik van het teken dat leidt tot inburgering, gebruik van het
teken als merk moet zijn: HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89
m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt. FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG
(Philips/Remington; Philishave-apparaat), ov. 64; HvJEG 7 juli 2005, C-353/03, BIE 2005, p. 311-
312 (samenvatting DJGV); BMMB 2005-4, p. 197 (Nestlé/Mars; Have a break), ov. 26.

427 Vgl.: HvJEG 22 juni 2006, C-24/05, RvdW 2006, 750, BMMB 2006-3, p. 130 (August Storck/BHIM;
Werther’s Echte, vorm van een snoepje), ov. 61.

428 Zie daaromtrent nader hierboven nr 5.14.15.
429 Vgl.: HvJEG 22 juni 2006, C-24/05, RvdW 2006, 750, BMMB 2006-3, p. 130 (August Storck/BHIM;

Werther’s Echte, vorm van een snoepje), ov. 62.
430 Vgl.: HvJEG 22 juni 2006, C-24/05, RvdW 2006, 750, BMMB 2006-3, p. 130 (August Storck/BHIM;

Werther’s Echte, vorm van een snoepje), ov. 60.
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het op andere wijze benadrukken van de vorm en de merkfunctie daarvan, kan aan
de inburgering bijdragen (‘BIC, met het knotsgekke knopje’). 

Voorts is ook het tijdstip waarop het merk onder de aandacht van het publiek
wordt gebracht van belang bij de vraag of dergelijk gebruik kan helpen bij het in-
burgeren van het merk. Inburgering kan ook plaatsvinden door de consument be-
wust te maken van de merkfunctie van de vorm, voordat hij een aankoop doet.
Echter, op het moment waarop de consument moet beslissen tussen verschillende
producten is zijn aandachtsniveau voor het product het hoogst, en het is derhalve
juist van groot belang dat de consument op dat moment het (vorm)merk kan waar-
nemen.431

Het is ook mogelijk dat een vormmerk inburgert wanneer het gebruikt wordt in
combinatie met een woord- of beeldelement. Dat is het geval wanneer het merk be-
staat in de vorm of de verpakking van de waar waarop stelselmatig een woord- of
beeldmerk wordt afgebeeld waaronder deze waren worden verkocht.432

Het grootste probleem met inburgering zal zich in de Gemeenschaps merken -
praktijk voordoen met betrekking tot de geografische spreiding daarvan. Vormen die
onderscheidend vermogen ontberen, kampen in beginsel in de hele EG met dat pro-
bleem. Alhoewel het arrest op dit punt voor meerdere uitleg vatbaar is, valt niet uit
te sluiten dat het Hof van Justitie in de Storck-zaak433 als regel heeft geformuleerd
dat inburgering dan in alle (27) Lid-Staten van de Gemeenschap moet worden be-
wezen. Dat is een zware eis. 

4.14.19 Onderscheidend vermogen bij kleurmerken

Zoals in nr. 4.6.1 gememoreerd, worden (enkele) kleurmerken in de Benelux al lan-
ger erkend, maar valt te constateren dat er in Europees verband de neiging bestaat
om de merkenrechtelijke regels wat betreft kleurmerken restrictief toe te passen.
Dat lijkt ook te leiden tot een restrictiever wettelijk kader dan vóór de Europese har-
monisatie in de Benelux werd toegepast.434

Desalniettemin wordt ook bij kleurmerken steeds als uitgangspunt genomen dat
bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dezelfde criteria moeten wor-
den toegepast als bij andere merkvormen.435 Dit uitgangspunt wordt vervolgens ge-
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431 Vgl.: HvJEG 22 juni 2006, C-24/05, RvdW 2006, 750, BMMB 2006-3, p. 130 (August Storck/BHIM;
Werther’s Echte, vorm van een snoepje); HvJEG 12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p. 30;
GRUR Int. 2006-3, p. 229-232 (Picasso e.a./BHIM, DaimlerChrysler; Picasso/Picaro), ov. 41.

432 HvJEG 22 juni 2006, C-24/05 en C-25/05, NJ 2007, 237 BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10,
p. 842-851; RvdW 2006, 750 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van een snoepje en
vorm van snoepjesverpakking); HvJEG 7 juli 2005, C-353/03, BIE 2005, p. 311-312, (samenvatting
DJGV); BMMB 2005-4, p. 197 (Nestlé/Mars; Have a break).

433 HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10,
p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking), ov. 83.

434 Zie voor een overzicht van de jurisprudentie m.b.t. het onderscheidend vermogen van enkele
kleurmerken in het pre-harmonisatie tijdperk: P. Maeyaert, Kleurmerken in de Benelux: weg uit
de grijze zone?, BMMB 2005-1, p. 30-35. 

435 Vgl.: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-
4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel). 
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relativeerd doordat het Europese Hof van Justitie tot uitgangspunt neemt dat kleu-
ren gewoonlijk niet als onderscheidingsteken worden gezien. De perceptie door het
relevante publiek van een teken dat uit een kleur als zodanig bestaat, is volgens het
Hof niet noodzakelijkerwijs dezelfde als van een woord- of beeldmerk, dat bestaat
in een teken dat niet samenvalt met het uiterlijk van de erdoor aangeduide waren.
Het publiek moge er aan gewend zijn om woord- of beeldmerken onmiddellijk op te
vatten als tekens die de herkomst van de waar aanduiden436, maar dit geldt niet
noodzakelijkerwijs voor tekens die samenvallen met het uiterlijk van de waar waar-
voor de inschrijving van het teken als merk wordt aangevraagd. De consumenten
zijn – nog immer volgens het Hof – niet gewend om de herkomst van waren bij ge-
breke van enig grafisch of textueel element af te leiden uit de kleur van de waar of
de kleur van de verpakking ervan, omdat een kleur als zodanig in het hedendaags
handelsgebruik in beginsel niet wordt gebruikt als identificatiemiddel. Het Hof con-
cludeert daarom dat een kleur als zodanig normaliter niet de wezenlijke eigenschap
heeft dat zij de waren van een bepaalde onderneming onderscheidt.437 Hoewel een
dergelijke benadering al weinig recht doet aan het feit dat consumenten zeer sterk
blijken te reageren op kleuren, ook als herkenningspunt, lijkt de redenering van het
Hof in ieder geval niet sluitend te zijn wanneer het gaat om het gebruik van kleuren
ter onderscheiding van diensten. Diensten hebben naar hun aard geen kleur, zodat
kleurgebruik in dat verband vrijwel altijd een signaalfunctie zal hebben. Weliswaar
hoeft dat niet altijd een onderscheidingsfunctie te zijn, maar allicht is de consument
in die gevallen er al snel op bedacht dat kleurgebruik meer is dan alleen maar een
aandachttrekker of versiering, zeker als sprake is van consequent kleurgebruik.
Daarnaast is het ook niet zo dat kleurgebruik altijd samenvalt met het uiterlijk van
de waren, nu het kleurgebruik bijvoorbeeld ook beperkt kan zijn tot het gebruik in
reclame. 

4.14.19.1 Algemeen belang

Het Hof van Justitie heeft voor wat betreft kleurmerken een specifiek algemeen be-
lang geformuleerd in het licht waarvan de weigerings- en nietigheidsgronden met
betrekking tot kleurmerken geïnterpreteerd moeten worden. Opmerkelijk is dat dit
algemeen belang afwijkt van de andere door het Hof van Justitie met betrekking tot
weigerings- en nietigheidsgronden geformuleerde aspecten van het algemeen be-
lang. Het verklaart wel waarom het Hof van Justitie terughoudend is met het toe-
kennen van merkenrechtelijke bescherming aan enkele kleur-merken. Het Hof over-
weegt dat er in feite maar een beperkt aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren is;
door het vage herinneringsbeeld van consumenten hecht het publiek geen belang
aan het bestaan van zeer vele verschillende kleurtinten (die ook als zodanig te defi-
niëren zijn). De redering is dan dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor
bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kun-
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436 Zulks afhankelijk van de context waarin het woord of beeld wordt gezien; DANGER! Op dynamiet
wordt niet als merk herkend, op parfum eerder.

437 In die zin: HvJEG 21 oktober 2004, C-447/02, BMMB 2004-4, p. 222; GRUR Int. 2005-3, p. 227-231
(KWS Saat/BHIM). 
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nen uitputten. ‘Een monopolie van die omvang zou niet verenigbaar zijn met het
stelsel van onvervalste mededinging, onder meer omdat hierdoor een ongerecht-
vaardigd mededingingsvoordeel zou kunnen toevallen aan één enkele marktdeelne-
mer. Ook zou het niet bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling en on-
dernemingsgeest indien de reeds gevestigde marktdeelnemers alle daadwerkelijk
beschikbare kleuren kunnen laten registreren ten koste van nieuwkomers op de
markt’, aldus het Hof.438

Opgemerkt kan worden dat, hoewel kleurmerkbescherming in de Benelux al
tientallen jaren geaccepteerd is, dergelijke mededingingsverstoringen zich hier niet
hebben voorgedaan. Toch definieert het Hof van Justitie, in het licht van het voor-
gaande, het betrokken algemeen belang als de noodzaak om te voorkomen dat de
beschikbaarheid van kleuren ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere markt-
deelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving
is aangevraagd. 

4.14.19.2 Onderscheidend vermogen per se

Als gevolg van het feit dat het Hof van Justitie zo weinig vertrouwen heeft in het on-
derscheidend vermogen van kleuren, neemt het ook aan dat het slechts in uitzon-
derlijke gevallen denkbaar is, dat aan een kleur als zodanig onderscheidend vermo-
gen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt. Die mogelijkheid wordt (te-
recht) wel open gelaten, waarbij het Hof in het bijzonder denkt aan situaties dat het
aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en
de relevante markt zeer specifiek. Het BBIE heeft in de Richtlijnen weigeren ver-
schillende voorbeelden opgenomen van kleurmerken die ab initio onderscheidend
zouden kunnen zijn, maar waarbij het als aanvullende eis stelt dat de kleur voor de
betrokken waren zeer ongebruikelijk is.439

Terecht neemt het Hof van Justitie tot uitgangspunt dat een kleurmerk eerder on-
derscheidend zal zijn wanneer het voor bepaalde specifieke waren en/of diensten
wordt aangevraagd of ingeschreven. Hoe kleiner het aantal waren of diensten waar-
voor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, des te eerder kan worden
aangenomen dat de kleur voldoende onderscheidend vermogen heeft. Het Hof van
Justitie plaatst dit overigens opnieuw in het kader van het algemeen belang om de
beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken voor andere
marktdeelnemers, omdat met de inschrijving voor een groter aantal waren of dien-
sten, het verleende exclusieve recht een buitensporige omvang kan aannemen.440

Ook al heeft een kleur als zodanig niet van meet af aan onderscheidend vermo-
gen, dat neemt niet weg dat zij in de relatie tot de waren of diensten waarvoor het
merk is aangevraagd, onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik dat
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438 Zie voor wat betreft al deze overwegingen: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ;
IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel).

439 Zo is gewezen op de kleur rood voor zout (de kleur van de korrels zelf), de kleur paars voor kaas
(als kleur van de kaas) en de kleur roze voor onderzeëers. 

440 Vgl.: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-
4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel), ov. 56.
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van dat merk is gemaakt (in de zin van art. 3(3) MRl). Dergelijk onderscheidend ver-
mogen kan worden verkregen door een ‘normaal proces van inburgering’ bij het re-
levante publiek.441 In dat geval moet het BBIE, respectievelijk het BHIM, alle factoren
onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrok-
ken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om
deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.442 Van inburgering
zal minder snel sprake (kunnen) zijn, wanneer de betrokken kleur al gebruikt wordt
door diegenen die soortgelijke waren en/of diensten aanbieden.443

4.14.20 Vrijmerken? 

De term ‘vrijmerken’ heeft in de loop van de tijd verschillende betekenissen gehad.
De tegenwoordig meest voorkomende betekenis is: ‘een teken dat nooit een geldig
merk zou mogen zijn vanwege het maatschappelijk belang om een dergelijk teken
vrij te houden’, of in onaardiger bewoordingen: ‘niet voor toe-eigening vatbare te-
kens’. Dergelijke vrijmerken bestaan niet. 

Ten eerste moet het onderscheidend vermogen van merken altijd beoordeeld
worden in relatie tot de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven of
wordt aangevraagd. Een teken is op zichzelf dus merkenrechtelijk nooit een abso-
luut gegeven.444 Het woord FIETS mist vanzelfsprekend onderscheidend vermogen
voor rijwielen445, maar is daarentegen een onderscheidend merk voor glaswerk. Ten
tweede is het onderscheidend vermogen zelf ook een dynamisch begrip; wat van-
daag niet onderscheidend is kan dat morgen (door inburgering, maar bijvoorbeeld
ook door verandering van de taal) worden, en vice versa. Er bestaat derhalve geen
aanduiding die altijd voldoende onderscheidend vermogen ontbeert en daarom als
‘vrijmerk’ (ook wel, naar het Duitse leerstuk: ‘Freizeichen’ genoemd) gekarakteri-
seerd kan worden.446

Dat geldt zelfs voor geografische aanduidingen, die blijkens het Chiemsee-arrest
toch in aanmerking komen voor vergaande bescherming tegen ‘inbeslagname’ als
merk.447 De Merkenrichtlijn kent een gesloten stelsel van nietigheids- en weige-
ringsgronden.448 Buiten de in de Merkenrichtlijn genoemde ge vallen bestaat er der-
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441 Vgl.: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-
4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel), ov. 67.

442 Vgl.: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-
4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel), ov. 67; HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269
m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing
Chiemsee/Huber; Chiemsee), ov. 49. 

443 Vgl.: Hof Den Haag 29 juni 2000, BIE 2002, 17 m.nt. Ste; (Beecham /Procter & Gamble; Tandpasta
met kleurstrepen); Vzr. Rb. Breda 24 juni 2005, IER 2005, 80 (Gouden Gids/Yellow Bear). 

444 In die zin ook: HvJEG 4 oktober 2001, C-517/99, NJ 2002, 140 m.nt. DWFV; IER 2001, 56 m.nt.
HMHS (Merz & Krell/Deutsche Patent- und Markenamt; Bravo).

445 En mogelijk ook voor brillen.
446 In gelijke zin ook: H.M.H. Speyaert in zijn noot onder het Bravo-arrest, IER 2001, 56.
447 HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;

BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee).
448 Zie terzake ov. 7 van de Merkenrichtlijn.
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halve geen ruimte voor aanvullende weigerings- of nietigheidsgronden (zoals bij-
voorbeeld een algemene noodzaak tot vrijhouding van bepaalde tekens). 

De term ‘vrijmerk’ is ook wel gebruikt voor merken die in het algemeen onder-
scheidend vermogen missen omdat zij ten tijde van het depot al gebruikelijk zijn ge-
worden in het normale taalgebruik449 of als aanduiding voor tekens die in het alge-
meen onderscheidende kracht missen.450 Ook in die zin van het woord komt er geen
eigen merkrechtelijke betekenis toe aan ‘vrijmerken’, omdat dergelijke tekens vallen
onder weigerings- en nietigheidsgronden van art. 3(1)(b en c) MRl (en art. 2.11(1)( b
en c) en 28(1)(b en c) BVIE), alsmede art. 7(1)(b en c) GMVo. Ook daar geldt dat het
gebrek aan onderscheidend vermogen overwonnen kan worden door inburgering
van het betrokken merk.451

4.14.21 Betekenis in vreemde talen 

Wanneer het gaat om een merk dat in een vreemde taal beschrijvend is voor de
waren en/of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, wil dat nog niet
zeggen dat het geen geldig merk kan zijn in de Benelux (voor de betrokken waren
en/of diensten). Jordguddekaka is in de Benelux een geldig merk voor banketbak-
kerwaren, terwijl het in Zweden zal sneuvelen wegens gebrek aan onderscheidend
vermogen, omdat het daar eenvoudig aardbeientaart betekent. Dat is mogelijk
omdat het Benelux-publiek de beschrijvende betekenis van jordguddekaka niet
kent. 

Hetzelfde geldt op het niveau van Gemeenschapsmerken, getuige het arrest van
het Hof van Justitie in de Matratzen Concord-zaak.452 Matratzen is het Duitse woord
voor matrassen, maar dat wordt in Spanje (waar de kennis van de Duitse taal nage-
noeg non-existent is) niet aldus begrepen, zodat het in Spanje een geldig nationaal
merk kan vormen voor bedden en matrassen (terwijl dat nationale merk ook kan
worden ingezet in een oppositieprocedure tegen inschrijving van een later Gemeen -
schapsmerk). De reden dat dit getolereerd wordt, is dat de Merkenrichtlijn een limi-
tatieve opsomming bevat van nietigheids- en weigeringsgronden (getuige ook de
zevende overweging bij die Richtlijn). Het beschrijvend zijn of het ontbreken van on-
derscheidend vermogen in een andere Lid-Staat, is geen nietigheids- of weigerings-
grond. Er moet steeds worden uitgegaan van het relevante nationale publiek453 in de
Lid-Staten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, dan wel is verleend. Als dat pu-
bliek – om welke reden dan ook – het betrokken leenwoord als beschrijvend her-
kent, kan dit een inschrijvingsobstakel opleveren. Het is echter wegens taalkundige,
culturele, sociale en economische verschillen tussen de Lid-Staten mogelijk dat een
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449 Vgl.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 396. 
450 Vgl.: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 31 (met verwijzing

naar jurisprudentie uit het pre-harmonisatie tijdperk); A. Komen, D.W.F. Verkade, Het nieuwe
merkenrecht, Zwolle 1970, nr. 29. 

451 Op basis van art. 3(3) MRI. 
452 HvJEG 9 maart 2006, C-421/04, IER 2006, 56; GRUR Int. 2006-12, p. 502-504 (Matratzen Concord/

Hukla Germany; Matratzen Concord). 
453 Vgl. m.b.t. het relevante publiek nader 5.14.14 hierboven.
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merk dat in één Lid-Staat onderscheidend vermogen mist, of de betrokken waren of
diensten beschrijft, in een andere Lid-Staat wèl onderscheidend vermogen heeft en
niet beschrijvend is.454

Eenzelfde acceptatie van nationale verschillen binnen de Europese Gemeenschap
werd ook aanvaard met betrekking tot het al dan niet misleidend zijn van een
merk.455

4.14.21.1 Beschrijvend gebruik van het merk

Hoewel door deze acceptatie van nationale verschillen het vrije verkeer van goede-
ren kan worden gehinderd (een Duits bedrijf kan geen matrassen verkopen in
Spanje onder het merk Matratzen Concord vanwege het bestaan van een geldig
Spaans woordmerk MATRATZEN voor matrassen), valt een en ander (kennelijk) toch
te billijken door toepassing van art. 30 EG-Verdrag. 

Daar valt bij aan te tekenen dat het bestaan van een geldig merkrecht op een in
het land van oorsprong van het product beschrijvend woord niet in de weg staat aan
het beschrijvende gebruik van het teken in het land waar het merk is ingeschreven.
Bijvoorbeeld: wanneer het gebruik van het teken ‘matratzen’ in Spanje beschrijvend
van aard zou zijn, en dus niet gebruik van het teken ter onderscheiding van waren
of diensten oplevert (zogenaamd ‘markenmässig’-gebruik), dan vormt dat geen
merkinbreuk. In dit verband kan verwezen worden naar de conclusie van Advocaat-
Generaal Jacobs in deze zaak456 waar het Hof van Justitie zich in zijn arrest expliciet
bij aansluit. Het beschrijvend gebruik van het in het land van oorsprong beschrij-
vend woord valt buiten de reikwijdte van art. 2.20(1)(a en b) BVIE (art. 5(1) MRl) als
het puur beschrijvend gebruikt wordt, omdat anders een bescherming zou worden
gegeven die niet samenvalt met de essentiële functies van het merk.457 Bovendien
zal het beschrijvende teken zonder problemen gebruikt moeten kunnen worden
wanneer dat gebruik bedoeld is om eigenschappen van de betrokken waren aan te
duiden. In dat geval kan het gebruik profiteren van de vrijstelling van art. 2.23(1)(b)
BVIE (art. 6(c) MRl). Overigens is deze benadering geheel in lijn met de oude
Benelux-jurisprudentie, zoals geformuleerd in het Polyglot-arrest.458

Nu binnen het Benelux-gebied verschillende officiële talen, waaronder verschil-
lende streektalen, gesproken worden, kan de situatie zich voordoen dat een depot
wordt verricht voor een merk dat beschrijvend is in een Benelux-taal of een streek-
taal. In de situatie dat het merk beschrijvend is in één officiële Benelux-taal, terwijl
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454 Vgl.: HvJEG 9 maart 2006, C-421/04, IER 2006, 56; GRUR Int. 2006-12, p. 502-504 (Matratzen
Concord/Hukla Germany; Matratzen Concord).

455 Vgl.: HvJEG 26 november 1996, C-313/94, NJ 1997, 621; BMMB 1997-1, p. 27-29 (F.lli Graffione/
Ditta Fransa; Graffione), ov. 22. 

456 Conclusie A-G Jacobs 24 november 2005 bij: HvJEG 9 maart 2006, C-421/04, IER 2006, 56
(Matratzen Concord/Hukla Germany; Matratzen Concord), ov. 60-61. 

457 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 51. 

458 BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745 m.nt. DWFV; BIE 1997, 57; IER 1995, 36A m.nt. ChG; RvdW 1995,
141 (Linguamatics/Polyglot; Polyglot).
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het (voldoende) onderscheidend is in de andere Benelux-talen, geldt dat inschrij-
ving in beginsel geweigerd zal moeten worden, behoudens voorzover een aanzien-
lijk deel van de betrokken kringen in het betrokken taalgebied het teken als merk is
gaan opvatten als gevolg van inburgering.459

4.14.21
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459 Vgl.: HvJEG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92; RvdW
2006, 1014 (Bovemij/BMB; Europolis).
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1 Vgl. terzake ov. 7 van de Merkenrichtlijn.
2 De niet door de Benelux in de wetgeving opgenomen nietigheidsgronden zijn: tekens waarvan het

gebruik verboden kan worden op basis van andere nationale of Gemeenschaps-wetgeving; tekens
met een grote symbolische waarde zoals religieuze symbolen (hoewel een en ander soms gevan-
gen kan worden onder de weigerings- en nietigheidsgrond ‘openbare orde en goede zeden’); an-
dere emblemen en wapenschilden dan bedoeld in art. 6ter van het Verdrag van Parijs (zoals fami-
liewapens of het Elfsteden-kruisje).

HOOFDSTUK 5

Ontoelaatbare merken

5.1 Absoluut ontoelaatbare merken

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute nietigheidsgronden en relatieve
nietigheidsgronden (tevens: weigeringsgronden). Absolute nietigheidsgronden vin-
den toepassing in geval het merk in het algemeen ontoelaatbaar wordt geacht, terwijl
relatieve nietigheidsgronden betrekking hebben op bezwaren die verband houden
met rechten van derden. Het onderscheid is ook van belang omdat de toetsing die door
het BVIE, respectievelijk BHIM, plaatsvindt alvorens tot inschrijving wordt overgegaan,
uitsluitend een toetsing op absolute gronden is. De toetsing op relatieve gronden is
voorbehouden aan de rechter of vindt plaats in een oppositieprocedure. Het doel van
de absolute nietigheids- en weigeringsgronden is mogelijk te maken dat merken die
zijn aangevraagd, maar in strijd komen met de in de absolute nietigheidsgronden ge-
noemde normen, geweigerd worden, terwijl de merken die al in het merkenregister
zijn opgenomen, daaruit verwijderd kunnen worden wanneer zij niet aan deze nor-
men voldoen. Dergelijke merken kunnen in het merkenregister voorkomen omdat de
toetsing vóór inschrijving niet altijd sluitend is (het laatste woord daaromtrent is aan
de rechter), en omdat de toetsing die plaatsvindt vóór inschrijving, in de Benelux pas
wordt toegepast sinds 1 januari 1996 (en er in de daaraan voorafgaande periode vele
merken zonder enige materiële toetsing zijn ingeschreven).

De absolute weigerings- en nietigheidsgronden zijn limitatief in de Merken richt -
lijn opgenomen, zij het dat voor een aantal daarvan geldt dat deze facultatief zijn; de
Lid-Staten mogen deze in de nationale wetgeving opnemen, maar hoeven dat niet te
doen.1 De in het BVIE opgenomen nietigheids- en weigeringsgronden zijn daarin ook
limitatief opgesomd. In de Benelux is ervoor gekozen niet alle in de Merkenrichtlijn
genoemde nietigheidsgronden op te nemen. Wat betreft de facultatieve gronden
heeft de Benelux alleen geopteerd voor implementatie van de relatieve nietigheids-
grond, inhoudende dat te kwader trouw gedeponeerde merken nietig kunnen wor-
den verklaard.2
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3 Vgl.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 461 en 1251.
4 Art. 2.30(1) BVIE.
5 Art. 2.30(2) en 2.11(2) BVIE; zie nr. 9.7.8.

De absolute weigerings- en nietigheidsgronden die in het BVIE zijn opgenomen
hebben betrekking op: 
– merken die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde van één van de

Benelux-landen (art. 2.4(a) BVIE; art. 2.28(1)(e) BVIE; art. 3(1)(f) MRl).
– de bescherming van wapens, vlaggen, staatsemblemen en waarborgtekens tegen

misbruik en toe-eigening (art. 2.4(a) BVIE; 2.28(1)(e) BVIE; art. 3(1)(h) en art. 2(c)
MRl; art. 6ter Verdrag van Parijs);

– misleidende merken (art.2.4(b) BVIE; art. 2.28(1)(e) BVIE; art. 3(1)(g) MRl);
– merken voor wijnen of spiritualiën met onjuiste geografische aanduidingen (art.

2.4(g) BVIE; art. 2.28(e) BVIE; art. 23(2) TRIPs-Verdrag);
– tekens die geen merk kunnen vormen (art. 2.11(1)(a) BVIE; art. 2.28(1)(a) BVIE;

art. 2.1(1 en 2) BVIE; art. 3(1)(a) en 3(1)(e) MRl); dit behelst ook de absolute uit-
sluitingsgronden met betrekking tot vormmerken;

– merken die elk onderscheidend vermogen missen (art. 2.11(1)(b) BVIE; art.
2.28(1)(b) BVIE; art. 3(1)(b) MRl);

– merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen om
kenmerken van de waren of diensten aan te duiden (art. 2.11(1)(c) BVIE; art.
2.28(1)(c) BVIE; art. 3(1)(c) MRl);

– merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taal-
gebruik gebruikelijk zijn geworden (art. 2.11(1)(d) BVIE; art. 2.28(1)(d) BVIE; art.
3(1)(d) MRl).

Deze verschillende weigerings- en nietigheidsgronden worden hierna separaat be-
handeld, in nrs. 5.1.1 t/m 5.1.8. 

Wanneer zich weigeringsgronden voordoen wordt inschrijving van het merk ge-
weigerd. Bij toepasselijkheid van de nietigheidsgronden kunnen merkeninschrijvin-
gen met terugwerkende kracht tot aan de datum van depot nietig verklaard worden.
De terugwerkende kracht van de nietigheid kan ook verdere consequenties met zich
meebrengen, bijvoorbeeld wanneer het merk dat nietig wordt verklaard eerder is
gehandhaafd jegens derden.3 De daaraan verbonden risico’s zijn (ondernemers) -
risico’s die de merkhouder neemt, door een aan nietigverklaring blootstaand merk
te deponeren en door de keuze een dergelijk merk vervolgens ook in rechte te hand-
haven. 

De nietigverklaring betreft altijd het merk als geheel4, en kan dus bijvoorbeeld
niet alleen een deel van een beeldmerk of een woord uit een meer omvattend merk
betreffen. Maar merken kunnen wel partieel nietig verklaard worden (of geweigerd
worden) in die zin, dat de weigering of nietigverklaring alleen betrekking heeft op
bepaalde waren of diensten, waarvoor het merk is gedeponeerd of ingeschreven.5 De
weigering of nietigverklaring van het merk heeft, in verband met de aard van het
Benelux-merkrecht, ook effect in het gehele Benelux-gebied (zie nr. 3.1). Zie voor de
vraag hoe de nietigheid kan worden ingeroepen en door wie, nr. 9.7.7. 
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5.1.1 Strijd met openbare orde en goede zeden 

5.1.1.1 Hen dia dis

Deze weigerings- en nietigheidsgrond bevat twee delen (openbare orde en goede
zeden), die in de praktijk echter als twee-eenheid lijken te fungeren.6 Er valt derhal-
ve geen goed onderscheid te maken tussen enerzijds merken die in strijd zijn met de
openbare orde en anderzijds merken die strijdig zijn met de goede zeden; deze ter-
men worden steeds tezamen en door elkaar gebruikt. De regelgeving is opgenomen
in de artikelen 2.4(a), 2.11(1)(e) en 2.28(1)(e) BVIE, art. 3(1)(f) MRl en art. 7(1)(f)
GMVo.

5.1.1.2 Merk zelf strijdig met openbare orde en goede zeden

Het moet in gevallen waarop deze weigerings- en nietigheidsgrond van toepassing
is, steeds gaan om merken die op zichzelf in strijd zijn met de goede zeden en open-
bare orde, en niet slechts door de wijze waarop van het merk gebruik wordt ge-
maakt.7 Wanneer kledingstukken van het merk Lonsdale uitsluitend gedragen zou-
den worden door leden van een racistische vereniging, terwijl die leden elkaar aan
het dragen van deze merkkleding herkennen, dan nog kan dat geen grond voor wei-
gering of nietigverklaring opleveren, omdat dit te maken heeft met de wijze waarop
het merk gebruikt wordt, niet met de inhoud van het merk zelf. Dit is al een oude
leer in Nederland8, maar er is geen aanleiding om aan te nemen dat hier na harmo-
nisatie op Europees niveau anders over gedacht moet worden. 

5.1.1.3 Praktijkgevallen9

Tot de merken die op de hier besproken grond blootstaan aan weigering of nietig-
verklaring behoren merken die op zichzelf strijdig zijn met wettelijke bepalingen.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het merk verwarringwekkend overeenstemt
met aanduidingen die krachtens wetgeving aan bepaalde partijen of producten zijn
voorbehouden. Gedacht kan worden aan een rasnaam ingeschreven onder de
Kwekersrechtverordening10, die in art. 18(1) bepaalt dat een derde niet op basis van
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6 Vergelijkbaar met de twee-eenheid redelijkheid en billijkheid.
7 Vgl.: Hof Amsterdam 30 november 2006, NJF 2007, 48 (Agni/Shiva en Jaroe; Shiva); hoewel de vor-

dering niet op art 2.28(1)(e) BVIE gebaseerd was, werd aangenomen dat er niet onrechtmatig ge-
handeld werd jegens hindoes door gebruik van de naam Shiva voor pornografische artikelen,
omdat de naam ook een gebruikelijke meisjesnaam is, en dus niet altijd naar de aldus genoemde
godheid verwijst.

8 Vgl.: HR 30 november 1945, NJ 1946, 91; BIE 1946, 10 m.nt. FJAH (Zeepfabrieken De Duif/Bureau
Industrieële Eigendom; Horecaf).

9 Zie voor een overzicht van recente gevallen: B. Kist, W. Heemskerk, Lul de behanger andere dubi-
euze merken, BMMB 2008-1, p. 14 t/m 17.

10 Verordening 2100/94 van de Raad inz. het Communautaire Kwekersrecht van 27 juli 1994, PbEG 1
september 1994, L 227/1, in werking getreden 1 september 1994, operationeel met ingang van 27
april 1995.
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een merkrecht verhinderd mag worden om een geregistreerde rasnaam te gebrui-
ken. Ook valt te denken aan besluiten onder de Warenwet11, of wanneer het gaat om
aanduidingen die beschermd zijn onder de Verordening inzake de bescherming van
geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen.12 Wanneer het echter gaat
om het gebruik van aanduidingen die wel door een ieder gevoerd kunnen worden,
wanneer de daaronder verkochte producten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen
of kenmerken, dan zal deze weigerings- en nietigheidsgrond geen toepassing kun-
nen vinden. In dergelijke gevallen zal namelijk moeten worden bezien voor welke
producten het merk daadwerkelijk gebruikt wordt (en is het merk dus niet op zich-
zelf en altijd in strijd met de openbare orde en goede zeden).13 Natuurlijk is het in
dergelijke gevallen wel mogelijk dat het merk voldoende onderscheidend vermogen
ontbeert. Zou het merk, dat een dergelijke aanduiding bevat, gebruikt worden voor
waren die niet de vereiste kwaliteit of kenmerken hebben, dan is het ook goed mo-
gelijk dat dit merkgebruik misleidend is. 

Een merk kan ook strijd met de openbare orde en goede zeden opleveren wan-
neer het zelf (bij ieder gebruik daarvan) een strafrechtelijk vergrijp zou inhouden,
bijvoorbeeld wanneer het merk bestaat uit een discriminerende slogan. Ook wan-
neer het merk oproept tot het plegen van strafbare feiten (bijvoorbeeld terreur of
moord), kan dit de strijd met de openbare orde en goede zeden opleveren. Voorts is
denkbaar dat een algemeen belang gemoeid is met het niet-monopoliseren van voor
de handhaving van de openbare orde van belang zijnde tekens.14

Hoewel voor wat betreft de openbare orde en goede zeden veel heilige huisjes in
de jaren zestig en zeventig gesloopt zijn, wordt nog wel speciale consideratie gege-
ven aan de positie van leden van het Koninklijk Huis. Zo werd door het BMB in 1996
op deze grond het merk TRIX IS NIKS geweigerd, terwijl ook wordt aangenomen dat
pogingen om namen of beeltenissen van leden van het Koninklijk Huis door middel
van merkdepots te monopoliseren of uit te baten, op de hier besproken gronden
zouden moeten sneuvelen.15

5.1.1
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11 Tot de oude rechtspraak terzake behoort onder andere: Rb. Den Haag 1 november 1966, BIE 1967,
58 (OM/Is. Jonkers en Zonen; IJconac); Rb. Den Haag 15 november 1968, BIE 1969, 10 m.nt. vdZ
(OM/C.P. Fabrieken; Mixcognac).

12 Vo 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongs-
benamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, PbEU 31 maart 2006, L 93/12. Zie in dit
verband ook: Verordening 2037/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot vaststelling van toe-
passingsbepalingen van de hiervoor genoemde verordening, PbEG 28 juli 1993, L 185/5. Zie ook
art. 27(5) ZPW 2005.

13 Anders: L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000, nr. 245;
Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 19. 

14 Vgl.: Pres. Rb. Amsterdam 26 januari 1995, Mf 1995, p. B40 (J.P.C. Communications & Uitgeverij 06-
11/RTL 4 e.a.; 06-11 Magazine/06-11 Weekend); er bestaat een algemeen belang om het landelijk
alarmnummer vrij te houden. 

15 Vgl: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 464. Anders: Rb. Utrecht 16 juli 2003,
BIE 2003, 91; IER 2004, 8 m.nt. MdCB; BMMB 2004-2, p. 118 (Dames/Sipsmatec; koninginmaxi-
ma.com/prinsesmaxima.com), al zal daar allicht een rol hebben gespeeld dat het ging om do-
meinnamen die bijvoorbeeld ook gebruikt zouden kunnen worden als fan sites (waarmee de strijd
met de openbare orde en goede zeden derhalve afhankelijk zou zijn van het gebruik dat van de
merken wordt gemaakt). 
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Voorts valt te denken aan situaties waarin het betrokken merk religieuze namen
of symbolen bevat16, of juist namen van zeer omstreden personen (zoals bijvoor-
beeld dictators, massamoordenaars of oorlogscriminelen).17 De seksuele revolutie
heeft in zoverre haar sporen nagelaten, dat merken met seksueel getinte termen niet
snel geweigerd of nietig verklaard worden.18 Het BHIM vaart in dit verband een iets
terughoudender koers, waarbij het niet de meest puriteinse consument als uit-
gangspunt neemt, maar ook niet de groep niet-shockeerbare consumenten.19 Tot slot
valt te denken aan in de taal beladen termen, bijvoorbeeld met een sterk discrimi-
nerend karakter.

5.1.1.4 Strijd in een deel van de Benelux

Voor de toepassing van de hier behandelde weigerings- en nietigheidsgrond is het
niet noodzakelijk dat het merk in strijd komt met de goede zeden en openbare orde
in het gehele Benelux-gebied, maar is voldoende dat dit geldt voor één van de
Benelux-staten. Anderzijds valt bij de beoordeling op deze grond rekening te hou-
den met de opvattingen van het gehele relevante publiek, en niet alleen met hen die
het meest gevoelig (zouden) reageren op het merk; het gaat om de vraag hoe het
merk in het algemeen beoordeeld zou worden, en of het merk in strijd zou komen
met de openbare orde en goede zeden in het algemeen, dan wel voor wat betreft
tenminste een aanzienlijk gedeelte van de bevolking van een Benelux-land. 

5.1.1.5 Andere absolute gronden met een openbare orde-aspect

Alle absolute weigerings- en nietigheidsgronden bevatten in zekere mate een aspect
van openbare orde. Dat geldt in het bijzonder voor merken die misleidend zijn20 en
waar het gaat om de bescherming van staatsemblemen, vlaggen, wapens en waar-
borgtekens. Deze gevallen vallen echter aan te merken als een species van het genus
‘strijd met de openbare orde’, wat aanleiding is om deze apart in de wet te noemen,
en om deze hieronder apart te behandelen. 
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16 Vgl. C. van Woensel, Merk, god en verbod, oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met
een grote symbolische waarde, diss. Leiden 2007, Meijers-reeks nr. 127; hij staat een implemen-
tatie voor van de artt. (3)(2)(b en c) MRl om ruimere bescherming te bieden aan tekens met sym-
bolische waarde (w.o. religieuze symbolen) en badges, emblemen en wapenschilden van open-
baar belangd, anders dan die welke genoemd worden in art. 6ter VvP. De vraag is of dat wel nodig
is nu het begrip ‘openbare orde en goede zeden’ niet omlijnd en flexibel is, zodat maatschappelij-
ke opvattingen over dergelijke tekens en symbolen langs die weg verdisconteerd kunnen worden. 

17 Of, in sommige gevallen, een combinatie daarvan. 
18 Het bij wijze van proef gedeponeerde merk FISTFUCKER voor allerhande pornografische materia-

len en drukwerken, werd weliswaar door het BMB geweigerd, maar uitsluitend in verband met
het beschrijvende karakter daarvan. De uitweg van het beschrijvende karakter wordt ook door het
BHIM bewandeld, getuige onder meer: BHIM KvB 29 juni 2006, R-0517/2005-2 (Torresan/
Weissenohe; Cannabis).

19 Reden waarom het BHIM het merk SCREW YOU weigerde voor alle producten die niet in sexwin-
kels verkocht worden. BHIM KvB 6 juli 2006, R-495/2005.

20 Vgl. art. 6quinquiesB (3) VvP.
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5.1.2 Wapens, vlaggen, staatsemblemen en waarborgtekens 

Wanneer wapens, vlaggen of andere emblemen van Unie-landen aangesloten bij het
(Unie)Verdrag van Parijs, als merk of als onderdeel in merken worden gebruikt, kan
daardoor de onjuiste indruk worden gewekt, dat de onder die merken aangeboden
waren door de bevoegde macht van het betrokken Unie-land worden gecontroleerd
of gegarandeerd. Om het ontstaan van die onjuiste indruk tegen te gaan, bepaalt art.
6ter van het Verdrag van Parijs, dat de Unie-landen verplicht zijn de inschrijving van
dergelijke merken te weigeren of die nietig te verklaren, en tevens het gebruik van
dergelijke merken, anders dan met toestemming van de bevoegde macht, te verbie-
den.21 Bij de herziening van Lissabon is aan dit voorschrift van het Verdrag uitbrei-
ding gegeven door daaronder ook de wapens, vlaggen en emblemen te betrekken
van die internationale en intergouvernementele organisaties, waarvan één of meer
Unie-landen lid zijn.22 Voorts biedt dit artikel bescherming aan officiële controle- en
waarborgtekens en -stempels.23 Wapenschilden van Koninklijke huizen zijn bij de
herziening van het Verdrag van Parijs in 1925 onder de bescherming van art 6ter VvP
gebracht; het gaat daar om ‘wapens van landen der Unie’.24

Naar de letter van het artikel, ziet het alleen op warenmerken, niet op dienst-
merken.25 Dat verbaast niet, gezien het tijdstip van totstandkoming van de tekst
(ruim voordat dienstmerken algemeen erkend werden). Hoe achterhaald de tekst op
dit punt is blijkt ook uit art 16 van het WIPO-verdrag bekend als het Trademark Law
Treaty, dat een gelijke bescherming voorschrijft in het geval van dienstmerken. De
Benelux-landen ondertekenden dit verdrag reeds, alleen Luxemburg heeft het nog
niet geratificeerd. Ook de GMVo vertoont op dit punt een leemte in art. 7(1)(h).
Inmiddels heeft het HvJEG geoordeeld dat de verwijzing in dit artikel (en in art.
3(1)(h) Mrl) geen beperking inhoudt op het beginsel dat het Gemeenschapsmerken -
recht geen principieel onderscheid maakt tussen waren- en dienstmerken, zodat het
ook ziet op dienstmerken (ook al noemt art. 6ter VvP die niet).26

5.1.2.1 Ruime toepassing

Een en ander dient blijkens de tekst van het artikel ruimhartig toegepast te worden,
omdat het mede omvat iedere nabootsing van deze tekens (bezien vanuit heraldisch
oogpunt). Het merk hoeft dus niet een exacte weergave van de vlag, het wapen of
het embleem te bevatten, en deze elementen kunnen ook onderdeel zijn van een
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21 Zie voor een overzicht van toepassing in verschillende landen: M. Bouma, Artikel 6ter Unieverdrag
van Parijs, BMMB 2008-1, p. 2 t/m 13.

22 In dit verband valt te denken aan organisaties als de Europese Unie, met al haar instituties zoals
het Europese Hof van Justitie en het BHIM, de Verenigde Naties, en alle daartoe behorende sub-
organisaties, maar ook de Benelux zelf. 

23 In dit verband valt te denken aan de voorheen gevoerde APK-stickers, het Koninklijk zegel, pas-
poortstempels etc. 

24 Vgl. M. Bouma, Artikel 6ter Unieverdrag van Parijs, BMMB 2008-1, p. 13.
25 En die tekst werd ook zo letterlijk (beperkt) toegepast door het GvEA in zijn arrest van 28 febru-

ari 2008, T-215/06, BMMB 2008-1, p. 18, (Maple Leaf).
26 HvJEG 16 juli 2009, C-202/08 en C-208/08, B9 8071 (ACA/BHIM, Maple Leaf).
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meer omvattend merk.27 Deze weigerings- en nietigheidsgrond is ook van toepas-
sing wanneer de betrokken wapens, vlaggen, staatsemblemen en waarborgtekens
onderdeel vormen van een samengesteld merk.28

Voor wat betreft de officiële controle- en waarborgtekens en –stempels geldt dat
de bescherming beperkt is tot merken die bestemd zijn om gebruikt te worden op
gelijke of soortgelijke waren.29 De regeling hieromtrent is te vinden in de artikelen
2.4(a), 2.11(1)(e) en 2.28(1)(e) BVIE, art. 3(1)(h) MRl en art. 7(1)(h) GMVo. 

5.1.2.2 Toepassingsgebied

Onder de in art. 6ter VvP genoemde wapens, vlaggen en andere staatsemblemen val-
len ook die welke betrekking hebben op de separate Benelux-landen (waarvan er
immers altijd twee een ander Unie-land vormen).30, 31

Voor wat betreft de wapens, vlaggen en andere emblemen, initialen of benamin-
gen van internationale en intergouvernementele organisaties geldt als voorwaarde
dat één of meer van de Unie-landen daarvan lid moet zijn, en dat het artikel slechts
bescherming biedt voorzover deze tekens niet al bescherming vinden onder van
kracht zijnde internationale overeenkomsten.32 Dat is bijvoorbeeld van belang voor
wat betreft het symbool van het Rode Kruis, dat bescherming geniet onder art. 44
van het Verdrag van Genève van 1949. 

5.1.2.3 Art. 6ter sub c VvP

De Merkenrichtlijn noch het BVIE geeft antwoord op de vraag hoe om te gaan met
de facultatieve bepaling van art. 6ter(c) VvP, die inhoudt dat de Unie-landen niet
verplicht zijn om de regels van het artikel voor wat betreft de internationale en in-
tergouvernementele organisaties toe te passen, wanneer het gebruik en de inschrij-
ving niet van zodanige aard is dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een
verband bestaat tussen de betrokken organisatie en de in het merk opgenomen wa-
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27 Vgl.: BHIM KvB 16 juni 2006, zaak nr. R 503/2006-2 (Maple Skate); beeldmerk bestaande uit een
‘maple leaf’ en daar overheen het woord MAPLE; GvEA 28 februari 2008, T-215/06 (American
Clothing Associates/BHIM); merk waarin (alleen) een zgn. ‘maple-leaf’ (Ahorn-blad), zoals dat
voorkomt in de Canadese nationale vlag, een dominerende plaats inneemt. Ook de vlag van de
Europese Unie is regelmatig inzet geweest van procedures, waarin deze steeds werd beschermd:
GvEA 21 april 2004, T-127/02, BMMB 2004-2, p. 155 (concept/BHIM; ECA); BHIM KvB 25 april
2005, R 325/2004-2 (Efcon); BHIM Nietigheidsafdeling 19 november 2004, 547 C (ECDL); Hof Den
Haag 12 oktober 2006, BIE 2007, 98 (Van den Luitgaarden/Staat). 

28 Zoals expliciet blijkt uit de tekst van art. 6ter VvP. Anders: Losbladige Intellectuele Eigendom aant.
3.7 bij art. 6bis BMW.

29 Art. 6ter(2) VvP.
30 Vgl.: HR 13 mei 1952, NJ 1952, 684 m.nt. WP; BIE 1952, 66 (J. Beijerman/ OM; Zwitsers wapen). 
31 Zie voor wat betreft de bescherming van de vlag van Zwitserland ook art. 435d Sr; HR 5 juni 1951,

NJ 1951, 521 m.nt. WP; BIE 1952, 1 (OM/J. Beijerman; Zwitsers wapen). 
32 Dat Rode Kruis-symbool vindt voorts bescherming onder art. 435c Wetboek van Strafrecht. Vgl.

voorts: HR 11 juni 1968, NJ 1968, 297 (OM/J. R. T.; Rode Kruis-teken); HR 15 mei 1979, NJ 1979,
484 (OM/van A.; Rode Kruis-teken). 
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pens, vlaggen, emblemen, initialen of benamingen, of indien het gebruik of de in-
schrijving waarschijnlijk niet van zodanige aard is dat het publiek misleid wordt om-
trent het bestaan van een verband tussen de gebruiker en de organisatie.

Nu daaromtrent niets wordt bepaald, valt aan te nemen dat gevallen waarin een
dergelijk verband niet gesuggereerd wordt, niet vallen onder de bescherming die ge-
boden wordt door art. 2.4(a) en 2.28(1)(e) BVIE, zodat de bescherming van deze on-
derscheidingstekens niet absoluut van aard is.33 Een dergelijke absolute bescher-
ming bestaat wel voor staatswapens, vlaggen en emblemen en de hiervoor reeds ge-
noemde controle- en waarborgtekens en –stempels, nu art. 6ter(1)(a) niet ge noemd
wordt in art. 6ter(1)(c).34 Desalniettemin heeft het er de schijn van dat noch de
Europese wetgever, noch de Benelux-wetgever zich gerealiseerd heeft dat hier een
keuzemogelijkheid voorligt; nergens valt een aanwijzing te vinden voor een bewus-
te keuze voor implementatie van de uitzondering, of juist het achterwege laten
daarvan. 

Indien men werkelijk recht wil doen aan de bescherming van de onderschei-
dingstekens van internationale en intergouvernementele organisaties (en daarvoor
bestaat alle aanleiding, zeker nu alle drie de Benelux-landen gastheer zijn van vele
van dergelijke organisaties), dan ligt het voor de hand hier (alsnog) een duidelijke
keuze te maken, en wel voor het niet toepassen van de uitzondering zoals geformu-
leerd in art. 6ter(1)(c) VvP, waartoe de Merkenrichtlijn ook ruimte laat. Een en ander
zou evenwel een tekstuele wijziging in het BVIE vergen.

5.1.2.4 De praktijk

Een blik in het merkenregister, of in de schappen van de supermarkt leert dat de
praktijk – in ieder geval in de Benelux – minder moeite heeft met het in merken op-
nemen van vlaggen, dan de wet. Zo zijn er vele merken die de Nederlandse,
Italiaanse of Zwitserse vlag bevatten.35 Het publiek lijkt bij deze merken ook niet
(snel) aan te nemen dat de betrokken landen de waren controleren of goedkeuren.
Dat laat de mogelijkheden onder de wet echter onverlet. 

5.1.3 Misleidende merken 

De weigerings- en nietigheidsgrond met betrekking tot merken die tot misleiding
van het publiek kunnen leiden, is te vinden in de artt. 2.4(b) en 2.28(1)(e) BVIE, ge-
baseerd op het bepaalde in art. 3(1)(g) MRl (met een pendant in art. 7(1)(g) GMVo).
Aan deze weigerings- en nietigheidsgrond ligt een algemeen belang van openbare
orde ten grondslag, te weten de bescherming van de consument.36 Deze verhouding
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33 Zo ook: Rb. Haarlem 1 oktober 2002, IER 2003, 8 m.nt. JK (European Space Agency/ETOS). Of de
regeling van art. 6ter(1)(c) VvP al dan niet als geïmplementeerd heeft te gelden, wordt expliciet in
het midden gelaten in Hof Den Haag 12 oktober 2006, BIE 2007, 98 (Van den Luitgaarden/Staat).

34 Zo ook: G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the protection
of Industrial Property, Genève, BIRPI 1968, p. 98. 

35 Denk ook aan Friesche Vlag.
36 Vgl.: HvJEG 30 maart 2006, C-259/04, RvdW 2006, 519; GRUR Int. 2006-5, p. 594-599 (Elizabeth

Florence Emanuel/Continental Shelf 128). 
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tot de openbare orde (en goede zeden) blijkt ook uit art. 6b onder 3 VvP; het ‘mis-
leidende merk’ is een species van het genus ‘merk in strijd met de openbare orde en
goede zeden’. 

5.1.3.1 Aard van de misleiding

Bij de beoordeling van merken op hun misleidend karakter gaat het erom of het
merk daadwerkelijk kan misleiden met betrekking tot de waren en/of diensten
waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, en is niet relevant de wijze
waarop het merk in de praktijk wordt of kan worden gebruikt.37 Het merk moet der-
halve in alle gevallen dat het gebruikt wordt voor de waren en/of diensten waarvoor
het is ingeschreven of aangevraagd misleidend zijn. Voorts moet de misleiding be-
trekking hebben op eigenschappen van de waren en/of diensten die voor het in aan-
merking komende publiek relevant zijn38; wanneer het publiek zijn keuze voor de
betrokken waren of diensten niet laat beïnvloeden door het betrokken merk(ele-
ment), valt het merk buiten de reikwijdte van deze regeling.

Niet voldoende voor weigering of nietigverklaring is dat het merk mogelijkerwijs
zou kunnen misleiden, maar vereist is dat sprake is van een werkelijke misleiding, of
van een voldoende ernstig risico voor misleiding van de consument.39 Blijkens de ju-
risprudentie van het Hof van Justitie gaat de vrijheid van de deposant of merkhou-
der ver. 

In de zaak Elizabeth Emanuel ging het om een woordmerk bestaande uit de naam
van een bekende couturier die haar bedrijf verkocht had. Ze maakte bezwaar tegen
het feit dat deze onderneming dit woordmerk voerde, omdat daarmee de mislei-
dende suggestie werd gewekt dat zij de betrokken kledingontwerpen vervaardigd
had, of daar tenminste bij betrokken was geweest. Het Hof overwoog dat de gemid-
delde consument weliswaar bij zijn aankoop van een gemerkt kledingstuk wordt
beïnvloed, doordat hij ervan uit gaat dat Elizabeth Emanuel aan de creatie van dit
kledingstuk heeft deelgenomen, maar de kenmerken en de kwaliteit van dit kle-
dingstuk blijven desalniettemin gewaarborgd door de onderneming die houder is
van het merk, zodat een en ander onvoldoende is om aan te nemen dat sprake is van
een misleidend merk.40
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37 Vgl.: HvJEG 30 maart 2006, C-259/04, RvdW 2006, 519; GRUR Int. 2006-5, p. 594-599 (Elizabeth
Florence Emanuel/Continental Shelf 128); HR 23 februari 2001, NJ 2001, 320 m.nt. DWFV; BMMB
2001-1, p. 165; RvdW 2001, 55 (Unilever/BMB; Unox Chicken Tonight).

38 BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313 m.nt. DWFV; BIE 1998, 58; IER 1997, 18 (Europabank/
Banque pour l´Europe; Europabank). 

39 Vgl.: HvJEG 30 maart 2006, C-259/04, RvdW 2006, 519; GRUR Int. 2006-5, p. 594-599 (Elizabeth
Florence Emanuel/Continental Shelf 128); HvJEG 4 maart 1999, C-87/97, NJ 1999, 730 (Consorzio/
Käserei Champignon Hofmeister; Gorgonzola; Cambozola). 

40 Een en ander laat onverlet dat als het gebruik van het merk van dien aard is dat de indruk wordt
gewerkt dat Elizabeth Emanuel bij de vervaardiging van het product betrokken was, dit wel mis-
leidend gebruik van het merk zou kunnen opleveren, wat op zichzelf grond kan zijn voor verval-
lenverklaring van het merk (zie art. 2.26(2)(c) BVIE en nr. 9.5 hierna) en bestreden kan worden
onder het leerstuk van misleidende reclame (op grond van art. 6:194 BW). 
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Bij de beoordeling van het misleidend karakter van merken moet ook worden
meegewogen dat een bepaalde mate van overdrijving eigen is aan merken, zodat het
publiek niet alle aanduidingen in merken letterlijk opvat. Zo is het merk NOORD-
POOL voor diepvriesproducten niet misleidend, omdat niemand zal aannemen dat
deze producten daadwerkelijk van de noordpool afkomstig zijn. Ook worden mer-
ken niet altijd letterlijk genomen. Niet alle olieproducten van Texaco hoeven uit
Texas te komen41 en de aanduiding ‘cola’ betekent voor consumenten al lang niet
meer dat het moet gaan om producten op basis van een cola-noten extract.42

Al met al wordt niet snel aangenomen dat sprake is van een misleidend merk.43

5.1.3.2 Toepassing in de praktijk

De wet noemt zelf enkele voorbeelden van gebieden waarop het merk misleidend
kan zijn, te weten de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de be-
trokken waren of diensten. Dit is een niet-limitatieve opsomming. De in de praktijk
meest voorkomende gevallen van misleidende merken hebben betrekking op de
volgende situaties. 

Misleidend is het merk dat een onjuiste geografische herkomst van de betrokken
waren suggereert. Daaronder vallen ook aanduidingen die suggereren dat sprake is
van een bepaalde beschermde herkomst (bijvoorbeeld van wijnen; Chateau Arabelle
bestaat niet, maar suggereert wel een bestaande herkomst). Een en ander is ook van
belang voor aanduidingen die niet bestaan uit geografische aanduidingen ter be-
noeming van wijnen of spiritualiën, maar die daar wel duidelijk aan refereren. Zo
werden misleidend geoordeeld Champomy44, Champ de Lux45 en Genckenaer jene-
ver46. Zie voor wat betreft het gebruik van geografische aanduidingen ter benoeming
van wijnen en spiritualiën, nr. 5.1.4. Ook voor wat betreft het gebruik van ander-
soortige geografische herkomstaanduidingen kan deze weigerings- en nietigheids-
grond een rol spelen.47

Voorts kan een merk een onjuist mededeling of suggestie inhouden met betrek-
king tot de aard, eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de waren waarvoor
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41 Hof van Beroep Brussel 21 maart 1997, IER 1997, 36 (Kleintex/Texaco Petroleum; Texaco/Tex-oil).
42 Rb. Haarlem 12 januari 1971, BIE 1981, 70 (Coca-Cola/Raak Snack- en Drankindustrie; Coca-

Cola/Raak Cola); Hof Den Bosch 12 april 1977, BIE 1981, 69 (Coca-Cola/De Drie Hoefijzers; Coca-
Cola/Royal Crown Cola). 

43 Vgl. ook de situatie in Duitsland, waar wordt aangenomen dat sprake moet zijn van een ‘onmis-
kenbaar misleidend’ merk. Vgl.: BundesPatentgericht 25 januari 1989, GRUR 1989-8, p. 593-595
(MOLINO); BundesPatentgericht 1 augustus 1990, GRUR 1991-2, p. 145-147 (MASCASANO).

44 Hof Den Bosch, 25 maart 1996 en 8 september 1997, NJ 1998, 431 (Pernod Ricard & Koninklijke
Cooymans/Institut National des Appellations d’Origine; Champomy). 

45 Hof Den Bosch, 25 maart 1996 en 8 september 1997, NJ 1998, 431 (Pernod Ricard & Koninklijke
Cooymans/Institut National des Appellations d’Origine; Champomy). 

46 Hof Den Bosch, 25 maart 1996 en 8 september 1997, NJ 1998, 431 (Pernod Ricard & Koninklijke
Cooymans/Institut National des Appellations d’Origine; Champomy). 

47 Vgl.: Rb. Den Haag 28 maart 1963, NJ 1964, 39; BIE 1963, 66 (OM/A. Smits van Gils; Matterhorn
voor niet uit Zwitserland afkomstig chocolade); Rb. Breda 20 november 1993, BIE 1994, 79 m.nt.
CvN (Abdij der paters Trappisten van de Orde der Cisterciensers van de strenge observantie/
Smarius Bakkerij; Trappistenbrood). 
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het merk is gedeponeerd of ingeschreven. Het Gemeenschappelijk Commentaar bij
de BMW noemde voorheen het voorbeeld van een beeldmerk met een koe voor mar-
garine. Voorbeelden uit de praktijk zijn die waarbij de merknaam suggereert dat het
om een alcoholhoudend product gaat, terwijl het merk is gedeponeerd voor niet-al-
coholische dranken48, het gebruik van aanduidingen die verwijzen naar een groep
producten waartoe de producten in de merkinschrijving of het depot niet behoren49

en merken die een ruimere gebruiksmogelijkheid suggereren dan waargemaakt kan
worden.50

Het is mogelijk dat het merk misleidend is voor een deel van de waren en/of diensten waarvoor het is
gedeponeerd of ingeschreven (onafhankelijk van de vraag of het merk in de praktijk slechts gebruikt
wordt voor die producten waarbij van misleiding geen sprake kan zijn).51 In de Chicken Tonight-zaak
was een depot verricht van een etiket waarop de woorden ‘smoorsaus voor kip’ voorkwamen, voor een
groot aantal waren waaronder veel ingrediënten van een dergelijke smoorsaus. Het werd misleidend
geoordeeld voor alle waren anders dan een smoorsaus voor kip. 

Tot slot is een veel in de praktijk voorkomende categorie die van merken die ten on-
rechte suggereren dat er onderscheidingen zijn toegekend (bijvoorbeeld prijzen in
een concours), erkenningen zijn verleend (bijvoorbeeld overheidserkenningen)52 of
beoordelingen zijn gegeven (bijvoorbeeld aanduidingen als ‘beste koop’ zoals ge-
bruikt door de Consumentenbond).

In verband met de taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen tus-
sen de verscheidene Europese Lid-Staten kan een merk dat in het ene land mislei-
dend is, in het andere land wel toelaatbaar zijn, en vice versa.53

5.1.3.3 Verwarring als misleiding

In de literatuur en jurisprudentie is verschillend gedacht over de vraag in hoeverre
verwarring met een merk van een derde grond kan zijn om aan te nemen dat spra-
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48 ‘Wine Oh!’ werd door het BHIM geweigerd voor niet-alcoholische dranken; R-1074/2005.
49 Hof Den Bosch 4 januari 1994, NJ 1994, 586; BIE 1995, 10 m.nt. vNH; IER 1994, 23 (Nederlandse

associatie van fabrikanten en importeurs van homeopathische en fytotherapeutische geneesmid-
delen/YBM Consumer Products; Homeopatheek voor niet-homeopatische middelen).

50 RCC 10 september 1984, BIE 1990, 11 (Afbeelding van een slapend kind voor alleen buitenshuis te
gebruiken anti-muggen spiraal). Voorts valt te denken aan het aanvragen van een merk voor an-
dere dan geneesmiddelen, terwijl de aanprijzing in het merk de betrokken waren als geneesmid-
del doet kwalificeren, doordat het merk de suggestie wekt dat het product een reële inwerking
heeft op de organische functies van het lichaam. In een dergelijk geval dient het op grond van art.
2 Richtlijn 65/65 en art. 1(1)(e) jo. 1(1)(h) Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, op basis van
het zogenaamde toedieningscriterium, als geneesmiddel te worden aangemerkt.

51 Vgl.: HR 23 februari 2001, NJ 2001, 320 m.nt. DWFV; BMMB 2001-1, p. 165; RvdW 2001, 55
(Unilever/BMB; Unox Chicken Tonight). 

52 HR 14 juni 1991, NJ 1992, 393 m.nt. DWFV; BIE 1993, 57 (van Benten & NIVAK/Administrateurs);
de afkorting B.A., de woorden Bevoegd Administrateur, lid College van het Nederlandse Instituut
van Administratiekantoren en de afbeelding van een wapen dat sterk lijkt op het rijkswapen wer-
den misleidend geoordeeld vanwege de onjuiste suggestie van overheidserkenning die van een en
ander uitging. 

53 Vgl.: HvJEG 26 november 1996, C-313/94, NJ 1997, 621 (Graffione/Ditta Fransa; Graffione).
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ke is van een misleidend merk. Dergelijke verwarring wordt echter al bestreden op
basis van de nietigheidsgrond van art. 2.28(3) jo. art. 2.3 BVIE, welke regeling anders
zinledig zou zijn.54 In oude jurisprudentie is hierover nog wel anders geoordeeld
voor wat betreft merken die overeenstemmen met oudere (algemeen) bekende
merken, hetgeen allicht valt toe te schrijven aan de eertijds nog gebrekkige bescher-
ming van dergelijke bekende merken. Daarin wordt inmiddels echter voorzien55,
zodat er thans geen behoefte meer bestaat aan een dergelijke extensieve interpreta-
tie van het begrip misleidend merk. 

Een ruime toepassing voorziet echter nog wel in een behoefte voor wat betreft de
bescherming van handelsnamen, aangezien de Handelsnaamwet geen bescherming
biedt tegen inschrijving en gebruik van een merk dat het publiek misleidt, omdat de
suggestie wordt gewekt dat er een commercieel verband bestaat tussen (de ver-
vaardiger van) de gemerkte waren en de onderneming die de oudere handelsnaam
voert.56 Mede gezien de ernst van een dergelijke misleiding, die ook nog dicht aan
ligt tegen (een deel van) de bescherming die het BVIE beoogt te bieden, valt toe te
juichen wanneer dergelijke merken ook als misleidend merk in de zin van art.
2.28(i)(e) BVIE zouden worden gekwalificeerd.57

5.1.4 Merken voor wijnen en spiritualiën met onjuiste oorsprongs benamingen

Merken die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten, dan wel
uit zulke aanduidingen bestaan, voor wijnen die niet deze oorsprong hebben, kun-
nen worden geweigerd, en wanneer ingeschreven worden nietigverklaard. Hetzelfde
geldt mutatis mutandis voor merken voor sterke alcoholica (spiritualiën). Een en
ander is terug te vinden in art. 2.4(g) en art. 2.28(1)(e) BVIE. Een vergelijkbare wei-
gerings- en nietigheidsgrond is te vinden in art. 7(1)(j) GMVo. 

Deze wettelijke bepaling is aan het BVIE toegevoegd bij protocol van 7 augustus 199658 en in werking
getreden met ingang van 1 januari 2000. Een en ander is toegevoegd in verband met de verplichtin-
gen die voortvloeien uit (art. 23(2) van) het TRIPs-Verdrag. 

5.1.4.1 Verschillen met regeling misleidend merk

De aanduidingen die op deze grond in aanmerking komen voor weigering of nietig-
verklaring, zullen veelal ook misleidend van aard zijn, omdat zij de consument on-
juist voorlichten over de geografische herkomst van de waar. Toch kan de be -
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54 In die zin: T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële
Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 833; Gielen-Wichers Hoeth,
Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 477-480; Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006/58 (Ipko Amcor/
Marie Claire; Marie Claire).

55 Vgl. art. 2.4(e) en 2.28(3)(b) BVIE en art. 2.28(3)(a) jo. art. 2.3(c) BVIE, en zie nader nr. 5.2.4.
56 In die zin ook S. Boekman in haar noot onder het Mosterdmanneke-arrest, BIE 1978, 23; Hof

Amsterdam, 18 oktober 1990, BIE 1992, 34 (Colijn Kalenders/Reclame Uitgeverij Huib Colijn). 
57 Bijv.: Hof Amsterdam 18 oktober 1990, BIE 1992, 34 (Colijn Kalenders/Reclame Uitgeverij Huib

Colijn). 
58 Trb. 1996, 226.

dissertatie-05:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:28  Pagina 182



scherming tegen misleidende merken verder gaan dan de bescherming tegen on-
juiste geografische herkomstaanduidingen voor wijnen en spiritualiën, terwijl ook
het omgekeerde kan gelden. 

De laatstgenoemde regeling biedt alleen bescherming tegen het gebruik van ge-
ografische aanduidingen die als zodanig in het merk voorkomen, of daar deel van
uitmaken (of daar zozeer op lijken dat de verschillen met de geografische benaming
zo ondergeschikt zijn dat deze aan de aandacht van de gemiddelde consument ont-
snappen).59 De bescherming tegen het gebruik van misleidende merken dekt daar-
entegen ook het gebruik van aanduidingen die duidelijk refereren aan geografische
aanduidingen, maar daar toch van verschillen (zie nr. 5.1.3.2). 

Anderzijds biedt art. 2.4(g) BVIE weer een ruimere bescherming, waar het gaat
om geografische aanduidingen die bij het Benelux-publiek onbekend zijn, of niet als
geografische aanduiding worden herkend.60 Voorts is de bescherming van dit arti-
kellid absoluut, in die zin, dat de genoemde bescherming altijd moet worden gebo-
den wanneer het merk de beschermde geografische aanduiding bevat (getuige
onder meer de tekst van art. 23(1) TRIPs-Verdrag, maar ook het feit dat enige be-
perking terzake ontbreekt). De betreffende bescherming moet derhalve ook worden
geboden wanneer in het merk duidelijk wordt gemaakt dat het product niet de ge-
ografische oorsprong heeft die in het merk wordt genoemd (waarbij denkbaar is dat
in het merk tevens de werkelijke geografische oorsprong voorkomt). Merken die een
negatieve aanduiding terzake bevatten (bijvoorbeeld ‘Geen Bordeaux’) vallen even-
eens binnen de reikwijdte van art. 2.4(g) BVIE. Dergelijke merken zouden niet mis-
leidend zijn omdat deze juiste informatie verschaffen, maar daarmee wordt toch
aangehaakt bij de goodwill die verbonden is aan de beschermde geografische aan-
duiding. Daarom staat het merk aan weigering of nietigverklaring bloot. In dat ver-
band kan erop gewezen worden dat de beschermde geografische aanduiding ook
niet gebruikt mag worden in combinatie met aanduidingen als ‘soort’, ‘type’, ‘stijl’,
‘imitatie’, ‘volgens methode van’, ‘vergelijkbaar met’, etc. 

5.1.4.2 Beperking toepassing

De strekking van dit artikel is in zoverre beperkt dat het uitsluitend ziet op merken
voor wijnen en spiritualiën, en alleen op beschermde geografische aanduidingen.61

Dat laatste blijkt uit de uitzondering genoemd aan het einde van dit artikellid, in-
houdende dat een en ander geen toepassing vindt in het geval het merkdepot is ver-
richt voordat de desbetreffende geografische aanduiding in het land van oorsprong
of in de Gemeenschap beschermd is.62 Voor wat betreft de bescherming van geogra-
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59 Vgl.: HvJEG 20 maart 2003, C-291/00, NJ 2004, 208 m.nt. JHS; IER 2003, 47 m.nt. HMHS; BMMB
2003-4, p. 217 (LTJ Diffusion/Sadat Vertbaudet; Arthur et Félicie).

60 Tokay (of Tokai) is zo lang gangbaar als generieke aanduiding voor wijn vervaardigd van de pinot
gris-druif, dat het niet snel gezien wordt als een beschermde geografische aanduiding voor wijn
afkomstig uit Hongarije.

61 Dit houdt een merk als Bavaria voor niet-Beiers bier nog uit de gevarenzone. 
62 In dit verband komt geen betekenis toe aan de woorden ‘ter benoeming van’ aangezien dit geen

juridische kwalificatie inhoudt, maar slechts een beschrijving is van de functie van de aanduiding,
welke is overgenomen uit art. 23 TRIPs-Verdrag. Anders: IEC, J.H. Spoor, art. 4 BMW, hfst. 7. 
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fische aanduidingen op Gemeenschapsniveau zij verwezen naar de Verorde ning in-
zake geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen63, en in het bijzonder de
verordeningen inzake wijnen en druivenmost64 en inzake gedestilleerde dranken.65

5.1.4.3 Overgangsregeling

De regeling van art. 2.4(g) BVIE bevat overgangsbepalingen voor te goeder trouw in-
gediende merkdepots die dateren van vóór 1 januari 2000, en voor geografische
aanduidingen die ten tijde van het (te goeder trouw verrichtte) depot nog niet be-
schermd waren. Deze merken staan niet aan nietigverklaring of weigering bloot.

5.1.5 Tekens die geen merk kunnen vormen 

Aan weigering en nietigverklaring staan bloot de merkdepots en inschrijvingen die
betrekking hebben op tekens die geen merk kunnen vormen, zulks ingevolge de art.
2.11(1)(a) en 2.28(1)(a) jo. art. 2.1(1 en 2) BVIE, welke bepalingen gebaseerd zijn op
art. 3(1)(a) MRl (hetwelk een pendant heeft in art. 7(1)(a) GMVo). Dit is hiervoor
reeds besproken. Voor wat betreft de eisen te stellen aan een teken zij verwezen
naar nr. 4.1.5, voor wat betreft de grafische voorstelbaarheid naar nr. 4.1.10, terwijl
voor wat betreft kleurmerken, kleurcombinatiemerken, klankmerken en geurmer-
ken toelichting is opgenomen in nrs. 4.6 t/m 4.8. Voor wat betreft de absolute uit-
sluitingsgronden die van toepassing zijn op vormmerken, inclusief de vormen van
de verpakkingen van vormloze waren, wordt verwezen naar nrs. 4.5.6 t/m 4.5.9.4.

5.1.6 Merken die elk onderscheidend vermogen missen

De art. 2.11(1)(b) en 2.28(1)(b) BVIE (beide gebaseerd op art.3(1)(b) MRl en met een
pendant in art. 7(1)(b) GMVo) voorzien in de weigering en nietigverklaring van mer-
ken die elk onderscheidend vermogen missen. Het hieraan ten grondslag liggend al-
gemeen belang is dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de we-
zenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong) te ver-
vullen. Voor de wijze waarop invulling gegeven wordt aan deze eis van onderschei-
dend vermogen, zie nrs. 4.14.11 t/m 4.14.11.1. 

5.1.7 Uitsluitend beschrijvende merken

De artt. 2.11(1)(c) en 2.28(1)(c) BVIE (beide gebaseerd op art. 3(1)(c) MRl hetwelk
een pendant heeft in art. 7(1)(c) GMVo) voorzien in de weigering en nietigverklaring
van merkdepots respectievelijk merkinschrijvingen, voor zover het merken betreft
die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot
aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van
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63 Vo 510/2006, te behandelen in Deel 3.
64 Voo 823/87, 2392/89 en 3901/91.
65 Voo 1576/89, 377 3/89, 1759/90, 1014/90 en 2140/98. 
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herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst,
of andere kenmerken van de waren of diensten. Het hierdoor beschermde algeme-
ne belang is dat de betreffende tekens (die kenmerken van de waren of diensten
kunnen beschrijven) door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt.
Voor de wijze waarop deze weigerings- en nietigheidsgrond in de praktijk wordt
toegepast zij verwezen naar hetgeen daarover hierboven is opgemerkt in nrs. 4.14.12
t/m 4.14.12.5.

5.1.8 Merken gebruikelijk geworden in het normale taalgebruik 

De art. 2.11(1)(d) en 2.28(1)(d) BVIE (die gebaseerd zijn op art. 3(1)(d) MRl, waarvan
een pendant te vinden is in art. 7(1)(d) GMVo) voorzien in het weigeren of nietig
verklaren van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het
normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.
Hoewel dat niet blijkt uit de richtlijntekst, kan dit niet los gezien worden van de
waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven. Het gaat er
derhalve om of de tekens of benamingen in het normale taalgebruik in de relevante
kringen gebruikelijk zijn geworden voor de betrokken waren en/of diensten.66

Hoewel er evident een overlap bestaat met de weigerings- en nietigheidsgrond
die betrekking heeft op merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die
kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden, is de groep van merken die
onder de hier besproken weigerings- en nietigheidsgrond vallen in die zin ruimer,
dat deze groep niet beperkt is tot de merken die de kenmerken of de eigenschappen
beschrijven van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Het is daarbij
ook van weinig belang of zij worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaandui-
dingen of aansporingen tot het kopen van de betrokken waren of diensten. Het al-
gemeen belang dat met deze weigerings- en nietigheidsgrond wordt gediend, is om
het merkenregister vrij te houden van merken die niet de wezenlijke functie van het
merk vervullen, omdat ze niet geschikt zijn om de waren of diensten van een on-
derneming te onderscheiden. Zie voor de inhoud en toepassing van deze weige-
rings- en nietigheidsgrond voorts nr. 4.14.13 hierboven. 

5.2 Relatief ontoelaatbare merken 

Relatief ontoelaatbare merken zijn te onderscheiden van absoluut ontoelaatbare
merken omdat zij niet in het algemeen ontoelaatbaar zijn, maar in verhouding tot
derden die oudere rechten (op onderscheidingstekens) houden. In veel gevallen be-
treft dat merken die in het merkenregister zijn of waren ingeschreven. Het BBIE
toetst merkdepots niet op relatieve nietigheidsgronden, zodat de houder van het ou-
dere recht zelf zal moeten ageren, wanneer er een conflict ontstaat met het jongere
gedeponeerde of ingeschreven merk. Bij de beoordeling van de vraag of er zich een
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66 HvJEG 4 oktober 2001, C-517/99; NJ 2002, 140 m.nt. DWFV; IER 2001, 56 m.nt. HMHS; BMMB
2002-2, p. 113 (Merz & Krell/Deutsche Patent und Markenamt; Bravo). 
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conflict voordoet tussen het oudere en het jongere merk(depot) moeten het merk
zoals ingeschreven worden vergeleken met het merk zoals later gedeponeerd.67

5.2.1 Relatieve gronden

De relatieve oppositie- en nietigheidsgronden zijn limitatief in de Merkenrichtlijn
opgesomd, zij het voor een deel facultatief, getuige de zevende overweging daarbij.
De verplicht in het BVIE opgenomen relatieve gronden zijn genoemd in art. 2.3(a en
b) BVIE. Het gaat dan om rechten met een hogere rangorde op gelijke, voor dezelfde
waren of diensten gedeponeerde merken, en gelijke of overeenstemmende, voor de-
zelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het pu-
bliek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, met het oudere merk
kan ontstaan. De terzake toe te passen criteria sluiten (natuurlijk) aan bij de in-
breukcriteria van art. 2.20 (1)(a en b) BVIE, alleen spelen bij de inbreukvraag de om-
standigheden van het geval een rol, terwijl bij de relatieve oppositie- en nietig-
heidsgronden onder alle omstandigheden aan de genoemde criteria moet zijn vol-
daan. 

Ook is (in art. 2.4(e) BVIE) de door art. 4(2)(d) MRl genoemde nietigheidsgrond
opgenomen, inhoudende dat er geen recht op een merk wordt verkregen door de in-
schrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend
merk in de zin van art. 6bis van het Verdrag van Parijs, dat toebehoort aan een derde
die zijn toestemming niet heeft verleend. 

De verplicht in het BVIE op te nemen nietigheidsgrond van art. 4(3) MRl, heeft
een plaats gekregen in art. 2.45 jo. 2.3(c) BVIE. Het gaat daar om de mogelijkheid een
merk nietig te verklaren dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder Gemeen -
schapsmerk, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven, voor waren of
diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere Gemeenschapsmerk
is ingeschreven, wanneer het oudere Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap be-
kend is, en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk,
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk. Een
identieke regel is in art. 2.3(c) BVIE opgenomen ter bescherming van Benelux-be-
kende merken van hogere rangorde. Uiteraard dienen hier dezelfde criteria te wor-
den toegepast als gelden onder art. 2.20(1)(c) BVIE, opnieuw met het verschil dat de
concrete omstandigheden van gebruik alleen meewegen bij beoordeling van de in-
breukvraag. 

De Benelux-wetgever heeft ervoor gekozen nog drie andere, facultatieve nietig -
heids  gronden in het BVIE op te nemen. 

Ten eerste betreft dat de regeling in art. 2.4(d) inhoudende dat geen recht op een
merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk, dat overeenstemt met een
door een derde voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven individueel merk,
waaraan een recht was verbonden dat in de loop van de twee jaren voorafgaande
aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de in-
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67 Dit is anders bij de beoordeling van de inbreukvraag, waar het merk zoals ingeschreven wordt ver-
geleken met het teken zoals dat gebruikt wordt; zie nr. 6.4.1.
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schrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeen komstig art. 2.26(2)(a) BVIE
geen gebruik van dit merk is gemaakt.68

Ook voor wat betreft vervallen collectieve merken is een regeling opgenomen (in
art. 2.4(c) BVIE), inhoudende dat geageerd kan worden tegen de inschrijving van een
merk dat overeenstemt met een voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven
collectief merk waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van de
drie jaren voorafgaande aan het depot.69 Tot slot voorziet het BVIE ook in de nietig-
verklaring van inschrijvingen waarvan het depot te kwader trouw is verricht, getui-
ge art. 2.4(f) BVIE.70 Deze (geïmplementeerde) relatieve gronden zullen hierna sepa-
raat in meer detail worden behandeld. 

5.2.2 Niet geïmplementeerd relatieve gronden

Het is ook van belang te bezien welke relatieve gronden de Benelux-wetgever niet
geïmplementeerd heeft. Ten eerste betreft dat de grond omschreven in art. 4(4)(b)
MRl, dat Lid-Staten toestaat in hun wetgeving op te nemen dat merken nietig ver-
klaard kunnen worden op basis van rechten op een niet-ingeschreven merk, of een
ander in het economisch verkeer gebruikt teken, verworven vóór de datum van in-
diening van het merkdepot of in voorkomend geval vóór de datum van het ten be-
hoeve van dat merkdepot ingeroepen voorrangsrecht, terwijl dat niet ingeschreven
merk of dat andere teken, de houder ervan het recht verleent om het gebruik van
een jonger merk te verbieden. Dit heeft met name praktische consequenties voor de
houders van oudere handelsnamen. Een en ander zal hieronder (in nrs. 5.2.10 en
5.2.10.1) apart behandeld worden. Ook de facultatief te implementeren nietigheids-
gronden van art. 4(4)(c, e en g) MRl zijn niet in de Benelux-merkenwetgeving terecht
gekomen. Het betreft daar aanspraken op oudere rechten op namen, portretten, au-
teursrechten en rechten van industriële eigendom, op basis van oudere garantie- of
kwaliteitsmerken en op basis van in het buitenland gevoerde merken. wanneer het
depot door de indiener te kwader trouw is verricht en het merk aanleiding kan
geven tot verwarring met dat buitenlandse merk. 

5.2.3 Gronden voor oppositie

Voor een aantal van de relatieve gronden geldt dat deze de basis kunnen vormen voor
een oppositieprocedure71, waardoor inschrijving van het merk voorkomen wordt.

Dit is ten eerste het geval wanneer het gaat om merken met een lagere rangorde
die gelijk zijn aan het oudere merk, en die gedeponeerd zijn voor dezelfde waren of
diensten. Ten tweede is oppositie mogelijk op de grond dat het jongere merk gelijk
is aan of overeenstemt met het oudere merk, en gedeponeerd wordt voor dezelfde
of soortgelijke waren of diensten, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de
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68 Welke regeling is gebaseerd op art. 4(4)(f) MRI.
69 Welke regeling gebaseerd is op art. 4(4)(d) MRI. 
70 Gebaseerd op art. 3(2)(d) MRI, al is wel verdedigd dat hier sprake zou zijn van een onjuiste im-

plementatie: A. Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw, diss. Leiden, Deventer 2005. 
71 Te voeren bij het BBIE; zie nader onder 7.9 en verder.
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mogelijkheid van associatie, met het oudere merk kan ontstaan. Ten derde kan een
oppositie gebaseerd worden op de stelling dat het jongere merk verwarring kan
stichten met een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs.
Een en ander is geregeld in art. 2.14 BVIE. 

Voor wat betreft de overige relatieve gronden zal de houder van het oudere recht
(of een andere belanghebbende) de nietigheid van de inschrijving van het merk
moeten inroepen op basis van de regeling van art. 2.28 BVIE, en dus in een gerech-
telijke procedure. 

5.2.4 Wie kunnen er een actie instellen?

Het nemen van dergelijke stappen tegen inschrijving van het jongere merk is niet
noodzakelijk; dit is een keuzevrijheid van de houder van het oudere recht. Ook wor-
den relatieve nietigheidsgronden niet ambtshalve door de rechter toegepast. Ook
andere belanghebbenden (waarbij in de eerste plaats natuurlijk te denken valt aan
licentienemers) kunnen de nietigheid van de jongere merkinschrijving inroepen. In
de gevallen waarin het gaat om een actie op basis van een ouder ingeschreven merk,
op basis van een vervallen individueel merk, op basis van een algemeen bekend
merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs en in het geval van een depot te kwa-
der trouw, kan een dergelijke actie echter alleen worden ingesteld, wanneer de hou-
der van het oudere merk zelf (of de houder van het betrokken andere oudere recht)
aan het geding deelneemt, getuige de bewoordingen van art. 2.28(3) BVIE. Reden
daarvoor is dat de uitkomst van het geding zwaarwegende gevolgen voor de merk-
houder kan hebben, bijvoorbeeld in verband met door de latere deposant aan te voe-
ren verweren (zoals dat het oudere merk nietig verklaard dient te worden, aan ver-
vallenverklaring bloot staat, verwarring sticht met een algemeen bekend merk of te
kwader trouw gedeponeerd is). Bovendien zou zonder participatie van de houder
van het oudere merk geageerd kunnen worden, terwijl onduidelijk is wat de wens
van de houder van dat oudere recht is met betrekking tot de jongere merkinschrij-
ving. Dat klemt waar een door de houder van het oudere recht gegeven toestemming
voor de inschrijving en het gebruik van het jongere merk in de weg zou staan aan de
nietigverklaring daarvan. Het is derhalve ook in het belang van de houder van het
jongere recht om duidelijkheid te krijgen over de positie die de houder van het ou-
dere recht terzake inneemt. 

5.2.5 Deelname aan het geding

Om die redenen dient de eis van deelname aan het geding ook niet opgevat te wor-
den als een formeel vereiste, maar als een materieel vereiste. Anders wordt er geen
recht gedaan aan doel en strekking van deze bepaling. Er is wel verdedigd dat ook
sprake is van ‘deelname aan het geding’ wanneer de houder van het oudere recht
deugdelijk is opgeroepen, maar verstek laat gaan.72 Die benadering is naar de me-
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72 Vgl.: A. Braun en E. Cornu, Précis des Marques, Brussel 2009, nr. 535 en Hagemans/Folmer 2005,
(T&C IE) art. 14, aant. 4 (waar overigens verwezen wordt naar het met ingang van 1 januari 2002
vervallen art. 12A Rv).
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ning van schrijver dezes onjuist. Aan de hiervoor geschetste belangen en doelen van
de regeling, wordt niet tegemoet gekomen wanneer de houder van het oudere recht
wel wordt opgeroepen om aan het geding deel te nemen, maar daarin niet ver-
schijnt. Tekenend is in dat verband ook dat het Gemeenschappelijk Commentaar bij
art. 14B BMW sprak over ‘de niet bij het geding aanwezige merkhouder’. Onjuist zou
dan ook zijn om uit de niet-verschijning van de derde af te leiden, dat hij het beroep
op zijn eerdere inschrijving of zijn eerdere gebruik ondersteunt. Eerder zou het om-
gekeerde het geval moeten zijn.73 Aldus kan de houder van het oudere recht verhin-
deren dat zijn merk door derden wordt ingeroepen ter bestrijding van een jonger
depot of jongere inschrijving. Dat kan door alsnog toe te stemmen in de jongere in-
schrijving, hetgeen ook achteraf kan, of door niet te verschijnen in een geding waar-
in een derde belanghebbende, ter bestrijding van het jongere depot of de jongere in-
schrijving, een beroep wil doen op de oudere merkinschrijving, het oudere alge-
meen bekende merk of het eerder gebruikte merk. 

5.2.6 Merken van derden met een hogere rangorde; voorrang

Zoals in het vorige nummer gememoreerd, kan op basis van oudere merkrechten,
dat wil zeggen merkrechten met een hogere rangorde, geageerd worden tegen de in-
schrijving van merken met een lagere rangorde, in drie verschillende gevallen. 

Ten eerste betreft dat de situatie dat sprake is van gelijke merken voor dezelfde
waren of diensten (art. 2.3(a) BVIE). De criteria voor toepassing van deze bepaling
zijn identiek aan die welke moeten worden toegepast onder art. 2.20(1)(a) BVIE.
Daarvoor wordt verwezen naar nrs. 6.4 e.v. De tweede situatie heeft betrekking op
gelijke of overeenstemmende merken voor dezelfde of soortgelijke waren of dien-
sten, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie
met het oudere merk, kan ontstaan. De hier aan te leggen criteria zijn dezelfde als
moeten worden aangelegd onder de inbreukvraag van art. 2.20(1)(b) BVIE Hiervoor
wordt verwezen naar nr. 6.7 e.v. Hierbij zij aangetekend dat alleen bij beoordeling
van de inbreukvraag het concrete gebruik van het jongere merk kan worden meege-
wogen. De derde situatie is die waarin sprake is van merken die gelijk zijn aan of
overeenstemmen met andere merken, terwijl deze merken bekendheid in het
Benelux-gebied genieten, respectievelijk bekendheid in de Gemeenschap genieten
(in het geval van Gemeenschapsmerken), en indien door het gebruik, zonder geldi-
ge reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ou-
dere merk. Hier stemmen de toe te passen criteria overeen met die welke relevant
zijn bij beoordeling van de inbreukvraag onder art. 2.20(1)(c) BVIE, waarbij het hier
reeds opmerking verdient dat de bepaling – anders dan de tekst ervan suggereert –
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73 Zie voor wat betreft de discussie over dit onderwerp: W.L. Haardt, Procesrechtelijke aspecten van
de Benelux merkenwet, BIE 1970, p. 303-306; L. Wichers Hoeth, Gedwongen deelneming aan een
merkengeding, NJB 1971, p. 505-513; J. Wolterbeek, Geen gedwongen deelneming aan een mer-
kengeding, NJB 1971, p. 788-793: Van Nieuwenhoven Helbach in BIE 1972, p. 81-82 en BIE 1972, p.
123; A-G Berger in zijn conclusie bij BenGH 1 juni 1978, NJ 1978, 480 m.nt. LWH, BIE 1979, 1
(Mimosept Lady); Hof Amsterdam 14 juni 1979, BIE 1980, 10 (Burrus/Kyriazi; Parisienne). 
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ook toepassing vindt wanneer sprake is van soortgelijke waren of diensten.74 Ook
hier weegt het concrete gebruik alleen mee bij beoordeling van de inbreukvraag,
niet bij de vraag of er een conflict bestaat tussen het oudere en het jongere werk.
Voor het overige zij verwezen naar nrs. 6.8 e.v. 

5.2.6.1 Bepalen van de rangorde

In het kader van de hier besproken relatieve gronden is van belang te bezien hoe de
rangorde van merken moet worden bepaald. Dat is immers doorslaggevend voor de
vraag wie de oudste of beste rechten houdt. Een en ander is geregeld in de artt. 2.3
en 2.45 BVIE, gebaseerd op art. 4(2)(a, b en c) MRl. Onder oudere merken kunnen
drie categorieën merken vallen: Gemeenschapsmerken, Benelux-merken en merken
ingeschreven krachtens de Overeenkomst van Madrid, ook wel internationale merk-
inschrijvingen genoemd. De rangorde die tussen merken moet worden aangehou-
den, wordt in beginsel bepaald door de datum van depot of aanvrage, dan wel door
de voorrang (ook wel prioriteit genoemd) die kan worden ingeroepen. Die voor-
rangs- of prioriteits-regeling houdt in dat het merk beschouwd wordt, voor wat be-
treft de rangorde, alsof het op de voorrangs- of prioriteitsdatum gedeponeerd is,
zodat die (eerdere) datum doorslaggevend is bij de bepaling wie de oudste rechten
houdt. 

5.2.6.2 Prioriteit

Voorrang kan worden ingeroepen voor merken die zijn gedeponeerd of aangevraagd
binnen zes maanden na een eerdere aanvrage of depot van het merk, in een ander
Unie-land, aangesloten bij het Verdrag van Parijs, of in één van de landen aangeslo-
ten bij het TRIPs-Verdrag.75 De aldus ingeroepen voorrang moet uit het depot zelf
blijken, of uit een bijzondere, binnen een maand na depot bij het BBIE af te leggen
verklaring, zo bepaalt art. 2.6(1 en 2) BVIE. Het merk zelf moet wel identiek zijn met
het eerder gedeponeerde of aangevraagde merk, maar hoeft niet dezelfde waren of
diensten te noemen; in dat laatste geval geldt de voorrang (wel) alleen voor waren
en diensten die in de oudere aanvrage of het oudere depot voorkomen. 

Voor wat betreft de inschrijving van een internationaal gedeponeerd merk, ver-
richt door een onderdaan van een land dat partij is bij de Overeenkomst van Madrid
of bij het Protocol van Madrid, geldt echter als datum van depot de datum van in-
schrijving bij het Internationale Bureau (WIPO), zulks op grond van art. 3(4) jo. 4(1)
Overeen komst van Madrid. Ook in deze gevallen kan binnen een half jaar na het ver-
richten van het basisdepot in één van de bij de Overeenkomst van Madrid aangeslo-
ten landen (of territoria) de prioriteit van de eerdere inschrijving worden ingeroe-
pen. 
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74 HvJEG 9 januari 2003, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Davidoff/
Gofkid); HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB
2002-4, p. 209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II). 

75 Krachtens art. 4 TRIPs-Verdrag dat voorziet in meestbegunstiging. 
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Voor wat betreft Gemeenschapsmerken geldt in beginsel de datum van aanvrage
van het Gemeenschapsmerk. Art. 34 GMVo bepaalt echter, dat de houder van een in
een Lid-Staat ingeschreven ouder merk (waaronder ook een Benelux-merk kan val-
len), of van een ouder merk waarvoor een internationale inschrijving rechtsgevolgen
heeft in een Lid-Staat, die de inschrijving van eenzelfde merk als Gemeen schaps -
merk aanvraagt, voor dat Gemeenschapsmerk de anciënniteit van het oudere merk
kan inroepen met betrekking tot de Lid-Staat waarvoor het ingeschreven was. Het
rechtsgevolg hiervan is dat wanneer de houder van het Gemeenschapsmerk vervol-
gens afstand doet van het oudere in het Lid-Staat geldige merk, of het laat vervallen,
hij geacht wordt dezelfde rechten te blijven genieten (alsof het oudere nationale
merk ingeschreven was gebleven). Dit kan relevant zijn voor Gemeenschaps merken
waarvoor de anciënniteit van een eerder Benelux-merk (of in de Benelux, op basis
van een internationale inschrijving, geldig merk) is ingeroepen, terwijl die in de
Benelux geldige merkrechten later vervallen zijn of daarvan afstand is gedaan. De
prioriteit van die oudere merkrechten blijft dan gehandhaafd. Ook kan het voorko-
men dat Gemeenschapsmerken (op grond van art. 112 GMVo) worden omgezet in
een depot van een nationaal (of Benelux) merk. In een dergelijk geval blijft de oor-
spronkelijke aanvraagdatum van het Gemeenschapsmerk de datum van voorrang,
terwijl ook in deze gevallen anciënniteit ontleend kan worden aan een ouder in de
Benelux van kracht zijnd merkrecht.76

5.2.6.3 Geldigheid van het oudere merk

Onverminderd de regeling rond het bepalen van de voorrang, geldt dat een merk-
recht slechts tegen een jonger(e) inschrijving of depot kan worden ingeroepen, voor-
zover de oudere aanvrage of het oudere depot daadwerkelijk tot inschrijving van het
merk heeft geleid.77 Voorts moet sprake zijn van een geldig merkrecht, dat wil zeg-
gen dat deze oudere merken ook niet aan nietigverklaring of vervallenverklaring
bloot staan. Dit laat uiteraard onverlet dat ongebruikte (of onvoldoende gebruikte)
merken als basis kunnen dienen voor de nietigverklaring van latere merkinschrij-
vingen of depots, namelijk gedurende de eerste vijf jaar na hun inschrijving (in
welke periode zij ook zonder normaal gebruik, niet aan vervallenverklaring bloot
staan; zie nr. 9.3 e.v.). 

Dat het in te roepen merk ook niet aan nietigverklaring bloot mag staan is met
name van belang wanneer het oudere merk ten tijde van het depot van het latere
merk onvoldoende onderscheidend vermogen had, maar dat nadien (nadat het jon-
gere merk werd gedeponeerd) heeft verworven door inburgering. Het relevante tijd-
stip blijft de datum van depot van het jongere merk, zodat in een dergelijk geval het
oudere merk (toch) niet met succes kan worden ingeroepen, ondanks de inburge-
ring. 
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76 Vgl. art. 112(3) GMVo.
77 Vgl. art. 2.2 BVIE en art. 6 GMVo. 
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78 Vgl.: Rb. van Koophandel Brussel 19 oktober 1989, BIE 1991, 63; Ing.–Cons. 1990, p. 152 (Parfums
Caron/Canon; Caron/Canon). 

5.2.6.4 Partiële nietigheid

Het op basis van een hogere rangorde inroepen van de nietigheid van merken kan
leiden tot partiële nietigheid van jongere merken, namelijk voor die waren en dien-
sten waarvoor de relatieve nietigheidsgronden van toepassing zijn, terwijl het mo-
gelijk is dat die geen opgeld doen voor andere waren of diensten waarvoor het jon-
gere merk is gedeponeerd.78

5.2.6.5 Geen beperking in tijd

Er bestaat geen beperking in de tijd voor het inroepen van de nietigheid op basis van
art. 2.28(1) BVIE. Gezien de gronden waarop de ontoelaatbaarheid in deze gevallen
berust, zou een dergelijke beperking ook niet gerechtvaardigd zijn. 

5.2.7 Strijd met een ouder vervallen individueel merk 

De regeling met betrekking tot de nietigverklaring van merken die overeenstemmen
met een door een derde voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven individu-
eel merk, waaraan een recht was verbonden dat in de loop van de twee jaren voor-
afgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van
de inschrijving, is geregeld in de art. 2.28(3)(b) jo. 2.4(d) BVIE (gebaseerd op art.
4(4)(f) MRl). De aan deze regeling ten grondslag liggende gedachte is dat wanneer
na het verstrijken van de duur van de inschrijving van het oudere merk, een ander
daarop zonder meer door middel van een nieuw depot een recht zou kunnen vesti-
gen en die ander zich dan straffeloos van de aan dat merk verbonden goodwill mees-
ter zou kunnen maken, terwijl tevens het publiek in verwarring zou kunnen worden
gebracht. Een dergelijk resultaat is uiteraard ongewenst en bovendien ten opzichte
van de gewezen rechthebbende onredelijk. Want voor zover het verval van de in -
schrijving al niet het gevolg zou zijn van overmacht, maar van een verzuim van de
houder van het oudere merk, ook dan zou daarvoor het onherstelbaar verlies van
zijn recht een onevenredig zware straf vormen. Vandaar dat aan de gewezen ge-
rechtigde de gelegenheid wordt geboden om binnen een redelijke termijn het verlo-
ren gegane recht te herstellen, door van het inmiddels door de ander verrichte depot
de nietigheid in te roepen, en zelf zijn merk opnieuw te deponeren. Een dergelijk
nieuw depot wordt ook wel een heropnemingsdepot genoemd. Alleen als hij van die
mogelijkheid geen gebruik maakt, of zijn recht reeds eerder door niet-gebruik (in de
zin van art. 2.26(2)(a) BVIE) verloren was gegaan, kan tegen de vestiging van het
recht door de derde geen bezwaar bestaan. In het eerste geval niet, omdat dan de ge-
wezen gerechtigde het verlies van de aan zijn merk verbonden goodwill aan zichzelf
te wijten heeft en in het laatste geval niet, omdat hij geen goodwill meer te verlie-
zen had; die was door het vooraf gegane niet-gebruik reeds verloren gegaan.

De betrokken relatieve nietigheidsgrond vindt alleen toepassing wanneer het la-
tere merk betrekking heeft op soortgelijke waren of diensten, en ook alleen wanneer

dissertatie-05:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:28  Pagina 192



het oudere merk vervallen is als gevolg van het verstrijken van de geldigheidsduur
van de inschrijving (dus niet wanneer het verval veroorzaakt is door een doorhaling
door de merkhouder of het gevolg is van onvoldoende normaal gebruik van het
merk). De toelichting bij art. 2.4(d) BVIE memoreert dat de daarin vervatte regel niet
van toepassing is, indien de vervallen inschrijving geen uitsluitend merkrecht dekte,
indien de houder in het nieuwe depot heeft toegestemd of indien van niet-gebruik
sprake is. In deze drie gevallen kan de vroegere houder immers niet beweren scha-
de te hebben geleden. De laatste twee omstandigheden zijn in het wetsartikel opge-
nomen, de eerste niet, maar deze volgt uit het systeem van de wet. De relatieve nie-
tigheidsgrond die hier besproken wordt kan door iedere belanghebbende worden
ingeroepen (mits de in het artikel bedoelde derde aan het geding deelneemt), dus
ook door de voormalig gerechtigde tot het merk of degene die het merk wil overne-
men van deze persoon, om dit te gaan gebruiken.79

5.2.7.1 Heropnemingsdepot individueel merk

Als gevolg van deze regeling kan de merkhouder wiens recht door de niet tijdige ver-
nieuwing van de inschrijving van zijn depot is vervallen, dit verval tot op zekere
hoogte teniet doen door binnen twee jaar daarna zijn merk opnieuw te deponeren,
middels een heropnemingsdepot. Een dergelijk depot zal in zoverre prevaleren
boven de door derden, voor hetzelfde merk of een overeenstemmend teken voor de-
zelfde of soortgelijke waren, binnen de bedoelde periode van twee jaar, eerder ver-
richte depots, dat de vroegere merkhouder krachtens art. 2.28(3)(b) BVIE jo. art.
2.4(d) BVIE de nietigheid daarvan kan inroepen. Een volledig herstel van het verval-
len recht is door een dergelijk heropnemingsdepot echter niet mogelijk, omdat het
niet terugwerkt in die zin, dat daardoor het oorspronkelijke recht van de merkhou-
der herleeft. Een heropnemings depot is een nieuw depot, zodat het recht dat daar-
door ontstaat, ingaat op de datum waarop het depot is verricht. Het werkt derhalve
– voor het overige – niet terug tot de datum van het depot van het oudere merk,
noch kan daarvan de voorrang worden ingeroepen. Daaruit volgt weer dat een her-
opnemingsdepot ook geen hogere rang kan krijgen dan eventuele depots die door
derden van overeenstemmende merken voor soortgelijke waren reeds waren ver-
richt vóór de datum waarop inschrijving van het eerdere merk van de merkhouder
eindigde.80 Indien een nieuw depot van het verloren gegane merk door een ander
dan de vroegere merkhouder is verricht, behoort deze laatste tot degenen die, als
belanghebbende in de zin van art. 2.28(3) BVIE, ten aanzien van dat depot de nietig-
heidsgrond van art. 2.4(d) BVIE kunnen inroepen. Dat geldt ook als de vroegere
merkhouder niet de bedoeling heeft het normale gebruik van het verloren gegane
merk te hervatten, maar voornemens is het, door een eigen heropnemingsdepot op-
nieuw op dat merk te vestigen recht, aan een derde over te dragen.81
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79 BenGH 25 mei 1979, NJ 1981, 192 m.nt. vNH; BIE 1979, 31 (Verwerkings Industrie Vreeland/
National Foods Holland; Cow Brand I). 

80 Zie: BenGH 25 mei 1979, NJ 1981, 192 m.nt. vNH; BIE 1979, 31 (Verwerkings Industrie Vreeland/
National Foods Holland; Cow Brand I).

81 Zie: BenGH 25 mei 1979, NJ 1981, 192 m.nt. vNH; BIE 1979, 31 (Verwerkings Industrie Vreeland/
National Foods Holland; Cow Brand I).
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Gezien de ratio van art. 2.4(d) BVIE ligt het voor de hand dat, ook indien de gewezen gerechtigde op
het eerder ingeschreven, maar vervallen merk, erin toestemt dat een ander voor datzelfde of een daar-
mee overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren een nieuw depot verricht, dat nieu-
we depot toelaatbaar is. Ten behoeve van de rechtszekerheid en de ondubbelzinnigheid in de verhou-
ding tussen de voormalige houder van het oude merk, en degene die later een overeenstemmend merk
deponeerde, moet die toestemming wel uitdrukkelijk het later verrichte depot betreffen. Zij kan dus
niet worden afgeleid uit het feit dat de gewezen gerechtigde nalaat op te treden tegen het gebruik dat
door de houder van het nieuw gedeponeerde merk is gemaakt.82

Hoewel een heropnemingsdepot verricht wordt met een specifiek doel, namelijk het
herstel van een door verloop van de geldigheidsduur van de inschrijving verloren ge-
gaan merkrecht (zij het dan zonder terugwerkende kracht), onderscheidt het herop-
nemingsdepot zich niet van andere depots. De normale regels zijn daarop dan ook
van toepassing. Dat betekent bijvoorbeeld dat inschrijving daarvan geweigerd zou
kunnen worden omdat het merk inmiddels bestaat uit tekens of benamingen die in
het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn gewor-
den, of dat het nietig verklaard kan worden wanneer het depot te kwader trouw is
verricht.83

5.2.7.2 Actie tegen alleen gebruik

De regeling van art. 2.4(d) BVIE beschermt de merkhouder wel tegen het latere
depot van een ander, maar niet tegen later gebruik van een overeenstemmend merk
(waartegen de voormalig gerechtigde ook niet kan optreden, bij gebreke van een gel-
dige inschrijving). De voormalig gerechtigde zal in een dergelijk geval een her -
opnemings depot moeten verrichten. Er is nog wel betoogd dat een heropne mings  -
depot te kwader trouw verricht is wanneer het zou geschieden in de wetenschap
van het latere gebruik van een overeenstemmend teken door een derde. Dat argu-
ment gaat in ieder geval niet op wanneer de voormalig gerechtigde de eerste ge-
bruiker van het merk is (hetgeen gewoonlijk het geval zal zijn).84

5.2.8 Strijd met een ouder vervallen collectief merk 

De bevoegdheden die toekomen aan de houder van een vervallen individueel merk,
komen ook toe aan de houder van een vervallen collectief merk, in die zin dat deze
zich kan verzetten tegen de inschrijving van een merk dat overeenstemt met zijn
voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven collectief merk, waaraan een recht
was verbonden dat is vervallen in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het
depot van het latere merk. Een en ander volgt uit art. 2.28(1)(e) jo. art. 2.4(c) BVIE,
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82 BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333 m.nt. vNH; BIE 1984, 33 (National Foods Holland/Ver wer -
kings Industrie Vreeland; Cow Brand II). 

83 Zie voor dit geval: BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333 m.nt. vNH; BIE 1984, 33 (National
Foods Holland/Verwerkings Industrie Vreeland; Cow Brand II).

84 Zie: BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333 m.nt. vNH; BIE 1984, 33 (National Foods Holland/
Verwerkings Industrie Vreeland; Cow Brand II); BenGH 25 juni 2004, NJ 2005, 526, m.nt. JHS; BIE
2004, 89; IER 2004, 79 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 42 (Unilever/Artic; Taco-ijsjes). 
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welke regeling gebaseerd is op art. 4(4)(d) MRl. De rechtvaardiging voor deze rege-
ling ligt in het karakter van waarborg, dat het collectieve merk draagt, en het feit dat
het publiek door het jongere merk zou kunnen worden misleid, doordat men de ga-
rantie die uitging van het collectieve merk, zal betrekken op de waren of diensten
aangeboden onder het jongere merk. 

De regeling is in zoverre anders dan waar het gaat om vervallen individuele mer-
ken, dat de regeling met betrekking tot collectieve merken niet alleen toepassing
vindt bij het verval van het oudere recht door het einde van de duur van de inschrij-
ving. Bij collectieve merken kan de regeling toepassing vinden, ongeacht wat de
reden van het verval was (hetgeen bijvoorbeeld ook het gevolg kan zijn van niet-ge-
bruik van het collectieve merk) en ongeacht of het latere depot met toestemming
van de houder van het vervallen collectieve merk is verricht. Deze ruimere bescher-
ming van collectieve merken wordt gerechtvaardigd doordat er een aspect van
openbare orde betrokken is, namelijk de mogelijke misleiding van het publiek. 

Er is wel verdedigd dat de bescherming van het collectieve merk hier te ver
gaat.85 De bescherming is in zoverre beperkter dan onder de oude Benelux Merken -
wet, dat de regeling ter bescherming van vervallen collectieve merken thans beperkt
is tot jongere merken gedeponeerd voor soortgelijke waren of diensten (waar deze
beperking voordien niet gold). 

5.2.8.1 Heropnemingsdepot collectief merk

Ook in het geval van collectieve merken is het mogelijk om een zogenaamd herop-
nemingsdepot te verrichten, maar alleen door de vroegere houder van het collectie-
ve merk, of diens rechtsverkrijgende. Dit is expliciet bepaald in art. 2.38 BVIE. Dit ar-
tikel bepaalt voorts dat in dergelijke gevallen art. 2.4(c) BVIE buiten toepassing blijft.
De achtergrond hiervan is dat anders belanghebbenden de nietigheid van het latere
depot van de merkhouder zouden kunnen inroepen, ongeacht of de merkhouder aan
het geding deelneemt (zo blijkt uit art. 2.28(1)(f) BVIE en de structuur van art. 2.28
BVIE als geheel). 

5.2.9 Strijd met een ouder algemeen bekend merk 

Blijkens de regeling van art. 2.4(e) en art. 2.28(3)(b) BVIE (welke artikelen gebaseerd
zijn op art. 4(2)(d) MRl, hetwelk een pendant heeft in art. 8(2)(c) GMVo) is eveneens
relatief ontoelaatbaar het merk, dat verwarring kan stichten met een algemeen be-
kend merk in de zin van art. 6bis van het Verdrag van Parijs.86 Dergelijke merken
kunnen geweigerd en nietigverklaard worden. 
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85 Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 484-487; L. Wichers Hoeth, Kort Begrip van
het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000, nr. 342; Kort begrip van het intellectuele eigen-
domsrecht (red. Ch. Gielen), Deventer 2007, nr. 380. 

86 Er moet wel sprake zijn van algemene bekendheid op het gehele grondgebied van een (Lid-)Staat;
lokale of regionale bekendheid volstaat niet. Vgl.: HvJEG 22 november 2007, C-328/06, IER 2008,
30 m.nt. HMHS (Fincas Terragona).
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5.2.9.1 Termijn voor inroepen nietigheid

Naast de ‘gebruikelijke’ beperkingen wanneer het gaat om relatief ontoelaatbare
merken (te weten dat de nietigheid door anderen dan de gebruiker van het alge-
meen bekende merk alleen kan worden ingeroepen indien deze niet in het depot
van het jongere merk heeft toegestemd en bovendien aan het geding deelneemt)
geldt in dit geval ook nog een beperking naar tijd. De nietigheid moet worden inge-
roepen binnen vijf jaar na het depot van het jongere merk. Bij gebreke daarvan
wordt het alsnog ten opzichte van het oudere algemeen bekende merk onaantast-
baar, behoudens indien het jongere depot te kwader trouw zou zijn verricht (art.
2.28(3)(b) in fine BVIE). 

5.2.9.2 Verdergaande bescherming dan art. 6bis VvP eist

De onderhavige ontoelaatbaarheidsgrond is ook relevant indien het algemeen be-
kende merk in het Benelux-gebied niet wordt gebruikt en het zijn bekendheid te
danken heeft aan reclame in buitenlandse tijdschriften of in buitenlandse radio- en
TV-uitzendingen.

De hier beschreven regeling laat onverlet de mogelijkheid beroep te doen op de
regeling van art. 2.4(f) BVIE (het merkdepot te kwader trouw) in gevallen waarin
sprake is van het deponeren van een buiten het Benelux-gebied algemeen bekend
merk, zonder dat er een rechtstreekse betrekking bestaat tussen de deposant en de
houder van het buiten het Benelux-gebied bekende merk.87

Ook wanneer een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs
niet is ingeschreven, kan tegen latere depots worden opgetreden op basis van art.
2.4(e) BVIE, en in die zin wijkt deze regeling dus af van de regel dat alleen uit een in-
schrijving merkrechten worden verkregen.88

5.2.9.3 Uitgebreide bescherming van algemeen bekende merken 

Intussen moet art. 6bis Verdrag van Parijs geïnterpreteerd worden in het licht van
art. 16 van het TRIPs-Verdrag. Dat laatste artikel behelst een uitbreiding van de be-
scherming van algemeen bekende merken. Die uitgebreidere bescherming zal te-
genwoordig ook verleend moeten worden, in ieder geval voor wat betreft merken
waarvan de depotdatum ligt na 31 december 1995. Art. 70 TRIPs-Verdrag bepaalt
immers dat dit verdrag geen verplichtingen schept, voor de betrokken partij bij het
Verdrag, met betrekking tot handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de datum
van inwerkingtreding van het Verdrag.89 Vanaf die datum geldt dat het BVIE zoveel
mogelijk moet worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van
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87 Vgl.: Rb. Den Haag 20 september 1995, BIE 1996, 85; IER 1995, 39 m.nt. ChG (Ben & Jerry’s Home -
made/Mayfair Projects; Ben & Jerry’s).

88 Art. 2.2 BVIE voorziet ook expliciet in die mogelijkheid.
89 Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie Claire).
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het TRIPs-Verdrag, ook al heeft het TRIPs-Verdrag geen rechtstreekse werking.90 Dit
heeft tot gevolg dat op drie punten de bescherming die toekomt aan algemeen be-
kende merken, is uitgebreid.

Art. 6bis Verdrag van Parijs verwijst naar fabrieks- of handelsmerken voor gelijke
of soortgelijke waren, zonder dat ook dienstmerken worden genoemd. Art. 16(2)
TRIPs-Verdrag bepaalt dat art. 6bis Verdrag van Parijs van overeenkomstige toepas-
sing is op diensten. 

Ten tweede heeft art. 6bis Verdrag van Parijs blijkens zijn tekst uitsluitend be-
trekking op latere merken, gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Art. 16(3) van
het TRIPs-Verdrag bepaalt echter dat art. 6bis Verdrag van Parijs van overeenkom-
stige toepassing is op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die, waarvoor
een handelsmerk is ingeschreven, mits het gebruik van dat handelsmerk met be-
trekking tot die waren of diensten zou duiden op een verband tussen die waren of
diensten en de houder van het ingeschreven handelsmerk, en mits de belangen van
de houder van het ingeschreven handelsmerk vermoedelijk door dat gebruik wor-
den geschaad. Aldus strekt de toepassing van art. 6bis Verdrag van Parijs zich ook uit
tot niet-soortgelijke waren of diensten, zij het onder voorwaarden. Die voorwaarden
doen overigens sterk denken aan die welke geformuleerd zijn in art. 2.3(c) BVIE,
waarin bescherming wordt geboden aan in het Benelux-gebied bekende merken,
tegen depot van een later merk voor niet-soortgelijke waren of diensten, indien door
het gebruik daarvan zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt ge-
trokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de re-
putatie van het oudere merk. Een andere voorwaarde die art. 16(3) TRIPs noemt is
dat het oudere merk ingeschreven is. Art. 6bis Verdrag van Parijs kent die eis niet
(want spreekt van ‘het land van inschrijving of van gebruik aldaar’). Deze aanvul-
lende voorwaarde (ten opzichte van art. 6bis Verdrag van Parijs) mag gesteld wor-
den, nu de bescherming die art. 16(3) TRIPs biedt verder gaat dan het Verdrag van
Parijs eist. 

Er werd wel aangenomen dat Benelux-bekendheid een lagere bekendheidsdrem-
pel vergt dan algemene bekendheid in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs91, maar
het is zeer de vraag in hoeverre dat nog een juist uitgangspunt is, gezien het navol-
gende. 

De derde uitbreiding van de beschermingsomvang van algemeen bekende merken
bestaat namelijk hierin dat de drempel voor algemene bekendheid door toepassing
van art. 16(2) TRIPs-Verdrag, wezenlijk verlaagd is. Aanvankelijk werd aangenomen
dat algemene bekendheid in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs inhield dat het al-
gemene publiek het merk moest kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sec-
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90 Vgl.: HvJEG 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, NJ 2001, 403; IER 2001, 16 (Parfums
Christian Dior/Tuk Consultancv & Assco Gerüste/M. Layher & Co.; Assco/Layher); HvJEG 13 sep-
tember 2001, C-89/99, NJ 2002, 90; IER 2001, 59 (Schieving-Nijstad/Groeneveld; Route 66). 

91 Vgl.: A-G Jacobs bij HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51
m.nt. ChG (General Motors/Yplon; Chevy), ov. 32-33.
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tor van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten.92 In het ver-
lengde daarvan werd aangenomen dat de bekendheid op het niveau van de relevan-
te branche of geïnteresseerde kringen, op zich onvoldoende was om ‘algemene be-
kendheid’ in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs aan te nemen. Art. 16(2) TRIPs-
Verdrag bepaalt echter dat bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend
is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbe-
treffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat land (partij bij het TRIPs-
Verdrag) verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het handelsmerk.
Aldus is de bekendheid van het merk bij de desbetreffende sector van het publiek
tenminste mede een indicatie dat van algemene bekendheid van het merk sprake is. 

5.2.9.4 Bepaling van algemene bekendheid

Voor wat betreft andere factoren die meegewogen kunnen worden bij het beoorde-
len van de algemene bekendheid, wijst art. 16(2) TRIPs-Verdrag zelf al op de be-
kendheid die het gevolg is van reclame-inspanningen. In 1999 is door de algemene
vergadering van de Unie van Parijs en de algemene vergadering van het WIPO, een
Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known
Marks aangenomen93, waarin suggesties worden gedaan met betrekking tot om-
standigheden die betrokken kunnen worden bij het bepalen van de algemene be-
kendheid van het merk. Hoewel het hier geen wetgeving betreft maar slechts aan-
bevelingen aan de Unie-landen, kan een rechter deze aanbevelingen wel degelijk in
zijn beoordeling betrekken.94 De Joint Recommendation noemt als mogelijk rele-
vante factoren: de mate van kennis of herkenning van het merk in de relevante sec-
tor van het publiek; de duur van het merkgebruik, de omvang van het merkgebruik
en het geografisch gebied waarin het merk is gebruikt; de duur en omvang van re-
clamecampagnes en het geografische gebied waarin het merk geadverteerd is; het
geografische gebied waarin merkregistraties en/of depots zijn verricht voor het
merk en de tijd dat het merk ingeschreven is geweest, voorzover deze omstandig-
heden verband houden met gebruik of herkenning van het merk; de wijze waarop
het merk in rechte is gehandhaafd, de mate waarin het merk door de bevoegde au-
toriteiten als bekend is aangemerkt; en de waarde van het merk.95 De Joint Recom -
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92 Vgl.: HR 20 maart 1958, NJ 1958, 406; BIE 1958, 47 (Heinzelmann/Hollandia Tricotagefabriek;
Orchidee); Hof van Beroep Brussel 2 mei 1990, BIE 1993, 46 (Stiefel/Pannoc; Panoxyl/Pannogel);
Rb. Amsterdam 27 juni 1991, IER 1991, 42; BMMB 1991-3, p. 21-23 m.nt. W.H.M. Keesom
(Laigsingh/Surinaamse Brouwerij & Heineken; Parbobier); Hof Arnhem 23 februari 1993, BIE
1995, 55; IER 1993, 40 m.nt. ChG (Jong/Agio; Agio); L. Wichers Hoeth, Kort Begrip van het intel-
lectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000, nr. 344; Ch Gielen, Kort begrip van het Benelux merken-
recht, Deventer 2006, nr. 137; Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (red. Ch. Gielen),
Deventer 2007, nr. 382.

93 Te vinden op: www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.
pdf. 

94 Dit werd onder meer gedaan in: Hof Den Bosch 25 september 2000, IER 2001, 4; BMMB 2001-2,
p. 75 (Blanks/Lens; Tae Bo), ov. 45.

95 Dit betreft de aspecten van bekendheid van het merk. Zie ook: M. Blakeney, Trade related aspects
of intellectuel property rights, a concise guide to the TRIPs agreement, Londen 1996, p. 62. 
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men dations zeggen echter ook: ‘where a mark is determined to be well-known in at
least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be consi-
dered by the Member State to be a well-known mark’. Gezien het belang dat het
Verdragsartikel aldus hecht aan de bekendheid van het merk bij de relevante sector
van het publiek, lijkt de bekendheidstoets onder art. 6bis Verdrag van Parijs, thans
de bekendheidstoets van art. 2.20(1)(c) BVIE zeer dicht genaderd, voor zover die
daar al niet mee overeenstemt.96

Aldus heeft art. 16 TRIPs-Verdrag tot gevolg dat de bescherming ex art. 6bis Verdrag van Parijs niet al-
leen veel breder is geworden, doordat het artikel ook toepassing vindt in het geval van dienstmerken,
en ook in het geval sprake is van niet-soortgelijke waren of diensten, maar is die bescherming ook ver-
diept door de verlaging van de drempel van bekendheid. Dat laatste lijkt tot op heden nog weinig on-
derkend. Zie nader nr. 5.2.9.3. 

5.2.9.5 Benelux-landen als Unie-landen

Het verdient opmerking dat het bestaan van een systeem van Benelux-merken niet
kan afdoen aan de verdragsverplichtingen die de drie Benelux-staten (ieder voor
zich) hebben uit het Verdrag van Parijs en het TRIPs-Verdrag, ook ten opzichte van
elkaar. Art. 6bis Verdrag van Parijs eist niet meer dan dat het gedeponeerde, inge-
schreven of gebruikte merk (aldaar), in het Unie-land waar de bescherming moet
worden verleend, algemeen bekend is. Natuurlijk brengt algemene bekendheid bin-
nen het Benelux-gebied mee dat dit artikel toepassing vindt, maar datzelfde geldt
wanneer er sprake is van algemene bekendheid in slechts één van de drie Benelux-
landen.97 Wanneer bijvoorbeeld een merk is ingeschreven in Frankrijk en niet in de
Benelux, maar desondanks bekendheid geniet in België, echter zonder bekendheid
in Nederland of Luxemburg, dan brengen de verdragsverplichtingen van België (uit
het Verdrag van Parijs en uit het TRIPs-Verdrag, jegens de onderdaan van het Unie-
land, en partij bij het TRIPs-Verdrag, Frankrijk) mee dat de inschrijving van een met
dat Franse merk verwarringwekkend overeenstemmend Benelux-merk, op vorde-
ring van de Fransman wordt nietigverklaard (of dat die inschrijving zelfs ambtshal-
ve wordt geweigerd), alsmede dat het gebruik van dat merk wordt verboden. België
kan zich niet aan haar verdragsverplichtingen onttrekken omdat het merk in enke-
le andere Unie-landen (Nederland en Luxemburg) niet algemeen bekend is. Terzake
kan verwezen worden naar de overeenkomstige regeling in art. 8(2)(c) GMVo. De
drempel van art. 6bis Verdrag van Parijs is derhalve ook in geografische zin een lage.
Art. 6bis Verdrag van Parijs ziet blijkens de verwijzing naar de merken van personen
gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dat Verdrag, wel uitsluitend op
merken die buiten het Benelux-gebied bescherming genieten. Het artikel ziet aldus
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96 Zie voor een vergelijking van hoe in verschillende landen wordt omgegaan met algemene be-
kendheid in het merkenrecht o.a.: F.W. Mostert, Famous and Well-Known Marks: An International
Analysis, Londen 2004.

97 Zie ook: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG
(General Motors/Yplon; Chevy).
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niet op merken die alleen in de Benelux waren ingeschreven en zijn vervallen, en al-
leen in de Benelux bekendheid genieten.98

5.2.10 Strijd met andere oudere (niet-merk)rechten

Denkbaar is dat relatief ontoelaatbaar zouden zijn merken die strijdig zijn met eens
anders reeds verkregen subjectief (niet-merk)recht, waarbij gedacht kan worden
aan merken die een voorstelling of een vorm bevatten, waarop een ander auteurs-
recht heeft, of een merk dat overeenstemt met iemand anders handelsnaam. Een
daarmee corresponde rende nietigheidsgrond valt aan art. 2.3, 2.4 of 2.28 BVIE ech-
ter niet te ontlenen. Gevolg daarvan is dat de bewuste ontoelaatbaarheidsgrond
enkel door middel van een vordering tot verbod van het gebruik van het betrokken
merk, en niet ook door een vordering tot nietigverklaring van het depot ervan, gel-
dend kan worden gemaakt.99 Het feit dat de gronden voor nietigverklaring, en de
daaraan ambtshalve gebonden doorhaling van het merk in art. 2.28 uitputtend zijn
opgesomd, sluit de mogelijkheid uit om in andere gevallen dan daar genoemd, het-
zelfde resultaat door middel van een door de rechter gegeven bevel tot vrijwillige
doorhaling, te bewerkstelligen (nog daargelaten dat een met een dwangsom ver-
sterkt bevel tot vrijwillige doorhaling in feite even onvrijwillig is als een door een
derde uitgelokte nietigverklaring).100

Opmerkelijk is dat de Merkenrichtlijn wèl de mogelijkheid biedt om een en ander
als nietigheidsgrond in de Benelux-wetgeving op te nemen, getuige de inhoud van
art. 4(4)(b en c) van die richtlijn. De Benelux-wetgever heeft er echter voor gekozen
deze (facultatieve) bepalingen niet te implementeren. Voor wat betreft art. 4(4)(b)
MRl valt op te merken dat niet-ingeschreven merken in beginsel geen bescherming
genieten in de Benelux, maar dat er wel degelijk andere in het economisch verkeer
gebruikte tekens bestaan, die de houder ervan het recht verlenen om het gebruik
van een jonger merk te verbieden. In de eerste plaats valt natuurlijk te denken aan
de handelsnaam, die in de praktijk een belangrijke positie inneemt, en daarom hier-
na in een apart hoofdstuk wordt behandeld. Daarnaast kan worden gewezen op de
rechten, op basis waarvan het gebruik van een jonger merk verboden kan worden,
welke zijn opgesomd in art. 4(4)(c) MRl, te weten portretrechten, auteursrechten
(bijvoorbeeld op een logo) en rechten van industriële eigendom (zoals bijvoorbeeld
modelrechten). Het daar eveneens genoemde recht op een naam is in de Benelux-
landen niet absoluut, getuige ook art. 2.1(3) BVIE. 

Hierdoor ontstaat de scheve situatie dat het gebruik van dergelijke merken wel
verboden kan worden, maar de nietigheid daarvan niet kan worden ingeroepen,
zodat deze desondanks in het merkenregister ingeschreven blijven staan. Mogelijk
is dit praktisch gesproken nog anders voor wat betreft de schending van auteurs-
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98 Vgl. de toelichting bij art. 2.4 BVIE: Hof Den Haag 27 april 2000, BIE 2000, 99; IER 2000, 47 m.nt.
ChG; BMMB 2000-4, p. 175 (Quality Bakers/De Ambachtshof; King Corn II). 

99 Vgl. ook: BenGH 22 mei 1985, NJ 1985, 770 m.nt. LWH; BIE 1986, 59 m.nt. DWFV; IER 1985, 39
(Lever/International Metals; Lux/Lux-Talc). 

100 In die zin ook: D.W.F. Verkade in zijn noot onder het Lux/Talc-arrest, BIE 1986, 59. Anders: L.
Wichers Hoeth in zijn noot onder datzelfde arrest in NJ 1985, 770.
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101 Art. 4bis(3) en 10(1) Merkenwet van 1893 zoals nadien herhaaldelijk gewijzigd. 
102 HR 24 mei 1968, NJ 1969, 72 m.nt. HB; BIE 1981, 60 (Hagens Transporten & Joh. Jacobs/Theodorus

Niemeyer; Jakobs koffie).

rechten (waaronder portretrechten), waar inschrijving van een merk tevens een ver-
veelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde werk inhoudt, en de schade-
vergoeding kan plaatsvinden in een andere vorm dan betaling van een geldsom, na-
melijk in de vorm van doorhaling van het merk (op basis van art. 6:103 BW).
Desondanks is deze scheve situatie onwenselijk te noemen. 

5.2.10.1 Strijd met een oudere handelsnaam

Vóór inwerkingtreding van de Benelux Merkenwet voorzag de Nederlandse Merken -
wet in weigering en nietigverklaring van een merk dat met eens anders handels-
naam zodanig overeenstemt dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst
van de waren zou kunnen ontstaan.101 Daaraan werd ook de consequentie verbon-
den dat de houder van de oudere handelsnaam zich kon verzetten tegen gebruik van
het jongere merk.102 Onder de regeling in de BMW en thans het BVIE, levert het be-
staan van oudere handelsnaamrecht echter geen grond meer op voor weigering of
nietigverklaring van het jongere merk. Desalniettemin kan het depot van een jonger
merk in sommige gevallen wel aangevat worden, op basis van twee verschillende
lapmiddelen. 

Ten eerste kan het latere merkdepot te kwader trouw verricht zijn, bijvoorbeeld
wanneer de latere deposant de oudere handelsnaam kende, of vanwege haar be-
kendheid in het Benelux-gebied had moeten kennen. Ook kan geageerd worden op
de grond dat het jongere merk misleidt, doordat ten onrechte daarvan de suggestie
uitgaat dat er een economische band bestaat tussen de onderneming die de oudere
handelsnaam voert en (de waren of diensten van) de latere deposant. Niet elk later
depot van een merk dat overeenstemt met een oudere handelsnaam is echter te
kwader trouw verricht, en het leerstuk van misleidende merken is eigenlijk niet be-
doeld voor situaties zoals hiervoor geschetst, die veeleer onder de kwalificatie ‘ver-
warring’ thuishoren (zie nr. 5.1.3.3). 

In dat verband kan nog worden opgemerkt dat de voorbeelden van merkdepots
die te kwader trouw zijn verricht, welke worden genoemd in art. 2.4(f) zien op de
kwade trouw met betrekking tot een eerder door een ander gevoerd merk en niet op
het voeren van een oudere handelsnaam. 

Toch bestaat er een reële behoefte aan een (zekere) bescherming van oudere han-
delsnamen tegen toe-eigening daarvan door een later merkdepot. Derhalve verdient
het aanbeveling om alsnog over te gaan tot implementatie van art. 4(4)(b) MRl.
Daarbij valt nog op te merken dat de niet implementatie van die bepaling nergens is
toegelicht, en, mede gezien de betrokken belangen, de indruk ontstaat dat het ver-
zuim deze bepaling te implementeren geen bewuste keuze is geweest. Tot slot kan in
dit verband nog worden opgemerkt dat het niet implementeren van art. 4(4)(b) MRl
tot de (evident ongewenste) consequentie zou kunnen leiden dat, omdat deze bepa-
ling niet is geïmplementeerd, ook geen nietigheidsgronden mogen worden toegepast
die in feite neerkomen op de bescherming van de oudere handelsnaamrechten.
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1 Zie art. 2.20(1)(a en b) BVIE.
2 Zie art. 2.20(1)(c en d) en art. 2.23(3) BVIE.
3 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10

m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed). 

HOOFDSTUK 6

Inhoud van het merkrecht

6.1 Aard van de bescherming

De kern van het merkenrecht bestaat in de bescherming (het ‘uitsluitend recht’) die
geboden wordt aan (ingeschreven) merken. Die bescherming strekt zich niet alleen
uit tot gevallen van regelrechte namaak, en gevallen waarbij het publiek een onjuis-
te indruk krijgt over de (aard van de) bron van de betrokken waren of diensten1,
maar ook tot bescherming tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de
goodwill verbonden aan het merk, en tegen het schaden daarvan.2

Het merkrecht is een uitsluitend recht en een absoluut subjectief recht. Die con-
statering is van praktisch belang waar het gaat om een belangenafweging in rechte.
Een afweging van de belangen van de (in het maatschappelijk verkeer) betrokken
partijen, heeft al plaatsgevonden door de wetgever, en daarvoor is geen plaats meer
in een gerechtelijke procedure. Wordt voldaan aan de voorwaarden zoals omschre-
ven in het betrokken onderdeel van art. 2.20(1) BVIE, dan is sprake van inbreuk, en
heeft de merkhouder het recht om dergelijk gebruik van het teken te verbieden, on-
geacht de andere belangen van de betrokken partijen. Uitzondering hierop vormt
(thans) de situatie dat het betrokken verbodsrecht niet zou dienen ter bescherming
van één van de functies van het merk (waaronder de wezenlijke functie van het bie-
den van een oorsprongsgarantie).3 Die situatie zal zich echter slechts bij hoge uit-
zondering (kunnen) voordoen. 

6.1.1 Europese harmonisatie

Voor een goede werking van de Europese interne markt is het met name van belang
dat het merkinbreuk-begrip geharmoniseerd is, zoals ook benadrukt wordt door de
overwegingen 9 en 10 van de Merkenrichtlijn. Dat is in de Merkenrichtlijn dan ook
gebeurd, in ieder geval met betrekking tot de onderdelen die in het BVIE voorkomen
in art. 2.20(1)(a t/m c). Samen met de criteria om te beoordelen of sprake is van een
geldig merk, is dit het meest wezenlijke aspect van het (geharmoniseerde) merken-
recht. Dit heeft zijn beslag gekregen in een volledige (dat wil zeggen zowel mini-
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4 Niet noodzakelijk is dat de merkhouder daar ook een beloning voor krijgt/winst mee maakt:
HvJEG 14 juli 1981, BIE 1982, 1 (Merck/Stephar).

5 Anders: Gielen 2005, (T&C IE), art 13 BMW, aant. 3, waar er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat
art. 13 BMW (oud) nog de woorden ‘zich verzetten tegen’ bevat. 

6 Vgl.: Vzr. Rb. Den Haag 2 oktober 2006, BIE 2007, 90 (Pössl/Bosma).
7 In ieder geval naar Nederlands recht (vgl. art. 6:162(3) BW). Toerekenbaarheid hoeft ook niet be-

wezen te worden.

mum- als maximum-) harmonisatie middels art. 5, 6 en 7 MRl. Dit laat onverlet dat
art. 2.20 BVIE vermeldt dat het daar bepaalde geldt onverminderd de eventuele toe-
passing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad. Op basis daarvan kan – onder voorwaarden – ook op andere dan in het BVIE
genoemde gronden (en dus ook niet op basis van merkinbreuk) gebruik van een
teken verboden worden. 

6.1.2 Verschijningsvormen inbreuk

De verschillende vormen van merkinbreuk vallen – grofweg – op te delen in drie
hoofdcategorieën. Ten eerste betreft dat de bescherming tegen verwarring (welke
geboden wordt door art. 2.20(1)(a en b) BVIE). Ten tweede wordt bescherming ge-
boden tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (waartegen bescherming
wordt geboden door art. 2.20(1)(c en d) BVIE). Tot slot bestaat er een bescherming
tegen wederverkoop van originele gemerkte waren, wanneer er gegronde redenen
bestaan om zich daartegen te verzetten (waaronder wijziging van de waren) en in
het geval de merkhouder nog niet zelf het product voor de eerste keer binnen de
Europese Economische Ruimte op de markt heeft gebracht of laten brengen (de mo-
gelijkheid om op basis van het merkrecht parallelimport te verhinderen).4 Deze laat-
ste bescherming is geformuleerd in art. 2.23(3) BVIE (opmerkelijk genoeg in het
kader van beperkingen die gelden op het uitsluitend recht). De eerste twee catego-
rieën inbreuken worden in dit hoofdstuk behandeld, de laatste categorie in nr. 7.3

6.1.3 Toerekenbaarheid

Art. 2.20(1) BVIE biedt voor alle gevallen die hier genoemd worden (onder a t/m d)
de mogelijkheid om het inbreukmakend gebruik te verbieden, maar noemt geen an-
dere vormen van redres.5 Nu het hier gaat om absolute subjectieve rechten (geba-
seerd op een voor iedereen kenbare in het merkenregister opgenomen inschrij ving),
is voor toewijzing van een verbodsvordering niet nodig om schuld te stellen of te be-
wijzen (welke eis ook niet voorkomt in art. 5 MRl).6 Het gaat derhalve om een oor-
zaak die krachtens de wet (automatisch) voor rekening komt van degene die de nor-
men van art. 2.20(1) BVIE overtreedt.7 Voor wat betreft andere, in het geval van
merkinbreuk toe te wijzen vorderingen (anders dan een verbod), deze zijn opge-
somd in art. 2.21 en 2.22 BVIE. Hier wordt volstaan met de constatering dat schade-
vergoeding vele verschillende vormen kan aannemen, en niet per se in geld uitge-
drukt hoeft te worden. 
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6.1.4 Terminologie

Het gebruik genoemd in art. 2.20(1) BVIE waartegen de houder van merkrechten
zich kan verzetten, wordt wel kortheidshalve ‘inbreukmakend gebruik’ genoemd.
Ook wordt in de praktijk kortheidshalve wel gesproken over ‘inbreukmakende te-
kens’ (hoewel de tekens zelf geen inbreuk maken, maar slechts degene die de tekens
gebruikt). Ten behoeve van de leesbaarheid zal hieronder ook gebruik ge maakt wor-
den van deze verkorte aanduidingen. 

Teneinde uitgebreide omschrijvingen te voorkomen, zal hierna – in navolging van
de praktijk – gesproken worden over ‘het merk’ (van de merkhouder, zoals dat voor-
komt in de merkinschrijving), dat vervolgens vergeleken wordt met ‘het teken’ (zo -
als dat door een derde in de praktijk wordt gebruikt). Een teken kan in dit verband
alles zijn wat een signaalfunctie vervult (zie nr. 4.1 e.v.). Daaronder vallen onder an-
dere woorden (waaronder bijvoorbeeld ook handelsnamen, persoonsnamen, plaats-
namen en titels), cijfers, aanprijzingen, beelden, vormen en kleurgebruik.

6.1.5 BMW (oud)

De BMW (oud) zoals die gold tot 1 januari 1996 kende een andere indeling van het
inbreuk-artikel. De criteria om inbreuk te beoordelen waren in twee categorieën
verdeeld, te vinden in art. 13A(1) en 13A(2) BMW (oud). Art. 13A(1) BMW (oud) luid-
de: ‘Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprake-
lijkheid uit de onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uit-
sluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeen-
stemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven
of voor soortgelijke waren’. Sterk versimpeld gesteld, dekt art. 13A(1) BMW (oud) de
meeste gevallen die nu vallen onder art. 2.20(1)(a en b) BVIE. Art. 13A(2) BMW (oud)
gaf de merkhouder het recht zich te verzetten tegen ‘elk ander gebruik dat zonder
geldige reden in het economisch verkeer van dat merk of van een overeenstemmend
teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het
merk schade kan worden toegebracht’. Deze grond vertoont natuurlijk enige gelij-
kenis met de bescherming die thans geboden wordt onder art. 2.20(1)(d) BVIE. De
voorwaarden waaronder de beide oude artikelen toepassing vonden, waren echter
niet gelijk aan die welke thans geldend recht vormen (terwijl er nog geen sprake was
van aanpassing aan de Merkenrichtlijn). 

Ook doordat onduidelijkheid bestond over de elementen die thans op Europees
niveau geharmoniseerd zijn (zoals bijvoorbeeld overeenstemming, soortgelijkheid,
de drempel van verwarringsgevaar), is daarover een uitgebreid lichaam aan Bene -
lux-jurisprudentie ontstaan, dat thans voor het grootste deel niet langer relevant is.
Dit dient telkens bedacht te worden bij het raadplegen van literatuur en jurispru-
dentie die dateert van vóór 1 januari 1996 (ook wanneer daarin gerefereerd wordt
aan het komend recht, omdat de inhoud daarvan voor een belangrijk deel anders is
dan toentertijd werd aangenomen). 

Omdat een uitgebreide inhoudelijke vergelijking met het oude recht slechts van-
uit historisch en politiek-juridisch oogpunt interessant is, en voor het grootste ge-
deelte geen betekenis heeft voor het thans geldende recht, wordt daarvan afgezien
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en wordt hier volstaan met een analyse van het geldende recht, overigens wel met
verwijzing naar oude rechtspraak, voorzover daaraan thans nog betekenis kan wor-
den toegekend. Voor wat betreft dat laatste kan erop gewezen worden dat de har-
monisatie van het merkenrecht niet volledig is geweest en dat in het bijzonder art.
2.20(1)(d) BVIE aan de Lid-Staten nog veel ruimte voor eigen interpretatie en toe-
passing laat.8

6.2 Wat is ‘gebruik van een teken’?

6.2.1 Europese harmonisatie

De bescherming die ontleend kan worden aan een merkinschrijving is bij uitstek een
onderwerp dat op Europees niveau geharmoniseerd is, getuige de 9e en 10e over-
weging bij de Merkenrichtlijn.9 Datzelfde geldt ook voor de vraag wanneer sprake is
van gebruik van een teken (waartegen op basis van een merkrecht opgetreden zou
kunnen worden). 

6.2.2 Publieksopvattingen

Voorop gesteld moet worden dat de vraag of sprake is van ‘gebruik van een teken’,
waardoor inbreuk gemaakt zou kunnen worden op merkrechten, uiteindelijk altijd
afhankelijk is van de opvattingen van het terzake relevante publiek, en niet afhan-
kelijk van het doel van het gebruik van de betreffende aanduiding of afbeelding.10

Dat kan voor de merkhouder in positieve zin werken, in die zin dat het publiek, nu
of later in het leven van de betrokken waren, kan menen dat er een economisch ver-
band bestaat tussen de betrokken waren en het merk van de merkhouder, ongeacht
de wijze waarop het product is verkocht.11 Het kan echter ook in negatieve zin wer-
ken. Wanneer een teken wordt opgevat als een versiering, en niet is aangetoond dat
het in aanmerking komende publiek die versiering als onderscheidingsteken is gaan
opvatten, dan is geen sprake van het gebruik als teken of merk, en kan er dus ook
geen sprake zijn van inbreuk.12 Ook wanneer een teken op een voor het publiek zui-
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8 Voor de inhoud en toepassing van de oude rechtsregels zij verwezen naar T.J. Dorhout Mees e.a.,
Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigendom en mededingingsrecht,
Arnhem: Gouda Quint 1989, nrs. 936 t/m 997. 

9 Vgl. ook: HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29
(Class/SKB), ov. 73-74; HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, 60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi
Strauss/Casucci; Levi Strauss), ov. 35.

10 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed).

11 Zo is het bijvoorbeeld irrelevant of het merk van een voetbalclub gebruikt wordt op sjaals en
shirts, om uitdrukking te geven aan de steun voor die club. Als het publiek (eventueel ook na eer-
ste verkoop van het product) kan menen dat er een economische band tussen de producten en de
merkhouder bestaat, is er sprake van gebruik van het merk voor (de betrokken) waren. Vgl.: HvJEG
12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG;
BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed).

12 Vgl. bijv.: Rb. Den Haag 5 juli 2006, BIE 2007, 72 (Adidas/Nike).
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ver beschrijvende wijze wordt gebruikt, is geen sprake van gebruik van een teken
dat kan worden aangevat op basis van het merkenrecht.13 Andersom geldt dat ook
beschrijvende woorden soms (afhankelijk van hun context) als onderscheidings -
teken kunnen worden opgevat.14

6.2.2.1 Gebruik voor waren of diensten

Voor toepassing van art 5(1) en 5(2) MRl, art 2.20(1)(a, b en c) BVIE en art 9(1)(a, b
en c) GMVo is vereist dat sprake is van gebruik “voor waren of diensten”. Gebruik dat
daar niet aan voldoet kan inbreukmakend zijn onder art 2.20(1)(d) BVIE (een imple-
mentatie van art 5(5) MRl), dat ziet op ander gebruik (zie nr. 6.9). Het gebruik ‘voor
waren of diensten’ wordt door het HvJEG ruim geïnterpreteerd (zulks ten koste van
de toepassing van art 2.20(1)(d) BVIE). 

In het Céline-arrest15 werd gebruik van een handelsnaam (gewoonlijk geschaard
onder ‘ ander gebruik’16) in veel gevallen gezien als gebruik ‘voor waren of diensten’.
Dat betreft allereerst het aanbrengen van het merk op waren. Daarnaast is ook spra-
ke van gebruik ‘voor waren of diensten’, als de derde het teken op zodanige wijze ge-
bruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat een maatschappelijke bena-
ming, handelsnaam of bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in
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13 Vgl.: BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745 m.nt. DWFV; BIE 1997, 57; BMMB 1996-3, p. 16-22 (Lingua -
matics/Polyglot; Polyglot); HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003/75; IER 2002, 29 m.nt. ChG;
BMMB 2002-3, p. 155 (Hölterhoff/Freiesleben).

14 Hof Amsterdam 5 maart 1980, BIE 1981, 3 (Oud Wijnkopers/Palomino y Vergara; Paloma/ Palo -
mino); Palomino is in Nederland niet bekend als naam van een wijnstok; Ktg. Harderwijk 8 au-
gustus 1984, PRG 1984, p. 595-596 (Doe Maar/Geskes), de woorden ‘Doe Maar’ zijn geen gewoon
taalgebruik voor een aftershave; Hof Arnhem 18 juni 1991, BIE 1992, 83 (Steeman/Coer Etablis -
sement & Teleholding Amsterdam; Seventeen); de opvallende manier waarop het teken in adver-
tenties gebruikt wordt wijst erop dat dit gebruik niet alleen bedoeld is om de leeftijd aan te dui-
den van de bij de 06-lijn betrokken personen; Hof Den Bosch 12 oktober 1992, BIE 1994, 103
(Kortman Intradal/Tranova; Dermoprotector); het merk is niet beschrijvend voor douchegel en
kan door het publiek als merk worden opgevat; HR 5 december 1997, NJ 1998, 524 m.nt. DWFV;
IRDI 1995, p. 61 (Weel/Groeneveld; Route 66/Historic US 66; Pres. Rb. Utrecht 23 februari 1993,
BIE 1997, 86 (Smiths Food Group/Trade Service; Hamka´s/Ham-kaas I); Rb. Utrecht 22 maart 1995,
BIE 1997, 87 m.nt. JHS (Smiths Food Group/Trade Service; Hamka´s/Ham-kaas II); gedaagde kan
niet worden verboden om de smaak van haar zoutjes onder de aandacht van het publiek te bren-
gen; Hof Amsterdam 11 april 2000, BIE 2003, 35; IER 2003, 1 m.nt. RvdW; AMI 2003, 7 m.nt. Mom;
(Vitra Collections & Vitra Internationals/Architects & R. de Haas; Eames); het gebruik van de naam
van de ontwerper C. Eames in advertenties maakt inbreuk op het merk EAMES. Er is geen sprake
van gebruik als teken wanneer dat zuiver beschrijvend is; Hof Den Haag 8 maart 2001, BIE 2002,
75; Mf 2001, 25 m.nt. Overdijk; BMMB 2002-1, p. 34 (Monster Board/VNU; Intermediair); ondanks
inburgering van ‘intermediair’ als merk betekent het woord tussenpersoon en als zodanig is het
gangbaar terwijl niet gebleken is dat gedaagde het op andere wijze en conform het normale taal-
gebruik heeft gebezigd, namelijk alleen in de vorm van een metatag.

15 HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline), maar ook
al eerder in HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB
2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).

16 HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 1 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/Robelco).
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de handel brengt of de diensten die hij verricht. In het Opel/Autec-arrest17 heet het
nog categorisch dat ‘afgezien van het specifieke geval waarin van een merk gebruik
wordt gemaakt door een derde die met betrekking tot de door dat merk aangeduide
waren diensten verricht, (…) artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus [moet] wor-
den uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door
de derde in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten’
hetgeen vervolgens door het Hof ook overtuigend wordt gemotiveerd. Dat leert dat
– behoudens de genoemde uitzondering – ‘gebruik van het teken voor waren of
diensten’ betekent: gebruik voor de eigen waren of diensten, en niet die van de
merkhouder. Echter, in het geval van vergelijkende reclame18, waarin het merk niet
gebruikt wordt om de eigen waren aan te duiden, maar die van de merkhouder, is
volgens het HvJEG toch sprake van gebruik voor waren of diensten. Het gebruik dat
een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of
overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aan-
geboden waren of diensten aan te duiden, komt neer op een gebruik voor de waren
of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van art 5(1 en 2) MRl. Het is niet dui-
delijk hoe het één met het ander in overeenstemming te brengen is, maar maakt wel
duidelijk dat vele verschillende vormen van refererend merkgebruik zullen kwalifi-
ceren als gebruik ‘voor waren of diensten’. 

6.2.3 Voorbeelden in de wet

De wet noemt (in navolging van art. 5(3) MRl) enkele voorbeelden van gebruik van
een teken dat inbreuk kan maken op de rechten van de merkhouder. Hoewel de op-
somming in art. 2.20(2)(a t/m d) BVIE niet limitatief is (deze voorbeelden worden
‘met name’ genoemd), zullen de meeste relevante gebruikshandelingen daar toch
onder vallen. Art. 2.20(2) BVIE verwijst in dit verband naar hetgeen als gebruik van
het teken moet worden verstaan ‘voor toepassing van lid 1’ in het algemeen, maar
de in lid 2 opgenomen voorbeelden zien uiteraard met name op het gebruik van een
teken voor waren en/of diensten, en niet zozeer op ‘ander gebruik’ zoals gedekt door
art. 2.20(1)(d) BVIE. Dat verbaast niet, waar de tekst van art. 2.20(2) BVIE is overge-
nomen van art. 5(3) MRl, dat betrekking heeft op art. 5(1 en 2) MRl, welke artikelen
corresponderen met art. 2.20(1)(a t/m c), en dat niet betrekking heeft op art. 5(5)
MRl, waarop art. 2.20(1)(d) BVIE gebaseerd is.

6.2.4 Aanbrengen

Als eerste voorbeeld noemt art. 2.20(2)(a) BVIE het aanbrengen van het merk op de
waren of op een verpakking. Dit is het meest wezenlijke gebruik van het merk,
omdat daarmee de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming geïdentifi-
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17 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,
404-408 (Adam Opel/Autec).

18 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127
(O2/Hutchison 3G).
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ceerd worden. In de praktijk zal het aanbrengen van het merk nauw samenhangen
met de vervaardiging van de betrokken waren (behalve voorzover de waren zelf niet
gemerkt zijn, en verpakkingen daarvoor separaat geproduceerd worden). Maar ook
als het merk om andere redenen wordt aangebracht op de waren of hun verpakking
zal sprake zijn van gebruik van het merk voor die waren.19

In de praktijk is de vraag opgekomen of hetzelfde geldt voor het aanbrengen van
het merk op waren die bestemd zijn voor export. Die vraag is bevestigend beant -
woord in het Champion-arrest van het Benelux-Gerechtshof.20 Dit arrest zal thans
ook nog, na Europese harmonisatie, gelding hebben21, waar art. 10(2)(b) MRl derge-
lijk gebruik ook kwalificeert als instandhoudend gebruik van het merk (terwijl dat-
zelfde geldt onder art.15(1)(b) GMVo).22 Een en ander is ook vanuit praktisch per-
spectief te verklaren, waar het aanbrengen van het merk op de waren een belangrij-
ke economische activiteit met betrekking tot de gemerkte waren betreft. Aangezien
deze activiteit vaak samenvalt met de productie van de waren, kan dit ook helpen bij
het bestrijden van counterfeit-producten, omdat het niet relevant is of die export
plaatsvindt naar een land binnen of buiten de Europese Gemeen schap23). 

Een vraag die in dit verband dan nog kan opkomen, is naar welk recht de (gestel-
de) merkinbreuk dan beoordeeld moet worden: naar de Benelux-maatstaven (waar
het aanbrengen van het merk plaatsvindt) of naar de maatstaven van het land waar-
heen de export plaatsvindt. Nu het gaat om een (gestelde) inbreuk op het Benelux-
merkrecht binnen het Benelux-territoir, zal dit beoordeeld moeten worden naar de
Benelux-maatstaven. Weliswaar zal dat dan een abstracte beoordeling moeten zijn
(nu het Benelux-publiek niet daadwerkelijk met het teken geconfronteerd wordt),
maar dat is niet wezenlijk anders in andere merkinbreuk zaken, aangezien meestal
geen concrete of voldoende betrouwbare feitelijke gegevens met betrekking tot bij-
voorbeeld verwarringsgevaar, de kans op afbreuk aan onderscheidend vermogen of
voordeel trekken uit de reputatie, voorhanden zijn. Voor wat betreft het ompakken
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19 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93  (Arsenal/Reed), ov. 41; HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007,
28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec), ov. 20; HvJEG
11 september 2007, C-17/06; IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline), ov. 22. Kritisch
daarover: D.J.G. Visser, Schaalmodellenrecht, Spoorbundel (2007), p. 367-376.

20 BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 666 m.nt. DWFV; BIE 1995, 65 m.nt. vNH (Wolf Oil/Century Oils;
Champion).

21 P. Reeskamp, Merkgebruik in het economisch verkeer, enkele kanttekeningen bij Class and Peak,
BMMB 2006-1, p. 8-11, stelt zich echter de vraag of het Champion-arrest nog betekenis toekomt,
nu voor wat betreft invoer de douanerechtelijke status relevant is, als gevolg van het arrest HvJEG
18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29 (Class/SKB). Die vraag
dient bevestigend beantwoord te worden nu het Champion-arrest betrekking heeft op het aan-
brengen van het merk, en niet op het exporteren van gemerkte waren. Vgl.: Rb. Haarlem 12 maart
2002, IER 2002, 28 (Friesland Brands/Uniekaas Dijkman; Frico/Uniekaas, Castillo).

22 En aan instandhoudend gebruik worden over het algemeen zwaardere eisen gesteld dan aan in-
breukmakend gebruik.

23 Twijfels daarover worden geuit door: P. Reeskamp, Merkgebruik in het economisch verkeer, enke-
le kanttekeningen bij Class en Peak, BMMB 2006-1, p. 10-11.
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van waren en het vervolgens (opnieuw) aanbrengen van het merk, zie nr. 7.3.8.6 en
de uitgebreide jurisprudentie die zich daaromtrent heeft ontwikkeld.24

6.2.5 Aanbieden, in de handel brengen, verrichten van diensten

Art. 2.20(b) BVIE verwijst allereerst naar het aanbieden van waren onder het teken.
Dat kan gaan om het mondeling of schriftelijk aanbieden van waren waarbij het
teken gebruikt wordt. Niet vereist is dat degene die de aanbieding doet, de waren
ook daadwerkelijk voorhanden heeft; het is bijvoorbeeld ook voldoende dat het
teken gebruikt wordt bij het peilen of er markt voor het betrokken product bestaat.25

Een aanbieding in de zin van art. 2.20(2)(b) BVIE moet betrekking hebben op een
aanbod dat ertoe strekt, dan wel tot gevolg heeft, dat de waren (onder het als merk
beschermde teken) in de Benelux in het economisch verkeer (zullen) worden ge -
bracht.26 Dit kan ook het door een licentienemer verhandelen van gemerkte waren
betreffen; zie art. 8 Mrl. Die handelingen zijn inbreukmakend als de licentienemer,
in strijd met de licentieovereenkomst de waren verkoopt aan een zgn. discounter, en
dit ernstige schade doet aan de reputatie van de waren of het merk.27 Het vanuit de
Benelux aanbieden van waren onder een teken voor aflevering van die waren buiten
de Benelux, terwijl die waren ook niet in de Benelux in voorraad worden gehouden,
kan geen inbreuk op merkrechten onder het BVIE opleveren. Dat kan desalniettemin
onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld wanneer de (particuliere) koper de betrokken waren
naar de Benelux zal halen, of wanneer de aanbieding of aflevering in het land waar
de zaken geleverd worden aldaar een merkinbreuk oplevert. 

Het eerste in art. 2.20(2)(b) BVIE genoemde voorbeeld betreft het in de handel
brengen van waren onder het teken.28 Dit behelst in de eerste plaats het in het alge-
meen verhandelen van gemerkte waren, inclusief alle daarmee samenhangende
handelingen. Voor het in de handel brengen van waren onder een teken, is het niet
nodig dat het teken op het product zelf is aangebracht, maar kan ook sprake zijn van
een mededeling die bij de verkoop van de (ongemerkte) waar wordt gedaan. Bij -
voorbeeld mogen waren van een merkhouder die van B-kwaliteit zijn, en om die
reden merkloos worden verkocht, niet worden verhandeld met vermelding van het
merk van de merkhouder. Van relevant gebruik is ook sprake wanneer gemerkte
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24 Vgl.: HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, NJ 1997, 129 en 130 m.nt DWFV (Bristol-
Myers Squibb/Paranova); HvJEG 11 juli 1996, C-71/94, C-72/94 en C-73/94, NJ 1997, 130 m.nt
DWFV (Eurim-Pharm/Beiersdorf); HvJEG 11 november 1997, C-349/95, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV;
BIE 1998, 49 m.nt. JHS (Loendersloot/Ballentine); HR 5 april 2002, NJ 2003, 356 m.nt. ChG; IER,
2002, 37 m.nt. HMHS; BIE 2004, 55 (Euromedica/Merck e.a.; Renitec) en het overzicht gegeven in
de opinie van A-G Sharpston d.d. 6 april 2006, C-348/04, B9 1889 (Boehringer Ingelheim/
Swingward & Boehringer Ingelheim/Dowelhurst). 

25 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 13 oktober 1999, BIE 2002, 49 m.nt. JHS (Revaho/van Holstein; Kameleon). 
26 Pres. Rb. Den Haag 9 juni 2000, IER 2000, 43 (Van Vliet/Hyundai II).
27 Vgl.: Conclusie A-G Kokott, HvJEG 3 december 2008, C-59/08, B9 7355 (Copad/Christian Dior

Couture). 
28 Vgl.: Rb. Haarlem 28 april 1998, BIE 1998, 53 (INA Wälzlager Schaeffler/AKN; omgepakte kogella-

gers).
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containers (flessen, dozen, vaten, etc.) of andere verpakkingen worden hervuld en
verkocht.29 Een merk vervult zijn functie immers jegens een ieder, ook anderen dan
de directe afnemer van de hervulde verpakkingen. Het is derhalve niet relevant of de
afnemer van de hervulde verpakkingen ervan op de hoogte is dat deze niet door de
merkhouder gevuld zijn, omdat dit geen informatie is die beschikbaar is voor ande-
ren, zoals bijvoorbeeld de opvolgende koper van de betrokken waren of de gebrui-
ker van die waren.30 Zie nr. 6.4.

Het gebruik ‘voor waren of diensten’ wordt ruim opgevat. Wanneer een teken op
waren wordt aangebracht is dat altijd gebruik voor waren, ongeacht het doel van het
aanbrengen of de wijze waarop het publiek het aangebrachte teken ziet (zie nr.
6.2.4). Daarnaast is ook al van gebruik voor waren of diensten sprake wanneer het
teken zodanig gebruikt wordt dat een verband onstaat tussen het teken (bijv. een
handelsnaam) en de waren die de gebruiker van het teken in de handel brengt, dan
wel de diensten die deze gebruiker verricht.31

Tot slot moet volgens het Hof van Justitie ook gebruik van het merk van een ander
in vergelijkende reclame, opgevat worden als een gebruik ter onderscheiding van de
eigen waren of diensten.32

Voor wat betreft diensten geldt dat daarop of daaraan geen merken kunnen wor-
den aangebracht. Daarom spreekt art. 2.20(2)(b) BVIE ook van het aanbieden of ver-
richten van diensten onder het teken.

Art. 2.20(2)(b) BVIE noemt vervolgens nog het in voorraad hebben van waren, ten
behoeve van het aanbieden, of in de handel brengen daarvan, onder het teken. Deze
aanvulling is opgenomen om een ingreep door de merkhouder te vergemakkelijken,
met name voor wat betreft het als zijn eigendom opvorderen of laten vernietigen
van inbreukmakende roerende zaken (art. 2.22(1) BVIE). Voorwaarde in dit verband
is wel dat de betrokken waren in de Benelux in voorraad worden gehouden en dat
de waren daadwerkelijk van het teken voorzien zijn, omdat er anders geen sprake is
van gebruik van dat teken. Er kan echter ook sprake zijn van onrechtmatig handelen,
als duidelijk is dat de betrokken ongemerkte waren (later) wel van het merk zullen
worden voorzien (wat bijvoorbeeld kan worden afgeleid uit de vormgeving van de
betrokken waren, wanneer deze specifiek is voor de waren van de merkhouder).33
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29 Vgl.: BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 637 m.nt. DWFV; BIE 1994, 45 m.nt. JHS (Shell/Walhout). 
30 Vgl. in die zin ook: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51;

IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed); HvJEG 16 november 2004, C-245/02,
NJ 2006, 569; IER 2005/23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar;
Budweiser).

31 HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline), ov. 23. 
32 Vgl. HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127

(O2/Hutchison 3G). Onduidelijk is  (vooralsnog) hoe dit zich verhoudt met het Opel/Autec-arrest
(HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,
404-408).

33 Vgl. de overtreding van de strafrechtelijke norm van art. 45 Sr. jo art. 337 Sr.; een poging tot het
opzettelijk merkinbreuk plegen, die zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard is straf-
baar. Daarmee kan de betrokken persoon geacht worden te handelen in strijd met een wettelijke
plicht en in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 
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6.2.6 In- en uitvoer

Art. 2.20(2)(c) BVIE noemt het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken.
Gezien het belang van deze bepaling wordt daarop hierna separaat ingegaan in nr.
6.2.7. 

6.2.7 Doorvoer, invoer en uitvoer ten behoeve van doorvoer

Art. 2.20(2)(c) BVIE bepaalt dat op zichzelf het invoeren of uitvoeren van waren
onder het teken, relevant gebruik van dat teken oplevert. De vraag is of hierbij moet
worden aangesloten bij het daadwerkelijk, fysiek invoeren en uitvoeren, dan wel of
er gekeken moet worden naar de douane-rechtelijke status van de betrokken waren.
Een en ander is van belang voor de Benelux, waar zowel Antwerpen als Rotterdam
belangrijke invoer- en doorvoerhavens zijn voor het Europese  achterland (maar ook
andere landen). In verband daarmee is het ook van belang te bezien hoe doorvoer-
handelingen gekwalificeerd moeten worden. 

Bij doorvoer (ook wel transito genoemd) spelen met name twee constructies een belangrijke rol. Het
zogenaamde ‘externe douanevervoer’ heeft betrekking op het vanuit een niet-EU-land doorvoeren van
waren naar een ander niet-EU-land, via één of meer landen van de Europese Unie. Onder de regeling
van het externe douanevervoer kan dat gebeuren zonder dat heffingen of belastingen verschuldigd
worden, of dat de waren aan andere handelspolitieke maatregelen worden onderworpen. Voorts be-
staat de mogelijkheid dat zaken in douane-entrepot worden gesteld, hetgeen betekent dat deze waren
nog niet worden ingeklaard, maar in afwachting van hun uiteindelijke bestemming worden opgesla-
gen. Wanneer die uiteindelijke bestemming (na de fysieke invoer) bekend wordt, worden alle rele-
vante douanemaatregelen getroffen en de relevante administratieve handelingen verricht. 

6.2.7.1 Rol van de Anti-Piraterij Verordening

Voor beantwoording van de vraag hoe om te gaan met zaken die fysiek zijn inge -
voerd, maar vallen onder de regeling extern douanevervoer of douane-entrepot, is
het allereerst van belang te beoordelen of de betrokken zaken vallen onder de Anti-
Piraterij Verordening of niet.34 Voor die zaken die onder deze Verordening vallen,
geldt dat tegen doorvoer kan worden opgetreden, in ieder geval door de douane-au-
toriteiten van het land waar de zaken worden aangetroffen, in verband met de wet-
telijke fictie dat het land waar deze goederen worden aangetroffen, geldt als het land
van vervaardiging daarvan.35 Dit volgt thans uit de achtste overweging bij en art. 10
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34 Vo 1383/2003 van de Raad van 22 juli inzake het optreden van de douane-autoriteiten ten aan-
zien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele ei-
gendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat
zij inbreuk maken op dergelijke rechten, PbEG 2 augustus 2003, L 196/7.

35 Ook wanneer in het land van bestemming geen inbreuk op de merkrechten gemaakt zou worden:
vgl. in deze zin: HR 19 maart 2004, IER 2004/50 (Philips/Postech), waar het ging om Vo 3295/94,
en Rb. Den Haag 13 juli 2005, rolnr. 02-2947, n.n.g. (Philips/Princo c.s.), waar eenzelfde conclusie
wordt verbonden aan de (latere) Vo 1383/2003 (die Vo 3295/94 verving). Anders: G. van der Wal
en F. van Schaik, Zet het arrest Montex/Diesel de deur open voor ongebreidelde transitohandel van
nagemaakte merkgoederen? Of toch niet…, B9 3000. Zie ook: O. Schmutzer, ‘Montex: is transito-
handel ongrijpbaar geworden?’, IER 2007, 76, p. 291-292.
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van de Anti-Piraterij Verordening.36 Het Hof van Justitie heeft aangegeven dat wan-
neer het gaat om extern douanevervoer van niet-communautaire namaak goe deren,
de Anti-Piraterij Veror de ning van toepassing is in verband met het risico dat deze
langs illegale weg (toch) in het verkeer worden gebracht.37 Op die manier kan door-
voer immers de interne markt beïnvloeden. Daarentegen geldt dat de merkhouder
niet tegen doorvoer van, van zijn merk voor ziene waren, geplaatst onder de regeling
extern douaneverkeer, kan optreden  uit hoofde van art. 2.20(1) en 2.20(2) BVIE (art.
5(1) en 5(3) MRl of art. 9(1) en 9(2) GMVo) wanneer er geen handeling van een
derde verricht wordt die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de staat van door-
voer (binnen de EER) in de handel zullen worden gebracht.38

Het terzake door het Hof van Justitie gewezen arrest Montex/Diesel laat op een
aantal punten onduidelijkheid bestaan.39 Zou het oordeel anders uitgevallen zijn
wanneer de prejudiciële vragen niet betrekking zouden hebben op art. 5(1 en 3)
MRl, maar op toepassing van de Anti-Piraterij Verordening?40, 41 Gezien het belang
dat gehecht wordt aan het bestrijden van illegale activiteiten bestaande in merkpi-
raterij42 lijkt het antwoord op deze vraag bevestigend te moeten luiden.43 Ook roept
deze uitspraak vragen op als: geeft de hiervoor genoemde regel met betrekking tot
de wettelijke fictie alleen een regel van toepasselijk recht? Zou het Hof anders be-
slist hebben als het hier zou gaan om waren die nergens in de Gemeenschap recht-
matig in het verkeer zouden kunnen worden gebracht?44 en komen de douane-
autoritei ten onder de Anti-Piraterij-Verordening ruimere bevoegdheden toe dan de
merkhouder?45 Antwoord op die vragen zal, gezien de in richting wisselende juris-
prudentie van het Hof van Justitie, uiteindelijk door dat Hof gegeven moet worden.
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36 Voorheen bleek dit duidelijker uit art. 6(2)(b) van Vo 3295/94 van de Raad van 22 december 1994,
zoals aangepast bij Vo 241/99 van de Raad van 25 januari 1999 tot vaststelling van maatregelen
om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schor-
singsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, te verbieden.

37 HvJEG 6 april 2000, C-383/98, BMMB 2006-1, p. 12-14 (Ralph Lauren/Dwidua; Polo).
38 HvJEG 9 november 2006, C-281/05, NJ 2008, 601 m.nt. JHS; IER 2007, 30 (Montex/Diesel), dat ge-

wezen lijkt in het verlengde van: HvJEG 26 september 2000, C-23/99, NJ 2001, 152; BIE 2001, 15;
BMMB 2001-2, p. 74 (Commissie/Frankrijk). 

39 Zie daarover: J.K. van Hezewijk, Montex and Rolex – Irreconcilable Differences? A Call for a Better
Definition of Counterfeit Goods, ICC 2008, p. 775-795.

40 Vgl.: F. Eijsvogels, Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel SpA, B9 2968.
41 In de zaak Montex/Diesel was de bestemming een Lid-Staat (Ierland) waar de merkhouder geen

merkrechten hield.
42 Vgl. bijv. ov. 2 en 4 bij Vo 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de dou-

aneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op be-
paalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waar-
van is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.

43 En deze vraag wordt ook bevestigend beantwoord door de Rechtbank Den Haag. Vgl. Rb. Den Haag
13 juli 2005, rolnr. 02-2947, n.n.g. (Philips/Princo c.s.) en Rb. Den Haag 18 juli 2008, IER 2008, 83
m.nt. G. Kuipers (S.I.C./SISVEL).

44 O. Schmutzer, ‘Montex: is transitohandel ongrijpbaar geworden?’, IER 2007, 76, p. 292.
45 Welke stellingen verdedigd worden door: G. van der Wal, F. van Schaik, Zet het arrest Montex/

Diesel de deur open voor ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merkgoederen? Of toch
niet…, B9 3000.
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6.2.7.2 Parallelimport

Voor zover het originele merkproducten betreft, en de rechten van de merkhouder
nog niet zijn uitgeput (zie nr. 7.3 e.v.), ligt de zaak voor de merkhouder niet gunstig.
Aanvankelijk werd nog wel aansluiting gezocht bij art. 337(1)(d) WvSr46, zodat ook
op basis van de Benelux-merkenwetgeving opgetreden kon worden tegen daad -
werke lijke invoer, doorvoer of uitvoer van gemerkte waren, ongeacht de douane-
rechtelijke status daarvan.47

In het arrest Class/SKB koos het Europese Hof van Justitie echter een andere be-
nadering voor van de merkhouder afkomstige waren, waarvoor de merkhouder nog
niet zijn recht verloor om deze als eerste in de Gemeenschap in het verkeer te bren-
gen.48 Het fysiek in de Gemeenschap binnenbrengen van gemerkte waren is thans
onvoldoende om op basis van het BVIE op te treden.49 Goederen die zijn onderwor-
pen aan de regeling extern douanevervoer of die in douane-entrepot zijn, staan, tot-
dat zij een andere douane-status krijgen, steeds onder douanetoezicht en kunnen
daar niet zo maar aan onttrokken worden, is de gedachte. Het Hof zoekt vervolgens
aansluiting bij de bedoeling van de uitputtingsregel, die het de merkhouder moet
toestaan de eerste verhandeling van zijn producten in de Gemeenschap te controle-
ren. Wanneer de betrokken waren weliswaar fysiek zijn ingevoerd, maar nog vallen
onder regeling van extern douanevervoer of een douaneregeling voor wederuitvoer,
dan zijn ze niet in het verkeer gebracht. Dergelijke waren kunnen te koop worden
aangeboden met bestemming een derde land. Wanneer dat land buiten de
Gemeenschap ligt, wordt het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling
in de Gemeenschap te controleren niet aangetast. Als het te koop aanbieden of ver-
kopen echter tot gevolg heeft dat de producten wel in de Gemeenschap in het ver-
keer worden gebracht, is er sprake van inbreuk.50

Het gevaar dat de betreffende goederen in de Europese Gemeenschap verhandeld
zullen gaan worden, kan volgens het Hof van Justitie niet worden afgeleid uit het en-
kele feit dat de eigenaar van de goederen, dan wel degene aan wie deze te koop wor-
den aangeboden, of die deze koopt, zich gewoonlijk bezighoudt met parallelhandel.
Dat gevaar zal uit andere omstandigheden moeten worden afgeleid. De bewijslast ligt
bij de merkhouder. Een en ander verzwaart de (bewijs)positie van de merkhouder
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46 Dat bepaalt dat ook strafbaar is hij die opzettelijk waren waarop, of op de verpakking waarvan een
merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst, in-
voert, doorvoert of uitvoert.

47 Vgl.: Pres. Rb. Rotterdam 7 januari 2000, BIE 2000, 106; IER 2000,33; BMMB 2000-1, p. 23 (Adidas/
Hapag-Lloyd); Hof Leeuwarden 23 februari 2000, kenbaar uit HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464
(Kamstra e.a./Jack Daniel’s Properties). Het is de vraag of art. 337(1)(d) Sr wel toepassing kan vin-
den bij parallelimport, waar de delictsomschrijving eist dat het merk is ‘nagebootst’.

48 HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29 (Class/SKB). 
49 Maar dus niet noodzakelijkerwijs onvoldoende om douanemaatregelen te (laten) treffen onder de

Anti-Piraterij Verordening 1383/2003.
50 Uiteraard net als in het geval dat de betrokken waren niet alleen fysiek, maar ook douane-tech-

nisch in de Gemeenschap worden ingevoerd.
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aanzienlijk.51 Intussen kan de dreiging dat de goederen in de Gemeen schap in het
verkeer worden gebracht uit vele verschillende omstandigheden (eventueel in com-
binatie met de omstandigheid dat verkoper of koper parallelhandelaar is) volgen. 

6.2.7.3 Uitvoer

Met betrekking tot uitvoer kan worden opgemerkt dat de uitvoerhandeling zelf een
inbreukmakend gebruik kan opleveren van de merken die zijn aangebracht op de
betrokken waren (art. 2.20(2)(c) BVIE en art. 9(2)(c) GMVo). Dat is anders voor zover
de uitvoer betrekking heeft op waren die geen piraterij-goederen zijn, maar afkom-
stig zijn van de merkhouder zelf, en deze waren vallen onder de regeling extern dou-
anevervoer of in douane-entrepot staan. In een dergelijk geval is eveneens (pas)
sprake van merkinbreuk52, wanneer de export tot gevolg heeft dat de producten in
de Gemeenschap in de handel worden gebracht. Of een dergelijke dreiging bestaat
moet wederom blijken uit de omstandigheden van het geval, waarbij het feit dat de
verkoper of koper bekend staat als parallel-handelaar, op zich nog niet tot het aan-
nemen van een dergelijke dreiging aanleiding mag geven.

Het voorgaande gaat, voor wat betreft de inbreukvraag onder het BVIE53, ook op
in gevallen waarin sprake is van (zuivere) doorvoer van gemerkte waren, naar een
bestemming waar het in het verkeer brengen van die waren geen inbreuk op de
rechten van de merkhouder oplevert.54 Is wel sprake van inbreuk in het land van be-
stemming, dan kan die uitvoer een onrechtmatig handelen opleveren.55

6.2.8 Gebruik in stukken en reclame

Art. 2.20(2)(d) BVIE noemt het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk ge-
bruik en in de reclame. Dit omvat alle aanprijzingen van algemene aard waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van het teken, of dat nu is op een meer zakelijke manier (bij-
voorbeeld op offertes, op briefpapier, op visitekaartjes, facturen etc.) of op een meer
wervende manier (in advertenties of commercials). Dat dekt ook gebruik van eens
anders merk in vergelijkende reclame.56 Het is voor dergelijk gebruik niet nodig dat
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51 Zie voor wat betreft de praktische bewijsproblemen waar een merkhouder tegenaan kan lopen
alsmede kritiek op het arrest: G. Vos, De ficties in het extern douanevervoer, BMMB 2006-1, p. 2-
7; P. Reeskamp, Merkgebruik in het economisch verkeer, enkele kanttekeningen bij Class en bij
Peak, BMMB 2006-1, p. 8-11. 

52 Uiteraard onder de voorwaarde dat het gaat om goederen waarvoor de merkhouder nog niet het
recht verloor om deze als eerste in de Gemeenschap in het verkeer te brengen.

53 Het Hof van Justitie oordeelde in de hierna aangehaalde zaak slechts over de inbreukcriteria onder
de Merkenrichtlijn, niet over eventuele acties onder de Anti-Piraterijverordening 1383/2003, waar
in die zaak geen beroep op was gedaan. Anders: G. van der Wal, F. van Schaik, Zet het arrest
Montex/Diesel de deur open voor ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merkgoederen?
Of toch niet…, B9 3000. 

54 Vgl.: HvJEG 9 november 2006, C-281/05, NJ 2008, 601 m.nt. JHS; IER 2007, 30 (Montex/Diesel).
55 Vgl.: GvEA NA 10 april 2006, AR 736 van 2004, (Adidas/Barki) n.n.g.
56 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127

(O2/Hutchison 3G).
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degene die het merk in stukken en/of reclame gebruikt zelf de eigenaar en/of ver-
kopen van de betrokken waren of diensten is, noch dat hij anderszins belangheb-
bende is.57

6.2.9 Geen gebruik

Met betrekking tot merken en tekens kunnen ook allerlei handelingen worden ver-
richt die geen gebruik van een teken opleveren. In de eerste plaats is geen sprake van
gebruik van het merk, wanneer dat van producten wordt verwijderd.58 Dit geldt ook
bij het blijvend onzichtbaar maken van het merk.59 Daarbij geldt dan wel het vereis-
te dat die merken daadwerkelijk blijvend onzichtbaar zijn.60 Ook wordt aangenomen
dat de bloot vervoerder van gemerkte waren, geen gebruik maakt van de merken,
aangezien hij niet de eigenaar is van de waren, het merk niet gebruikt op zijn ver-
voermiddelen, maar slechts in ontvangst neemt, vervoert en aflevert.61 Hij maakt
geen gebruik van het merk, omdat hij zich niet bedient van het merk ter bevorde -
ring van de afzet van zijn eigen handelswaren of vervoersdiensten, dan wel ter aan-
duiding van de eigen onderneming. De vervoerder loopt natuurlijk niet vrij wanneer
hij kenbaar maakt dat hij gemerkte waren vervoert (bijvoorbeeld door dit op zijn
vrachtwagens te vermelden). Hoewel de jurisprudentie terzake van vóór de
Europese harmonisatie stamt, is er geen reden om aan te nemen dat hierover thans
anders gedacht moet worden. Tot slot is ook het gebruik van een merk dat strikt in-
tern binnen een onderneming plaatsvindt, geen gebruik van een teken dat op basis
van het BVIE kan worden aangevat.62

6.2.10 Normaal gebruik en inbreukmakend gebruik

Het gebruik dat krachtens art. 2.26(2 en 3) BVIE het recht op een merk voor verval-
lenverklaring behoedt, en dus een rechtshandhavend karakter draagt, dient onder-
scheiden te worden van inbreukmakend gebruik van het teken. Beide vormen van
gebruik dekken elkaar niet; het begrip inbreukmakend gebruik is in ieder geval rui-
mer. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik dat te gering is om als normaal gebruik te kwa-
lificeren, inbreukmakend gebruik opleveren, en vereist normaal gebruik dat het
merk gebruikt wordt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven,
terwijl ook ander gebruik (in de zin van: gebruik anders dan ter onderscheiding van
waren of diensten) inbreukmakend gebruik kan zijn.
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57 HvJEG 19 februari 2009, C-62/08, B9 7691 (UDV/Brandtraders).
58 Dit volgt impliciet uit: BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993,

9; AAe 1994, p. 36 m.nt. HCJ (AP/Valeo). 
59 Vgl.: Hof van Beroep Brussel 27 februari 2001, IRDI 2001, p. 335 (Across). Anders: Gielen-Wichers

Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 1020.
60 Vgl.: Rb. van Koophandel Brussel 22 januari 2003, IRDI 2003, p. 164 (Across).
61 Vgl.: BenGH 29 juni 1982, NJ 1982, 624 m.nt. LWH; BIE 1982, 74 (Jacobs/Niemeyer; Jacobs koffie).
62 Vgl.: Rb. Den Haag 24 september 2003, BIE 2005, 19 (Plumtree Software/Linssen).
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6.3 Bescherming die zich uitstrekt over vertalingen in andere 
Benelux-talen

Art. 2.20(4) BVIE biedt – voor alle inbreukgevallen – een uitbreiding van de be-
schermingsomvang, door aan te geven dat het uitsluitend recht op een merk luiden-
de in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, zich van rechtswege
uitstrekt tot zijn vertaling in een andere dezer talen. Deze bepaling levert, in ver-
band met het feit dat de beschermingsomvang die aan merken kan worden toege-
kend op Europees niveau geharmoniseerd is63, een schending op van het bepaalde in
de Merkenrichtlijn (die een dergelijke beschermingsregeling niet kent), behoudens
voorzover dit artikel thans zo geïnterpreteerd kan en moet worden dat het de rech-
ter verplicht om bij een letterlijke vertaling in een andere Benelux-taal, uit te gaan
van een begripsmatige overeenstemmimg, maar de rechter de vrijheid laat om te
oordelen over auditieve en visuele overeenstemming, alsmede de vrijheid om, met
inachtneming van de begripsmatige, auditieve en/of visuele overeenstemming en de
soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten, te beoordelen of er de facto
sprake is van verwarringsgevaar. Zie nrs. 3.1.3 e.v. 

6.4 Gebruik van een gelijk teken voor dezelfde waren of diensten 

6.4.1 Absolute bescherming

De bescherming die wordt geboden door art. 2.20(1)(a) BVIE (gebaseerd op art.
5(1)(a) MRl) is een bescherming van absolute aard.64 Voor toepassing van deze be-
paling is het niet nodig vast te stellen dat er sprake is van (gevaar voor) verwarring
bij het in aanmerking komende publiek, maar bestaat die verwarring in feite bij
wege van wettelijke fictie. Waar de bewoordingen van art. 16(1) tweede zin TRIPs-
Verdrag65 suggereren dat er tegenbewijs mogelijk zou kunnen zijn (inhoudende dat
er geen verwarring dreigt) bestaat een dergelijke mogelijkheid van tegenbewijs niet
onder het BVIE.66

De absolute bescherming van art. 2.20(1)(a) BVIE heeft als achtergrond dat de
herkomstgarantie, dat een wezenlijke functie van het merk vormt, slechts kan wor-
den gewaarborgd indien de merkhouder wordt beschermd tegen concurrenten die
van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken, door
waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien.67 Deze bescherming
van het exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden
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63 En waarbij, blijkens ov. 9 van de Merkenrichtlijn, doel van de Richtlijn is om het ‘fundamenteel be-
lang’ te dienen dat in alle Lid-Staten dezelfde wettelijke bescherming wordt geboden. 

64 Ov. 10 van de Merkenrichtlijn. Deze ratio ligt ook ten grondslag aan art. 2.20(1)(b) BVIE.
65 ‘In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het

vermoeden van verwarring verondersteld’. 
66 Hetgeen mogelijk is waar het TRIPs-Verdrag de toegetreden partijen toestaat om een ruimere be-

scherming te bieden.
67 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10

m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 51.
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zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te ver-
zekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen.68 Daaruit leidt het
Europese Hof van Justitie ook af dat de uitoefening van het recht moet worden be-
perkt tot die gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet
of kan doen aan een functie van het merk. Dit hoeft niet de herkomstfunctie te zijn
(die beschermd wordt onder art. 2.20(1)(b) BVIE, art. 9(1)(b) GMVo), maar kan een
andere functie zijn zoals de communicatiefunctie, reclamefunctie, kwaliteitsgaran-
tiefunctie of investeringsfunctie.69 Zie ook nr. 7.7.

6.4.2 Dezelfde waren of diensten

Het artikel vindt toepassing als het aangevallen teken wordt gebruikt voor dezelfde
waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Dat de wetsbepaling
spreekt over ‘dezelfde’ waren of diensten en niet over ‘gelijke’ waren of diensten
moet zo worden begrepen dat met betrekking tot de waren of diensten niet de eis
wordt gesteld dat deze identiek zijn aan die van de merkhouder, maar slechts dat
deze behoren tot de groep(en) waren en/of diensten waarvoor het merk is inge-
schreven. Anderzijds is het niet voldoende dat sprake is van waren of diensten die
soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. 

Of sprake is van dezelfde waren of diensten is meestal eenvoudig vast te stellen;
de wijze waarop het teken wordt gebruikt wordt vergeleken met de waren en dien-
sten waarvoor het merk is ingeschreven. Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke
overlap met de ingeschreven waren of diensten, kan het artikel toepassing vinden
voor die waren of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt en die tevens voor-
komen in de merkinschrijving. Voorzover het gaat om andere waren of diensten, die
niet in de merkinschrijving voorkomen, maar gerelateerd zijn aan de waren of dien-
sten die wel in de merkinschrijving zijn opgenomen, zal in veel gevallen een verbod
kunnen worden uitgesproken op basis van het bepaalde in art. 2.20(1)(b) BVIE; zie
nr. 6.7 e.v. Van dezelfde waren of diensten zal, vanuit het oogpunt van hanteerbaar-
heid en logica, ook sprake zijn wanneer het teken wordt gebruikt voor waren of
diensten die vallen binnen een ruimere term, waarvoor het merk is ingeschreven,
mits niet zo ruim dat daarbinnen eenvoudig algemeen gebruikelijke en algemene
subcategorieën zijn te onderscheiden. 

Wanneer het teken bijvoorbeeld wordt gebruikt voor pinda’s, en het merk is ingeschreven voor noten
in het algemeen (en misschien alleen maar gebruikt voor amandelen), dan is toch sprake van dezelf-
de waren, omdat ‘amandelen’ een te specifieke warenomschrijving is die niet kwalificeert als algeme-
ne subcategorie, laat staan als algemeen gebruikelijke subcategorie (waarvoor het merkrecht ook door
gebruik in stand is gebleven; zie nr. 9.3.14).70
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68 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 51.

69 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.)
70 In die zin ook: J.H. Spoor in zijn noot onder het Arthur et Félicie-arrest, NJ 2004, 208; Vzr. Rb.

Utrecht 8 juli 2004, IER 2004, 89 (C&A & Aldemar/Kruidvat; BabyClub). 
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6.4.3 Identiek teken

Art. 2.20(1)(a) BVIE vereist voorts dat sprake is van een teken dat identiek is aan het
merk zoals ingeschreven. Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wij-
ziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn
geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de
aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.71

Hierbij dient bedacht te worden dat de gemiddelde consument weliswaar ‘oplet-
tend en omzichtig’ is (zie nr. 6.7.5.5), maar vaak moet afgaan op het onvolmaakte
beeld van het merk dat bij hem is achtergebleven.72

In de zaak die door het Hof van Justitie is beslist kon de houder van het merk AR-
THUR niet het gebruik van het teken ARTHUR ET FÉLICIE, voor dezelfde waren als
waarvoor zijn merk was inge schre ven, aanvallen op basis van de Franse implemen-
tatie van art. 5(1)(a) MRl nu de verschillen tussen het merk en het teken niet snel
aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Voor de Benelux
betekende dit een bevestiging van de bestaande praktijk in de jurisprudentie, maar
in Frankrijk (waarvandaan de prejudiciële verwijzing kwam) werd voorheen de leer
aangehangen dat ook bij identiteit van slechts één element sprake zou kunnen zijn
van een nabootsing die op basis van het hier besproken wetsartikel aangevallen zou
kunnen worden.73

Voor wat betreft de vraag wat dan onbeduidende verschillen zijn die aan de aan-
dacht kunnen ontsnappen, moet uitgegaan worden van het terzake relevante pu -
bliek. Dat is niet dat gedeelte van het publiek dat dyslectisch is.74 Daarom kan ook
niet van identiteit gesproken worden wanneer het gebruikte teken andere letters
bevat dan het woordmerk van de eiser.75 Wanneer letters in (niet al te lange) woord-
merken verschillen, is dat gewoonlijk niet zo ondergeschikt dat die verschillen in het
algemeen aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Om dezelfde
reden zal ook niet voldoende zijn dat merk en teken slechts identiek zijn in één van
de overeenstemmings vormen (auditief, visueel of begripsmatig). Wanneer er alleen
sprake is van auditieve overeenstemming of alleen sprake van begripsmatige over -
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71 HvJEG 20 maart 2003, C-291/00, NJ 2004, 208 m.nt. JHS; IER 2003, 47 m.nt. HMHS; BMMB 2003-
4, p. 217 (LTJ Diffusion/Sadas: Arthur et Félicie); zie voorts een artikel van P.A.C.E. van der Kooij in-
zake het Arthur et Félicie-arrest, De minimis curat praetor, BIE 2004, p. 136-139.

72 HvJEG 20 maart 2003, C-291/00, NJ 2004, 208 m.nt. JHS; IER 2003, 47 m.nt. HMHS; BMMB 2003-
4, p. 217 (LTJ Diffusion/Sadas: Arthur et Félicie); HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt.
DWFV; IER 1999, 48; BMMB 1999-4, p. 197 (Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s). Vgl. ook: Vzr. Rb. Den
Haag 3 oktober 2003, IER 2004/24; BMMB 2004-2, p. 118 (Sunset Holidays e.a./Sunny Cars;
Holiday Cars/ www.holidaycar.nl); Hof Den Haag 5 juni 2003, BIE 2004, 51; IER 2003, 72; BMMB
2004-1, p. 43 (NautaDutilh/Lensen Advocaten; Nauta-stip).

73 Dat het arrest van het Hof van Justitie aldaar nog steeds moeilijk te verteren is blijkt uit: A.R.
Bertrand, Arthur et Félicie – still a confused couple, in: Festschrift für Jochen Pagenberg, red. D.
Beier, L. Brüning-Petit, C. Heath, Keulen 2006, p. 115-118.

74 Anders: J.H. Spoor in zijn noot onder het Arthur et Félicie-arrest, NJ 2004, 208.
75 Anders: J.H. Spoor in zijn noot onder het Arthur et Félicie-arrest in de NJ 2004, 208; hij noemt als

voorbeelden Viagra en Vigora, alsmede Atrovent en Atrovit, welke gevallen naar de mening van
schrijver dezes nu juist uitsluitend kunnen leiden tot toepassing van art. 2.20(1)(b) BVIE. 
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eenstemming, is dat niet voldoende om te concluderen dat teken en merk identiek
zijn; daarvoor moet worden gekeken naar het teken zoals dat (in alle verschillende
vormen) gebruikt wordt, in relatie tot het merk zoals dat is ingeschreven.76 In het
geval dat het inbreukmakende teken uitsluitend verbaal gebruikt wordt (bijvoor-
beeld bij telefonische verkoop), en dus nergens in geschreven vorm, kan ook niet ge-
zegd worden dat het teken een andere spelling heeft en daarom visueel niet over-
eenstemt, eenvoudig omdat het teken in die gevallen geen spelling heeft. 

Wanneer een gebruikt teken is samengesteld uit verschillende, te scheiden ele-
menten, kan het onder omstandigheden mogelijk zijn dat een beroep wordt gedaan
op art. 2.20(1)(a) BVIE, namelijk voor zover het in aanmerking komende publiek het
gedeelte van het gebruikte teken dat overeenstemt met het merk, in die zin separaat
ziet, dat het een zelfstandig onderscheidende plaats heeft.77

Een vraag die nog kan opkomen is hoe deze regeling moet worden toegepast op
merken die identiek zijn aan het teken, wanneer het merk vertaald zou worden in
één van de andere Benelux-talen. Art. 2.20(4) BVIE bepaalt immers dat het uitslui-
tend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het
Benelux-gebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in de andere talen.
Door de nog maar zeer beperkt mogelijke toepassing van dit artikellid (zie nr. 3.1.3.2
e.v.) is art. 2.20(1)(a) BVIE in dergelijke gevallen echter niet relevant, aangezien het
merk gesteld in één van de Benelux-talen niet resulteert in een serie merkrechten in
vertalingen daarvan in alle Benelux-talen; het blijft een merk dat slechts luidt in de
taal van het depot (ook al strekt de bescherming zich wellicht verder uit). Art. 2.20(4)
BVIE heeft op zijn best tot gevolg dat (bij wege van wettelijke fictie) sprake is van een
begripsmatige overeenstemming.78

6.4.4 Toepassingsbereik

Art. 2.20(1)(a) BVIE heeft een zeer ruime toepassing. Ten eerste dekt dit artikel
natuur lijk de recht-toe recht-aan namaakproducten, ook wel aangeduid als coun-
terfeit of piraterijgoederen. Het is voor toepassing van dit artikellid (echter) niet
nodig dat de betrokken productvormgeving dezelfde of soortgelijk is. Ook is geen
voorwaarde dat, wanneer de eiser zich beroept op een woordmerk, het merk door
de gedaagde op dezelfde manier is vormgegeven als waarop de eiser het in de prak-
tijk gebruikt. Voorts is het mogelijk een beroep op dit artikel te doen wanneer de
merkhouder het betrokken merk in het geheel nog niet gebruikt heeft, namelijk ge-
durende de eerste vijf jaar na inschrijving van het merk.79 Het is niet nodig dat er
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76 Vgl.: HvJEG 23 maart 2006, C-206/04, GRUR Int. 2006-6, p. 504-507; B9 1820 (Mühlens/BHIM;
Zihr/ Sir). Anders: J.H. Spoor in zijn noot onder het arrest in het Arthur et Félicie-arrest, NJ 2004,
208. 

77 Vgl.: HvJEG 6 oktober 2005, C-120/04, IER 2006, 21 (Medion/Thomson & Austria; Thomson Life).
Zie ook: Pres. Rb. Den Haag 18 februari 2000, BIE 2000, 97; BMMB 2000-3, p. 104-105 (Telegraaf/
Bakker Dijk; Speurder(s).nl); Vzr. Rb. Utrecht 8 juli 2004, IER 2004, 89 (C&A & Aldemar/Kruidvat;
BabyClub). 

78 Anders: J.H. Spoor in zijn noot onder het Arthur et Félicie-arrest, NJ 2004, 208.
79 Vgl.: HR 28 september 2001, NJ 2002, 104 m.nt. DWFV; BIE 2002, 87; BMMB 2001-4, p. 166

(Rowa/Hooters; Hooters).
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sprake is van een opzettelijke nabootsing van het merk.80 Er kan ook inbreuk onder
dit artikellid zijn als de betrokken gebruiker van het teken, het van dat teken voor -
ziene product niet zelf vervaardigt, noch zelf een met het merk overeenstemmend
teken aanbrengt (of laat aanbrengen). Het kan bijvoorbeeld gaan om de verdere ver-
handeling van producten van derden, maar ook om een originele, van een merk-
houder afkomstige verpakking, opnieuw gevuld door een ander dan de merkhou der. 

6.4.5 Gebruik in reclame

Onder het bewuste artikellid kunnen ook allerlei handelingen, die met gebruikma -
king van het teken in het economisch verkeer plaatsvinden, aangevallen worden.
Dat betreft bijvoorbeeld ook situaties waarin de gedaagde uitsluitend (vergelijken-
de) reclame maakt met gebruikmaking van het teken, waren onder het teken aan-
biedt of in de handel brengt, of voor één van deze doeleinden in voorraad houdt. Ook
een enkele invoer- of uitvoerhandeling van waren voorzien van het teken, kan ge-
bruik opleveren. Zie nr. 6.2. Op het artikellid kan geen beroep  worden gedaan wan-
neer de merkrechten op de betrokken waren (door het door de houder of met diens
toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in
het verkeer brengen van die waren onder het merk) uitgeput zijn. Zie nr. 6.2.6.

6.4.6 Refererend merkgebruik

Art. 2.20(1)(a) BVIE is in de jurisprudentie van het Hof van Justitie81 breder toe gepast
dan alleen bij het gebruik voor counterfeit of piraterijgoederen. Onder deze leer is
ook het refererend gebruik van het merk bij aanbieding of aanprijzing van de eigen
waren of diensten te kwalificeren als gebruik in de zin van art. 5(1)(a) MRl.82

In het Opel/Autec-arrest83 wordt de suggestie gewekt dat art. 5(1)(a) MRl voor
wat betreft refererend merkgebruik alleen toepassing zou kunnen vinden wanneer
het gaat om diensten die betrekking hebben op gemerkte waren84, maar het
O2/Hutchison-arrest leert dat deze beperking toch niet zo strikt is.85 Ook gebruik
van eens anders merk in vergelijke reclame wordt gezien als gebruik ter onder-
scheiding van de eigen waren en/of diensten, die in dergelijke gevallen vaak dezelf-
de zullen zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven. 

De gedachte daarachter is dat, omdat het teken daadwerkelijk de (originele)
waren voorzien van het merk bedoelt aan te duiden, terwijl dit geschiedt als deel
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80 Vgl.: Hof Den Haag 29 maart 2001, BIE 2003, 86; BMMB 2004-1, p. 43 (Vögele/AMG; Citylife). 
81 In het bijzonder: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR;

BMMB 1999-3, p. 159 (BMW/Deenik).
82 Waarop art. 2.20 (1)(a) BVIE gebaseerd is. 
83 Waarin het ging om het op een miniatuur autootje van een Opel-model aanbrengen van het Opel-

logo.
84 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,

404-408 (Adam Opel/Autec), ov. 28.
85 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127

(O2/Hutchison 3G).
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van de aanprijzing van eigen waren of diensten, het teken ‘dus’ wel degelijk gebruikt
wordt ter identificatie of onderscheiding van de waren waarvoor de merkhouder
zijn merk (gewoonlijk) heeft ingeschreven. 

Deze benadering heeft vergaande consequenties. Volgens het wettelijk systeem
betekent dit dat het refererend gebruik van een merk bij (aan)duiding van de eigen
waren of diensten, in beginsel altijd inbreuk op de rechten van de merkhouder ople-
vert (ongeacht de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar of dat getoetst wordt
of er sprake is van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan
de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk). Degene die het merk
op deze wijze gebruikt, zal zich daarom moeten kunnen beroepen op een van de be-
perkingen op het merkrecht zoals geformuleerd in de artt. 6 en 7 MRl (zie nrs. 7.1 e.v.
en 7.3 e.v.)86, of op een door het Hof van Justitie gecreëerde buitenwettelijke beper-
king.87 Zo kan bij bepaalde vormen van puur beschrijvend gebruik van het merk van
een ander, sprake zijn van een gebruik waartegen de merkhouder zich op grond van
art. 2.20(1)(a) BVIE niet kan verzetten.88 Zie voor wat betreft de door het HvJEG ge-
creëerde buitenwettelijke beperking nr. 7.7. 

Er zij op gewezen dat het voorgaande een breuk betekent met de Benelux-tradi-
tie. Het gebruik van het merk van een ander als referentie, werd steevast gekwalifi-
ceerd als ‘ander gebruik’ in de zin van art. 13A(1)(d) BMW (oud), thans art.
2.20(1)(d) BVIE.89 Voor zover het ging om het gebruik van een merk om aan te dui-
den dat de aangeboden diensten betrekking hebben op gemerkte waren (bijvoor-
beeld het repareren van producten, zoals auto’s), werd uitgegaan van een gemengd
gebruik. Alleen voor zover het merk gebruikt werd om de waren van de gebruiker te
identificeren, was sprake van merkgebruik in de zin van art. 13A(1)(a) BMW (oud)
(art. 2.20(1)(a) BVIE), terwijl sprake zou zijn van ‘ander gebruik’ voorzover bij het
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86 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), waarin wordt aangegeven dat er afbreuk wordt
gedaan aan de functies van het merk (en dus sprake van inbreuk kan zijn) wanneer het gebruikte
teken wordt opgevat als een steunbetuiging aan de merkhouder, en ook als bij de verkoop van de
van het merk voorziene waren wordt aangegeven dat het merkgebruik niet geschiedt met toe-
stemming van de merkhouder.

87 Zie o.a.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed); HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006,
569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser), waar-
in wordt overwogen dat de merkhouder slechts met succes kan optreden wanneer afbreuk wordt
gedaan aan één of meer van de functies van het merk, met name aan de essentiële functie ervan,
namelijk de consument de herkomst van de waar te garanderen. Mogelijk zal het Hof nog eens
oordelen dat van een dergelijke afbreuk geen sprake kan zijn als het gaat om vergelijkbare recla-
me, die voldoet aan alle daaraan rechtens te stellen eisen. 

88 Van een dergelijk gebruik was sprake in de zeer specifieke omstandigheden zoals die zich voor-
deden in de zaak: HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-
3, p. 155 (Hölterhoff/Freiesleben).

89 Vgl.: BenGH 29 juni 1982, NJ 1982, 624 m.nt. LWH; BIE 1982, 74 (Jacobs/Niemeyer; Jacobs koffie);
BenGH 9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH; BIE 1985, 20 (Nijs/Ciba-Geigy; Tanderil); BenGH 7 no-
vember 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH; BIE 1989, 58 m.nt. vNH; BMMB 1989-1, p. 38 m.nt. Glas
(Omnisport/Bauweraerts; Omnisport); BenGH 2 februari 1983, NJ 1983, 450 m.nt. LWH; BIE 1984,
4 (Research Specialties/Chrompack; Superox).
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publiek de indruk wordt gewekt dat het merk in belangrijke mate wordt gebezigd
om reclame te maken voor de eigen onderneming, door het wekken van een be-
paalde kwaliteitssuggestie.90 Die constructie was dogmatisch al weinig fraai, en zij is
na het arrest van het Hof van Justitie inzake BMW/Deenik91 ook niet (meer) juist.92

Een en ander brengt mee dat, waar het aanvankelijk niet toegestaan was om het
merk van de merkhouder te gebruiken op een manier waardoor de gerede kans be-
staat dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belang rijke
mate wordt gebezigd om reclame te maken voor de eigen onderneming, door het
wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie, dergelijk gebruik thans niet altijd
merkinbreuk oplevert. Het Hof van Justitie oordeelde dat het geoorloofd is om ge-
bruik te maken van het merk, om bij het publiek aan te kondigen dat de gebrui ker
van dat merk, de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk ver-
richt, of dat hij gespecialiseerd is, dan wel specialist is, in de verkoop of de reparatie
en het onderhoud van die waren. Van inbreuk is slechts sprake als het merk zó wordt
gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat
tussen de onderneming die het merk gebruikt en de merkhouder, en met name dat
de gebruiker van het merk tot het distributienetwerk van de merkhouder behoort,
of in een bijzondere relatie staat tot de onderneming van de merkhouder.93

In het Opel/Autec-arrest94 heeft het Hof van Justitie nader toegelicht dat de situ-
atie zoals aan de orde in het BMW/Deenik-arrest, een uitzonderingsgeval is. In be-
ginsel geldt dat art. 5(1)(a) MRl (art. 2.20(1)(a)BVIE) ziet op het gebruik van een aan
het merk gelijk teken voor waren of diensten van een derde, waarvoor het merk is
ingeschreven, terwijl het Hof (in ov. 27) suggereert dat dit alleen anders is in het spe-
cifieke geval van het verrichten van diensten met betrekking tot gemerkte waren.
Het Hof benadrukt daarbij de specifieke omstandigheden van de BMW/Deenik-zaak;
de absolute noodzaak om daar de waren waarop de diensten betrekking hadden te
identificeren en het daardoor bijzondere en onscheidbare verband tussen de door
het merk aangeduide waren en de verrichte diensten.

Het Hof lijkt hiermee afstand te nemen van de theorie van het BMW/Deenik-ar-
rest, waarvoor alle aanleiding bestaat, nu dat arrest lijkt te zijn ingegeven door de
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90 BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 638 m.nt. DWFV; BIE 1994, 44 m.nt. JHS (Daimler-Benz/Haze;
Mercedes/Haze).

91 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-
3, p. 159 (BMW/Deenik).

92 Zoals blijkt uit: HR 8 december 2000, NJ 2001, 248 m.nt. DWFV (Rover/Robelcocar). Overigens is
opmerkelijk dat het BenGH in zijn arrest van 25 september 2000 (NJ 2001, 245 m.nt. DWFV onder
nr. 246 – die het punt niet signaleert – in de zaak BMW/Deenik) na verwijzing er nog steeds van-
uit gaat dat sprake is van ‘ander gebruik’ wanneer iemand gebruik maakt van het ingeschreven
merk, teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
verricht met betrekking tot de waren die door de merkhouder onder het merk in het verkeer zijn
gebracht, dan wel dat hij specialist is, respectievelijk gespecialiseerd is, met betrekking tot zulke
waren. 

93 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-
3, p. 159 (BMW/Deenik).

94 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,
404-408 (Adam Opel/Autec), ov. 27-30.
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wens de betreffende materie onder het geharmoniseerde merkenrecht te brengen.
Wanneer het Hof het merkgebruik van Deenik namelijk als ‘ander gebruik’ gekwa -
lificeerd had, dan was het alleen gedekt door art 5(5) MRl, welke (facultatieve) rege-
ling alleen door de Benelux geïmplementeerd is. Een en ander suggereert dat de regel
van het BMW/Deenik-arrest zich niet laat doortrekken naar situaties waarin het merk
anders gebruikt wordt dan ter benoeming en/of aanprijzing van de eigen diensten. 

Dat blijkt toch mee te vallen, nu het gebruik van eens anders merk in vergelijk-
bare reclame wèl weer gezien wordt als gebruik ter onderscheiding van de eigen
waren en/of diensten.95

Het is in het licht van de jurisprudentie van het Hof van Justitie lastig te bepalen
hoe om te gaan met aanhakend merkgebruik (zoals: ‘alternatief voor merk X, ‘net zo
goed als Y’, ‘vergelijk met Z’). Mogelijk moet dit worden gezien als vergelijkende re-
clame, wat betekent dat dit beoordeeld zou moeten worden onder art. 2.20(1)(a of
b) BVIE.96

Tot slot is het aanbrengen van een automerk op speelgoedauto’s niet te bestrijden
op grond van art. 2.20(1)(a) BVIE.97

6.4.7 Gebruik door gemachtigde of vertegenwoordiger

Indien een Benelux- of Gemeenschapsmerk zonder toestemming van de merkhou -
der is ingeschreven op naam van een gemachtigde of vertegenwoordiger van de
merkhouder, heeft de merkhouder het recht zich te verzetten tegen gebruik van het
merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger, als de merkhouder niet met het
gebruik heeft ingestemd, en tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn han-
delwijze rechtvaardigt. Dit volgt expliciet uit art. 11 GMVo; het BVIE kent geen over-
eenstemmende bepaling. Toch geldt deze aanvullende bescherming van de merk-
houder ook met betrekking tot Benelux-merken, uit hoofde van art. 6 septies Ver -
drag van Parijs. Dit artikel bevat zulke concrete normen dat het zich op grond van
art. 93 Gw leent voor rechtstreekse toepassing. Voor buitenlandse merkhouders
geldt dat zij zich op de bescherming uit hoofde van dit verdragsartikel kunnen be-
roepen, nu dit volgt uit de verdragsverplichtingen die de Benelux-landen hebben als
Unie-land.98

6.5 Gebruik van een teken voor waren of diensten

6.5.1 Gebruik ter onderscheiding

De eis in art. 2.20(1)(a) BVIE dat het teken dat wordt aangevallen, gebruikt wordt
voor waren of diensten, wil zeggen dat dit teken gebruikt wordt ter onderscheiding
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95 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127
(O2/Hutchison 3G).

96 Zo ook: Ch. Gielen, Kort begrip van het merkenrecht, Deventer 2006, nr. 70 en noot 213 aldaar. 
97 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,

404-408 (Adam Opel/Autec), ov. 30; mogelijk is wel actie te nemen ex art. 2.20(1)(c) BVIE.
98 Vgl.: Hof Arnhem 13 maart 2007, B9 3684 (Chambers/DAT; LecWec).
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van waren en/of diensten van die welke afkomstig zijn van andere ondernemingen,
of als verwijzend naar de oorspronkelijk van de merkhouder afkomstige waren of
diensten, hetzij in het kader van door de gebruiker aan te bieden waren/diensten
(die verband houden met de waren of diensten afkomstig van de merkhouder), het-
zij in het kader van vergelijkende reclame.99 De eis dat het teken gebruikt moet wor-
den voor waren of diensten wordt ook gesteld in art. 2.20(1)(b) en art. 2.20(1)(c)
BVIE. In die bepalingen heeft die eis een identieke inhoud.  Dat stemt overeen met
de eisen gesteld door art. 16(1) TRIPs-Verdrag.

Overigens is opmerkelijk dat het HvJEG in het Opel/Autec-arrest100 aangeeft dat ‘afgezien van het spe-
cifieke geval waarin van een merk gebruik wordt gemaakt door een derde die met betrekking tot de
door dat merk aangeduide waren diensten verricht (…) artikel 5 lid 1 sub a van de richtlijn aldus
[moet] worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door de
derde in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten’, zodat het hier dus moet
gan om aanprijzing van de eigen waren of diensten. In het O2/Hutchison-arrest101 heet het plotseling,
zonder enige motivering, dat ‘het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van
een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, onder door laatstge-
noemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, (…) neer[komt] op een gebruik voor de waren
of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5 leden 1 en 2 van de richtlijn’. Het gebruik
om andermans waren of diensten te duiden wordt (via deze gewrongen constructie) dus toch ook ge-
bruik voor de eigen waren of diensten.102

Voor wat betreft het gebruik van een teken in het algemeen zij allereerst verwezen
naar hetgeen is opgemerkt in de nrs. 6.2 e.v. De toevoeging ‘voor waren of diensten’
betekent een verdergaande beperking. Overigens is het voor het voldoen aan deze
eis niet nodig dat het teken daadwerkelijk op waren of hun verpakking wordt ge-
bruikt, maar kan ook sprake zijn van gebruik in reclame, op facturen, offertes, in ad-
vertenties etc.103 Voor het gebruik van het teken voor diensten geldt uiteraard dat te-
kens zich daar niet op laten aanbrengen. 

Om te bepalen of sprake is van een gebruik van het teken voor waren of diensten,
moet gekeken worden naar de opvattingen van het in aanmerking komende publiek.
Als het merk op het product afgebeeld staat zal er echter nagenoeg altijd sprake zijn
van het gebruik van het merk voor de betrokken waren104, omdat het publiek dan
bijna altijd een verband zal leggen tussen het merk en de waren (ook in het geval de
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99 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127
(O2/Hutchison 3G).

100 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,
404-408 (Adam Opel/Autec).

101 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127
(O2/Hutchison 3G).

102 Zie daarover ook: Ch. Gielen, noot bij O2/Hutchison, AAe 2008, p. 816-817.
103 Vgl.: BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH; BIE 1989, 58 m.nt. vNH; BMMB 1989-1, p.

38 m.nt. Glas (Omnisport/Bauweraerts; Omnisport).
104 HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p.

82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser); HvJEG 11 september 2007, C-17/06; IER 2007, 102 m.nt.
ChG; RvdW 2008, 127 (Céline).
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eerste koper van het product weet dat het product niet van de merkhouder afkom-
stig is, en ook indien het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun,
trouw of gehechtheid aan de merkhouder, omdat in beide gevallen gebruik van het
betrokken teken afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van het merk, aange -
zien de merkhouder geen toezicht kan houden op vervaardiging en verhandeling
van die waren105). Het verhandelen van een waar die is voorzien van het merk van
een ander, moet worden beschouwd als het gebruik van dat merk ‘voor waren’, aan-
gezien degene die de waar aldus verhandelt, zich alsdan van dat merk bedient op zo-
danige wijze dat daardoor de waar van die van anderen onderscheiden wordt.106

Toch kan ook gebruik van het teken op de verpakking van zodanig beschrijvende
aard zijn dat het publiek dit niet opvat als gebruik van het teken voor de betrokken
waren.107 De houder van het merk AMERICAN voor kleding zal zich om deze reden
bijvoorbeeld niet snel kunnen verzetten tegen het gebruik van ‘made from 100%
American cotton’ op een kleding label.

6.5.2 Gebruik als handelsnaam

Wanneer sprake is van het gebruik van een teken als handelsnaam, kan dat ook ge-
bruik opleveren voor waren en/of diensten in de zin van art. 2.20(1)(a) BVIE.108 Of
dat zo is hangt af van de opvattingen van het publiek, en in het bijzonder of het ge-
bruik van de handelsnaam zo wordt opgevat, dat deze mede dient ter onderschei-
ding van waren of diensten, bijvoorbeeld wanneer de handelsnaam op waren wordt
aangebracht of wanneer gebruik van het teken de indruk doet ontstaan dat in het
economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren van degene die
het teken gebruikt, en de onderneming waarvan die waren afkomstig zijn. Dat laat-
ste kan bijvoorbeeld het geval zijn doordat men in het handelnaamgebruik een aan-
wijzing ziet dat de daaronder aangeboden waren of diensten afkomstig zijn van de
merkhouder.109 Met name de wijze waarop de handelsnaam in de praktijk wordt ge-
bruikt kan er aanleiding toe geven dat al snel een dergelijk verband wordt aangeno-
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105 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed). Ook uit het arrest BenGH 20 december 1993, NJ
1994, 637 m.nt. DWFV; BIE 1994, 45 m.nt. JHS (Shell/Walhout), volgt dat het gebruik van het merk
voor waren niet alleen gebruik oplevert t.o.v. de eerste afnemer, maar tegenover een ieder, ook la-
tere afnemers of gebruikers.

106 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed). Zo ook al: BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454
m.nt. DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993, 9; AAe 1994, p. 36 m.nt. HCJ (AP/Valeo); BenGH 20 december
1993, NJ 1994, 637 m.nt. DWFV; BIE 1994, 45 m.nt. JHS (Shell/Walhout).

107 In die zin reeds: BenGH 9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH; BIE 1985, 20 (Nijs/Ciba-Geigy;
Tanderil); BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH; BIE 1989, 58 m.nt. vNH; BMMB
1989-1, p. 38 m.nt. Glas (Omnisport/Bauweraerts; Omnisport).

108 BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313 m.nt. DWFV; BIE 1998, 58; IER 1997, 18 (Europabank/
Banque pour l´Europe; Europabank).

109 HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p.
82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser). 
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men.110 Wanneer een dergelijk verband niet gelegd wordt, en derhalve sprake is van
puur handelsnaamgebruik, zal een en ander, met het oog op art. 5(5) MRl, geïmple-
menteerd in art. 2.20(1)(d) BVIE, naar nationaalrechtelijke maatstaven beoordeeld
moeten worden.111

Voor de in het kader van art. 2.20(1)(a) BVIE te stellen nadere eisen dat sprake is
van gebruik voor waren of diensten, en dat sprake is van gebruik in het economisch
verkeer, zij verwezen naar nrs. 6.5 en 6.6 hierna. 

6.5.3 Gebruik in domeinnaam

Ook het enkele registreren, door een onderneming, van een domeinnaam, kan ge-
bruik van een teken voor waren of diensten opleveren. Wanneer een dergelijke do-
meinnaam nog niet gekoppeld is aan een website (maar slechts geregistreerd wordt
gehouden), is wel aangenomen dat dit (dreigend) gebruik oplevert voor alle denk-
bare waren of diensten (waaronder die van de merkhouder).112 Beter passend in het
systeem van het BVIE lijkt het echter om een dergelijke registratie (en gere gistreerd
houden) van domeinnamen, bestaande in, of mede bestaande uit het merk, te kwa-
lificeren als ‘ander gebruik’ van het merk, nu het (nog) niet daadwerkelijk gebruikt
is voor waren en/of diensten.113

Het geregistreerd hebben en houden van een domeinnaam kan een ander gebruik
van het merk opleveren, zonder geldige reden, terwijl ongerechtvaardigd voordeel
wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of
de reputatie van het merk.114 Anders wordt het wanneer onder de domeinnaam een
website actief is, waarop bepaalde waren of diensten worden aangeboden. Het ge-
registreerd houden van de domeinnaam kan dan nog immer op zichzelf ‘ander ge-
bruik’ opleveren, maar daarnaast kan het gebruik voor het ontsluiten van een web-
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110 Vgl. ook de situatie beschreven in: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM;
BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 56-57. 

111 HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 6 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/Robelco).
112 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 11 augustus 1999, BIE 2001, 66 (Pittway Corporation/Holland Dutch Trade

& Distribution Center; firstalert.nl); Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, IER 2000, 26; CR 2000, p.
53 m.nt. DWFV (KLM & Alitalia/Morellino; klm-alitalia.com); Rb. Almelo 19 december 2001,
DomJur 2002, 128 (CNN/C&N Solutions; cnn.nl); Hof Amsterdam 31 januari 2002, Mf 2002-4, p.
114-115 (Red Forest/KPN; Planet). Anders: Vzr. Rb. Den Haag 3 oktober 2003, IER 2004, 24; BMMB
2004-2, p. 118 (Sunset Holidays e.a./Sunny Cars; Holiday Cars/www.holidaycar.nl).

113 Rb. Maastricht 19 februari 2003, DomJur 2003, 176 (Potplantenkwekerij/Mondo Verde; mondo-
verde.nl); Vzr. Rb. Arnhem 10 maart 2006, DomJur 2006, 253 (Floortje Smit e.a./Hoffs; floortjes-
mit.nl); Rb. Utrecht 16 juli 2003, BIE 2003, 91; IER 2004, 8 m.nt. MdCB; BMMB 2004-2, p. 118
(Dames/Sipsmatec); koninginmaxima.com/prinsesmaxima.com); Hof Amsterdam 11 januari
2001, BIE 2003, 42; Cr. 2001, p. 94; DomJur 2001, 114 (Elsevier/Gaos; next.nl); Rb. Rotterdam 27
oktober 2004, BIE 2005, 70; DomJur 2005, 213 (Amev/Ideenet; stadrotterdam.nl); Vzr. Rb.
Rotterdam 15 februari 2005, DomJur 2005, 217 (MAN Nutzfahrzeuge/Garnaas); Hof Arnhem 18 fe-
bruari 2003, IER 2003, 57 (Autotarieven/Interpolis).

114 Zie bijv.: Hof Den Haag 15 juni 2006, BIE 2007, 48; BMMB 2006-4, p. 177 (Nokta/Nokia); Rb.
Arnhem 8 februari 2007, DomJur 2007, 311 (Disney/Rijksen). Zie voorts nr. 6.10.3. 
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site, tevens gebruik opleveren van het merk voor de waren en/of diensten, welke op
die website worden aangeboden of aangeprezen.115

6.5.4 Gebruik op Internet

Gebruik van merken van concurrenten teneinde internetgebruikers naar de eigen
website te lokken (bijvoorbeeld door het gebruik van metatag116 of door het gebruik
van sponsored links) kan, naar de mening van schrijver dezes, ook gebruik van het
merk voor waren en/of diensten opleveren. Voorzover al niet aangenomen zou moe-
ten worden dat het gebruik van een dergelijk teken dient om de eigen waren en/of
diensten aan te bieden (waarvan bijvoorbeeld sprake is wanneer het merk voorkomt
in een domeinnaam), zal in veel gevallen moeten worden aangenomen dat het merk
van de concurrent op zodanige wijze wordt gebruikt, dat het een verwijzing naar die
(gemerkte) waren en/of diensten van de concurrent inhoudt in het kader van het
aanbieden of aanprijzen van de eigen waren of diensten. Wanneer dat wordt bezien
in het licht van het BMW/Deenik-arrest en het O2-arrest van het Hof van Justitie117,
dan valt aan te nemen dat in dergelijke gevallen sprake is van gebruik van het merk
in de zin van art. 2.20(1)(a) BVIE (en dus niet van ‘ander’ gebruik in de zin van art.
2.20(1)(d) BVIE).118 Zie voor wat betreft merkgebruik op het internet nader nr. 6.10
e.v.

6.5.5 Gebruik op medische recepten

Gebruik van een teken voor waren of diensten vindt ook plaats wanneer een alter-
natief product wordt geleverd als er om een merkproduct wordt gevraagd. In dat
verband wordt ook wel gesproken over ‘stilzwijgend gebruik’ van het merk.119
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115 Vgl.: Pres. Rb. Arnhem 21 december 1999, DomJur 2000, 10; Mf 2000-2, p. 48 (Looksmart/ Broker -
hof; looksmart.nl); Pres. Rb. Amsterdam 25 januari 2001, Mf 2001-2, p. 83 (Portakabin/De Meeuw;
portakabin.nl); Pres. Rb. Amsterdam 23 augustus 2001, Mf 2001-10, p. 304 (Dikkerboom Betonbo -
ringen/Dikkerboom; dikkerboom.com); Rb. Zutphen 12 februari 2003, DomJur 2003, 169 (Global
Green/Global Green Capital); globalgreencapital.nl/globalgreencapital.com); WIPO Arbitra tion
and Mediation Center 31 mei 2004, IER 2004, 78 (iPass/iRoam; ipassconnect.nl).

116 Metatags behoren tot de onzichtbare informatie die een website bevat, maar wel gezien en ge-
bruikt wordt door zoekmachines om zoekresultaten in volgorde van relevantie te tonen. Als men
het merk van een concurrent als metatag gebruikt, komt de website hoger in de zoekresultaten-
lijst die verschijnt als iemand op dat merk zoekt. 

117 HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-3,
p. 159 (BMW/Deenik); HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11, p. 812 m.nt. ChG;
SEW 2008, 127 (O2/Hutchison 3G).

118 Anders: Rb. Den Haag 1 september 2004, BIE 2005, 32 (Crazy piano’s/Party piano’s): een metatag
wordt in beginsel slechts door computers gelezen en is voor het publiek zelf niet kenbaar, zodat
het aan gerede twijfel onderhevig is of sprake is van gebruik als merk; Hof Den Haag 27 mei 2004,
IER 2004, 77 (Correct/Mediamarkt) m.nt. ChG: door gebruik van de zinsnede in reclame ‘Alleen bij
Mediamarkt de correcte prijs!’ wordt inbreuk gemaakt op de merkrechten van Correct in verband
met ‘ander gebruik’ in de zin van art. 13A(1)(d) BMW (oud), met terecht kritische noot van Gielen. 

119 Vgl.: BenGH 9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH; BIE 1985, 20 (Nijs/Ciba-Geigy; Tanderil); Hof
Leeuwarden 20 februari 1991, BIE 1992, 42; IER 1991, 13 (Merck Sharpe & Dohme/Pijpers →
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Veel van de hier relevante jurisprudentie is ontstaan rond de vraag hoe apothe -
kers dienen om te gaan met recepten van huisartsen waarop het merk-geneesmid-
del vermeld staat met de toevoeging ‘of loco’, ‘of gelijkwaardig ander middel volgens
geaccordeerde lijst’ dan wel woorden van gelijke strekking. De vraag is dan of de
apotheker een generiek product of alternatief geneesmiddel met (nagenoeg) dezelf-
de werking mag verstrekken. De beschreven handelwijze levert gebruik van het
merk door de huisarts op.120 Met betrekking tot de apotheker die een ander genees-
middel levert is aangenomen dat ook deze gebruik maakt van het merk, en zich aan
merkinbreuk schuldig maakt wanneer hij bij zijn afnemer de onjuiste indruk wekt
dat het geleverde van de merkhouder afkomstig is en nalaat die onjuiste indruk
tegen te gaan.121 Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat de leer van het
Tanderil-arrest (waarop een en ander gebaseerd is) geen opgeld meer zou doen
onder het geharmoniseerde merkenrecht. Er wordt in de beschreven situatie im-
mers afbreuk gedaan aan de meest wezenlijke functie van het het merk, te weten die
van herkomstgarantie. 

6.5.6 Afleveren van ander dan bestelde merkproduct

Wanner een ander (merk)product wordt geleverd dan iemand besteld heeft, levert
dit merkinbreuk op ex art. 2.20(1)(a) BVIE. Wanneer iemand in een café een Spa be-
stelt, maar (zonder mededeling dat men geen Spa heeft maar wel een ander pro duct
kan aanbieden) een glas Sourcy krijgt, pleegt de café-uitbater merkinbreuk.122

6.5.7 Hervullen

Van gebruik van een teken voor waren of diensten is ook sprake, wanneer oor-
spronkelijk door de merkhouder van dat merk voorziene containers (flessen, dozen,
vaten, cartrigdges etc.) of andere verpakkingen worden hervuld en verkocht.123 Op
deze manier wordt immers het merk gebruikt voor de waren waarvoor de merk-
houder zijn merk (gewoonlijk) ingeschreven heeft, terwijl deze waren niet van hem
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& Konink lijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie; Timoptol); Vzr. Rb.
Amsterdam 29 januari 2004, NJF 2004, 167 (Merck Sharp & Dohme e.a./De Vier Vijzels e.a.; Zocor);
Vzr. Rb. Den Bosch 18 juni 2003, BIE 2004, 69 (Red Bull e.a./Blue Parrot; Xi Climax).

120 Destijds door het Benelux-Gerechshof gekwalificeerd als ‘ander gebruik’ van het merk, wat der-
gelijk gebruik thans zou kwalificeren als ‘ander gebruik’ in de zin van art. 2.20(1)(d) BVIE, maar
het is de vraag of een dergelijke kwalificatie thans nog de juiste is, in het licht van HvJEG 23 fe-
bruari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-3, p. 159
(BMW/Deenik), en HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11, p. 812 m.nt. ChG;
SEW 2008, 127 (O2/Hutchison 3G). 

121 Vgl.: BenGH 9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH; BIE 1985, 20 (Nijs/Ciba-Geigy; Tanderil). 
122 Vgl.: Hof Leeuwarden, 20 februari 1991, BIE 1992, 42, IER 1991, 13 (Timoptol); Vzr. Den Bosch 18

juni 2003, BIE 2004, 69 (Red Bull/Blue Parrot; Xi Climax); Vzr. Rb. Amsterdam 29 januari 2004, NJF
2004, 167 (Merck Sharp & Dohme e.a./De Vier Vijzels e.a.; Zocor). 

123 Vgl.: BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 637 m.nt. DWFV; BIE 1994, 45 m.nt. JHS (Shell/Walhout).
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afkomstig zijn.124 Hetzelfde geldt voor het wederverkopen van gereviseerde waren
die (nog) voorzien zijn van het oorspronkelijke merk.125 Zie nr. 7.3.8.4.

6.5.8 Beschrijvend gebruik

Er is geen sprake van het gebruik van een teken voor waren of diensten wanneer dat
gebruik zuiver beschrijvend van aard is, en het uitgesloten is dat het gebruikte teken
in het economisch verkeer wordt opgevat als een aanduiding van herkomst uit een
bepaalde onderneming.126 Ook wanneer het teken zoals gebruikt slechts eigen-
schappen van het product communiceert, wordt het niet gezien als gebruik ter on-
derscheiding van waren of diensten, zodat art. 2.20(1)(a, b en c) BVIE geen toepas-
sing kunnen vinden.127 Van gebruik voor waren of diensten is tot slot ook geen spra-
ke wanneer door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, de belangen van de
merkhouder niet kunnen worden aangetast, omdat dit geen afbreuk doet aan de we-
zenlijke functies van het merk.128 Zie nr. 7.7.

6.6 Gebruik in het economisch verkeer

Zowel art. 2.20(1)(a) als art. 2.20(1)(b en c) BVIE stellen als eis dat er sprake is van
gebruik van het teken in het economisch verkeer. Het stellen van een dergelijke eis
is in overeenstemming met het bepaalde in art. 16(1) TRIPs-Verdrag en art. 5(1 en 2)
MRl. Vóór de wetswijziging die in werking trad op 1 januari 2004, werd deze eis ook
gesteld onder (de voorganger van) art. 2.20(1)(d) BVIE, maar in de wetgevingsope -
ratie die erop gericht was de tekst van de BMW (oud) zoveel mogelijk (letterlijk) te
laten aansluiten op de tekst van de Merkenrichtlijn, is dit vereiste daar komen te
vervallen. Zie nr. 6.9.6.

De drempel voor ‘gebruik in het economisch verkeer’ is een lage.129 Zo is niet ver-
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124 Terwijl hervulling ook beschouwd kan worden als het aanbrengen van het merk(teken) op nieu-
we waren.

125 Vgl.: BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993, 9; AAe 1994, p.
36 m.nt. HCJ (AP/Valeo).

126 Vgl.: BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745 m.nt. DWFV; BIE 1997, 57; IER 1995, 36A m.nt. ChG; RvdW
1995, 141 (Linguamatics/Polyglot; Polyglot) en HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002,
29 m.nt. ChG; BMMB 2002-3, p. 155 (Hölterhoff/Freiesleben). Voorts: Pres. Rb. Den Haag 22 april
1998, BIE 2000, 80 (Triceratops & Tim Software/ABN Amro; Europlanner); Vzr. Rb. Utrecht 11 no-
vember 2003, IER 2004, 27 (Cruijff/Tirion Uitgevers), het gebruik van de naam Cruijff op en in het
boek is geen gebruik voor de aangeboden waar.  

127 HR 14 november 2003, NJ 2004, 101; BIE 2004, 53; IER 2004, 49 m.nt. JK (Flügel/W&S; Flügel-fles-
je II).

128 HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt.
ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed).

129 Vgl.: BenGH 9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH; BIE 1985, 20 (Nijs/Ciba-Geigy; Tanderil); Rb. Den
Haag 3 juli 2001, IER 2001, 51 (Passepartout Internet Productions/KPN; Vinden zonder zoeken),
het feit dat het teken gebruikt werd in het kader van een reclamecampagne is op zich voldoende;
Hof Arnhem 18 juni 1991, BIE 1992, 65; IER 1991, 43 (Chanel/Sand e.a.; vergelijkingslijst Chanel),
gebruik van een teken binnen de organisatie (ten opzichte van consulenten die verantwoordelijk
zijn voor verkoop aan detaillisten) is genoeg om gebruik in het economisch verkeer aan te nemen. 
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eist dat er met de betreffende activiteit (al) economisch voordeel wordt behaald130

of dat het behalen van winst wordt beoogd. Voorts is het niet relevant hoe het be-
haalde of beoogde economische voordeel vervolgens wordt ingezet. Dus ook non-
profit organisaties kunnen merken in het economisch verkeer gebruiken.131

6.6.1 Ondergrens

Van gebruik in het economisch verkeer is in ieder geval sprake wanneer het teken
wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch
voordeel wordt nagestreefd (en niet sprake is van handelingen in de particuliere
sfeer, of van handelingen die niet direct of indirect gericht zijn op het behalen van
economisch voordeel132, 133). De betreffende regel werd gegeven in een arrest dat be-
trekking had op een specifieke verkoopactiviteit, waarnaar in dat kader ook werd
verwezen. 

Daarmee is nog niet gegeven wat de ondergrens is om te kunnen spreken van ge-
bruik in het economisch verkeer. Het lijkt niet zinvol om aan te houden dat alleen
handelsactiviteiten (in strikte zin) gebruik in het economisch verkeer kunnen ople-
veren, omdat die eis dan goeddeels zou samenvallen met de eis dat er sprake moet
zijn van gebruik van het teken voor waren of diensten.134 Daar komt bij dat ook
ander gebruik dan in het kader van handelsactiviteiten, evident gebruik in het eco-
nomisch verkeer kan opleveren.135 In dat verband kan gedacht worden aan reclame-
activiteiten, personeelswerving, handhaving van merkrechten of activiteiten die
door particulieren worden verricht met het oog op economisch voordeel. Ook pu-
blieke activiteiten van een (niet op het maken van winst gerichte) vereniging of
stichting kan ook gebruik in het economisch verkeer opleveren.136

Een en ander valt wellicht met elkaar te verenigen wanneer de term ‘handels -
activitei ten’ zo ruim wordt uitgelegd dat daaronder vallen alle activiteiten waarmee
direct of indirect een economisch voordeel wordt nagestreefd, en slechts met uit-
zondering van datgene wat strikt in de privé-sfeer plaatsvindt.137 Bij een dergelijke
uitleg van gebruik in het economisch verkeer, zou nauw aangesloten worden met de
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130 Hof Den Haag 9 juli 1998, BIE 2000, 78 (Randstad Holding e.a./Verbrugh Werknet e.a.; Werknet/
Digitaal Werknet Nederland), hoewel gebruikers geen kosten in rekening wordt gebracht is dit
slechts het gevolg van subsidies en geldbesparende ondersteuning van derden; er is sprake van
gebruik in het economisch verkeer. E.e.a. werd wel een relevante factor geacht in: GvEA 10 mei
2006, T-279/03, IER 2006/68 m.nt. ChG (Galileo/Commissie).

131 In die zin ook: IEC, J.H. Spoor, art. 2.20 BVIE, par. 2.1.3.
132 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10

m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 40.
133 Vgl.: GvEA 10 mei 2006, T-279/03, IER 2006/68 m.nt. ChG (Galileo/Commissie).
134 In die zin ook: IEC, J.H. Spoor, art. 2.20 BVIE, par. 2.1.3. 
135 Anders: Gielen 2005, (T&C IE), art 13 BMW, aant. 4. 
136 HvJEG 9 december 2008, C-442/07, IER 2009, 25 m.n.t. ChG onder IER 2009, 26 (Verein

Radetzky/Bundesvereinigung Kameradschaft ‘Feldmarschall Radetzky’).
137 Tot welke interpretatie ov. 40 van het Arsenal/Reed-arrest ook wel aanleiding geeft (NJ 2003, 265

m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93).
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terzake door het Benelux-Gerechtshof geformuleerde regels138, waar dat Hof oor-
deelde dat er in beginsel sprake is van een zich in het economisch verkeer bedienen
van een merk, indien zulks, anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk
doel139, plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere
niet in de particuliere sfeer verrichte activiteit waarmee economisch voordeel wordt
beoogd.140, 141 Daarbij kan bedacht worden dat niet alles wat een particulier doet ook
een handelen binnen de particuliere sfeer oplevert, wanneer men met dat laatste de
privé-sfeer bedoelt. Wanneer handelingen publiekelijk verricht worden, bijvoor-
beeld door het plaatsen van een advertentie door een particulier, is er ook sprake
van het nastreven van een economisch voordeel (behoudens voorzover er voor het
aangebodene geen tegenprestatie wordt gevraagd).142 Er bestaat nog te meer aanlei-
ding om een en ander aldus te benaderen, waar de opkomst van gratis adverten-
tiesites op het internet heeft geleid tot vele handeltjes van particulieren. Van gebruik
buiten het economisch verkeer is alleen sprake wanneer met het merkgebruik zelf
geen economisch voordeel wordt beoogd (bijvoorbeeld wanneer dat gebruik zonder
direct commercieel doel is143 of puur beschrijvend van aard is).

6.6.2 Publiek debat 

Wanneer sprake is van gebruik in het politieke debat, in religieuze discussies, in
ideële of wetenschappelijke uitingen of publicaties, dan is geen sprake van gebruik
in het economisch verkeer.144 Daarvoor is ook niet relevant of het medium waarin de
uitingen, discussies, publicaties of debatten plaatsvinden met een winstoogmerk
worden uitgegeven of uitgedragen. 

Het is bijvoorbeeld niet relevant of een opiniërend artikel in een tijdschrift dat
gekocht moet worden, wordt gepubliceerd.145 Dat wil niet zeggen dat merkgebruik
in dergelijke uitingen altijd vrijloopt; al naar gelang de inhoud en de setting van de
uitingen kan dergelijk merkgebruik een onrechtmatig handelen opleveren, waarbij
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138 BenGH 9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH; BIE 1985, 20 (Nijs/Ciba-Geigy; Tanderil). 
139 Zoals bijvoorbeeld merkgebruik in een wetenschappelijke publicatie. 
140 Kritisch over een dergelijke ruime interpretatie van het begrip ‘in het economisch verkeer’: W.C.

van Manen, Grote merken vangen veel wind, BIE 1985-6, p. 203-207; R. Ebbink, ‘Ander Gebruik’
van andermans merk in de Benelux, BMMB 1990-1, p. 17-18; A-G Koopmans in zijn conclusie bij
Hoge Raad 28 oktober 1994, NJ 1995, 642 m.nt. ChG (Ciba Geigy/Hali).

141 Buiten de ‘in beginsel’-regel valt allicht het gebruik van een merk bij de handhaving van merk-
rechten.

142 In die zin ook: Pres. Rb. Utrecht 11 februari 1999, BIE 1999, 51 m.nt. DWFV (J.W. O. e.a./Montres
Rolex; Rolex counterfeits); Rb. Zwolle-Lelystad 3 mei 2006, NJF 2006, 279 (Stokke e.a./
Marktplaats; Tripp Trapp kinderstoelen). Zie ook: C. Rohnke, Handeln im Geschäftlichen Verkehr
beim anbieten auf Internet Platformen, in: Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für
Alexander von Mühlendahl, red. V. von Bomhard, J. Pagenberg, D. Schennen, Keulen 2005, p. 117-
126.

143 Bijvoorbeeld als een merk als illustratiemateriaal gebruikt wordt in of bij een wetenschappelijke
verhandeling.

144 Vgl.: Rb. Arnhem 24 december 1992, BIE 1993, 58: IER 1993, 13 (Quaker Oats/Stichting Vrienden
van Loesje e.a.; Felix/Loesje).

145 Anders: Pres. Rb. Den Haag 28 juli 1981, BIE 1982, 12 (Philips/Haagse Post).
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de inhoud van de toe te passen norm (wat in het maatschappelijk verkeer betaamt)
wel invulling kan krijgen aan de hand van merkenrehtelijke normen, maar dan bij
wijze van reflexwerking. Denk bijvoorbeeld aan de regel van art. 10 GMVo (opname
van merkpretenties in naslagwerken; zie nr. 10.3.4). 

Het praktisch belang van een en ander zal beperkt zijn vanwege het wegvallen
van de eis ‘in het economisch verkeer’ in art. 2.20(1)(d) BVIE. Zie nr. 6.9.6.

6.6.3 Registraties

Over de vraag of het registreren van een domeinnaam, (telefoon- of ander) nummer
of merk op zichzelf al een gebruik in het economisch verkeer oplevert is de jurispru-
dentie verdeeld.146 Met het enkel deponeren van een merk of registreren van een do-
meinnaam is nog geen sprake van (actief) gebruik, gericht op of kenbaar voor het
publiek, zodat dit, naar de mening van schrijver dezes, niet kan worden gekwalifi-
ceerd als gebruik in het economisch verkeer. Dat laat onverlet dat tegen een merk-
inschrijving, op basis van een merk met een hogere rangorde, een nietigheidsactie
kan worden geïnitieerd, en dat wel sprake is van gebruik in het economisch verkeer,
zodra een registratie of depot ter overname wordt aangeboden.147 Ook wanneer de
domeinnaam actief is, in die zin dat daaronder een website actief is, dan wel wordt
doorgelinkt naar een website, is sprake van gebruik van de domeinnaam in het eco-
nomisch verkeer.148

6.7 Gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of
diensten 

De bescherming die geboden wordt onder art. 2.20(1)(b) BVIE is ruimer dan die van
2.20(1)(a) BVIE. Deze strekt zich namelijk uit tot die gevallen waarin merk en teken
niet gelijk zijn en/of de betrokken waren en/of diensten niet identiek zijn, doch
onder de aanvullende voorwaarde dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Art.
2.20(1)(b) BVIE geeft de houder van het merk het recht het gebruik van een teken te
verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met, het merk en het in
het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of dien-
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146 In ontkennende zin: Pres. Rb. Amsterdam, 24 februari 2000, BIE 2001, 49; IER 2000, 27 (Procter &
Gamble/Magenta; Ariel), het feit dat voor registratie van de domeinnaam is betaald is onvoldoen-
de om aan te nemen dat de domeinnaam wordt gebruikt in het economisch verkeer; Pres. Rb.
Utrecht 24 februari 2000, IER 2000, 41 m.nt. EJA (Passies/Gaos; passies.com), enkel de registratie
van een domeinnaam is onvoldoende om te kunnen spreken van gebruik in het economisch ver-
keer; Vzr. Rb. Zwolle 30 oktober 2003, IER 2004, 26 (Microsoft/Omega; 0800-microso), het enkel
gereserveerd houden van naamnummers is geen gebruik in het economisch verkeer. Anders: Rb.
Utrecht 14 april 2004, BIE 2005, 4 (McDonald’s/Schaap; McDonalds/McSmart); het enkel depone-
ren van een merk kan reeds als gebruik in het economisch verkeer worden beschouwd omdat het
derden belet om hetzelfde merk te deponeren.

147 In die zin ook: Pres. Rb. Amsterdam 6 juli 2000, BIE 2001, 68 (Ashland/Name Space e.a.; Valvo -
line.nl). 

148 Zo ook: Pres. Rb. Amsterdam 7 april 2000, BIE 2001, 91; IER 2000, 28 (Unilever/Namespace). 

dissertatie-06:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:31  Pagina 233



sten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het ge-
vaar van associatie met het merk. 

6.7.1 Associatiegevaar?

De laatste zinsnede is het resultaat van een politiek compromis dat verband houdt
met het feit dat de Benelux-landen (tevergeefs) getracht hebben om het voorheen
hier toegepaste ‘associatiecriterium’ in de Merken richtlijn opgenomen te krijgen.149

Dit (thans niet langer actuele) associatie criterium hield kort gezegd in dat van mer-
kenrechtelijk relevante overeenstemming tussen merk en teken sprake is wanneer –
mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onder-
scheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling
verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen,
dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt
geconfronteerd, associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.150 151

De tiende overweging bij de Merkenrichtlijn verduidelijkt de bescherming die
door het hier besproken artikellid wordt geboden. Daar staat dat het begrip overeen -
stemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd, en
het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt, en met name van de be -
kendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie moge-
lijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming
tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de
grondslag voor de bescherming vormt. Daar voegt deze overweging nog aan toe dat
de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bij-
zonder de bewijslast terzake, een kwestie is van nationaal procesrecht, die buiten
het bereik van de Richtlijn valt.

In de Benelux heeft men maar moeilijk kunnen wennen aan het feit dat het ver-
trouwde associatiecriterium ingeruild moest worden voor het verwarringsgevaar-
criterium.152 Daaromtrent is echter (bij herhaling) duide lijkheid gegeven door het
Hof van Justitie153, in die zin dat associatiegevaar weliswaar een mee te wegen fac-
tor is, maar op zichzelf nooit voldoende is om inbreuk ex art. 2.20(1)(b) BVIE aan te
nemen, ook niet in het geval van bekende merken. 
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149 Zie: H.R. Fürstner, M.C. Geuze, Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEG-harmo-
nisatie, BIE 1988, p. 215 e.v.

150 BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72 m.nt. LWH; BIE 1984, 40 m.nt. DWFV (Julien/Verschuere; Union).
151 Zie met betrekking tot de oude associatie-leer T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en fail-

lissementsrecht Deel II Industriële Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989,
nr. 969, en voor wat betreft toepassing van het thans relevante verwarringsgevaar-criterium nr.
6.7.3 hierna.

152 Getuige: Hof Amsterdam 2 maart 1995, BIE 1997, 73 (FBN/New Bo’s; McDuncan/Duncan), maar
ook de vragen gesteld door de Hoge Raad in de zaak Marca/Adidas; HvJEG 22 juni 2000, C-425/98,
NJ 2000, 712, BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt. RdR. Zie ook: A.A. Quaedvlieg, Verwaterd of verward,
een kwestie van bekendheid?, Spoorbundel (2007), p. 275-289.

153 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel); HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt.
RdR (Marca/Adidas; drie-strepen merk I).
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Toch wordt zelfs nu nog verdedigd dat het associatiecriterium een relevante mer-
kenrechtelijke toets is onder art. 2.20(1)(b) BVIE154, zulks ten onrechte.155 De ge-
dachte is dan, dat associatie (wel) een relevante omstandigheid kan zijn onder toe-
passing van art. 2.20(1)(c) BVIE, getuige het arrest van het Hof van Justitie inz.
Adidas/Fitness World156, terwijl art. 2.20(1)(b) BVIE dezelfde omschrijving van over-
eenstemmende tekens kent als art. 2.20(1)(c) BVIE. In die redenering wordt miskend
dat de overeenstemming onder art. 2.20(1)(b) BVIE beoordeeld moet worden in sa-
menhang met het gevaar voor verwarring, terwijl de overeenstemming onder art.
2.20(1)(c) BVIE beoordeeld moet worden in samenhang met de moge lijkheid dat
daardoor ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan
aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk.157 Zie nr. 6.5 e.v.

Een interessante vraag die zich dan opdringt, is in hoeverre toepassing van het
verwarringsgevaar-criterium tot een ander resultaat leidt (of moet leiden) dan toe-
passing van het associatiegevaar-criterium. Dat is – gegeven het casuïstisch karakter
van de jurisprudentie – een lastig te beantwoorden vraag. Een dappere poging tot
analyse is gedaan door R.P. Raas.158 Deze heeft onderzocht hoeveel uitspraken die
zijn gewezen onder het oude Benelux-merkenrecht, waarschijnlijk anders zouden
uitvallen als de test van verwarringsgevaar was toegepast. Slechts bij ongeveer 10%
van de zaken heeft hij de indruk dat van een andere uitkomst sprake zou zijn. Ook
schrijver dezes heeft de indruk dat het toepassen van de juiste juridi sche toets
slechts tot accentverschillen in de jurisprudentie aanleiding heeft ge geven.159

6.7.2 Toepassing in de praktijk

Art. 2.20(1)(b) BVIE is in merkenrechtelijke geschillen het meest ingeroepen wetsar-
tikel. Voor zover er verwarring bij het publiek kan optreden als gevolg van de over-
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154 Ch. Gielen, The relevance of ‘association’ for trademark conflicts, Harmonisierung des Marken -
rechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, red. V. von Bomhard, J. Pagenberg, D. Schennen,
Keulen 2005, p. 207-215.

155 Terecht destijds al kritisch: P.J. Kaufmann, De ontwerp-richtlijn tot aanpassing merkenrecht EEG-
lidstaten dwingt Nederland kleur te bekennen, IER 1987, p. 26-28, en: J.J. Brinkhof, Het begrip
overeenstemming, terugblikken en vooruitkijken, in: Een kwart eeuw Benelux merkenrecht,
BMMB 1996, p. 39-51. 

156 HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p.
209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II). 

157 De miskenning van het wezenlijk karakter van dat onderscheid vormt ook de basis van het betoog
van: A.A. Quaedvlieg, Verwaterd of verward, een kwestie van bekendheid?, Spoorbundel (2007),
p. 275-289.

158 R.P. Raas, Het Benelux merkenrecht en de eerste Merkenrichtlijn; overeenstemming over verwar-
ring?, Leiden 2000.

159 Overigens net als in andere EU-landen, waar het geharmoniseerd inbreukcriterium in de praktijk
tot dezelfde uitkomsten lijkt te leiden als onder het oude nationale merkenrecht. Vgl.: W.
Hoorneman, Is het Europese merkenrecht geharmoniseerd?; J.J. Evrard (Belgium), G. Delile
(France), C. Menebröcker, G.M. Hasselblatt (Germany), T. Gödöle (Hungary), R.S. de Marco (Italy),
H. Harmeling (The Netherlands), J. Olssom (Sweden), P. Telford (UK), die een specifieke casus be-
oordeeld hebben op basis van hun oude nationale jurisprudentie, en die van na de harmonisatie;
BMMB 2005-3, p. 108-131.
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eenstemming tussen merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren
of diensten, mede met het oog op het onderscheidend vermogen van het merk,
wordt een absolute bescherming gegeven. Die bescherming voorkomt in de eerste
plaats dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk, maar voor-
komt tegelijker tijd – ook al noemt het artikellid dit niet, maar de facto – dat ten on-
rechte profijt wordt getrokken uit de reputatie van het merk, en dat het merk aan
onderscheidend vermogen verliest (wanneer gelijke of overeen stemmende tekens
worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, verliest het merk
exclusiviteit en daarmee onderscheidingskracht). Dat de merkhouder schade lijdt
als gevolg van dergelijk gebruik van een (inbreukmakend) teken, is zo evident dat dit
in de wet verondersteld wordt, en niet als voorwaarde geldt voor toepassing van art.
2.20(1)(b) BVIE (anders dan waar het gaat om toepassing van art. 2.20(1)(c en d)
BVIE).

Om tot inbreuk te kunnen concluderen zal sprake moeten zijn van het gebruik
van een teken, terwijl gebruik van dat teken voor waren of diensten moet zijn, welke
in het economisch verkeer moet plaatsvinden. Zie nrs. 6.2 e.v., 6.5 e.v. en 6.6 e.v. re-
spectievelijk. Uiteindelijk zal het toch met name draaien om het laatste deel van de
bepaling, te weten of er sprake is van verwarringsgevaar. De daarvòòr vermelde cri-
teria zijn slechts minimale toepassingsvoorwaarden en elementen van de uiteinde-
lijke beoordeling. Het gaat bij de toepassing van dit artikellid derhalve om de totaal-
beoordeling, die niet in stukjes valt te hakken, op basis van de verschillende ele-
menten die in het artikel zelf genoemd worden en die voorkomen in de overwegin-
gen bij de Merkenrichtlijn. Het feit dat dergelijke elementen hieronder separaat be-
handeld worden, heeft slechts tot doel om de behandeling van dit onderwerp over-
zichtelijk te maken, zonder dat daaruit moet worden afgeleid dat een beoordeling op
basis van deelelementen een juiste toepassing van het artikellid inhoudt. 

Het is dan ook onjuist om de beoordeling van een merkinbreuk ‘wiskundig’ te be-
naderen, in die zin dat wanneer aan de elementen overeenstemming en soortgelijk-
heid voldaan is, er tot inbreuk geconcludeerd moet worden. Dit wordt ook be -
klemtoond door het Hof van Justitie in de arresten Puma/Sabel en Canon/Cannon160,
waar het stelt dat de merkinbreuk ex art. 5(1)(b) MRl een globale beoordeling vergt
op basis van alle relevante omstandigheden van het geval. Dit wordt nog nader geïl-
lustreerd door het feit dat de overeenstemming tussen merk en teken enerzijds en
de soortgelijkheid van waren en diensten anderzijds als het ware communicerende
vaten zijn161; een grotere mate van soortgelijkheid van de waren kan leiden tot ver-
warringsgevaar bij een minder sterke mate van overeenstemming tussen merk en
teken, terwijl omgekeerd een sterke overeenstemming tussen merk en teken ook bij
een minder grote mate van soortgelijkheid van de waren en/of diensten tot verwar-
ringsgevaar kan leiden. 
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160 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel); HvJEG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV; IER 1998, 44
m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon).

161 Zoals uitgemaakt door het HvJEG in de zaak Canon/Cannon: HvJEG 29 september 1998, C-39/97,
NJ 1999, 393 m.nt. DWFV; IER 1998, 44 m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-
Mayer; Canon/Cannon).
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6.7.3 Teken dat gelijk is aan het merk of daarmee overeenstemt

Voor de toepassing van het hier besproken artikellid is het vereist dat het aange -
vallen teken gelijk is aan het merk of daarmee overeenstemt. 

In een inbreukprocedure dient de rechter vervolgens zowel de punten van ver-
schil, als de punten van overeenstemming met betrekking tot merk en teken, en met
betrekking tot de soortgelijkheid van waren en/of diensten, in zijn beoordeling te
betrekken, en dat moet ook tot uitdrukking worden gebracht in het vonnis of arrest,
bij gebreke waarvan de uitspraak onvoldoende gemotiveerd is.162 Het betreft hier
een verzwaarde motiveringsplicht waar het gaat om de vaststelling van de feiten, in
vergelijking met andere (niet-merken)zaken. 

Of er sprake is van een aan het merk gelijk teken, moet worden beoordeeld naar
de maatstaven zoals hierboven in nr. 6.4.3 beschreven. Voor de bepaling of een teken
overeenstemt met het merk moet worden uitgegaan van een vergelijking tussen het
teken zoals dat in de praktijk wordt gebruikt met het merk zoals het is inge -
schreven.163, 164 Dat betekent bijvoorbeeld dat er niet moet worden uitgegaan van het
aangevallen teken zoals dat soms ook als merk is gedeponeerd of ingeschre ven, als
dat verschilt van het teken zoals dat werkelijk wordt gebruikt. Tegen het teken zoals
gedeponeerd of ingeschreven kan worden geageerd in oppositie of in een nietig-
heidsactie; zie nrs. 9.7 e.v. Voor wat betreft het te vergelijken merk moet derhalve
ook niet worden uitgegaan van het merk zoals het in de praktijk wordt gebruikt, al
kan in het kader van de mee te wegen omstandigheden van het geval dergelijk ge-
bruik tot op zekere hoogte een rol spelen.165 Dat gaat echter niet zo ver dat separate
(onderscheidende) elementen van dergelijk gebruik in feite een onderdeel worden
van het merkrecht. Het kan zo zijn dat de wijze waarop het merk gebruikt wordt af-
wijkt van de wijze waarop het is ingeschreven (op een manier die niet in overeen-
stemming te brengen is met de inschrijving van het merk).

Wel met de inschrijving van het merk in overeenstemming te brengen gebruik van het merk is bij-
voorbeeld het gebruik van een woordmerk in een specifieke opmaak; de woordmerk-inschrijving zegt
niets over de wijze van opmaak van het woord, wanneer het als merk gebruikt wordt, zodat dit alle ge-
bruiksvormen van het woord dekt, al die gebruiksvormen overeenstemmen met de merkinschrij ving,
en ook instandhoudend gebruik van het merk kunnen opleveren.
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162 Vgl.: HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. PBH; IER 1999, 29 m.nt. FWG; BMMB 1999-4, p. 97 (Bi -
gott-Batco/Doucal); HR 28 april 2000, NJ 2001, 360 (British-American Tobacco Company & Peter
Jackson/Tobacco Experts Freezone Aruba; BAT en Jackson/TEFA). Hier ging het om de Antilli aanse
Merkenlandsverordening, maar er is geen reden om aan te nemen dat naar Neder lands proces-
recht en/of Benlux-merkenrecht iets anders geldt.

163 Vgl.: BenGH 1 juni 1978, NJ 1978, 480; BIE 1979, 1 (Molnlycke e.a./Satoma; Mimosept Lady/Lady),
maar ook impliciet: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER
1997, 54 m.nt. ChG (Puma/Sabel). Expliciet heeft het HvJEG zich nog niet uitgelaten, maar deze be-
nadering lijkt de enig mogelijke waar het merkrecht gebaseerd moet zijn op een inschrijving
(daar)van (de onderscheidende elementen van het merk) en het inbreukmakende teken niet als
merk inschreven hoeft te zijn. 

164 Dat ligt anders bij de beoordeling van relatieve nietigheid, waar het merk zoals ingeschreven
wordt vergeleken met het later gedeponeerde of ingeschreven merk; zie daarover nr. 5.2.

165 BenGH 16 december 1994, NJ 1996, 34 m.nt. ChG; BIE 1995, 64; IER 1994, 4 (Michelin/Michels).
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Wanneer de afwijking ten opzichte van de inschrijving te groot wordt, namelijk
wanneer het verschil zodanig is dat het onderscheidend vermogen van het merk
wordt gewijzigd, kan onder omstandigheden het verweer worden opgeworpen dat
het merk aan vervallenverklaring bloot staat. Dat kan zich voordoen als het merk
meer dan vijf jaar niet gebruikt wordt op de wijze zoals het is ingeschreven (op basis
van art. 2.26(3) BVIE).166

De relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een audi-
tieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge com-
binatie.167 Deze drie verschillende vormen van overeenstemming worden hierna nog
separaat besproken in nrs. 6.7.3.1, 6.7.3.2 en 6.7.3.3 respectievelijk. Zoals hierboven
aangegeven moet het echter gaan om een globale beoordeling168, waarin het oordeel
over de overeen stemming op basis van de drie genoemde vormen daarvan, moet be-
rusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van
de betrokken waren of diensten wordt achtergelaten. Daarbij dient bedacht te wor-
den dat de gemiddelde consument het merk en teken gewoonlijk als geheel waar-
neemt en niet let op de verschillende details daarvan en dat de gemiddelde consu-
ment merk en teken meestal niet tegelijk voor zich zal hebben en op die manier zal
kunnen vergelijken. Dat verklaart waarom niet alle details met elkaar moeten wor-
den vergeleken, maar uitgegaan moet worden van het min of meer vage totaalbeeld
dat bij het relevante publiek blijft hangen.169 Daarbij moet rekening worden gehou-
den met de onderschei dende en dominerende bestanddelen van merk en teken.170

Dit kan meebrengen dat het merk gedomineerd wordt door bepaalde onderscheide-
nde elementen, waaraan dan, bij de vergelijking met het teken (of andersom), een
grotere betekenis moet worden gehecht, terwijl andere elementen ondergeschikt
kunnen zijn. 

Overigens moet dit onderscheidend zijn van een element van het merk of het teken, niet verward wor-
den met het onderscheidend vermogen dat aanleiding is om een ruimere bescherming aan het merk
te gunnen.171

Een en ander brengt met zich mee dat het onder omstandigheden mogelijk is om het
merk te vergelijken met slechts een deel van het gebruikte teken, namelijk wanneer
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166 Hof Amsterdam 11 december 1986, NJ 1987, 854; BIE 1987, 63; IER 1986, 58 (Kuwait Petroleum
Corporation e.a./Duckham e.a.; Q/Q8). 

167 HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG
(Puma/Sabel). 

168 HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG
(Puma/Sabel), ov. 22. 

169 Vgl.: HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, 48; BMMB 1999-4, p. 197
(Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s).

170 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel); HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, 48; BMMB
1999-4, p. 197 (Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s); HvJEG 20 september 2007. C-193/06, B9 4748
(Nestlé/Quick; Quicky/Quick).

171 Vgl.: HvJEG 27 april 2006, C-235/05, Jur. p. I-00057 (L’Oréal/BHIM, Revlon; Flexi Air/Flex); HvJEG
20 september 2007, C-193/06, B9 4748 (Nestlé/Quick; Quicky/Quick). 
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dat deel zich laat scheiden van het teken als geheel, doordat het een zelfstandig on-
derscheidend element in het grotere geheel vormt.172 Zie nr. 6.7.3.5 . 

Tot slot wordt aangenomen dat het eerste deel van het merk en het teken vaak
(maar niet noodzakelijkerwijs altijd) meer aandacht krijgt van het relevante publiek,
zodat dat element vaak zwaarder weegt bij de beoordeling van de overeenstem-
mingsvraag.173

Het is aan de nationale rechter om van elk van deze elementen (visuele, auditie-
ve en/of begripsmatige overeenstemming) het gewicht en het (onderlinge) belang te
bepalen, waarbij in aanmerking genomen moet worden de aard van de betrokken
waren en/of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch ver-
keer worden gebracht.174

Wanneer de overeenstemming wordt beoordeeld moet ook worden bezien hoe het
merk gewoonlijk wordt waargenomen door het in aanmerking komende pu bliek.
Wanneer het bijvoorbeeld bij uitstek schriftelijk gebruikt wordt (bijvoorbeeld voor
dure medische apparatuur) dan komt er meer gewicht toe aan een eventuele visu-
ele en begripsmatige overeenstemming dan aan een auditieve overeenstemming.
Andersom geldt dat bij bijvoorbeeld toonbankartikelen meer gewicht zal moeten
worden toegekend aan auditieve overeenstemming, omdat het merk dan vaak mon-
deling zal worden gebruikt.175 Bij supermarktartikelen zal het product uit het schap
worden gepakt (tenminste) mede op basis van visuele herkenning. Ook de aard van
de merken kan meebrengen dat meer gewicht moet worden toegekend aan een be-
paalde vorm van overeenstemming; zo zal bij beeldmerken de visuele overeen-
stemming belangrijker zijn, terwijl bij klankmerken aan de auditieve overeenstem-
ming een groter gewicht toekomt. 

Voorts moeten zowel het begrip overeenstemming als soortgelijkheid in samen-
hang met het gevaar van verwarring worden uitgelegd.176 Daar komt bij dat in het
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172 HvJEG 6 oktober 2005, C-120/04, IER 2006, 21 (Medion/Thomson Multimedia Sales Germany &
Austria; Life/Thomson Life); HvJEG 27 april 2006, C-235/05, Jur. p. I-00057 (L’Oréal/BHIM, Revlon;
Flexi Air/Flex).

173 Vgl. bijv.: GvEA 17 maart 2004, T-183/02, BMMB 2005-1, p. 38 (El Corte Ingles/BHIM; Mundicolor);
GvEA 16 maart 2005, T-112/03, BMMB 2005-2, p. 83 (L’Oréal/BHIM, Revlon; Flexi Air/Flex); GvEA
14 oktober 2003, T-292/01, BMMB 2004-4, p. 228 (Philips/BHIM; Bass/Pash); GvEA 6 juli 2004, T-
117/02, BMMB 2004-4, p. 226 (Grupo El Prado Cervera/BHIM; Chufi/Chufafit); GvEA 7 september
2006, T-133/05, B9 2586; GRUR Int. 2007-5, p. 412-416 (Meric/BHIM, Arbora & Ausonia; Pam-
Pim’s Baby-Prop); Rb. Den Haag 25 oktober 2006, BIE 2007, 106 (Henkel/Canna; Substral/Substra).
Ondanks verschillend beginelement toch overeenstemmend; GvEA 10 oktober 2006, T-172/05,
BMMB 2006-4, p. 175-176; GRUR Int 2007-1, p. 55-57 (Armacell/BHIM; Nomafoam/Armafoam).
Ondanks gelijk begin element toch niet overeenstemmend: GvEA 17 oktober 2006, T-499/04,
BMMB 2006-4, p. 176 (Hammarplast/BHIM, Steninge Slott; Steninge). Vgl. ook: GvEA 25 oktober
2006, T-13/05, BMMB 2006-4, p. 176 (Castell del Remei/Bodegas Roda; Oda/Roda).

174 HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, 48; BMMB 1999-4, p. 197
(Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s). 

175 Zie: Rb. Zutphen 24 maart 2004, BIE 2005, 18; IER 2000, 29 m.nt. JK; BMMB 2004-2, p. 117 (Pfizer
e.a./Alpha Pharmaceuticals; Viagra/Sigra).

176 Zie de ov. 10 bij de Merkenrichtlijn en HvJEG 27 april 2006, C-235/05, Jur. p. I-00057 (L’Oréal/
BHIM, Revlon; Flexi Air/Flex).
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kader van de beoordeling van de vraag of er verwarring kan ontstaan, de overeen-
stemming tussen merk en teken niet los gezien kan worden van de beoordeling van
de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Deze laatste twee criteria
zijn als het ware communicerende vaten: een geringe mate van overeenstemming
tussen merk en teken kan gecompenseerd worden door een sterke mate van soort-
gelijkheid van de betrokken waren en/of diensten, en vice versa.177

Hoewel expliciet erkend is dat uitsluitend een auditieve overeenstemming vol-
doende kan zijn om – onder omstandigheden – te leiden tot relevant verwarrings-
gevaar178, is het bestaan van auditieve overeenstemming op zichzelf niet in alle om-
standigheden genoeg om te concluderen dat wel van een dergelijk verwarrings -
gevaar sprake is.179 Meestal zal er uit de omstandigheden moeten blijken dat er nog
andere redenen zijn voor het ontstaan van verwarringsgevaar.180 In het bijzonder is
in dit verband relevant in hoeverre het merk een sterk onderscheidend vermogen
heeft, hetzij van huis uit, hetzij door de bekendheid die het geniet bij het publiek.181

Dit geldt mutatis mutandis waar sprake is van overeenstemming in één van de an-
dere twee vormen. 

Bij het beoordelen van de overeenstemming tussen merk en teken is uitgangs-
punt dat in de punten van overeenstemming zwaarder worden gewogen dan de
punten van verschil.182 De ratio daarachter is dat het publiek (dat afgaat op een vaag
herinneringsbeeld van het merk) ook eerder geneigd is af te gaan op de punten van
overeenstemming (waardoor het merk als het ware in herinnering wordt geroepen)
dan op de punten van verschil. Het bestaan van opvallende punten van verschil tus-
sen merk en teken is op zichzelf derhalve nog geen reden om aan te nemen dat ver-
warringsgevaar ontbreekt. 

Niet alleen art. 2.20(1)(b) BVIE spreekt over een ‘teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk’,
maar diezelfde terminologie wordt gehanteerd in art. 2.20(1)(c) BVIE. In verband daarmee is wel ver-
dedigd dat deze begrippen in de praktijk dezelfde invulling zouden moeten krijgen.183 Dit is niet juist,
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177 HvJEG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV; IER 1998, 44 m.nt. ChG; BMMB
1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon); HvJEG 27 april 2006, C-235/05,
Jur. p. I-00057  (L’Oréal/BHIM, Revlon; Flexi Air/Flex); J.H. Spoor, De wisselwerking tussen over-
eenstemming en soortgelijkheid, BMMB 1999-3, p. 133-138. 

178 HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV: IER 1999, 48; BMMB 1999-4, p. 197
(Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s).

179 HvJEG 23 maart 2006, C-206/04, GRUR Int. 2006-6, p. 504-507; B9 1820 (Mühlens/BHIM; Zihr/
Sir).

180 Vgl.: GvEA 9 maart 2005, T-33/03, B9 97 (Osotspa/BHIM, Distribution & Marketing; Shark/Hai);
GvEA 27 september 2006, T-172/04, BMMB 2006-4, p. 175 (Telefónica/BHIM; Emerge/Emergia).

181 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel). Wel kunnen merk en teken zozeer verschillen dat de bekendheid van het merk
er niet meer toe doet, omdat dit op zichzelf niet tot verwarring leidt. Vgl.: GvEA 19 oktober 2006,
T-350/04 t/m T-352/04, BMMB 2006-4, p. 176 (Bitburger/BHIM, Anheuser-Busch; Bit/Bud).

182 HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. PBH; IER 1999, 29 m.nt. FWG; BMMB 1999-4, p. 97 (Bigott-
Batco/Doucal); HR 14 november 2003, NJ 2004, 101; BIE 2004, 53; IER 2004/49 m.nt. JK (Flügel/
W&S; Flügel-flesje II).

183 Vgl.: Gielen 2005, (T&C IE) art. 13 BMW, aant. 8b.

dissertatie-06:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:31  Pagina 240



omdat het totaaloordeel dat in art. 2.20(1)(b) BVIE aan de orde is (kort gezegd: is er sprake van ver-
warringsgevaar?) een wezenlijk ander (totaal)oordeel is dan wordt gevraagd onder toepassing van art.
2.20(1)(c) BVIE (kort gezegd: is er sprake van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk
doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk?). De beoordeling van de over-
eenstemming moet plaatsvinden aan de hand van dit totaaloordeel. De dertiende overweging bij de
Merkenrichtlijn stelt dit zelfs expliciet.184 De vereiste mate van overeenstemming wordt ge kleurd door
het gevraagde totaaloordeel, en is om die reden niet per definitie identiek bij de toepassing van de
twee verschillende wettelijke bepalingen. Daar komt nog eens bij dat – zoals hiervoor reeds aangege-
ven – bij toepassing van art. 2.20(1)(b) BVIE de vereiste mate van overeenstemming mede afhankelijk
is van de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. Voor de vraag of art.
2.20(1)(c) BVIE relevant kan zijn telt de mate van soortgelijkheid niet (nu het artikel toepassing vindt,
zowel in het geval van soortgelijke, als in het geval van niet-soortgelijke waren en/of diensten), maar
die soortgelijkheid speelt uiteraard wel een rol bij beantwoording van de vraag of voordeel wordt ge-
trokken dan wel afbreuk wordt gedaan, en dus of er uiteindelijk inbreuk onder dit artikel wordt vast-
gesteld.185 Zie nr. 6.8 e.v. Een en ander brengt mee dat in het kader van de toetsing onder art. 2.20(1)(b)
BVIE geen belang toekomt aan het arrest Adidas/Fitness World186 omdat in die zaak ge oordeeld is over
het verband dat het publiek legt, zodanig dat ongerechtvaardigd voordeel getrokken kan worden uit,
of afbreuk gedaan kan worden aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, waar-
voor nodig is dat het publiek een verband legt tussen merk en teken, ook al verwart het deze twee niet
(waarmee het Hof van Justitie dus juist het verschil in benadering tussen de twee verschillende rege-
lingen benadrukt).187 Hieraan kan niet afdoen dat, zowel onder toepassing van art. 2.20(1)(b) BVIE als
bij toepassing van art. 2.20(1)(c) BVIE de overeenstemming globaal moet worden beoordeeld.188

Zie voor wat betreft de overeenstemming tussen merk en teken als gevolg van toe-
passing van art. 2.20(4) BVIE (vertaling van een in een Benelux-taal luidend merk in
de andere Benelux-talen) nr. 3.1.3.4 e.v.

6.7.3.1 Auditieve overeenstemming 

Zoals in het vorige nummer aangegeven kan onder omstandigheden (met name
wanneer er sprake is van een merk dat, hetzij van huis uit, hetzij door de bekend-
heid dat het geniet bij het in aanmerking komende publiek, een groot onderschei-
dend vermogen heeft) auditieve overeenstemming tussen merk en teken voldoende
zijn om te concluderen tot verwarringsgevaar. In de meeste gevallen zal de auditie-
ve overeenstemming slechts één van de overeenstemmingsvormen zijn; met name
in het geval van woordmerken spelen vaak zowel de auditieve als de visuele over-
eenstemming een rol. De auditieve overeenstemming zal in ieder geval meegewo-
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184 En vgl. voorts: HvJEG 27 april 2006, C-235/05, Jur. p. I-00057  (L’Oréal/BHIM, Revlon; Flexi Air/
Flex).

185 Vgl.: GvEA 22 maart 2007, T-215/03, BMMB 2007-2, p. 80; GRUR Int. 2007-8/9, p. 730-738
(Sigla/BHIM, Elleni; Vips), ov. 67.

186 HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p.
209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II).

187 Vgl.: HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-
4, p. 209 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk), ov. 29.

188 Anders: Gielen 2005, (T&C IE) art. 13 BMW, aant. 8b; Ch. Gielen, The Relevance of ‘Association’ for
Trade Mark Conflicts, in: Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von
Mühlendahl, Keulen 2005, p. 207-217. 
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gen moeten worden waar het gaat om woordmerken of klankmerken. Beeld merken
laten zich over het algemeen slecht auditief waarnemen, maar beeldelementen kun-
nen wel de aandacht afleiden van auditieve overeenstemming (hetgeen dan tot uit-
drukking moet komen in de afweging van de drie overeenstemmingsfactoren teza-
men). In de praktijk speelt de auditieve overeenstemming een belangrijke rol bij het
bepalen van de (totale) overeenstemming tussen merk en teken.189

6.7.3.2 Visuele overeenstemming

Visuele overeenstemming is in de eerste plaats relevant wanneer het gaat om de
overeenstemming tussen een teken en een beeldmerk. Maar visuele overeenstem-
ming speelt ook een grote rol bij de beoordeling van de overeenstemming tussen
woord-tekens en woordmerken. In die gevallen is het met name ook van belang te
beoordelen in hoeverre het merk door het publiek visueel wordt waargenomen,
waarbij te verwachten is dat bij het publiek een specifiek woordbeeld blijft hangen.
Ook wanneer het gaat om woord/beeldmerken, waarin aan een woord een specifie-
ke vormgeving (in het bijzonder voor wat betreft het lettertype) is gegeven, speelt
de visuele overeenstemming een belangrijke rol. 

Wanneer het gaat om gecompliceerde samengestelde beeldmerken, zoals bij-
voorbeeld etiketten, is het extra van belang om te letten op de onderscheidende be-
standdelen van het merk; wat blijft daarvan hangen bij waarneming door de gemid-
delde consument van de betrokken waren, die niet alle details ervan zal waarne-
men? Daarbij moet nog bedacht worden dat in de praktijk de herkenning van pro-
ducten vaak gebaseerd is op de visuele waarneming, in het bijzonder waar het gaat
om gebruiksgoederen die zonder een uitgebreide bestudering daarvan worden aan-
geschaft (bijvoorbeeld in een supermarkt). In dergelijke gevallen valt extra gewicht
toe te kennen aan de gebruikte (onderscheidende) beeldelementen, waarbij het feit
dat er een andere naam op het product gebruikt is, niet zonder meer wil zeggen dat
verwarringsgevaar is uitgesloten.190 Juist bij de beoordeling van de overeenstem-
ming met dergelijke merken is het van belang zich tevens te realiseren dat er aan de
punten van overeenstemming meer gewicht moet worden toegekend dan aan de
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189 Relevante auditieve overeenstemming aangenomen: Hof Arnhem 28 april 1992, IER 1992, 46
(Regie Nationale des Usines Renault/Reynolds Aluminium Holland; Renault/Reynocar-Reyno -
trade); Pres. Rb. Utrecht 22 december 1992, BIE 1995, 5; IER 1993, 20 (Sanofi/Lekkerkerker; Bio -
garde/Boerengarde); Rb. Amsterdam 11 mei 1994, BIE 1996, 62 (Mead Johnson & Company/Van
Ommeren CHM; Enfalac/Ensulac); Rb. Breda 14 juni 1994, BIE 1996, 62 (Kortman Intradal/Dentip
International e.a.; Zendium/ Sensim); Rb. Den Haag 4 februari 1998, BIE 1998, 427 (Het Neder -
lands Zuivelbureau/Bribrend; Braderije/Bradine II); Hof Arnhem 23 maart 2004, BIE 2005, 33; IER
2004/91 (Microsoft/ Omega; Microsoft/Microso); Rb. Zutphen 24 maart 2004, BIE 2005, 18; IER
2000, 29 m.nt. JK; BMMB 2004-2, p. 117 (Pfizer e.a./Alpha Pharmaceuticals; Viagra/Sigra). Onvol -
doende auditieve overeenstemming in het licht van de totaalindruk: Hof Den Haag 5 juni 1997, BIE
1999, 42 (Tonnema/Richardson-Vicks e.a.; King/Vicking); Pres. Rb. Haarlem 19 december 1997, IER
1998, 15 (Kortman/Vipack; Sanex/Sendix); Hof Den Haag 5 juli 1999, BIE 1999, 126; IER 1999, 50
(Unilever/Raisio Yhtyma e.a.; Becel/Benecol); Vzr. Rb. Den Haag 6 december 2005, IER 2006, 43
(PepsiCo/Coca-Cola; Ipsei I).

190 In die zin ook: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 1123.  
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punten van verschil (die er bij dit soort merken in ruime mate kunnen bestaan, zon-
der dat deze afdoen aan een overeenstemmend totaalbeeld). 

Daar waar in de praktijk de visuele overeenstemming voldoende werd geacht om
te concluderen tot verwarringsgevaar, ging het in de meeste gevallen om beeld- of
vormmerken.191 Ook speelt het gebruik van kleuren in tekens en merken bij de be -
oordeling van de visuele overeenstemming in de praktijk een belangrijke rol.192

6.7.3.3 Begripsmatige overeenstemming

Bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming gaat het erom of het
teken dezelfde of een gelijkende inhoud communiceert als het merk. Van zelf -
sprekend kan daarvan sprake zijn wanneer het gaat om merken die eenzelfde taal-
kundige betekenis hebben, zoals in het geval van woordmerken (bijvoorbeeld VLIN-
DER en BUTTERFLY). Ook kunnen woorden eenzelfde beeld oproepen (bijvoorbeeld:
ROOFKAT en PUMA). Begripsmatige overeenstemming kan echter zonder meer ook
aan de orde zijn in het geval van verschillende merkvormen (dus niet alleen wan-
neer beide een woord zijn), bijvoorbeeld tussen beelden en woorden (er bestaat be-
gripsmatige overeenstemming tussen het plaatje van een duif en het woordmerk
DUIF). Ook kleurmerken en woordmerken (de kleur oranje versus ORANGE) of klan-
ken en woorden (het klankmerk bestaande in de eerste negen noten van Für Elise en
de woorden FÜR ELISE) kunnen begripsmatige overeenstemming vertonen.

In dit verband moet nog speciaal gewezen worden op de strekking en (beperkte)
toepassing van art. 2.20(4) BVIE, dat bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk
luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, zich van
rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in de andere van deze talen. In verband met
de Europese harmonisatie van de inbreukcriteria, kan dit artikellid slechts toepas -
sing vinden wanneer het zo geïnterpreteerd wordt dat het de rechter verplicht om
bij een letterlijke vertaling in een andere Benelux-taal, uit te gaan van een begrips-
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191 Vgl.: Vzr. Rb. Den Haag 21 december 2004, BIE 2005, 72 (Les Grands Chais de France/Albert Heijn;
J.P. Chenet/J.A. Vigneau I), vormmerk waarvan een etiket een dominerend bestanddeel uitmaakt;
Rb. Den Haag 8 mei 2002, BIE 2003, 66 (Mars/Kraft Jacobs Suchard; Driehoeksmerk voor chocola-
de Toblerone); Vzr. Rb. Den Haag 3 september 2002, BIE 2003, 10 (Danone Groupe e.a./van
Meeteren Wafels e.a.; Beertjes cakevorm); Rb. Breda 17 november 1992, BIE 1994, 3 m.nt. SB; IER
1993, 11 (Brouwerij De Kluis/Ackermans e.a.; Hoegaarden glas/Wiekse Witte glas); Hof Den Haag
6 juni 1996, BIE 1997, 2; IER 1996, 33 m.nt. ChG (Unilever/Verwet; Glorix-fes/Crofty-fles); Hof Den
Haag 4 juni 1998, IER 1998, 32 (Campina Melkunie/Unilever e.a.; Viennetta/Valencia); Pres. Rb.
Den Haag 15 januari 1999, BIE 1999, 54; IER 1999, 18 m.nt. ChG (Cadbury France/Koetsier &
Company Amsterdam; Beeldmerk 1848-noir/1878-noir). 

192 Vgl.: Pres. Rb. Breda 1 november 1991, IER 1992, 25 (Surinaamse Brouwerij & Heineken/Laigsingh;
Parbobier); Hof Den Haag 7 juli 1994, BIE 1995, 54 (Smith Kline & French e.a./Pharmachemie;
rood/groene capsules); Pres. Rb. Den Haag 28 juni 1996, BIE 1997, 34; IER 1996, 24 (KPN/Lacis -
groep e.a.; KPN-groen). Ondanks overeenstemming van kleuren geen relevante (totaal) overeen-
stemming: Rb. Den Haag 2 augustus 2006, BIE 2007, 57; BMMB 2006-4, p. 178  (Ikea/ Serboucom;
Ikea beeld- en kleurmerken), gebruik van een geel ovaal in een donkerblauwe rechthoek leverde,
ondanks de soortgelijkheid van de waren, geen zodanige overeenstemming op dat sprake was van
verwarringsgevaar. Het lijkt erop dat deze zaak ook anders beslist had kunnen worden.  
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matige overeenstemming, maar hem de vrijheid laat om te oordelen over de audi-
tieve en visuele overeenstemming, en hem de vrijheid laat om, met inachtneming
van die punten van overeenstemming, en de soortgelijkheid van de betrokken waren
en/of diensten193, te beoordelen of er de facto sprake is van verwarrings gevaar. Zie
nr. 3.1.3.4 e.v.

In de praktijk gaat het bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming
in de meeste gevallen om woorden die een vertaling vormen of eenzelfde beeld op-
roepen.194

6.7.3.4 Mogelijkheid van compensatie 

Het is mogelijk (en doet zich in veel gevallen voor) dat merk en teken niet alle vor-
men van overeenstemming in dezelfde mate vertonen. Een sterke visuele en audi-
tieve overeenstemming hoeft bijvoorbeeld nog niet samen te gaan met een sterke
begripsmatige overeenstemming. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de ver-
schillende vormen van overeenstemming elkaar ‘compenseren’. Dat wil zeggen dat
het ontbreken van bijvoorbeeld begripsmatige overeenstemming, gecompenseerd
kan worden door een sterke mate van overeenstemming op auditief en visueel vlak.
Ook zonder begripsmatige overeenstemming kan dan geconcludeerd worden dat
sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.195 Andersom geldt dat
wanneer slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat in één van de drie
vormen, en een groot verschil in de andere vormen, de eerstgenoemde vorm van
overeenstemming aan belang kan inboeten. Wanneer merk en teken bijvoorbeeld
alleen enigszins auditief overeenstemmen, terwijl er visueel en begripsmatig grote
verschillen bestaan, kan dat aanleiding zijn om uiteindelijk te oordelen dat er geen
sprake is van een voldoende met het merk overeenstemmend teken.196 Voor het
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193 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 5 januari 1977, BIE 1978, 51 (MB International/Kole; Bataglia Navale/Zee -
slag); Hof Arnhem 28 april 1987, BIE 1987, 45 (Van IJzendoorn´s Groothandel/Rüthers; Anti-Poep/
Poep-weg); Hof van Beroep Luik 28 maart 1991, BIE 1992, 82 (Genten/Verbunt; Safari/ Kenia);
Pres. Rb. Utrecht 22 december 1992, BIE 1995, 5; IER 1993, 20 (Sanofi/Lekkerkerker; Biogar -
de/Boerengarde); Pres. Rb. Den Haag 7 december 1994, IER 1995, 4 (Westland Kaas specia litei -
ten/Hermans; Maaslander/Eemlander); Hof Den Haag 24 maart 2005, BIE 2006, 3 (House of
Prince/Lidl; Prince of Blend/Goldprince). Maar: Hof van Beroep Brussel 7 februari 1996, IRDI 1996,
176 (Always/Toujours en Siempre).

194 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 5 januari 1977, BIE 1978, 51 (MB International/Kole; Bataglia Navale/
Zeeslag); Hof Arnhem 28 april 1987, BIE 1987, 45 (Van IJzendoorn´s Groothandel/Rüthers; Anti-
Poep/Poep-weg); Hof van Beroep Luik 28 maart 1991, BIE 1992, 82 (Genten/Verbunt; Safari/
Kenia); Pres. Rb. Utrecht 22 december 1992, BIE 1995, 5; IER 1993, 20 (Sanofi/Lekkerkerker;
Biogarde/Boerengarde); Pres. Rb. Den Haag 7 december 1994, IER 1995, 4 (Westland Kaas specia -
litei ten/Hermans; Maaslander/Eemlander); Hof Den Haag 24 maart 2005, BIE 2006, 3 (House of
Prince/Lidl; Prince of Blend/Goldprince). Maar: Hof van Beroep Brussel 7 februari 1996, IRDI 1996,
176 (Always/Toujours en Siempre).

195 In die zin: HvJEG 23 maart 2006, C-206/04, GRUR Int. 2006-6, p. 504-507; B9 1820 (Mühlens/
BHIM; Zihr/Sir); HvJEG 12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p. 30; GRUR Int. 2006-3, p. 229-
232 (Picasso e.a./BHIM, DaimlerChrysler; Picasso/Picaro).

196 HvJEG 23 maart 2006, C-206/04, GRUR Int. 2006-6, p. 504-507; B9 1820 (Mühlens/BHIM; Zihr/
Sir); GvEA 8 februari 2007, T-88/05, BMMB 2007-2, p. 79 (Quelle/BHIM, Nars; Mars/Nars).
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com penseren van overeenstemming op auditief en/of visueel vlak, door een be -
grips matig verschil, is wel noodzakelijk dat tenminste merk of teken een duidelijke
en specifieke betekenis heeft.197

Hierover werd onder het oude Benelux-recht soms anders gedacht, en verdedigd
werd dat één vorm van overeenstemming voldoende was om tot inbreuk te conclu-
deren.198 Dit is thans niet meer de regel, al kan onder bijzondere omstandigheden
één vorm van overeenstemming voldoende zijn om tot inbreuk te concluderen.199

De jurisprudentie laat ook gevallen zien waarin alleen een begripsmatig verschil,
de auditieve en visuele overeenstemming compenseren200, welke mogelijkheid bui-
ten de Benelux ook al eer der werd erkend.201

6.7.3.5 Overeenstemming met een deel van het merk

Zoals hierboven in nr. 6.7.3 uiteengezet, zal in het algemeen bij de beoordeling van
de overeenstemming, de totaalindruk van merk en teken bezien moeten worden.
Echter, afgezien van het gewone geval, waarin de gemiddelde consument een merk
als geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden
gedomineerd door één of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt niet
uit te sluiten dat in bijzondere gevallen een ouder merk, dat een derde samen met
een ander teken gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onder-
scheidende plaats behoudt, terwijl het toch niet het dominerende bestanddeel ervan
vormt.202 Anders gezegd: wanneer het gebruikte teken een merk bevat dat in dat
teken een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, en dus door het in aanmerking
komende publiek gescheiden gezien kan worden van het teken als geheel, kan het
relevant zijn om alleen of met name dat ene (merk-)deel te beschouwen, ook als dat
niet het dominerende bestanddeel van het totale teken is. In dat geval is het name-
lijk mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opge-
roepen totaalindruk aanneemt dat de betrokken waren of diensten minstens van
economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van
verwarringsgevaar.203 Dat kan bijvoorbeeld de suggestie wekken dat het gaat om een

Hoofdstuk 6 / Inhoud van het merkrecht 6.7.3

245

197 HvJEG 15 maart 2007, C-171/06, BMMB 2006-1, p. 35 en 2007-2, p. 80 (Time Art/BHIM, Devinlec;
QUANTUM/Quatieme), ov. 49.

198 Vgl.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 1113.
199 Vgl.: HvJEG 22 juni 1999, C-324/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV; IER 1999, 48; Ch. Gielen, Lijkt het

nu minder op elkaar dan vroeger? IER 2005,61, p. 262 e.v.
200 Vgl.: HvJEG 12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p. 30; GRUR Int. 2006-3, p. 229-232

(Picasso e.a./BHIM, DaimlerChrysler; Picasso/Picaro); GvEA 17 maart 2004, T-183/02, BMMB
2005-1, p. 38 (El Corte Ingles/BHIM; Mundicolor); GvEA 25 oktober 2006, T-13/05, BMMB 2006-
4, p. 176 (Castell del Remei/Bodegas Roda; Oda/Roda). 

201 Vgl. BMMB 1999-4, p. 197 (Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s) en: Bundesgerichtshof 10 oktober 1991,
GRUR 1992-2, 130 (Bally/Ball).

202 HvJEG 6 oktober 2005, C-120/04, IER 2006/21 (Medion/Thomson; Thomson Life); HvJEG 27 april
2006, C-235/05, Jur. p. I-00057 (L’Oréal/BHIM, Revlon; Flexi Air/Flex).

203 Zie voor de wijze waarop het GvEA met deze materie omgaat de arresten: HvJEG 16 november
2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005/23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser/Budvar;
Bud/Budweiser); GvEA 25 november 2003, T-286/02, BMMB 2004-11, p. 42 (Oriental →
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sub-merk van de merkhouder, een ander(soortig) of nieuw product van de merk-
houder of een mede van de merkhouder afkomstig product of dienst (‘co-branding’).
Daarvan is niet alleen sprake wanneer een merk een onderdeel vormt van een
woord-teken, maar ook wanneer het gaat om beeldmerken die onderdeel uitmaken
van een groter samengesteld beeld-teken of om een woord-element dat onderdeel
uitmaakt van een beeld-teken.204

De jurisprudentie die het Hof van Justitie op dit punt heeft ontwikkeld, houdt een
uitdrukkelijke verwerping in van de zogenaamde ‘Präge-theorie’, die kort gezegd in-
houdt dat uitsluitend de totaalindruk die merk en teken oproepen moet worden on-
derzocht, en dat alleen sprake zou kunnen zijn van overeenstemming wanneer het
identieke deel voor het samengestelde teken zodanig onderscheidend is, dat de ove-
rige elementen in de gewekte totaalindruk grotendeels naar de achtergrond ver-
dwijnen. Deze (uit de Duitse rechtsleer afkomstige) theorie maakte het mogelijk om
zich merken van concurrenten als het ware toe te eigenen, door deze onderdeel te
maken van een groter samengesteld (beeld)merk, waarin zij een ondergeschikte
plaats innemen.  De verwerping van die theorie valt dan ook toe te juichen.

6.7.4 Soortgelijkheid van waren en/of diensten

Art. 2.20(1)(b) BVIE vereist dat sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of dien-
sten. Het gaat hier om een essentieel vereiste, in verband met het karakter van het
merkenrecht dat een monopolie verleent dat in beginsel beperkt is tot die waren
en/of diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven. Zo kunnen probleemloos
naast elkaar bestaan de identieke merken Ajax voor een voetbalclub, voor schoon -
maak  middelen en voor brandblusapparatuur. Daarom is voor merkinbreuk een be-
paalde mate van verwantschap tussen de waren en/of diensten vereist (zij het dat bij
bekende merken ook sprake kan zijn van merkinbreuk wanneer sprake is van niet-
soortgelijke waren en/of diensten, getuige de tekst van art. 2.20(1)(c) BVIE). Een en
ander geldt mutatis mutandis voor Gemeenschapsmerken onder art. 9(1)(b en c)
GMVo.

Voor wat betreft de vraag of sprake is van dezelfde waren en/of diensten, zij ver-
wezen naar nr. 6.4.2 hierboven. Voor zover niet sprake is van dezelfde waren of dien-
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Kitchen/ BHIM, Mou Dybfrost; KIAP MOU/MOU); GvEA 18 februari 2004, T-10/03, BMMB 2004-2,
p. 114 (Koubi/BHIM, Betere; Conforflex/Flex); GvEA 8 maart 2005, T-32/03 (Leder & Schuh/BHIM,
Schuhpark Fascies; Jello Schuhpark/ Schuhpark); GvEA 4 mei 2005, T-22/04, GRUR Int. 2005-11, p.
922-931 (Reemark/BHIM, Bluenet; West/Westlife); GvEA 8 december 2005, T-29/04, BMMB 2006-
1, p. 34-35 (Castellblanch/Roederer; Cristal Castell-blanch/ Cristal); GvEA 24 november 2005, T-
346/04, BMMB 2006-1, p. 33-34 (Sadas/BHIM, LTJ Diffusion; Arthur et Félice/Arthur); GvEA 30 no-
vember 2006, T-43/05 (Camper/BHIM, JC; Brothers by Camp/Brothers). In deze gevallen was spra-
ke van een relevante overeenstemming. Zie voorts GvEA 15 februari 2007, T-501/04 (Bodegas/
BHIM, Real Companhia Velha; Royal/Royal Festoria); GvEA 11 juli 2006, T-247/03, BMMB 2006-3,
p. 131 (Torres/Bodegas Muga; Torres/Torre muga); GvEA 5 april 2006, T-344/03, BMMB 2006-2, p.
85 (Saiwa/BHIM, Barilla; Selezione Oro/Oro). In deze gevallen was geen sprake van relevante over-
eenstemming. 

204 Vgl.: BHIM KvB 15 februari 2006 R-0215/2005-1 (Biotherm/Riotherme). http://oami.europa.eu/le-
galdocs/boa/2005/IT/R0215_2005-1.pdf
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sten moet het tenminste gaan om soortgelijke waren en/of diensten. Bij de be -
oordeling van de soortgelijk heid dient rekening te worden gehouden met alle rele-
vante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en diensten
waarvoor het teken wordt gebruikt en waarvoor het merk is ingeschreven. Die
beoor deling staat los van de overeenstemming tussen merk en teken; het gaat erom
of tussen de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap
bestaan, dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten
valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten de-
zelfde herkomst zou kunnen toekennen.205 Daarnaast geldt overigens dat waar het
gaat om de beoordeling van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar, het mo-
gelijk is dat een grotere mate van soortgelijkheid van de waren en/of diensten een
mindere mate van overeenstemming tussen merk en teken kan compenseren (en
vice versa); zie nr. 6.7. Soortgelijkheid dient derhalve zelfstandig beoordeeld te wor-
den, maar de mate van soortgelijkheid is van belang bij beantwoording van de ver-
warringsvraag, zodat de rechter niet alleen zal moeten beoordelen of de waren en/of
diensten soortgelijk zijn, maar ook (en vooral) in hoeverre sprake is van soortgelijk-
heid.

6.7.4.1 Relevante omstandigheden

Bij de beoordeling van de soortgelijkheid valt te kijken naar de soort, aard en aan-
biedingsvorm van de waren en/of diensten, het toepassingsdoel, het gebruik van de
waren en de gebruiken in de betrokken branche.206 Daarnaast is relevant of de be-
trokken waren en/of diensten met elkaar concurreren.207 Voorts is van belang of de
betreffende waren en/of diensten een complementair karakter hebben, bijvoorbeeld
als onderdeel of accessoire208, of dat deze gewoonlijk op elkaar afgestemd (gekocht)
worden.209
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205 Vgl. T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigen -
dom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 987 en BenGH 16 juni 1995, NJ 1995,
745 m.nt. DWFV; BIE 1997, 57; IER 1995, 36A m.nt. ChG (Linguamatics/Polyglot; Polyglot); GvEA
11 juli 2007, T-150/04, B9 4341 (Tosca).

206 Vgl.: Pres. Rb. Zwolle 28 december 1994, BMMB 1995, p. 27-30 (Lotus), meerdere producenten fa-
briceren zowel personenauto’s als vrachtwagens, zodat afvalvoertuigen en auto’s soortgelijk zijn
te achten. Zie voorts: HvJEG 26 april 2007, C-412/05, B9 3898; GRUR Int. 2007-8/9, p. 718-722
(Alcon/BHIM, Biofarma; Travatan/Trivastan).

207 Vgl.: Hof Amsterdam 27 juli 1995, BIE 1998, 19 (Semic Juniorpress/De Doelenpers; Atelier/Atelier
Magazine), een tijdschrift over tekenen en schilderen wordt soortgelijk geacht aan een tijdschrift
voor creatieve kinderactiviteiten, mede omdat ze in dezelfde afzetkanalen worden gedistribueerd
en door dezelfde wijze van opzet ook dezelfde groep adverteerders aantrekken.

208 Vgl.: Pres. Rb. Haarlem 10 april 1987, BIE 1987, 54; IER 1987, 44 (Homburg/Nestlé Nederland e.a.;
Homburg/HomeBurger), soortgelijkheid van vleesproducten en een kruidenmix voor vlees; Pres.
Rb. Den Bosch 1 maart 1989, BIE 1989, 75 (Kruidenverwerkende Industrie Lumen Naturae/Golden
Foods International; Zonnegoud), soortgelijkheid van kruidenthee en honing omdat deze ook te-
zamen gebruikt worden.

209 Vgl.: GvEA 11 juli 2007, T-443/05, B9 4343 (Piranha).
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Soms wordt gesproken van ‘esthetische complementariteit’ waarmee sprake is van een esthetische
noodzaak; in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en
dat consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om deze waren samen te gebruiken. Daarvoor is
ook vereist dat consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde merk op de markt
worden gebracht (en dus dezelfde fabrikant of distributeur hebben).210 Dit zou (op zich) slechts tot een
zekere mate van soortgelijkheid leiden.211

Bij het toepassen van de hiervoor genoemde criteria dient ook bedacht te worden
dat waren soortgelijk kunnen zijn aan diensten en vice versa. Daarvan is bijvoor-
beeld sprake als de te beoordelen waren gewoonlijk als hulpmiddel worden gebruikt
bij de verrichting van de te beoordelen dienst, zoals bijv. in het geval van autoruiten
en autoruitenreparatiediensten. Ook wanneer de te beoordelen diensten normaliter
worden verricht ter bewerking of verzorging van de te beoordelen waren kan er snel
sprake zijn van soortgelijkheid. Dat is bijvoorbeeld het geval waar het gaat om het
verrichten van garagediensten en auto’s.212, 213

Bij de beoordeling van soortgelijkheid kan ook gekeken worden naar de voor de
betrokken producten gebruikelijke afzetkanalen, maar op zichzelf vormt dit geen
grond om soortgelijkheid aan te nemen214; het kan hoogstens een indicatie zijn dat
de in aanmerking komende waren en/of diensten op eenzelfde publiek gericht
zijn.215

Over het algemeen wordt niet relevant geacht van welke materialen de betrok-
ken producten vervaardigd zijn.216 Dat kan anders zijn als het gaat om specifieke ma-
terialen of ingrediënten die van belang zijn voor het kopende publiek. Dat kan zich
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210 Zoals bijvoorbeeld dassen en zakdoeken (achter Woerden: ‘pochettes’).
211 Vgl.: GvEA 1 maart 2005, T-169/03 (Sissi Rossi); GvEA 11 juli 2007, T-443/05, B9 4343 (Piranha).
212 Rb. Den Haag 4 juli 2001, BIE 2002, 50; IER 2001, 52 m.nt. ChG (Porsche/Fiat Auto; Targa), verze-

keringen en financiële diensten zijn vaak aanvullend aan elkaar. 
213 Vgl. m.b.t. alle hiervoor genoemde criteria: HvJEG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 m.nt.

DWFV; IER 1998, 44 m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/
Cannon).

214 Vgl.: GvEA 17 oktober 2006, T-499/04, B9 2763 (Hammarplast/BHIM, Steninge Slott; Steninge).
215 Vgl.: Rb. Roermond 1 juni 1995, BMMB 1995-2, p. 17-20 m.nt. Keesom (Chanel/Coco Soft; Coco/Co -

cosoft), parfum en software voor drogisten hebben alleen afzetkanaal gemeen, hetgeen onvol-
doende is; Pres. Rb. Amsterdam 29 augustus 1996, IER 1997, 4 (NTG Netzwerk und Telematic/IKSX
Consultants; Xlink/Xxlink), het feit dat beide diensten verband houden met het internet zegt op
zich niets, omdat dat slechts een wijze van communiceren inhoudt; Pres. Rb. Alkmaar 12 februari
1982, BIE 1983, 2 (Smits Reform/van de Stolpe; Soy-Joy/Soy-Soy), hoewel het gaat om verschillen-
de voedingsmiddelen zijn deze wel gericht op hetzelfde publiek, namelijk het publiek dat op zoek
is naar natuurlijke voeding; Hof Den Haag 18 november 1999, BIE 2001, 58 (Spillers Petfoods
Benelux/Onderlinge Pluto Dierenverzekeringen; Pluto/Pluto plus polis), diervoer en dierenverze-
kering zijn beide op hondenbezitters gericht, maar toch niet soortgelijk te achten.

216 Vgl.: Hof van Beroep Antwerpen 20 november 2000, kenbaar uit Hof van Cassatie 8 januari 2004,
IRDI 2004, p. 303 (Opus/Opus), wijn en bier zijn niet soortgelijk te achten ook al zijn het beide al-
coholhoudende dranken. Zie ook: GvEA 10 oktober 2006, T-172/05, BMMB 2006-4, p. 175-176;
GRUR Int 2007-1, p. 55-57 (Armacell Enterprise/BHIM; Armafoam/Nomafoam), waarin geoor-
deeld werd dat het materiaal waaruit de waren vervaardigd werden op zichzelf onvoldoende was
om soortgelijkheid aan te nemen (maar deze werd aangenomen omdat het productgamma wel
overlap vertoonde).

dissertatie-06:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:31  Pagina 248



bijvoorbeeld voordoen bij levensmiddelen; yoghurt en chocoladerepen zijn niet erg
soortgelijk, maar wel als het gaat om yoghurt en chocolade met een bepaalde zoet-
stof die de producten geschikt maakt voor diabetici.

Een complicerende factor bij het bepalen van de soortgelijkheid kan zijn dat er
binnen een waren- of dienstengroep verschillende segmenten te onderkennen zijn,
die verschillende raakvlakken hebben met andere waren- en dienstengroepen.217 Zo
kunnen bijvoorbeeld duikerspakken en kinderkleding allebei als kleding worden ge-
kwalificeerd, maar toch niet soortgelijk zijn, doordat de markten waarin de ver-
schillende producten verkocht worden wezenlijk afwijken. 

Bij de beoordeling van soortgelijkheid dient uitgegaan te worden van de percep-
tie van het in aanmerking komende publiek218; een meer deskundig publiek zal wel-
licht beter weten welke waren en/of diensten wel of niet door bepaalde onderne-
mingen plegen te worden aangeboden, zodat dit van invloed kan zijn op de aan te
nemen soortgelijkheid.219

Art. 2.20(3) BVIE stelt voor alle duidelijkheid met zoveel woorden dat de rang-
schikking in klassen conform de overeenkomst van Nice niet in de beoordeling van
de soortgelijkheid der waren en/of diensten mag worden meegenomen. Dat is ook
logisch, waar dit een puur administratieve indeling is, waarbij ook zeer verschillen-
de waren in dezelfde klasse geplaatst zijn en sterk soortgelijke waren voorkomen in
verschillende klassen.220

Bij de beoordeling moet uiteraard wel in het oog worden gehouden voor welke
waren en/of diensten het merk ingeschreven is, en – voorzover nodig – normaal ge -
bruikt is.221 Wanneer het merk is ingeschreven voor noten maar in feite alleen voor
pinda’s normaal is gebruikt, dan zijn de merkrechten gehandhaafd voor de catego-
rie noten, waaronder dan ook vallen amandelen. Zie daarover nader nr. 9.3.14. Bij
amandelen is eenvoudig sprake van dezelfde waren als waarvoor het merkrecht ver-
kregen is, zodat men aan de beoor deling van soortgelijkheid niet meer toekomt. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat verschillende elementen (die voor en tegen
soortgelijkheid pleiten) tegen elkaar afgewogen kunnen worden en dat het Hof van

Hoofdstuk 6 / Inhoud van het merkrecht 6.7.4

249

217 Vgl.: GvEA 7 juli 2005, T-385/03, BMMB 2006-1, p. 32; ETMR 2006-1, p. 55 (Miles Handels -
gesellschaft International/BHIM; Miles/Biker Miles), ov. 35: binnen het segment kleding kan er
een separate categorie bestaan voor kleding met een specifieke functie (in dat geval: bescherming
van het lichaam bij risicovolle activiteiten) wat kan betekenen dat er geen of weinig overeen-
stemming bestaat met de categorie als zodanig (kleding). 

218 Wat de beoordeling er niet eenvoudiger op maakt. 
219 Vgl.: Rb. Arnhem 24 juni 1982, BIE 1984, 14 (Cilag-Chemie Aktiengesellschaft/Permacol; Permacel/

Permacol), het in aanmerking komende deskundige publiek zal zelfklevende tape voor elektroni-
sche toepassing niet soortgelijk achten aan lijmen. 

220 Bijv. schoonheidsverzorging en bosbouw beide in klasse 44 en bouwmaterialen van metaal in
klasse 6, terwijl (potentieel dezelfde soort) bouwmaterialen van kunststof of van hout, in klasse
19 vallen. 

221 Anders: Vzr. Rb. Den Haag 27 september 2006, BMMB 2006-4, p. 180; B9 2669 (Wyeth/Prevner;
Prevenar/Prevner), doorslaggevend wordt geacht de waar waarvoor het merk gebruikt werd, en
niet waarvoor het merk was ingeschreven, nl. ‘farmaceutische producten’, waarvoor Prevner ook
gebruikt werd, zodat de betrokken waren dezelfde waren. 
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Justitie in de zaak Canon/Cannon222 heeft uitgemaakt dat een sterke soortgelijkheid
van de betrokken waren en/of diensten, een mindere overeenstemming tussen merk
en teken kan compenseren, en vice versa.223, 224

Het voorgaande laat zien dat er zeer veel verschillende elementen betrokken die-
nen te worden bij de bepaling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten.
Beoordeling daarvan in de praktijk is dan ook niet eenvoudig.225

6.7.5 Verwarringsgevaar

Art. 2.20(1)(b) BVIE stelt als belangrijkste vereiste dat bij het publiek verwarring kan
ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Dit wordt ook wel
kortheidshalve aangeduid als ‘verwarringsgevaar’. Deze toets van verwarrringsge-
vaar verschilt van het voorheen in de Benelux toegepaste associatiegevaar-criteri-
um, dat is omschreven in nr. 6.7.1 hierboven.226 Dat de Richtlijn in art. 5(1)(b), en art.
2.20(1)(b) BVIE in navolging daarvan, ook het gevaar van associatie met het merk
noemt, is het gevolg van een politiek compromis, en houdt – zo oordeelde het Hof
van Justitie in de zaak Puma/Sabel227 – niet meer in dan dat het de reikwijdte van het
verwarringsgevaar nader preciseert; associatiegevaar is één van de mee te wegen
elementen, maar is op zich onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen, ook
wanneer het gaat om een bekend merk.228 Daarbij geldt dan wel onverminderd de
mogelijke toepassing van art. 2.20(1)(c) BVIE dat voor in de Benelux bekende mer-
ken kan worden ingeroepen en niet het verwarringsgevaar als doorslaggevend cri-
terium kent, maar het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan
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222 HvJEG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV; IER 1998, 44 m.nt. ChG; BMMB
1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon).

223 Vgl.: HvJEG 27 april 2006, C-235/05, Jur. p. I-00057 L’Oréal/BHIM, Revlon; Flexi Air/Flex); J.H.
Spoor, De wisselwerking tussen overeenstemming en soortgelijkheid, BMMB 1999-3, p. 133-138. 

224 Vgl.: GvEA 14 juli 2005, T-126/03 (Reckitt Benckiser/BHIM; Aladin), polijstmiddelen voor metaal
en preparaten voor het reinigen van afvoerbuizen voor de metaalbewerkingsindustrie zijn on-
danks de soortgelijke functie toch slechts gedeeltelijk gelijksoortig, omdat doel en toepassing ver-
schillend zijn; GvEA 17 november 2005, T-154/03, BMMB 2006-1, p. 33 (Biofarma/BHIM;
Artex/Alrex), een middel tegen hypertensie en oogdruppels zijn beide geneesmiddelen met het
doel van medische behandeling, voor eenzelfde publiek (medici en patiënten) die via dezelfde af-
zetkanalen, nl. via apotheken, verkocht worden, en zijn derhalve toch in zekere mate overeen-
stemmende waren, ook al zijn ze niet complementair of concurrerend en kennen ze een andere
toedieningswijze.

225 Zie voor een overzicht van praktijkgevallen: IEC, J.H. Spoor, art. 2.20 BVIE, par. 4.2.5.  
226 Anders nog in 1995: Hof Amsterdam 2 maart 1995, BIE 1997, 73 (FBN/New Bo’s; McDuncan/

Duncan), welk hof de kwestie zelfs te duidelijk vond om vragen van uitleg te stellen aan het
HvJEG; H.R. Fürstner, M.C. Geuze, Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEG har-
monisatie, BIE 1988, p. 215. Voor wat betreft de Benelux-leer waarin associatiegevaar doorslagge-
vend werd geacht: T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II
Industriële Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 969.  

227 HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG
(Puma/Sabel). 

228 HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt. RdR (Marca/Adidas;
drie-strepen merk I). 
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het onderschei dend vermogen of de reputatie van het merk. Hoewel associatiege-
vaar dus onvoldoende is om tot verwarringsgevaar te concluderen, is het lastig voor-
stelbaar dat er sprake is van verwarringsgevaar zonder dat er associatiegevaar aan-
wezig is229; als het publiek merk en teken (zelfs) niet associeert, lijkt verwarring uit-
gesloten. 

Voor het aannemen van verwarringsgevaar is voorts in ieder geval nodig, dat er
zowel met betrekking tot de overeenstemming (tussen merk en teken) als met be-
trekking tot de soortgelijkheid (van waren en/of diensten) enige mate van overlap
bestaat tussen het merk en het teken en de betrokken waren en/of diensten. Zijn de
waren en/of diensten in het geheel niet soortgelijk, dan staat een beroep op dit arti-
kellid niet open, hoe gelijkend merk en teken ook zijn (wat een eventueel beroep op
art. 2.20(1)(c) BVIE onverlet laat). Net zo zal zonder tenminste enige overeenstem-
ming tussen merk en teken, geen sprake kunnen zijn van inbreuk onder art.
2.20(1)(b) BVIE. 

6.7.5.1 Wijze van beoordelen

Voor wat betreft het verwarringsgevaar, heeft het Hof van Justitie aangegeven dat dit
globaal beoordeeld dient te worden, met inachtneming van alle relevante factoren
en omstandigheden van het geval.230 Daarbij zal in ieder geval rekening moeten
worden gehouden met drie hoofdfactoren, te weten de overeenstemming tussen
merk en teken, de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en de onderschei-
dende kracht van het betrokken merk. Er bestaat een zekere interactie van die ver-
schillende beoorde lingselementen. Hiervoor in nr. 6.7.3.4 werd al besproken dat de
mogelijkheid bestaat van compensatie over en weer, voor wat betreft de soortge-
lijkheid en de overeenstemming, maar in dat verband wordt ook het onderscheide-
nd vermogen van het betrokken merk genoemd.231

Deze drie hoofdelementen vallen weer onder te verdelen in een aantal sub-as-
pecten die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar betrokken behoren te wor-
den. Dat zijn de volgende:
– Er dient globaal beoordeeld te worden of er sprake is van verwarringsgevaar 
– Er moet gelet worden op de totaalindruk van merk en teken, terwijl in bijzonde-

re gevallen ook gelet mag worden op een zelfstandig (gescheiden te zien) onder-
scheidend element van een samengesteld teken, ook wanneer dit niet het over-
heersende element van het samengestelde teken is232;
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229 Het aantonen van het bestaan van associatie is geen bewijs voor het bestaan van verwarringsge-
vaar, maar is wel een aanwijzing dat dergelijk verwarringsgevaar zich kan voordoen. In die zin
ook: A.A. Quaedvlieg in zijn noot onder BIE 2008, 10 (Cofresco/Reynolds).

230 HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG
(Puma/Sabel).

231 HvJEG 27 april 2006, C-235/05, Jur. p. I-00057 (L’Oréal/BHIM, Revlon; Flexi Air/Flex), waarin aan-
gegeven wordt dat gevaar voor verwarring kan bestaan ook bij een geringe mate van overeen-
stemming tussen merk en teken, wanneer de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten
hoog is en het oudere merk een grotere onderscheidende kracht heeft.

232 HvJEG 6 oktober 2005, C-120/04, IER 2006/21; BMMB 2006-4, p. 198 (Medion/Thomson; Thom -
son Life).
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– Bij de beoordeling van de totaalindruk moet vooral gelet worden op de onder-
scheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken die echter niet het
enige mee te wegen element vormen (behalve als alle andere bestanddelen van
het merk of teken te verwaarlozen zijn)233;

– Bij beantwoording van de vraag naar overeenstemming tussen merk en teken,
dient gelet te worden op de visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstem-
ming, die onderling afgewogen kunnen worden (elkaar kunnen versterken en
compenseren), en waarbij detailverschillen niet doorslaggevend zijn, omdat het
gemiddelde publiek daar niet op let;

– Niet uitgesloten is dat slechts één vorm van overeenstemming voldoende is om
verwarringsgevaar te creëren, namelijk wanneer sprake is van een merk met een
sterke onderscheidingskracht (hetzij van huis uit, hetzij als gevolg van de be -
kendheid van dat merk bij het in aanmerking komende publiek);

– Gelet moet worden op de mate van overeenstemming tussen de waren en/of
diensten, waarbij rekening moet worden gehouden met onder meer hun aard, be-
stemming en gebruik en het concurrerend, dan wel complementair karakter
ervan;

– De beoordeling van het verwarringsgevaar moet plaatsvinden op basis van de op-
vattingen van het relevante publiek op het tijdstip waarop ingestelde vorde ring
effect sorteert (schadevergoeding: verleden, verbod: ook toekomst) (zie nr.
6.7.5.4);

– Het verwarringsgevaar moet worden vastgesteld met betrekking tot het in aan-
merking komende publiek, wat de gemiddelde consument van de betrokken
waren of diensten is (die meer of minder deskundig kan zijn en meer of minder
oplettend); zie nr. 6.7.5.5.

– Wanneer sprake is van het gebruik van een teken dat in meerdere merken van de
eiser voorkomt, kan eerder sprake zijn van verwarringsgevaar (zie nr. 4.3.2);

– Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zal rekening moeten worden ge-
houden met eventuele nawerking van een eerdere inbreuk; zie nr. 6.7.5.7;

– Sterk onderscheidende en bekende merken dient een ruimere beschermingsom-
vang te worden toegekend234, terwijl zwak onderscheidende, onbekende merken
een geringere beschermingsomvang hebben.235

De gedachte daarachter is dat een merk dat een grote onderscheidingskracht bezit eerder het vermo-
gen heeft om het merk bij het publiek in herinnering te roepen. Het argument dat wel eens gehoord
wordt, inhoudende dat het bekende merk zo bekend is dat het publiek het (potentieel) inbreukma -
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233 HvJEG 12 juni 2007, C-334/05, IER 2007, 85 (Shaker/BHIM, Liminana y Botolla; Limonchello).
234 HvJEG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV; IER 1998, 44 m.nt. ChG; BMMB

1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon); HvJEG 11 november 1997, C-
251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG (Puma/Sabel). Vgl. bijv.: Hof
Den Haag 15 juni 2006, BIE 2007, 48; BMMB 2006-4, p. 177 (Nokia/Nokta).

235 BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m.nt. LWH; BIE 1983, 24; BMMB 1983-4, p. 404; RvdW 1982,
185 (Wrigley/Benzon; Juicy Fruit).
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kende teken daarvan juist door die bekendheid kan onderscheiden236, 237, is dus in ieder geval in juri-
dische zin onjuist238, maar het is niet uitgesloten dat in het geval van merkproducten die door een
‘merkenbewust publiek’ gekocht plegen te worden – te denken valt aan luxe en mode-artikelen – het
publiek in feite ook geringe afwijkingen van het merk zal opmerken. De juridische theorie sluit desal-
niettemin aan op de praktijk, waar het publiek ook daadwerkelijk eerder verbanden legt met bekende
merken dan met onbekende merken. Die verbanden zijn dan weliswaar eerder te duiden als een on-
gerechtvaardigd voordeel trekken (of afbreuk doen) dan als directe of indirecte verwarring, maar een
en ander speelt toch ook een rol bij de beoordeling van de beschermingsomvang van het merk in het
kader van art. 2.20(1)(b) BVIE. Zo zal tegen gebruik van de naam ANTI-MONOPOLY voor een gezel-
schapsspel zowel opgetreden kunnen worden (door de houder van het bekende merk MONOPOLY
voor spellen) op basis van art. 2.20(1)(b) BVIE als op basis van art. 2.20)(1)(c) BVIE, ook wanneer het
grootste deel van het publiek onderkent dat ANTI-MONOPOLY juist concurreert met MONOPOLY. 

De mee te wegen bekendheid van het merk moet betrekking hebben op de ingeschreven waren en
diensten, die de basis vormen voor de aanval.239 Voorts moet die bekendheid betrekking hebben op ge-
bruik van het merk als merk; Picasso is zeer bekend, maar vooral als naam van een kunstenaar, en min-
der als merk voor auto’s.240 Het merk is bedoeld om waren en diensten van de ene onderneming te on-
derscheiden van die van andere ondernemingen, en als het merk niet gekend wordt in verband met
bepaalde waren of diensten, maar uit een geheel andere context, valt minder snel aan te nemen dat er
een relevant verband gezien wordt tussen het merk en het gebruik van het teken voor waren of dien-
sten. Dat kan zelfs zo ver gaan dat de niet-merk betekenis die aan het merk wordt gegeven door het in
aanmerking komende publiek, zo specifiek is, dat dit het gevaar voor verwarring met een overigens
wel gelijkend merk wegneemt. Dan speelt het duidelijke begripsmatige verschil een doorslaggevende
rol.241

– bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient rekening te worden ge -
houden met alle relevante omstandigheden van het geval.

Dat laatste aspect biedt de rechter grote vrijheid. Zo kan onder dergelijke omstan -
digheden ook vallen, de wijze waarop het merk in de praktijk gebruikt wordt (bij-
voorbeeld het lettertype waarin een woordmerk gebruikt wordt).242 Ook de kwali-
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236 Zie voor oudere jurisprudentie in die zin: T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillisse-
mentsrecht Deel II Industriële Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr.
976.

237 In die zin: D.W.F. Verkade in zijn noot onder HvJEG inz. Lloyd/Loint’s, NJ 2000, 375.
238 Getuige expliciet de arresten: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE

1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG (Puma/Sabel); HvJEG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393
m.nt. DWFV; IER 1998, 44 m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer;
Canon/Cannon).

239 Grolsch is weliswaar een bekend merk voor bier, maar kan onder art. 2.20(1)(b) BVIE niet van die
bekendheid profiteren als wordt geassocieerd op basis van een (eventuele) inschrijving van dat
merk voor gloeilampen. 

240 HvJEG 12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p. 30; GRUR Int. 2006-3, p. 229-232 (Picasso
e.a./BHIM, DaimlerChrysler; Picasso/Picaro).

241 HvJEG 12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p. 30; GRUR Int. 2006-3, p. 229-232 (Picasso
e.a./BHIM, DaimlerChrysler; Picasso/Picaro). In die zin ook: Bundesgerichtshof 10 oktober 1991,
GRUR 1992-2, 130 (Bally/Ball), het feit dat het teken ‘Ball’ betekenis heeft die het merk Bally niet
heeft kan in de weg staan aan relevante overeenstemming. 

242 Vgl.: BenGH 16 december 1994, NJ 1996, 34 m.nt. ChG; BIE 1995, 64; IER 1994, 4 (Michelin/
Michels).
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teit van de onder het merk en het teken verhandelde waren is wel mee gewogen, net
als andere omstandigheden die geen verband houden met de onderscheidende
kracht van het merk.243

Dit vindt zijn beperking daar waar de in de praktijk gebruikte vormgeving die niet
kenbaar is uit de merkinschrijving, een zo overheersende rol speelt, dat het publiek
juist die vorm als onderscheidingsteken gaat zien. In het geval van een woordmerk
dat gevoerd wordt in een specifieke uitvoering, kan het zijn dat de vorm geving van
het woordmerk een zo overheersende rol speelt, dat het publiek daarin nog slechts
een beeldmerk (en niet langer meer het woordmerk) zal herkennen. Dat is ook lo-
gisch, omdat de merkhouder anders bescherming inroept en verkrijgt voor onder-
scheidende elementen waarvoor hij separaat een merkinschrijving had moeten ver-
richten; vgl. art. 2.19(1) BVIE. Te denken valt aan het AH-logo waarin de letters zo-
zeer samengesmolten zijn en een eenheid vormen, dat eigenlijk alleen het beeld
blijft hangen en daarin naar de letters gezocht moet worden. 

Ook kan een relevante omstandigheid zijn dat er sprake is van een serie merken,
die een onderscheidend element gemeen hebben, terwijl juist dat onderscheidende
element door een ander in een teken wordt gevoerd (zie nr. 4.3.2). 

Voor wat betreft de omstandigheden van het geval, kan ook gelet worden op het
gebruik van bepaalde niet onderscheidende elementen (door de merkhouder en
door de gebruiker van het aangevallen teken). 

Verder mee te wegen omstandigheden betreffen onder meer het tijdstip waarop
het publiek met het teken geconfronteerd wordt (bijvoorbeeld in het geval van zgn.
‘post sale confusion’; zie nr. 6.7.5.6 en de vraag of de gedaagde eerder inbreuk maak-
te op het betrokken merkrecht (hetgeen aanleiding kan zijn om nawerking aan te
nemen; zie nr. 6.7.5.7). 

6.7.5.2 Aard van de beoordeling

Zoals uit het overzicht van mee te wegen factoren, en de voorgeschreven wijze van
wegen, blijkt, is de vraag of er sprake is van ‘verwarringsgevaar’ geen puur feitelijke
vraag, ook al moet de beoordeling plaatsvinden op basis van feiten.244 Het gaat om
een complexe (ook juridische) beoordeling, waarbij de rechter het bestaan van ver-
warringsgevaar uit de omstandigheden moet afleiden.245 Waar het bestaan van ver-
warring zich wellicht empirisch laat meten, geldt dit niet voor verwarringsgevaar
(waarbij de laatste drempel een lagere is, maar de juridisch relevante). Een duidelijk
voorbeeld hiervan is het merk dat wel al is ingeschreven, maar nog niet is gebruikt,
en ook nog niet aan vervallenverklaring blootstaat. Ook dat merk geniet de bescher-
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243 Hof van Cassatie België 3 november 2006, rolnr. C050423N (Adidas/Briffeul).
244 HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt. RdR (Marca/Adidas;

drie-strepen merk I). In die zin min of meer ook: A.A. Quaedvlieg in zijn noot 1 onder BIE 2008,
10 (Cofresco/Reynolds).

245 Vgl. ook de noot van J.H. Spoor onder BIE 2001, 9 (Marca/Adidas; drie-strepen merk I). Zo ook al:
E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Het opinieonderzoek als bewijsmiddel in het mededingings-
recht, in: Een goede procesorde, opstellen aangeboden aan W.L. Haardt, Deventer 1983, p. 287 e.v.
(i.h.b. p. 296).
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ming van art. 2.20(1)(b) BVIE, en ook daar kan verwarringsgevaar met een later ge-
bruikt teken worden aangenomen, ook al is verwarring (door gebrek aan gebruik in
de praktijk) niet feitelijk vast te stellen. 

6.7.5.3 Direct en indirect verwarringsgevaar

Het verwarringsgevaar zelf kan twee vormen aannemen, die nauw met elkaar ver-
want zijn: direct of indirect verwarringsgevaar. Van direct verwarringsgevaar (ook
wel ‘productverwarring’ of ‘verwarringsgevaar in enge zin’ genoemd) is sprake als
het publiek de betrokken waren en/of diensten, voorzien van of aangeboden/ver-
richt onder het teken, verwart met die van de merkhouder. Men meent dat de waren
of diensten aangeboden onder het teken afkomstig zijn van of verricht worden door
de merkhouder (of met diens toestemming). Van indirect verwarringsgevaar (ook
wel – minder zuiver – ‘herkomstverwarring’ of ‘verwarringsgevaar in ruime zin’ ge-
noemd) is sprake wanneer het publiek de producten wel van elkaar kan onder-
scheiden, maar door de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de
soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten, kan menen dat de produc-
ten of diensten afkomstig zijn van op één of andere manier economisch verbonden
ondernemingen.246

Tot slot kan worden opgemerkt dat het feit dat sommige mensen zich vergissen,
op zich nog niet betekent dat er sprake is van verwarringsgevaar. Voor dat laatste
dient te worden bezien of de betrokken personen daadwerkelijk de waren of dien-
sten van de gebruiker van het teken hebben aangeschaft of afgenomen in de veron-
derstelling dat het ging om waren of diensten van de merkhouder, dan wel of het
pu bliek een economische band tussen die partijen heeft aangenomen. Voorts bete-
kent het feit dat enkele personen in verwarring zijn geraakt, ook nog niet dat dit
geldt voor een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek, al bete-
kent dit vaak wel dat met gevaar voor verwarring rekening moet worden gehou-
den.247

6.7.5.4 Relevante tijdstip beoordeling 248

Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het merk (op basis van het on-
derscheidend vermogen daarvan) moet de rechter uitgaan van de opvattingen van
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246 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel); HvJEG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV; IER 1998, 44
m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon).

247 In die zin: GvEA 11 juli 2006, T-247/03, BMMB 2006-3, p. 131 (Torres/Bodegas Muga; Torres/Torre
muga).

248 Vgl.: HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, 60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss Co./Casucci;
Levi Strauss). In dezelfde zin ook al: BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV; BIE
1995, 43 m.nt. Ste (Motorest/Hody en Resto-Inn; Quick/Jumbo Quick); BenGH 19 december 1997,
NJ 2000, 574 m.nt. JHS; BIE 1998, 44 m.nt. Ste; IER 1998, 14 (Beaphar/Nederma; hartvormige gist-
tabletten). Anders: Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie
Claire), waarin als tijdstip voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen werd uitgegaan
van het tijdstip dat het recht werd ingeroepen. 
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het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk.249 Eventuele
verwatering van het merk, die heeft plaatsgevonden na aanvang van het inbreuk-
makende gebruik, dient derhalve buiten beschouwing te blijven. Dat is ook logisch,
omdat anders de inbreukmaker profijt zou trekken uit zijn inbreukmakend hande-
len, in die zin, dat zijn inbreukmakend handelen bijdraagt aan de verwatering.
Desondanks kan er geen verbod worden uitgesproken, wanneer op het moment dat
een dergelijk verbod wordt gevraagd, ieder onderscheidend vermogen verloren is
gegaan en het merk, door doen of nalaten (in het bijzonder het nalaten gerechtelij-
ke stappen te nemen tegen inbreukmakers) van de merkhouder, een gebruikelijke
benaming in de handel is geworden in de zin van art. 2.26(2)(b) BVIE.250 Deze laat-
ste regel vindt alleen toepassing daar waar sprake is van verlies van ieder onder-
scheidend vermogen (doordat het merk een soortnaam is geworden), en vindt geen
toepassing als het merk slechts een deel van zijn onderscheidend vermogen heeft
verloren.251

Voor schadevergoeding over inbreuken in het verleden, zal beoordeeld moeten
worden naar de situatie in dat verleden. Bij een verbodsvordering die ook effect zal
sorteren na de rechterlijke uitspraak, zal de rechter zijn oordeel moeten vellen op
basis van de feiten ten tijde van de sluiting van de behandeling.252 Ook de appel-
rechter zal hebben te beslissen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van
zijn beslissing. 

6.7.5.5 Relevante publiek

Zie met betrekking tot de definitie van het relevante publiek allereerst nr. 4.14.14.
Het Hof van Justitie heeft in het kader van de inbreukvraag nader gepreciseerd, dat
in de beoordeling betrokken moet worden de perceptie van de gemiddelde consu-
ment van de betrokken waren of diensten.253, 254 Overigens moet daarbij gekeken
worden naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten
zoals deze in de merkinschrijving voorkomen (en dus niet van de waren en diensten
waarvoor het merk in de praktijk gebruikt wordt). Uitzondering hierop geldt voor de
situatie dat een beroep wordt gedaan op art. 2.20(1)(c) BVIE en/of art. 9(1)(c) GMVo,
op basis van ongerechtvaardigd voordeel trekken. In dat geval is het relevante pu-
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249 Vgl.: HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, 60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss Co./Casucci;
Levi Strauss), ov. 18. Zo ook reeds: BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV; BIE 1995,
43 m.nt. Ste (Motorest/Hody; Quick/Jumbo Quick).

250 Vgl.: HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, 60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss Co./Casucci;
Levi Strauss), ov. 34 en 36.

251 In die zin ook: D.J.G. Visser, Moment van beoordeling van verwatering van sierstiksels, BIE 2006,
p. 239-241. 

252 Vgl.: HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117; IER 2007, 44 m.nt. ChG (Adidas/Marca e.a.; drie-strepen-
merk II).

253 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel).

254 Zie ook: P.A.C.E. van der Kooij, De maatman in het merkenrecht, 10 december 2008, B9 7370.
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bliek, het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor
het aangevallen teken gevoerd wordt.255

In de zaak Lloyds/Loint’s256 is nader gespecificeerd dat het moet gaan om de ge-
middeld geïnformeerde omzichtige gewone consument van de betrokken waren of
diensten. De eigenschappen van het publiek, met name voor zover het gaat om het
aandachtsniveau daarvan, moeten in de beoordeling betrokken worden. Daarbij
moet wel in gedachten gehouden worden dat de consument slechts zelden de mo-
gelijkheid heeft om merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en afgaat
op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven, terwijl hij de details van het
merk meestal niet nauwkeurig in zich opneemt.257 Anderzijds moet ook niet worden
uitgegaan van iemand die beperkte geestelijke vermogens heeft, analfabeet is of af-
komstig uit een ander (dan Benelux-)land.258

In het algemeen geldt voor zogenaamde ‘fast moving consumer goods’ (con-
sumptiegoederen, zoals bijvoorbeeld die welke in de supermarkt gekocht worden)
dat de oplettendheid van het relevante publiek gering is, mede door het zeer korte
beslismoment bij aankoop. Voorts valt te letten op de tot een bepaalde doelgroep
behorende mensen, waarvan de oplettendheid en ontwikkeling kan afwijken van
die van het algemene publiek. Daarbij dient ook in beschouwing te worden geno-
men hoe de afzet van de betrokken producten plaatsvindt. Wanneer dat loopt via
een kleine kring van specialisten in een bepaalde branche, valt meer oplettendheid
te verwachten dan wanneer het publiek producten zonder toelichting van een ver-
koper aanschaft, bijvoorbeeld door deze in de winkelwagen te leggen. Regel matig
wordt aangenomen dat wanneer het gaat om een deskundig publiek, dit pu bliek
meer oplettend zal zijn. De deskundigheid van het publiek is echter niet be palend
voor de vraag of dit publiek ook inderdaad extra oplettend is, omdat ook deskundi-
gen het soms moeten hebben van de (vluchtige) totaalindrukken van merk en teken,
zulks afhankelijk van de (aard van de) betrokken waren of diensten.259, 260 Wel valt
aan te nemen dat daar waar het gaat om dure producten die niet vaak worden aan-
geschaft (zoals bijvoorbeeld auto’s), een grotere oplettendheid van het in aanmer-
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255 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 33-
36.

256 HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, 48; BMMB 1999-4, p. 197
(Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s).

257 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel); HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, 48; BMMB
1999-4, p. 197 (Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s).

258 In die zin ook: D.W.F. Verkade in zijn noot onder Lloyds/Loint’s, NJ 2000, 375.
259 In die zin ook: L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000,

nr. 292. Zie voorts: Hof Den Bosch 22 februari 1977, BIE 1983, 107 (Hosbon/Nobilis; Laurabolin/
Laura Cycline); Hof Arnhem 30 mei 1978, BIE 1981, 16 (Apharmo/Janssen; Combimycine/ Combi -
cil line); Hof Arnhem 22 december 1992, BIE 1993, 64; IER 1993, 55 (Renault/Reynolds; Renault/
Reynocar); GvEA 17 oktober 2006, T-483/04, GRUR Int. 2005-5, p. 416-420 (Armoren/ BHIM, Teva;
Calsyn/Galzin).

260 Vgl. voorts: Rb. Rotterdam 14 augustus 1981, BIE 1984, 42 m.nt. RP (Wandenbouw Twente/Stokvis
en Zonen; Ispalux/Sepalux); Rb. Arnhem 24 juni 1982, BIE 1984, 14 (Cilag-Chemie/Permacol;
Permacel/Permacol).
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king komende publiek kan worden aangenomen (dan bijvoorbeeld bij producten die
dagelijks of wekelijks gekocht worden). 

Tot slot kan bij de beoordeling van het relevante publiek in aanmerking worden
genomen in hoeverre sprake is van waren of diensten die complementair zijn met
andere waren en/of diensten. Het is dan mogelijk dat het relevante publiek breder
gedefinieerd dient te worden dan alleen maar de directe afnemers van de betreffen-
de waren en/of diensten. Wanneer het gaat om een product dat gewoonlijk in de tus-
senhandel verkocht wordt, maar uiteindelijk onderdeel vormt van een consumen-
tenproduct, zal ook dat consumentenpubliek relevant zijn. 

Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een merk voor verpakkingsproducten, die slechts tussen onderne-
mingen worden verhandeld, maar die verpakkingen uiteindelijk gebruikt worden voor producten die
het grote publiek bereiken, dan zal bij de beoordeling van de beschermingsomvang van het merk ook
de perceptie van dat grote publiek betrokken moeten worden, welke kan afwijken van die van de be-
trokken handelaren.261 Ook wanneer het gaat om receptgeneesmiddelen is niet alleen de perceptie van
de professionele tussenpersonen (arts, apotheker) van belang, maar ook die van de betrokken gebrui-
kers.262 In dergelijke gevallen kan het gevaar voor verwarring bij één van de betrokken groepen vol-
doende zijn om tot merkinbreuk te concluderen. 

6.7.5.6 ‘Post sale confusion’

Er wordt, in navolging van de Amerikaanse praktijk, wel gesproken over ‘post sale
confusion’ wanneer de te vrezen verwarring zich niet (alleen) voordoet bij het mo-
ment van verkoop/aankoop van de waar, maar (ook) daarna. Dergelijke ‘post sale
confusion’ kan zich met name voordoen bij merchandising artikelen, bij zogenaam-
de ‘me-too’ producten (waarbij de verschijningsvorm van het product over eenstemt
met het originele merkproduct) en in het geval van hervulde verpakkingen of gere-
viseerde producten, waarbij het product zelf of de verpakking daarvan oorspronke-
lijk door de merkhouder op de markt is gebracht, maar daarna een be werking of vul-
ling heeft ondergaan. Het gaat in dergelijke gevallen dan ook meestal om een in-
breuk ex art. 2.20(1)(a) BVIE. 

Dat ook dergelijke (te vrezen) verwarring mee kan wegen bij toepassing van art.
2.20(1)(b) BVIE, valt af te leiden uit het arrest Arsenal/Reed van het Hof van
Justitie.263 Het feit dat de heer Reed in zijn kraam een bord had opgehangen waaruit
duidelijk bleek dat de betrokken producten, voorzien van het merk van Arsenal, niet
verkocht werden met instemming of onder toezicht van Arsenal Football Club, deed
niet af aan het feit dat er alsnog herkomstverwarring kon optreden, namelijk wan-
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261 Vgl.: HvJEG 12 januari 2006, C-173/04, GRUR Int. 2006-3, p. 226-229 (SiSi-Werke/BHIM). 
262 HvJEG 26 april 2007, C-412/05, B9 3898; GRUR Int. 2007-8/9, p. 718-722 (Alcon/BHIM, Biofarma;

Travatan/Trivastan). Anders voorheen het GvEA: GvEA 5 maart 2003, T-237/01, BMMB 2004-2, p.
114 (Alcon/BHIM, Winzer; BSS).

263 HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt.
ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 56-57. het betrof daar weliswaar een beoordeling
onder art. 5(1)(a) MRl, maar de daar geconstateerd (potentiële) herkomstverwarring is ook rele-
vant onder art. 2.20(1)(b) BVIE. 

dissertatie-06:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:31  Pagina 258



neer de betrokken producten de kraam van de heer Reed verlaten hadden.264 Dat
geldt zowel in het geval dat gebruik is gemaakt van de merken zelf, als in het geval
van sterke overeenstemming.265 Ook in de Nederlandse rechtspraak is dergelijk ver-
warringsgevaar na eerste verkoop erkend als een relevant verwarringsgevaar.266

Het betreffende leerstuk is relevant bij de praktische beoordeling van het ver -
warrings gevaar, omdat dit onderstreept dat niet alleen gekeken moet worden naar
de omstandigheden ten tijde van de verkoop/aankoop van het betrokken pro duct,
maar ook naar de situatie nadien. Bij beoordeling van de inbreukvraag is derhalve
niet doorslaggevend of er bepaalde mededelingen bij de verkoop zijn gedaan (zoals
bijvoorbeeld dat het product niet afkomstig is van, of geleverd wordt met toestem-
ming van de merkhouder, of dat het gaat om een hervuld product), en ook niet wat
de prijs is van het betrokken product (omdat ook dat niet kenbaar is voor de persoon
die later met het teken geconfronteerd wordt). Dit wordt in de praktijk nog wel eens
miskend.267 Desondanks blijft het moment van aankoop (en het moment waarop
een dergelijke aankoop overwogen wordt) het belangrijkste moment bij de beoor-
deling van de verwarringsvraag ex art. 2.20(1)(b) BVIE.268

6.7.5.7 Nawerking

In de Nederlandse rechtspraak is in een aantal gevallen bij de beoordeling van de
overeenstemming tussen merk en teken mede betekenis toegekend aan het ver -
schijn sel dat in de literatuur met de term ‘nawerking’ is aangeduid. Dat verschijn sel
speelt een rol indien degene die inbreuk maakte op het merkrecht van een ander,
aan die onrechtmatigheid vrijwillig of gedwongen een einde maakt, door op een
ander onderscheidingsteken over te gaan. In dat geval kan het aanvankelijke gebruik
van het onrechtmatige onderscheidingsteken, voortzetting van het daardoor veroor-
zaakte verwarringsgevaar tot gevolg hebben, wanneer niet bij de keuze van het
nieuwe onderscheidingsteken een grotere afstand tot het onderscheidingsteken van
de ander in acht wordt genomen, dan zonder die voorgeschiedenis rechtens nood-
zakelijk zou zijn geweest. 

De rechtspraak pleegt met dit verschijnsel rekening te houden indien de duur en
de omvang van het aanvankelijk onrechtmatige gebruik van dien aard is dat na -
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264 In dezelfde zin: HvJEG inz. Budweiser/Budvar, ov. 60. Zie m.b.t. dit leerstuk voorts: J. Webern -
dörfer, ‘Post sale’ confusion and the parameters of opposition proceedings, Harmonisiering des
Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, red. V. von Bomhard, J. Pagenberg, D.
Schennen, Keulen 2005, p. 255-278.

265 Als Arsenal het woordmerk ARSENAL houdt, voor kleding, vormt de verkoop van sjaals met daar-
op ‘FC ARSENAL FC’ geen inbreuk onder art. 2.20(1)(a) BVIE, maar (hoogstwaarschijnlijk) wel
onder art. 2.20(1)(b) BVIE.

266 Vgl.: Hof Amsterdam 25 november 2004, B9 1461 (Benetton/G-star), zie terzake ook het arrest van
de HR in die zaak: HR 8 september 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006, 83; BMMB 2006-4,
p. 171 (Benetton/G-star), ov. 3.10.

267 Vgl.: Rb. Den Haag 21 juli 1999, BIE 1999, 102 (Betrix e.a./Kecofa).
268 HvJEG 12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p. 30; GRUR Int. 2006-3, p. 229-232 (Picasso

e.a./BHIM, DaimlerChrysler; Picasso/Picaro), ov. 41-48.
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werking daarvan te verwachten is.269 Is daarentegen het eerdere inbreukmakende
gebruik beperkt in omvang gebleven of zeer snel gestaakt (bijv. na sommatie of door
rechterlijk ingrijpen in kort geding), dan kan het effect van de nawerking zeer be -
perkt zijn.270

Het meewegen van de nawerking past in het meewegen van alle relevante om-
standigheden van het geval bij het vaststellen van verwarringsgevaar, zodat er geen
aanleiding bestaat om aan te nemen dat hier naar Europese merkenrechtelijke
maatstaven anders over gedacht moet worden, nog daargelaten dat de wijze waar-
op het verwarringsgevaar kan worden vastgesteld, buiten het bereik van de Merken -
richtlijn valt.271

6.7.5.8 Marktonderzoeken

In beginsel is het bestaan van verwarringsgevaar een feit dat zich voor bewijsleve -
ring leent. In theorie kan dergelijk bewijs door marktonderzoek worden geleverd.
Marktonderzoeken kunnen duidelijke indicaties opleveren dat verwarringsgevaar
bestaat. Probleem hierbij is dat feitelijke verwarring een hogere drempel is dan ver-
warringsgevaar, hetgeen de wettelijke toetsteen is. Daar komt bij dat de vraag of
sprake is van verwarringsgevaar in belangrijke mate een juridische toets is. Welis -
waar moet die juridische toets op feiten gegrond zijn272, maar het oordeel zelf mag,
en moet soms, uit die feitelijke omstandigheden worden afgeleid.273

De discrepantie tussen feit en juridisch oordeel kan ook geïllustreerd worden aan de hand van de be -
oordeling van de inbreuk ex art. 2.20(1)(b) BVIE bij bekende merken. Hoe bekender het merk is, hoe
eerder er verwarringsgevaar moet worden aangenomen. In de praktijk wil dat bij zeer bekende mer-
ken echter ook feitelijke verwarring tegengaan; als iedereen weet dat Adidas consequent 3 strepen als
merk gebruikt, zal men minder snel menen dat een product met 2 strepen van Adidas afkomstig is.  

Wel kan gezegd worden dat wanneer uit deugdelijk opgezet marktonderzoek blijkt
dat een substantieel deel van het in aanmerking komende publiek blijk geeft van di-
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269 Vgl.: HR 30 november 2001, NJ 2002, 37 (Zoontjens Beton e.a./Kijlstra), waarin tevens werd uitge-
maakt dat de feitenrechter dergelijke nawerking dient mee te wegen en daar niet zonder meer aan
voorbij mag gaan; Pres. Rb. Den Haag 15 januari 1999, BIE 2000, 54; IER 1999, 18 m.nt. ChG (Cad -
bury France/Koetsier; chocolade 1848/1887); Pres. Rb. Rotterdam 4 april 2000, BIE 2002, 4 (Mueller
Sports Medicine/Mueller Sports Medicine Europe e.a.; MSM/MSM Europe). 

270 Vgl.: Hof Den Haag 14 september 2000, BIE 2001, 46 (Rijnmond Tuinmarkten/Roobol Tuinmeu -
belen; Rijnmond/Roobol); HR 14 november 2003, NJ 2004, 101; BIE 2004, 53; IER 2004, 49 m.nt.
JK (Flügel/W&S; Flügel-flesje II); Rb. Den Haag 24 december 2003, BIE 2005, 23 (Hartman
Groep/Ten Teije; Kandara-stoel); Vzr. Rb. Den Haag 14 januari 2005, BIE 2005, 73 (Albert Heijn/Les
Grands Chais de France; J.P. Chenet/J.A. Vigneau II). 

271 Vgl. ov. 10 bij de Merkenrichtlijn, in fine.
272 Vgl.: HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt. RdR (Marca/

Adidas; drie-strepen merk I). Zo ook al: E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Het opinieonderzoek als
bewijsmiddel in het mededingingsrecht, in: Een goede procesorde, opstellen aangeboden aan W.L.
Haardt, Deventer 1983, p. 287 e.v. (i.h.b. p. 296).

273 Zo ook: J.H. Spoor in zijn noot onder BIE 2001, 9 (Marca/Adidas; drie-strepen merk I). 
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recte of indirecte verwarring, dit voldoende moet zijn om verwarringsgevaar aan te
nemen. 

In de praktijk wordt bewijs in de vorm van marktonderzoeks-resultaten inder-
daad soms geaccepteerd274, of wordt dit mede in de overwegingen van de rechter be-
trokken.275

Dat is met name het geval als eenvoudiger te meten zaken onderwerp zijn van het onderzoek, zoals de
mate van bekendheid en de mate van inburgering. Daarbij is vaak de depotdatum het relevante tijd-
stip. Onderzoeken worden gewoonlijk echter niet precies op die datum uitgevoerd. Een eerder of later
onderzoek kan desalniettemin relevante informatie bevatten, maar de bewijskracht ervan varieert
naarmate er meer of minder tijd ligt tussen het onderzoek en de prioriteits- of indieningsdatum.276

Toch lijkt het marktonderzoek vaak niet meer dan een hulpmiddel voor de rechter
te zijn, waaraan niet een doorslaggevend belang wordt gehecht.277 Er zou aan markt -
onderzoeken in gerechtelijke procedures een grotere rol kunnen worden toebe-
deeld, wanneer deze deugdelijk zouden worden opgezet en uitgevoerd, en de rech-
ter ook het vertrouwen kan hebben dat van dit laatste sprake is (want daar schort
het vaak aan).278 Wanneer er een ondeugdelijk opgezet marktonderzoek in het ge-
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274 Vgl.: Vzr. Rb. Amsterdam 17 maart 2005, IER 2005/55 (Kimberly-Clark Worldwide e.a/Friesland
Foods; Dubbel Frisss/de Page-puppy); Hof Den Bosch 29 juli 2003, IER 2004, 9; BMMB 2004-2, p.
116 (Distillers & Vintners e.a./Cooymans; Malibu/Surfers); Rb. Den Haag 8 mei 2002, BIE 2003, 66;
IER 2002, 39; BMMB 2002-4, p. 200-201 (Mars/Jacobs; driehoekmerk Toblerone).

275 Vgl.: Pres. Rb. Utrecht 21 november 2000, IER 2001, 12 (Reckitt Benckiser e.a./Diversey Lever e.a.;
Calgonit-bierglazenreiniger). 

276 GvEA 12 juli 2006, T-277/04, IER 2006, 69 m.nt. JK; BMMB 2006-4, p. 174-175; GRUR Int. 2007-2,
p. 137-141 (Vitakraft-Werke/BHIM, Johnson’s; Vitakraft/Vitacoat).

277 Vgl. m.b.t. het belang van marktonderzoeken in gerechtelijke procedures: P.H. van Westendorp, A
troubled and ill defined relationship, gepubliceerd door de Vereniging voor Mededingingsrecht,
Amsterdam 1988, p. 4-20; P.H. van Westendorp, Merkenrecht en marktonderzoek: de stand van
zaken nu, BMMB 2001-1, p. 13-16; E.A. van Nieuwenhoven Helbach in De Haardt-bundel, p. 287;
Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 354-356; W.A. Hoyng, Het marktonderzoek
en de inbreukvraag ex art. 13A(1)(b) BMW, BMMB 2001-1, p. 2-12; J.H. Spoor, De wisselwerking
tussen overeenstemming en soortgelijkheid, BMMB 1999-3, p. 133-138; P.A.C.E. van der Kooij, De
maatman in het merkenrecht, 10 december 2008, B9 7370. 

278 Vgl.: Rb. Breda 10 september 2003, IER 2004/28 (Kroef/Beckers; aardappelverpakking), markton-
derzoek onvoldoende objectief uitgevoerd; Hof Den Haag 1 november 2001, IER 2002, 10 (Panaso -
nic/Duracell), het Hof sluit zich aan bij een aantal punten van kritiek van Duracell en legt de on-
derzoeksrapporten en de oordelen van Prof. Wagenaar dan ook niet aan zijn beslissing ten grond-
slag; Rb. Den Haag 4 juli 2001, BIE 2002, 50; IER 2001, 52 (Porsche/Fiat Auto & Porsche/Targa
Service; Targa), marktonderzoek verricht in Duitsland mist relevantie omdat de Benelux niet de
thuismarkt is; Hof Den Haag 5 juli 1999, BIE 1999, 126; IER 1999, 50 (Unilever/Raisio Yhtyma e.a.;
Becel/Benecol), aan de inhoud van het onderzoek wordt voorbij gegaan omdat de respondenten
niet uitsluitend met het woord BENECOL zijn geconfronteerd; HR 13 november 1998, NJ 1999, 133
(Lancôme/Kecofa e.a.; Trésor/Treasure); Vzr. Rb. Den Haag 6 december 2005, IER 2006,43 (Pepsi -
Co/Coca-Cola; Ipsei I), aan de onderzoeken van beide partijen kleven gebreken zodat daarmee
geen rekening wordt gehouden; Hof Den Haag 29 juni 2000, BIE 2002, 17 m.nt Ste (Beecham
Procter & Gamble; Tandpasta met kleurstrepen), in het marktonderzoek is geen rekening gehou-
den met marktleiderseffect; GvEA 12 juli 2006, T-277/04, IER 2006, 69 m.nt. JK; BMMB 2006-4, p.
174-175; GRUR Int. 2007-2, p. 137-141 (Vitakraft-Werke/BHIM, Johnson’s; Vitakraft/Vitacoat), re-
spondenten zijn te veel geholpen.

dissertatie-06:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:31  Pagina 261



ding is en beide partijen marktonderzoeken hebben uitgevoerd, kunnen deze tegen-
strijdige resultaten tonen, waarbij het voor de rechter niet altijd eenvoudig is uit te
maken, welke van de twee onderzoeken wel, en welke niet deugdelijk uitgevoerd en
opgezet is, of dat wellicht voor beide onderzoeken geldt dat ze gebrekkig zijn. Dat
heeft vaak tot gevolg dat bij tegenstrijdige uitkomsten dan maar beide onderzoeken
buiten beschouwing worden gelaten, zonder dat de rechter zich begeeft in een be-
oordeling van de deugdelijkheid van de marktonderzoeken, of zich een oordeel
vormt over de vraag welke van de beide onderzoeken minder deugdelijk is opge-
zet.279 Soms worden ook potentieel ondeugdelijke onderzoeken gevolgd omdat de
inhoud of de deugdelijkheid van de opzet niet voldoende weersproken is.280 Dat re-
sulteert erin dat, hoewel soms mede belang wordt gehecht aan de uitkomsten van
marktonderzoeken, deze niet vaak van doorslaggevend belang worden geoordeeld,
in ieder geval in de motivering van rechterlijke uitspraken.281, 282

6.7.5.8.1 Buitenland
Het probleem dat zich in de Nederlandse en Belgische jurisprudentie lijkt voor te
doen, is dat er geen vaste richtlijnen bestaan waaraan marktonderzoeken moeten
voldoen. Dat is in andere landen, zoals Duitsland, veel verder uitgekristalliseerd. Ook
in de Verenigde Staten zijn de normen die moeten worden toegepast bij de beoor -
deling van marktonderzoeken, nauwer omlijnd dan in de Benelux.283
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279 Vgl.: Vzr. Rb. Arnhem 28 april 2005, BIE 2005, 64; IER 2005,49 (Unilever/AH; huismerken); Rb.
Den Haag 5 juli 2006 BIE 2007, 72 (Adidas/Nike); Vzr. Rb. Den Haag 6 december 2005, IER 2006,
43 (PepsiCo/Coca-Cola; Ipsei I); Hof Amsterdam 16 november 2006, BIE 2007, 95 (Red Bull/Procter
& Gamble; Red Bull/Red Energy).

280 Vgl.: Vzr. Rb. Utrecht 23 oktober 2003, IER 2004/44 (Red Bull e.a./United Soft Drinks; Kleur
Blauw/Zilver Red Bull); de bekendheid van de kleurencombinatie blauw/zilver aangenomen op
basis van een niet betwist marktonderzoek, overigens ten onrechte uitgaande van een geldige
merkinschrijving. 

281 Zie voor wat betreft de terughoudendheid van de rechterlijke macht met betrekking tot het in de
beoordeling betrekken van marktonderzoeken ook: P.H. van Westendorp, Merkenrecht en markt-
onderzoek; de stand van zaken, BMMB 2001-1, p. 13-16. 

282 Vgl. naast de hiervoor reeds genoemde voorbeelden: Pres. Rb. Haarlem 10 april 1987, BIE 1987, 54;
IER 1987, 44 m.nt. LWH (Homburg/Nestlé Nederland; Homburg/Homeburger); Hof van Beroep
Antwerpen 1 juni 1993, BIE 1994, 98 (Isover Saint-Gobain e.a./Isoglass; Isover/Isoglass); Hof Den
Bosch 28 december 1993, BIE 1996, 66 (Scapino/Bata; Scapino/Scarpissima). Het hier geschetste
probleem is ook gesignaleerd door D.W.F. Verkade, W.A. Wagenaar, Onderscheidend vermogen,
verwarring en associatie van merken, in: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.F.M. Crombag (red.), Het
hart van de zaak, Psychologie van het recht, Gouda 2002, p. 59-83. 

283 Vgl. bijv.: L.R. Hefter, R.D. Litowitz, C.J. Hieber, How to use (and attack) consumer surveys in trade-
mark infringement and false advertising cases, Trademark World 1999, p. 115; R. Thornburg,
Trademark Survey Evidence: review of current trends in the Ninth Circuit, Santa Clara Computer
and High Technology Law Journal, mei 2005. Het is in de VS zelfs wel aangenomen dat wanneer
een merkhouder verzuimt om een marktonderzoek ter ondersteuning van zijn stellingen over te
leggen, dit uitgelegd kan worden als een vermoeden van niet-inbreuk; S. Edelman, Failure to con-
duct a survey in trademark infringement cases; a critique of the adverse interference, TMR 2000-
3, p. 476, bekritiseert een dergelijke benadering, zoals onder andere te vinden in Eagle Snacks Inc.
vs. Nabisco Brands, 625F Sup. 571, 22845 PQ 625 (D NJ 1985). Vgl. ook de aldaar gehanteerde zgn.
Daubert principles, o.a. (en meer uitgewerkt) terug te vinden in: The U.S. Supreme Court Kumbo
Tire Co. Ltd. vs. Carmichael, 526 US 137, 141 (1999).
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Zo wordt in Duitsland een onderzoeksvoorstel voor marktonderzoek eerst aan de
rechter voorgelegd, en door partijen becommentarieerd, om vervolgens door de
rechter te worden vastgesteld. Pas daarna wordt het marktonderzoek uitgevoerd. Dit
voorkomt niet alleen dat veel onnodige, want verkeerd opgezette, onderzoeken in
het geding worden gebracht, maar heeft ook geleid tot het hanteren van bepaalde
vaste richtlijnen voor het opstellen van vragenlijsten.284

6.7.5.8.2 Wenselijkheid van normering in de Benelux
Hoewel een voorafgaande toetsing door de rechter ook zijn (procedurele en proces-
economische) nadelen kent, en bovendien niet goed te verenigen is met de opzet
van het Nederlandse kort geding (dat toch bij uitstek de procedure is waarin merk-
inbreukzaken beslecht plegen te worden), is het ook voor de Benelux wenselijk dat
dergelijke vaste richtlijnen worden opgesteld. In dergelijke richtlijnen zouden in
ieder geval duidelijke regels en normen gesteld moeten worden met betrekking tot: 
– de methodologische eisen; 
– de wijze van selectie van interviewers en van respondenten; 
– de bepaling van het relevante publiek (de doelgroep); 
– de omvang van de steekproef; 
– de wijze en volgorde van vraagstelling wanneer gezocht wordt naar hetzij be -

kendheid, hetzij verwarringsgevaar, hetzij de mogelijkheid dat ongerechtvaar-
digd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderschei-
dend vermogen of de reputatie van het merk (niet alleen om de juridische vraag
op een juiste wijze naar het publiek te vertalen, maar ook om beïnvloeding van
dat publiek te voorkomen);

– de wijze waarop het publiek met merk en teken geconfronteerd wordt; 
– de gelegenheid die geboden wordt om ‘weet niet’ te antwoorden; 
– de wijze van formuleren van vragen (om een leidende vraagstelling te voor -

komen) en 
– het gebruik van controlegroepen, bijvoorbeeld ter correctie van het zogenaamde

marktleiderseffect.285

Onder het marktleiderseffect wordt – kort gezegd – verstaan het effect dat de respondenten, wanneer
zij geconfronteerd worden met een bepaald soort product, geneigd zijn om de marktleider voor dat
soort producten te noemen, ongeacht de vraag of zij het voorgelegde merk of teken als afkomstig van
die marktleider herkennen. 
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284 Zie daarover: H. Eichmann, Gegenwart und Zukunft der Rechtsdemoskopie, GRUR 1999-11, p. 939-
955; A. Pflüger, Rechtsforschung in der Praxis: der Demoskopische Nachweis von Verkehrsgeltung
und Verkehrsdurchsetzung, GRUR 2004-8, p. 652-657; H. Köhler, J. Bornkamm, Wettbewerbs -
recht, München 2006, aant. 2.78 – 2.87 bij par. 12 UWG en aant. 3.17 – 3.18 bij par. 5 UWG.

285 Zie voor wat betreft het marktleiderseffect en de noodzaak om daaromtrent controlevragen in te
bouwen: D.W.F. Verkade en W.A. Wagenaar, Onderscheidend vermogen, verwarring en associatie
van merken, in: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.F.M. Crombag (red.), Het hart van de zaak,
Psychologie van het recht, Gouda 2002, p. 59-83. 
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Er bestaat een toe te juichen initiatief van de Nederlandse Federatie Levensmiddelen
Industrie (NFLI) om met voorstellen te komen voor terzake aan te houden regels en
normen.286 Dit heeft nog slechts de status van een particulier initiatief, maar het laat
wel duidelijk zien welke onderzoeksopzetten en vraagstellingen wel of niet deug-
delijk zijn. Het zou toe te juichen zijn wanneer rechters – wellicht aan de hand van
die aanbevelingen – een vaste lijn zouden bepalen met betrekking tot de minimum-
eisen waaraan marktonderzoeken zouden moeten voldoen, om daaraan enig ge-
wicht toe te kunnen kennen in een gerechtelijke procedure. Bovendien zou dat rech-
ters beter in staat stellen om te beoordelen in hoeverre tegen marktonderzoeks -
resultaten ingebrachte bezwaren, hout snijden. 

Een andere optie – die echter op veel praktische bezwaren stuit – is dat het markt   -
onderzoek door een externe deskundige (geaccrediteerd door de Markt Onderzoeks
Associatie MOA en ISO-gecertificeerd) wordt uitgevoerd in opdracht van, en met
sturing van de rechter (na partijen gehoord te hebben), waarbij deze rapporteert in
een (eventueel: voorlopig) deskundigenbericht. Een belangrijk bezwaar is de daar-
mee gemoeide tijd, maar bij het ter perse gaan van dit boek wordt gedacht over en
gewerkt aan een praktische oplossing daarvoor. 

6.7.5.9 Beperking beschermingsomvang uit algemeen belang?

Een discussie die inmiddels door het Hof van Justitie beslecht is, betrof de vraag of
bij het bepalen van de beschermingsomvang die aan een merk moet worden toege -
kend, een rol is weggelegd voor het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van
bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelne-
mers (die de desbetreffende waren of diensten aanbieden).287 De Hoge Raad heeft in
zijn arrest van 16 februari 2007288 daaromtrent vragen van uitleg gesteld aan het Hof
van Justitie.289 Het systeem van de Merkenrichtlijn, zoals uitgelegd door het Hof van
Justitie in de zaak Libertel, duidt erop dat daarvoor geen ruimte bestaat, waar het
Hof expliciet aangeeft dat het stelsel van de Richtlijn gebaseerd is op een controle
vóór de inschrijving, en niet op een controle achteraf.290 Bovendien moet in deze niet
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286 H. van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal: de rol van marktonderzoek in merkengeschil-
len, Amsterdam 2007. Een eerdere poging om een standaard methode voor marktonderzoek te
ontwikkelen leverde helaas geen bruikbare onderzoeksmethoden op. Vgl. de publicatie van het
EMFI van de Erasmus Universiteit (2002-02), Merkinbreuk, de ontwikkeling van een gestandaar-
diseerde methode om merkverwarring te meten, terecht bekritiseerd door W.A. Hoyng, het
marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A(1)(b) BMW, BMMB 2001-01, p. 4-5. In het laatst-
genoemde artikel worden, als alternatief, enkele praktische suggesties gedaan voor het inbouwen
van veiligheden in marktonderzoeken, op basis van een specifieke case study. 

287 Dat werd in lagere rechtspraak soms aangenomen, vgl. bijv.: Rb. Den Haag 5 juli 2006, BIE 2007,
72 (Adidas/Nike).

288 HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117; IER 2007, 44 m.nt. ChG (Adidas/Marca e.a.; drie-strepenmerk II). 
289 Waarbij ook gevraagd is naar het eventuele belang van de vraag of het publiek het teken als on-

derscheidingsteken of als versiering ziet, en of het van belang is dat het aangevallen teken onder-
scheidend vermogen mist (art. 3 (1)(b) MRI) of het een verwijzend teken betreft (art. 3(1)(c) MRI). 

290 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p.
218 (Libertel/BMB; Libertel), ov. 59. Vgl. ook: Ch. Gielen en A.M. Verschuur, Adidas/Marca II: Klopt
het arrest van de Hoge Raad wel?, B9 3529.
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uit het oog verloren worden dat nog immer de eis van (directe of indirecte) verwar-
ring gesteld wordt en er dus slechts van inbreuk sprake kan zijn als dergelijke ver-
warring dreigt. Daarmee komt een ander algemeen belang in beeld, namelijk het be-
lang dat het in aanmerking komende publiek niet in verwarring gebracht wordt.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het door het publiek leggen van een verband
tussen merk en teken waardoor ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of
afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het
merk.

In zijn Adidas II-arrest heeft het Hof van Justitie dan ook uitgemaakt dat het al-
gemeen belang bepaalde tekens voor allen beschikbaar te houden, als zodanig geen
beperking vormt op het uitsluitend merkrecht. Dat laat uiteraard onverlet dat der-
den niet verboden kan worden beschrijvende tekens te gebruiken, als dat gebruik
eerlijk is (art. 2.23(1)(b) BVIE). 

6.7.5.10 Complexe merken met niet-onderscheidende elementen

Een andere, maar gerelateerde, kwestie betreft het bepalen van de beschermings -
omvang van complexe merken, waarvan een dominant onderdeel op zich niet voor
merkenrechtelijke bescherming in aanmerking zou komen, maar toch deel uitmaakt
van het ingeschreven merk bij gratie van toegevoegde, onderscheidende elementen,
terwijl een derde een teken gebruikt dat alleen overeenstemming vertoont met dat
dominante onderdeel. Het merkenrechtelijke inschrijfsysteem zou ondergraven
worden en daarvan zou misbruik gemaakt worden, als in een dergelijk geval toch tot
inbreuk geconcludeerd wordt (behoudens in de situatie dat het betrokken onder-
deel door inburgering alsnog onderscheidend vermogen zou hebben verworven).
Toch valt in de praktijk wel een dergelijke ‘bescherming via de achterdeur’ waar te
nemen.291

6.7.6 Praktijk

Zoals uit de voorgaande nummers blijkt, heeft de rechter bij toetsing van het ver -
warrings gevaar veel verschillende (soms elkaar versterkende, maar soms ook in te-
gengestelde richting werkende) factoren in zijn beoordeling te betrekken. De we ging
van de verschillende factoren en feiten ten opzichte van elkaar wordt aan hem over-
gelaten. Dit maakt dat de rechter in zijn concrete beoordeling een grote mate van
vrijheid heeft. Van die vrijheid wordt in de praktijk ook ruim gebruik gemaakt, met
als gevolg dat een zeer casuïstisch lichaam van rechtspraak is ontstaan, wanneer het
gaat om de toepassing van art. 2.20(1)(b) BVIE (en de voorgangers van dit artikel).
Om die reden is het weinig zinvol om een overzicht van alle (lagere) jurisprudentie
op te nemen, waar de betrokken zaken in nagenoeg alle gevallen niet met elkaar ver-
gelijkbaar zijn, en in de praktijk – voor wat betreft de feitelijke verwarringsvraag –
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291 Vgl.: Bundesgerichtshof 26 oktober 2006, BMMB 2006-4, p. 165; GRUR 2007-3, p. 235. En:
Oberster Gerichtshof Österreich 30 november 2004, GRUR Int. 2005-11, p. 945-947. Beide inzake
Lindt’s Goldhase.
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ook geen of minimaal gewicht wordt toegekend aan eerdere uitspraken in niet-iden-
tieke gevallen. Daar komt nog bij dat daar waar – bij  uitzondering – wel sprake is
van een vergelijkbaar feitencomplex, de beslissingen niet  altijd eerdere beslissingen
veel gewicht lijken toe te kennen. 

Als voorbeeld kan worden gewezen op de rechtspraak rond het drie (parallele)
strepen-merk van Adidas, waar dat ingeroepen werd tegen het gebruik van twee pa-
rallelle strepen op (sport)kleding. Soms werd inbreuk aangenomen, andere keren
werd gebruik van twee parallelle strepen toegestaan.292

Hoewel het inbreukcriterium van art. 2.20(1)(b) BVIE Europees geharmoniseerd
is, blijkt dat ook op dat niveau, in vergelijkbare of identieke casus, toch verschillen-
de uitkomsten worden verkregen wanneer deze worden voorgelegd aan de rechters
in verschillende Europese landen.293 De nationale juridische traditie lijkt vooralsnog
dan ook sterker dan de harmonisatiedrang. Om die reden zijn hier geen lijsten met
jurisprudentie opgenomen (los nog van het feit dat het aantal uitspraken zeer groot
is, en nagenoeg dagelijks in omvang toeneemt.294 Tot slot valt nog op te merken dat
in de praktijk niet altijd de juiste juridische maatstaven worden aangelegd. Dat ver-
troebelt het beeld nog verder.

6.8 Gebruik van een met een Benelux-bekend merk overeenstemmend
teken

Art. 2.20(1)(c) BVIE biedt volgens de tekst bescherming tegen gebruik van een teken
dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer ge-
bruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het
merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door
het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt
getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de re-
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292 Hof Den Bosch 29 maart 2005, BIE 2005, 85 (Adidas/Marca & H&M; drie-strepen merk), geen
merkinbreuk door gebruik van twee parallelle strepen; Vzr. Rb. Amsterdam 8 juni 2006, B9 2174
(Adidas/Scapa); wel inbreuk door het gebruik van twee parallelle strepen; Rb. Den Haag 5 juli
2006, BIE 2007, 72 (Adidas/Nike); geen inbreuk door het gebruik van twee parallelle strepen: Hof
Arnhem 18 augustus 1998, IER 1998, 45; geen inbreuk door gebruik van 2 parallelle strepen; Pres.
Rb. Breda 2 oktober 1997, IER 1998, 4, wel inbreuk. 

293 Vgl. W. Hoorneman, Is het Europese merkenrecht geharmoniseerd?; J.J. Evrard (Belgium), G. Delile
(France), C. Menebröcker, G.M. Hasselblatt (Germany), T. Gödöle (Hungary), R.S. de Marco (Italy),
H. Harmeling (The Netherlands), J. Olssom (Sweden), P. Telford (UK), die een specifieke casus be-
oordeeld hebben op basis van  nationale jurisprudentie, BMMB 2005-3, p. 108-135. Zie voorts: T.
Cohen Jehoram, Samenvatting Gillette-zaken, BMMB 2005-3, p. 136-137. Ook kan gewezen wor-
den op de zaken die Red Bull (Energy drinks) in verschillende landen aanspande tegen Vicks Red
Energy (energie pastilles), hetgeen gebeurde op basis van art. 2.20(1)(b en c) BVIE en art. 9(1) en
9(2) GMVo, die geharmoniseerde, respectievelijk identieke normen inhouden. In Nederland en
Oostenrijk werd geen inbreuk op het merk RED BULL aangenomen, in Duitsland wel. Zie voor de
Nederlandse uitspraak: Vzr. Rb. Utrecht 2 mei 2006, B9 2001 (Red Bull/Procter & Gamble; Red
Bull/Red Energy) en Hof Amsterdam, 16 november 2006, BIE 2007, 95 (Red Bull/Procter & Gamble;
Red Bull/Red Energy).

294 Zie voor een bijna dagelijkse update: www.boek9.nl. 
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putatie van het merk. Deze wettelijke bepaling is gebaseerd op de tekst van art. 5(2)
MRl, dat de Lid-Staten toestaat (maar niet verplicht) om een dergelijke bescherming
te gunnen. Alle Europese Lid-Staten hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Eenzelfde bescherming wordt geboden onder art. 9(1)(c) GMVo (zij het dat het dan
uiteraard moet gaan om rechten gebaseerd op een Gemeenschapsmerk dat in de
Gemeenschap bekend is). 

Hoewel de betreffende artikelen spreken over niet-soortgelijke waren of dien-
sten, blijkt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie295 dat deze bescherming ook
gegund wordt (en vaak juist eerder gegund wordt) wanneer het gaat om soortgelij-
ke waren of diensten.296 Zie nr. 6.8.2.

De betreffende regeling biedt een ruimere bescherming aan merken die bekend-
heid genieten (naast alleen maar een bescherming tegen direct of indirect verwar-
ringsgevaar). Met name wordt op deze manier de goodwill-functie van het merk be-
schermd; op basis van deze regeling kan de merkhouder optreden tegen het onge-
rechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan die goodwill. Juist bekende
merken zijn dragers van een bepaald merkbeeld en merkimago, dat aldus ook een-
voudig(er) geëxploiteerd kan worden op of voor niet-soortgelijke waren en/of dien-
sten. Ook kunnen anderen bij dergelijke merken eenvoudig(er) meeliften op de be-
kendheid en reputatie, kunnen afbreuk oen aan de associatie die het bekende merk
oproept en kunnen daar schade aan doen, zeker waar het gaat om merken met een
luxe of exclusief karakter. De aard van de bescherming is ook een wezenlijk andere
dan die van art. 2.20(1)(a en b) BVIE (en de daarmee corresponderende bepalingen
uit de Merken richtlijn en de Gemeen schaps merkenverordening). Waar de bescher-
ming onder de laatstgenoemde artikelen bedoeld is om verwarringsgevaar te voor-
komen (in het geval van art. 2.20(1)(a) BVIE op basis van de aanname dat in derge-
lijke gevallen van verwarringsgevaar sprake is) biedt de regeling van art. 2.20(1)(c)
BVIE een ruimere bescherming omdat voor toepassing van deze bepaling geen ver-
warringsgevaar vereist is.297 Het risico dat door het gebruik van het teken zonder
geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt ge-
daan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, is al
aanwezig wanneer men in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om
zo van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren (zie nr.
6.8.8.298 Daarvoor is slechts vereist dat het in aanmerking komende publiek ‘een
verband’ legt tussen merk en teken (zie nr. 6.8.3). Dit wezenlijke onderscheid tussen
bescherming tegen verwarringsgevaar en bescherming van de goodwill-functie
wordt in de praktijk niet altijd onderkend.299
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295 Zie: HvJEG 9 januari 2003, C-292/00, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG (Davidoff/Gofkid).
296 Zie ook: HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM);

HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
297 Zie: HvJEG 9 januari 2003, C-292/00, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG (Davidoff/Gofkid), ov.

28; HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
298 Vgl.: HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 49.
299 Vgl.: Hof Den Bosch 1 februari 2005, IER 2005, 50 m.nt. ChG (Porsche/Carrera Autoschade;

Carrera); Vzr. Rb. Den Haag 29 juli 2005, BIE 2006, 41 (Dance Valley e.a./Milan e.a.; Dance Valley/
Indian Valley).
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De bescherming die geboden wordt onder art. 2.20(1)(c) BVIE vindt zijn oorsprong in de in de
Verenigde Staten van Amerika ontwikkelde ‘dilution’-leer.300 Onder die leer wordt bescherming gebo-
den aan het merk tegen ‘blurring’, dat zich het beste laat vertalen met ‘verwatering’, en tegen ‘tar-
nishment’, hetgeen goeddeels samenvalt met het aantasten van de reputatie van het merk. Onder deze
dilution-leer wordt derhalve bescherming geboden tegen het toebrengen van schade aan de merk-
houder (en diens merk). Art. 2.20(1)(c) BVIE gaat verder, doordat het ook bescherming biedt tegen on-
gerechtvaardigd voordeel trekken (uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk).
Onder het Amerikaanse recht is de gedachte – kort gezegd – dat het voordeel trekken uit de reputatie
of het onderscheidend vermogen meer ligt in het verlengde van de bescherming tegen verwarring
(waarbij ook voordeel wordt getrokken uit het feit dat het relevante publiek in verwarring kan wor-
den gebracht).301

Zoals ook al opgemerkt in nr. 6.7.5 zal juist in het geval van (zeer) bekende merken
voor het in aanmerking komende publiek vaak duidelijk zijn dat wanneer een over-
eenstemmend maar niet identiek teken wordt gebruikt, er geen commerciële relatie
bestaat tussen de merkhouder en de gebruiker van het teken. Het is dan ook niet
voor niets dat art. 16(3) TRIPs-Verdrag internationaal vaak gezien wordt als een co-
dificatie van de ‘dilution-leer’.302 Juist voor die gevallen biedt art. 2.20(1)(c) BVIE een
belangrijke aanvullende bescherming. 

Te denken valt aan het bekende ANTI-MONOPOLY-geval. Voor het in aanmerking komende publiek
was (tenminste voor een belangrijk deel) duidelijk dat het onder die naam aangeboden spel niet af-
komstig was van de merkhouder van het merk MONOPOLY. Maar het is wel duidelijk dat de partij die
ANTI-MONOPOLY op de markt bracht profiteerde van de grote bekendheid en reputatie van het MO-
NOPOLY-merk teneinde afzet te vinden voor zijn eigen spellen.303 Een ander voorbeeld uit de recht-
spraak betreft het gebruik van het als merk beschermde logo van een autofabrikant, dat gebruikt
wordt op speelgoedautootjes. Het is mogelijk dat door dergelijk gebruik van het logo, ongerechtvaar-
digd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk. Dat laatste
kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de speelgoedautootjes van slechte kwaliteit zouden zijn, niet
goed lijken of niet de actuele modellen van het merk tonen.304
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300 Zie voor een vergelijking tussen de Amerikaanse dilution-leer en het Europees-rechtelijke onge-
rechtvaardigd voordeel trekken: M.H.H. Luepke, Taking unfair advantage or diluting a famous
mark – 20/20 perspective on the blurred difference between US and EU dilution law, The
Trademark Reporter, 2008-3, p. 789-833.

301 Zie: S. Casparie-Kerdel, Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van ver-
watering van merken in het Benelux recht en het Europese recht, BIE 2002, p. 250-257, die een
verband legt tussen de bescherming onder art. 2.20(1)(c) BVIE en het associatiecriterium zoals dat
werd toegepast onder de oude BMW.

302 Zo vereist het ook een verband en enige schade aan de merkhouder. Dat ‘ongerechtvaardigd voor-
deel trekken’ hier niet genoemd wordt, verbaast niet, omdat dit ook geen deel uitmaakt van de
Amerikaanse dilution-leer. Anders: M. Senftleben, The Trademark Tower of Babel. Dillution
Concepts in International, Us and EC Trademark Law, ICC 2009, p. 52 (die het voor mogelijk houdt
dat art. 16(3) TRIPs-Verdrag alleen verplicht tot een verdergaande bescherming tegen directe en
indirecte verwarring). Zie terzake ook art. 4(1) WIPO Joint Recommendation Concerning
Provisions on the Protection of Well-Known Marks, dat spreekt van ‘liability to impair or dilute in
an unfair manner’ en ‘take unfair advantage’. 

303 In die zin ook onder het oude Benelux merkenrecht: HR 24 juni 1977, NJ 1978, 83 m.nt. LWH; BIE
1978, 6 (Hanky Panky Toys/General Mills Fun Group; Monopoly/Anti-Monopoly).

304 Vgl.: HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int.
2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec), ov. 34.
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Daarnaast is het artikel in de praktijk van belang voor bekende merken die worden
nagebootst door middel van zogenaamde look-alikes en in het geval van huismerk-
producten (waarmee bij het publiek door overname van elementen van het A-merk
de indruk wordt gewerkt dat het gaat om producten van eenzelfde kwaliteit en/of
samenstelling als het A-merkproduct).305

Ook bij toepassing van art. 2.20(1)(c) BVIE dient in het oog gehouden te worden
dat het hier gaat om een totaaltoets, en dat de verschillende elementen daarvan niet
los van elkaar gezien kunnen worden. Alleen moet in het oog gehouden worden dat
het voldoen aan één van die drie voorwaarden (afbreuk doen aan reputatie, afbreuk
doen aan onderscheidend vermogen, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit on-
derscheidend vermogen of reputatie) bij bekende merken voldoende is om tot in-
breuk te concluderen.306 Slechts ten behoeve van de overzichtelijkheid zullen hier-
na de verschillende onderdelen van het artikel separaat belicht worden in nrs. 6.8.1
t/m 6.8.9.

6.8.1 Bekend binnen het Benelux-gebied

6.8.1.1 Aard bekendheid

De bescherming van art. 2.20(1)(c) BVIE wordt alleen gegund aan Benelux-bekende
merken. 

De eerste vraag die in dit verband opkomt, is hoe de Benelux-bekendheid moet
worden benaderd. Veel verschillende taalversies van de Merkenrichtlijn spreken na-
melijk van ‘merken met een reputatie’, ‘merken die gerenommeerd zijn’ e.d.307 Die
teksten suggereren dat meer vereist is dan alleen de neutrale bekendheid.308 De
woorden ‘reputatie’ en ‘gerenommeerd’ impliceren immers dat het merk in positie-
ve zin bekend staat (bijv. vanwege eigenschappen van de gemerkte waren of dien-
sten). Het Hof van Justitie heeft in de verschillende taalversies echter geen tegen-
spraak gezien en leidt uit het systeem van de Merkenrichtlijn af dat de bekendheid
geplaatst moet worden in de sleutel van het verband dat het publiek moet leggen
tussen merk en teken.309 Dit oordeel van het Hof lijkt te duiden op een functionele
benadering van de bekendheid in die zin dat het er alleen om gaat of het publiek het
merk kent, ongeacht de lading die het merk voor het publiek heeft.310
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305 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 49-50.
306 HvJEG 12 maart 2009, C-320/07, B9 7670 (Antartica/BHIM, The Nasdaq Stockmarket; Nasdaq);

HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.),
307 Vgl. de Franse tekst die spreekt van: ‘Une marque qui jouit d´une rénommée’, welke tekst uiter-

aard ook van belang is voor de Belgische en Luxemburgse interpretatie van de Merkenrichtlijn.
308 Vgl. M. Senftleben, The Trademark Tower of Babel. Dillution Concepts in International, Us and EC

Trademark Law, ICC 2009, p. 71-77.
309 Vgl.: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG

(General Motors/Yplon; Chevy).
310 Ov. 27 van het hiervoor genoemde Chevy-arrest noemt ook verschillende omstandigheden waar-

uit bekendheid kan worden afgeleid, terwijl die omstandigheden geen van alle suggereren dat
vereist is dat het merk in positieve zin bekend is.
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6.8.1.2 Bekend bij wie?

De volgende vraag die in dit verband opkomt is, bij wie het merk bekend moet zijn.
Is dat het algemene publiek, of alleen maar het publiek waarvoor de waren of dien-
sten bestemd zijn? In het Chevy-arrest311 heeft het Hof van Justitie uitgemaakt dat
de bekendheid als bedoeld in art. 5(2) MRl niet de ‘algemene bekendheid’ is van art.
6bis Verdrag van Parijs312, maar dat voldoende is dat sprake is van bekendheid bij het
publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn.313 Het gaat derhalve om het
publiek waarop de merkhouder zich met zijn producten of diensten richt, ook wel
de doelgroep van die waren of diensten genoemd. 

Over deze benadering van de bekendheid van het merk is wel gezegd dat het gaat om een lagere drem-
pel dan moet worden toegepast onder art. 6bis Verdrag van Parijs.314 De vraag is of dat praktisch nog
wel het geval is, nu du algemene bekendheid van art. 6bis Verdrag van Parijs een steeds lagere drem-
pel lijkt te worden (zie nr. 6.11). De drempel van art. 2.20(1)(c) BVIE en van art. 6bis VvP lijken elkaar
te (be)naderen.

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de vereiste mate van bekendheid kan wor-
den geacht te zijn bereikt, wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk
deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten be-
stemd zijn.315 Voor wat betreft het territoriale aspect heeft het Hof van Justitie daar-
aan toegevoegd dat aan die voorwaarde is voldaan wanneer het merk bekend is in
een aanmerkelijk gedeelte van de betrokken Lid-Staat.316 Niet voldoende is dat het
merk (zeer) bekend is in een niet aanmerkelijk deel van een Lid-Staat, zoals in een
stad met omstreken.317 In het geval van de Benelux geldt dat het territoir daarvan als
één Lid-Staat moet worden gezien318, zodat het voldoende is dat een aanmerkelijk
deel van het relevante publiek in een aanmerkelijk deel van het Benelux-gebied be-
kend is met het merk. Praktisch betekent dit dat het kan gaan om de bekendheid in
één Benelux-land, of zelfs maar in een gedeelte van één Benelux-land.319 Dit brengt
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311 HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General
Motors/Yplon; Chevy).

312 Waarover in die zaak wel door partijen over gedebatteerd is, maar bij de norm waarvan het HvJEG
niet aansluit. 

313 HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General
Motors/Yplon; Chevy), ov. 26.

314 Vgl.: A. Kur, Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation –
what is it all about? IIC 1992, p. 218 e.v.

315 HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General
Motors/Yplon; Chevy), ov. 26.

316 HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General
Motors/Yplon; Chevy), ov. 28.

317 HvJEG 22 november 2007, C-328/66, IER 2008,30 (A. Nieto Nuño/L. Monlléo Franquet; Fincas
Tarragona).

318 Vgl.: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG
(General Motors/Yplon; Chevy), ov. 26; HvJEG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt.
JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92; RvdW 2006, 1014 (Bovemij/BMB; Europolis).

319 Vgl.: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG
(General Motors/Yplon; Chevy), ov. 29.
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mee dat, wanneer het gaat om een merk voor waren of diensten die bestemd zijn
voor het algemene publiek, bekendheid bij een aanmerkelijk deel van het Neder -
landse publiek voldoende kan zijn om Benelux-bekendheid aan te nemen. Ander -
zijds zal een bekendheid alleen in Luxemburg320 in een dergelijk geval niet snel vol-
doende zijn om van Benelux-bekendheid te spreken. 

Een en ander zal mutatis mutandis ook gelden voor de beoordeling van de be-
kendheid in de Gemeenschap als bedoeld in art. 9(1)(c) GMVo. Niet vereist zal zijn
dat bekendheid is verworven in het gehele gebied van de Gemeenschap, maar vol-
doende zal zijn dat bekendheid is verworven in een aanmerkelijk gedeelte van dat
gebied, hetgeen in voorkomend geval kan bestaan uit een minderheid van het aan-
tal Lid-Staten321: terwijl bekendheid in één Lid-Staat niet snel aanleiding zal geven
tot het aannemen van bekendheid in de Gemeenschap.322

Bij dit alles is van belang om te onderkennen dat het bepalen van de bekendheid
van het merk (hetzij binnen de Benelux, hetzij binnen de Gemeenschap) wezenlijk
anders van karakter is dan het aantonen van inburgering (waardoor bezwaren met
betrekking tot het onderscheidend vermogen van het merk overwonnen kunnen
worden). De in dit laatste geval toe te passen eisen zijn aanzienlijk zwaarder. Zie nr.
4.14.15 e.v. 

6.8.1.3 Bepalen van de bekendheid

Bij het bepalen van de bekendheid van het merk dient de rechter alle relevante om-
standigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals met name het markt-
aandeel van de gemerkte waren of diensten, de aard van het publiek waarvoor de
waren of diensten bestemd zijn, en van het publiek waarbij het merk bekend is, de
intensiteit, de geografische omvang, de bevolking en het economisch gewicht van
een en ander, de duur van het gebruik van het merk, alsmede de omvang van de door
de onderneming verrichte investeringen om bekendheid aan het merk te geven (in
het bijzonder het reclamebudget).323 Te denken valt ook aan omstandigheden als de
mate waarin duidelijk is dat het teken gebruikt wordt om voordeel te trekken uit of
afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 
Het Hof van Justitie laat zich in kwesties zoals deze nooit op een percentage vast-
pinnen, zo ook niet met betrekking tot de bekendheid in een Lid-Staat als bedoeld
in art. 5(2) MRl.324
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320 Met minder dan 2% van de Benelux-bevolking.
321 Conclusie A-G Sharpston, HvJEG 30 april 2009, C-301/07 (PAGO/Tirolmilch), B9 7859 en M.

Bronneman, De bekendheidsdrempel, BMMB 2009-1, p. 2-5. Anders: de Opposition Guidelines die
uitgaan van bekendheid in 1 Lid-Staat als voldoende. 

322 Wellicht met uitzondering van zeer grote Lid-Staten zoals Duitsland, met meer dan 82 miljoen in-
woners of Frankrijk met ruim 61 miljoen inwoners.

323 Vgl.: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG
(General Motors/Yplon; Chevy), ov. 27; conclusie A-G Sharpston, HvJEG 30 april 2009, C-301/07
(PAGO/Tirolmilch), B9 7859.

324 Vgl.: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG
(General Motors/Yplon; Chevy), ov. 25.
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Het werken met vaste percentages zorgt intussen wel voor rechtszekerheid, reden waarom daarmee
in een land als Duitsland wel gewerkt werd. 

De rechter blijft daarentegen een grote vrijheid houden bij het bepalen van de be-
kendheid, op basis van alle relevante omstandigheden van het geval. Daar valt ook
wel wat voor te zeggen, omdat bepaalde omstandigheden, waaronder die welke
door het Hof van Justitie zijn genoemd, duidelijke aanwijzingen vormen dat van een
relevante bekendheid sprake is, terwijl het niet altijd eenvoudig is om de bekend-
heid objectief te meten (bijvoorbeeld door middel van marktonderzoeken). 

Daar waar wel percentages bekend zijn uit de rechtspraak, valt aan die recht-
spraak geen duidelijke regel te ontlenen, maar aangenomen kan worden dat de on-
dergrens van de bekendheid ligt tussen de 25 en 50% aan ‘geholpen’325 bekend-
heid.326

Het meten van de bekendheid leent zich in ieder geval in theorie goed voor be-
wijs voor middel van marktonderzoek (bijv. beter dan het meten van verwarrings-
gevaar, waarbij vele aspecten een rol spelen, terwijl de bekendheid van een merk
een meer absoluut karakter heeft). De vraagstelling bij een dergelijk marktonder-
zoek kan ook relatief eenvoudig zijn (te beginnen met een open vraag naar de mer-
ken die de respondent kent voor een bepaald soort producten of diensten, gevolgd
door een zogenaamd geholpen vraag daarover). Met name de geholpen bekendheid
is in dit geval van belang, omdat in het geval van voordeel trekken uit of afbreuk
doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, het publiek
ook geconfronteerd wordt met het teken, en dus in die zin geholpen wordt.327

Wel is het van belang dat dit soort marktonderzoeken verricht wordt onder het
relevante publiek (het publiek waarvoor de waren en/of diensten waarvoor het
merk is ingeschreven, bestemd zijn). Daarbij kan worden aangetekend dat sommige
waren of diensten een zeer beperkt relevant publiek kennen (bijv. MRI-scan-appa-
ratuur). Merken voor dergelijke waren of diensten verwerven al snel bekendheid.
Soms zijn de betrokken waren of diensten ook geografisch beperkt, bijvoorbeeld in
het geval van een krant gericht op een stad of een streek. Het ongerechtvaardigd
voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de repu-
tatie zal zich overigens minder snel voordoen wanneer het teken gebruikt wordt op
zodanige wijze dat het beperkte relevante publiek waar het merk op gericht is, daar-
mee niet in aanraking komt. 

Voor het overige zouden er voor het uitvoeren van marktonderzoeken algemene
normen opgesteld moeten worden teneinde uniformiteit van de gebruikte systema-
tiek te garanderen, en daarmee de rechtszekerheid te vergroten (zie nr. 6.7.5.8). 
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325 Onder geholpen bekendheid wordt, kort gezegd, verstaan het (her)kennen van een merk wanneer
een lijst met merken wordt voorgelegd of voorgehouden. 

326 P. Reeskamp, Wat is een bekend merk?, BMMB 2000-4, p. 134-138, die een poging waagt tot
kwantificeren en rechtspraak terzake inventariseert. Aan de daar genoemde rechtspraak valt nog
toe te voegen: Hof Amsterdam 27 september 2001, BIE 2003, 74 (RTL Veronica/WE; ME/WE),
waarin spontane bekendheid van 30% onder de mannen en 20% onder vrouwen voldoende werd
geacht, met een geholpen bekendheid van resp. 60 en 72%. Zie ook M. Bronneman, De bekend-
heidsdrempel, BMMB 2009-1, p. 2-5.

327 In die zin ook: P. Reeskamp, Wat is een bekend merk?, BMMB 2000-4, p. 138.
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6.8.1.4 Tijdstip beoordeling

De bekendheid zal voorts moeten worden beoordeeld naar het tijdstip waarop de in-
gestelde vorderingen betrekking hebben. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om vorde-
ringen die redres moeten bieden voor een eerder gepleegde merkinbreuk, zal de be-
kendheid ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk beoordeeld moeten wor-
den.328 Wanneer het gaat om een verbod dat effect zal sorteren na het wijzen van
vonnis of arrest, zal de bekendheid (ook) beoordeeld moeten worden naar het tijd-
stip waarop de uitspraak wordt gedaan.329 Zie ook nr. 6.7.5.4. 

6.8.2 ‘Gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten’

Art. 2.20(1)(c) BVIE, art. 9(1)(c) GMVo en art. 5(2) MRl spreken alle over toepassing
van het betrokken artikelonderdeel wanneer sprake is van niet-soortgelijke waren
of diensten. In het verleden werd wel aangenomen dat, omdat deze artikelen uit-
drukkelijk niet-soortgelijke waren of diensten noemden, de regeling geen toepas-
sing kon vinden in het geval van soortgelijke waren of diensten, zelfs zonder dat ter-
zake prejudiciële vragen werden gesteld.330

Het onderscheid tussen niet-soortgelijke en soortgelijke waren valt hier echter
niet te rechtvaardigen, alleen al vanwege het feit dat voor bekende merken aldus een
ruimere bescherming zou worden gegund wanneer het gaat om niet-soortgelijke
waren en/of diensten, terwijl bij soortgelijke waren en/of diensten juist eerder spra-
ke kan zijn van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het
onderscheidend vermogen of reputatie van het (bekende) merk.331

Het Hof van Justitie heeft aan de onduidelijkheid een einde gemaakt in het
Davidoff-arrest332, waarin het Hof aangaf dat art. 5(2) MRl aldus begrepen moet
worden dat die bescherming zich ook uitstrekt tot soortgelijke waren of diensten.
Een en ander heeft, vanwege de identieke bewoordingen van de regeling, ook te gel-
den met betrekking tot de bescherming die wordt geboden onder art. 9(1)(c) GMVo.
Het Hof heeft voorts nog verduidelijkt333 dat wanneer Lid-Staten ervoor kiezen om
in hun nationale merkenwetgeving een bescherming te gunnen zoals omschreven in
art. 5(2) MRl (en dat zijn ze allemaal), zij niet de keuze hebben om die bescherming
alleen te gunnen voor het geval het teken wordt gebruikt voor niet-soortgelijke
waren of diensten; de bescherming moet ook worden gegund wanneer het gaat om
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328 HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006,60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss/Casucci; Levi
Strauss); Vzr. Rb. Amsterdam 27 juli 2005, BIE 2006, 66 (Lactalis/Papastratos).

329 HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117; IER 2007, 44 m.nt. ChG (Adidas/Marca e.a.; drie-strepenmerk
II).

330 Vgl.: Hof Den Haag 29 juni 2000, BIE 2002, 17 m.nt. Ste (Beecham /Procter & Gamble; Tandpasta
met kleurstrepen).

331 In die zin ook: S. Casparie-Kerdel, Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie
van verwatering van merken in het Benelux recht en het Europese recht, BIE 2002, p. 250-257.

332 HvJEG 9 januari 2003, C-292/00, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG (Davidoff/Gofkid).
333 In het arrest HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004,13 m.nt. JK; BMMB

2002-4, p. 209; EIPR 2006-6 p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II).
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soortgelijke waren of diensten. Dit betekent derhalve dat voor de duidelijkheid van
de betrokken wetgeving de woorden ‘die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het
merk is ingeschreven’ beter zouden kunnen vervallen (aangezien de tekst – zoals is
gebleken – alleen maar tot misverstanden aanleiding kan geven). 
Wanneer de betrokken waren en/of diensten gerelateerd zijn, vergroot dat juist de
kans dat het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd, eveneens aan het ou-
dere merk denkt.334

Echter: de bescherming van dit artikellid kan ook ingeroepen worden als het oudere merk specifiek en
alleen voor 1 (specialistisch) soort waar of dienst gebruikt wordt en het jongere merk gebruikt wordt
voor waren of diensten die op geen enkele wijze verband houden met de eerstgenoemde waar of
dienst.335

Daarnaast geldt dat de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten juist een
extra aanleiding is om aan te nemen dat er sprake is van het ongerechtvaardigd
voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend ver-
mogen van het oudere merk.336 Wanneer er dus sprake is van (enige mate van)
soort gelijkheid van de betrokken waren of diensten, is dat juist aanleiding om art.
2.20(1)(c) BVIE (of art. 9(1)(c) GMVo) eerder toepassing te laten vinden. 

6.8.3 ‘Een verband’

Art. 2.20(1)(c) BVIE eist (in navolging van art. 5(2) MRl (en net als art. 9(1)(c) GMVo))
dat er sprake is van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk. Voor
wat betreft deze overeenstemmingsvraag is het allereerst van belang dat het gaat
om een totaalbeoordeling onder dit artikellid. Net als bij toepassing van art.
2.20(1)(b) BVIE, kan in dit geval een wisselwerking optreden tussen de verschillen-
de elementen die het artikellid noemt. Hoe bekender een merk is, des te minder
overeenstemming er vereist is om tot inbreuk te concluderen, en vice versa.337 Net
zo geldt dat hoe sterker merk en teken op elkaar lijken, des te eerder valt aan te
nemen dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt ge-
daan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.338 De door dit
artikel geëiste overeenstemming is dus (ook hier) geen absoluut gegeven. 

Wel is duidelijk dat de mate van overeenstemming die onder dit artikel wordt
geëist minder sterk is dan die welke toepassing van art. 2.20(1)(b) BVIE rechtvaar-
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334 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM); GvEA
22 maart 2007, T-215/03, B9 3737; GRUR Int. 2007-8/9, p. 730-738 (Sigla/BHIM, Elleni; Vips).

335 Zie ook: A-G Sharpston in haar conclusie d.d. 26 juni 2008 in de zaak Intel/CPM, C-252/07, B9
6350.

336 Vgl.: GvEA 16 april 2008, T-181/05, IER 2008, 52 m.nt. REPdR (Citigroup/Citi), ov. 82; GvEA 19 juni
2008, T-93/06, IER 2008, 69 (Mühlens/Spa Monopole), ov. 29. Vgl. ook: A-G Sharpston, conclusie
bij zaak C-252/07 (Intel/Intelmark) dd. 26 juni 2008, B9 6350.

337 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.). Zie voor bespreking van het ver-
eiste verband ook: G. Vos, Het verband tussen merk en teken, BMMB 2009-1, p. 6-9.

338 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
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digt. Het is onder art. 2.20(1)(c) BVIE immers niet vereist dat de overeenstemming
zo sterk is dat sprake is van directe of indirecte verwarring.339 Ook is niet vereist dat
het publiek meent dat er een economisch verband bestaat tussen merk en teken;
voor ‘een verband’ is voldoende dat het teken het merk in gedachten roept340, dat er
sprake is van een mentale associatie.341

Het bestaan van verwarring is (natuurlijk) wel bewijs voor het bestaan van een verband en van onge-
rechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen.342

Volgens het Hof van Justitie is het voldoende dat het merk en het teken in dit geval
zodanig overeenstemmen dat het publiek een verband legt tussen het merk en het
teken343, 344. Het Adidas I-arrest spreekt ook van een samenhang die door het publiek
tussen merk en teken wordt gezien.345

Het louter bestaan van een verband is op zich echter nog niet doorslaggevend
voor de vraag of sprake is van inbreuk.346 Het bestaan van een dergelijk verband ver-
groot weliswaar de kans dat er voordeel getrokken wordt of afbreuk wordt gedaan,
maar dat is met het leggen van een verband nog niet gegeven.347

Desondanks is in de literatuur herhaaldelijk het standpunt betrokken dat voor Benelux-bekende mer-
ken een (associatief) verband voldoende zou zijn om van een merkinbreuk te spreken.348 Het is voor
de houder van een bekend merk echter onvoldoende om alleen een door het publiek gelegd verband
tussen het merk en het teken aan te tonen (bijvoorbeeld door middel van marktonderzoeken), omdat
dit nog niet altijd bewijst dat er ook ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het misverstand is waar-
schijnlijk terug te voeren op de rechtspraak zoals gewezen onder de oude Benelux Merkenwet, waar-

Hoofdstuk 6 / Inhoud van het merkrecht 6.8.3

275

339 Vgl.: HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-
4, p. 209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II).

340 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
341 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).
342 GvEA 16 april 2008, T-181/05,IER 2008, 52 m.nt. REPdR (Citigroup/Citi), ov. 83.
343 HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p.

209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II), ov. 31.
344 HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General

Motors/Yplon; Chevy), ov. 23 sprak al over het vereiste dat het publiek een verband tussen merk
en teken legt.

345 HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p.
209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II), ov. 29. Ter
vergelijking: De Duitse tekst spreekt over ‘gedänklich mit einander verknüpfen’ en over ‘einen
Zusammenhang’ terwijl de Engelse tekst spreekt ‘establishes a link’ en ‘a connection’.

346 Vgl.: GvEA 25 mei 2005, T-67/04,  BMMB 2005-3, p. 144 (Spa/Spa-finders). 
347 Vgl.: GvEA 22 maart 2007, T-215/03, B9 3737; GRUR Int. 2007-8/9, p. 730-738 (Sigla/BHIM, Elleni;

Vips).
348 Vgl.: J.H. Spoor, Europese jurisprudentie vanuit Benelux perspectief, BMMB 2005-1, p. 18; P.

Steinhauser, Is het associatiecriterium weer in ere hersteld?, BIE 2004, p. 165-167; Ch. Gielen, The
relevance of ‘association’ for trademark conflicts, Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift
für Alexander von Mühlendahl, V. von Bomhard, J. Pagenberg, D. Schennen (red.), Keulen 2005, p.
214.
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onder associatie tussen een merk en een teken bij soortgelijke waren of diensten voldoende was om
merkinbreuk aan te nemen. Onder het oude art. 13A(1) BMW (oud) was, om te concluderen tot in-
breuk, voldoende dat merk en teken geassocieerd werden, zonder dat nodig was om schade geleden
door de merkhouder te stellen of te bewijzen349, terwijl onder art. 5(2) MRl nu juist nog de aanvullen-
de eis geldt dat er sprake is van een zodanig verband dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt
getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk.
Het oude art. 13A(2) BMW (oud) zag daarnaast op ander gebruik van het merk (anders dan ter onder-
scheiding van waren of diensten) en is dus ook niet te vergelijken met art. 2.20(1)(c) BVIE, dat nu juist
wel de eis stelt dat sprake is van gebruik van een teken voor waren of diensten.

Het voorgaande brengt ook mee dat de begrippen ‘gelijk is aan of overeenstemt met het merk’ in art.
2.20(1)(b) BVIE en art. 2.20(1)(c) BVIE niet dezelfde inhoud hebben, ondanks het feit dat gebruik ge-
maakt wordt van eenzelfde formulering. Het vereiste van een gelijk of soortgelijk teken onder art.
2.20(1)(b) BVIE valt niet los te zien van de eis dat sprake moet zijn van (direct of indirect) verwar-
ringsgevaar, terwijl dezelfde tekst van art. 2.20(1)(c) BVIE niet los gezien kan worden van de eis dat
(merk en teken zozeer overeenstemmen dat) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of af-
breuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.350 Een en ander
onderstreept de eenheid van de toets die onder art. 2.20(1)(c) BVIE moet worden aangelegd, en die
niet kan worden onderverdeeld in subtoetsen.

Andersom geldt wél dat als bewezen wordt dat er ongerechtvaardigd voordeel
wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of
de reputatie van het merk, daarmee ook het door het publiek gelegde verband tus-
sen merk en teken is bewezen, aangezien zonder een dergelijk verband het voordeel
trekken uit of afbreuk doen aan, feitelijk onmogelijk is. 

6.8.3.1 Vaststellen van het verband

Er valt in zoverre een punt van overeenstemming met art. 2.20(1)(b) BVIE te ontwa-
ren, dat het bestaan van ‘een verband’, net als het verwarringsgevaar, globaal dient
te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van
het geval.351 Ook geldt dat het verband beoordeeld moet worden op basis van de to-
taalindruk van de auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming tussen
merk en teken, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de on-
derscheidende en dominerende bestanddelen.352 Anderszijds geldt dat het feit dat
merk en teken overeenstemmen nog niet betekent dat het publiek een verband
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349 Zie: BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72 m.nt. LWH; BIE 1984, 40 m.nt. DWFV (Julien/Verschuere;
Union).

350 Anders: Ch. Gielen, The relevance of ‘association’ for trademark conflicts, Harmonisierung des
Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, V. von Bomhard, J. Pagenberg, D.
Schennen (red.), Keulen 2005, p. 214.

351 HvJEG 10 april 2008, C-102/07, IER 2008, 53 (Adidas/Marca II), ov. 42; HvJEG 27 november 2008,
C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).

352 Vgl.: HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-
4, p. 209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II), ov.
30; GvEA 16 april 2008, T-181/05, IER 2008, 52 m.nt. REPdR (Citigroup/Citi), ov. 65. 
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legt.353 Er kunnen omstandigheden zijn die daaraan in de weg staan, zoals een ander
doelpubliek of het als decoratie opvatten van het merk en/of teken. Daarbij zal gel-
den dat hoe bekender het merk is, des te eerder het publiek een relevant verband zal
leggen.354 Voorts geldt hoe onderscheidener de overeenstemmende elementen, hoe
soortgelijker de waren en/of diensten zijn, hoe groter de overlap tussen het betrok-
ken publiek, des te eerder valt een verband aan te nemen.355 Niet vereist is dat het
publiek meent dat jonger en ouder merk economisch verbonden zijn, terwijl ander-
zijds voor het leggen van een verband op zichzelf niet voldoende is dat het oudere
merk uniek is en bekend is.356 De behoefte tot vrijhouding van teken, voor gebruik
door derden, speelt geen rol bij het beoordelen van het bestaan van een verband.357

Het bestaan van een verband is dan ook vooral een feitelijke vaststelling, geen nor-
matieve. 

Wanneer het publiek een teken mede ziet als versiering hoeft dat nog niet in de
weg te staan aan merkinbreuk. Wanneer het gebruikte teken echter louter als ver-
siering wordt opgevat, kan geen sprake zijn van merkinbreuk, omdat in een derge-
lijk geval door het in aanmerking komende publiek geen relevant verband tussen
merk en teken wordt gelegd.358 Immers: in een dergelijk geval is slechts sprake van
een verband dat gelegd wordt met versiering.359

In het buitenland is deze laatste regel overigens ten onrechte ook wel zo begrepen dat de nationale re-
gelingen die zijn gebaseerd op art. 5(2) MRl vereisen dat het aangevallen teken ‘als merk’ is gebruikt.
Iets dergelijks valt uit het betreffende arrest van het Hof van Justitie echter niet op te maken.360

Een vraag die in dit verband nog kan opkomen is of, wanneer het publiek het teken
louter als versiering opvat, nog een beroep op art. 2.20(1)(d) BVIE mogelijk zou zijn.
Dat ligt niet voor de hand, omdat door het gebruik van het teken onder dergelijke
omstandigheden (ook) geen voordeel getrokken kan worden uit of afbreuk kan wor-
den gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.361
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353 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).
354 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM). Zo ook: J. Schaap,

Verwarring of associatie: het spoor bijster, in: Spoorbundel (2007), p. 301-309.
355 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).
356 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).
357 HvJEG 10 april 2008, C-102/07, IER 2008, 53 (Adidas/Marca II), ov. 43.
358 HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p.

209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II), ov. 41.
359 In die zin ook al: BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER

1986, 6 (Openbaar Ministerie & Unbas/De Laet; drie-strepen merk).
360 Zie voor een effectieve ontzenuwing van deze stelling: I. Simon, Embellishment trademark use,

thriumph or decorative disaster, EIPR 2006, p. 321-328. Zie voor een juiste benadering van deze
materie: Rb. Dordrecht 24 maart 2004, DomJur 2004, 202; ETMR 2004, 76 (Intel Corp/B.M. de
Heer en De Heer & Co. Software).

361 Vgl.: Hof Den Bosch 29 maart 2005, BIE 2005, 85 (Adidas/Marca & H&M; drie-strepen merk); Rb.
Den Haag 5 juli 2006, BIE 2007, 72 (Adidas/Nike). Anders; J. Kabel in zijn noot onder het Adidas-
arrest in IER 2004, 13.
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6.8.4 Gebruik in het economisch verkeer 

Zie hierover nr. 6.6.

6.8.5 ‘Voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan’

Vòòr de wijziging van de BMW in 2004 sprak art. 2.20(1)(c) BVIE (net als art.
2.20(1)(d) BVIE) over gebruik van een teken waardoor ongerechtvaardigd voordeel
kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend
vermogen of de reputatie van het merk. In navolging van de tekst van art. 5(2) MRl,
spreekt het artikellid thans over ‘ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken’ en
‘afbreuk wordt gedaan’. Deze wijziging zou zo geïnterpreteerd kunnen worden dat
het voorheen voldoende was om het voordeel trekken of het afbreuk doen aanne-
melijk te maken, terwijl dat thans bewezen zou moeten worden. 

Ten eerste zou een dergelijke interpretatie van de tekst in strijd komen met het
bepaalde in art. 16(3) TRIPs-Verdrag. Dit artikellid behandelt de bescherming die
moet worden gegund aan bekende merken.362 Daar wordt een bescherming gegeven
die zich uitstrekt tot niet-soortgelijke waren of diensten ‘mits dat gebruik van dat
handelsmerk met betrekking tot die waren of diensten zou duiden op een verband
tussen die waren of diensten en de houder van het ingeschreven handelsmerk en
mits de belangen van de houder van het ingeschreven handelsmerk vermoedelijk
door dat gebruik worden geschaad’. Door gebruik van de woorden ‘zou’ en ‘vermoe-
delijk’ wordt duidelijk gemaakt dat in dergelijke gevallen het gevaar dat de belangen
worden geschaad voldoende moet zijn. Gezien het feit dat het BVIE zo veel mogelijk
moet worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen in het doel van het TRIPs-
Verdrag363 zal de wijziging van de redactie geen praktische betekenis (mogen) heb-
ben.364 Ook het HvJEG spreekt in dit verband van ‘ongerechtvaardigd voordeel zou
worden getrokken’ en ‘afbreuk zou worden gedaan’.365 Ten tweede is de wetswijzi-
ging slechts ingegeven door de wens om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de tekst
van de Richtlijn (de zgn. ‘approche maximale’) zonder dat een inhoudelijke wijziging
beoogd werd. 

In de praktijk lijkt het verschil tussen ‘voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt
gedaan’ en ‘voordeel kan worden getrokken of afbreuk kan worden gedaan’ niet tot
problemen te leiden, en ook niet tot een wijziging in de toegepaste normen. Het
blijkt uit de jurisprudentie dat rechters nog steeds van doorslaggevend belang ach-
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362 Weliswaar in de zin van art. 6bis van het Verdrag van Parijs, maar deze moeten ook de bescher-
ming kunnen genieten van art. 2.20(1)(c) BVIE.

363 Vgl.: HvJEG 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, NJ 2001, 403 (Dior/Tuk Consultancy &
Assco Gerüste/Layher); HvJEG 13 september 2001, C-89/99, NJ 2002, 90; IER 2001, 59 (Schieving-
Nijstad/Groeneveld; Route 66).

364 Vgl. voor een andere benadering: US Supreme Court 3 maart 2003, 537 US 418 (Victor’s Little
Secret/Victoria´s Secret).

365 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 26; HvJEG 18 juni
2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 34.
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ten of het voordeel trekken of afbreuk doen redelijkerwijs te verwachten valt (zon-
der dat bewijs van daadwerkelijk afbreuk doen of voordeel trekken beschikbaar
is).366 Een enkele keer wordt ook expliciet overwogen dat de normen onder de oude
en de nieuwe tekst dezelfde zijn.367 De houder van het oudere merk zal derhalve niet
hoeven aan te tonen dat er op dat moment daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan of
voordeel wordt getrokken. Voldoende is dat hij bewijs overlegt waaruit prima facie
kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk
niet hypothetisch is.368 Zie ook nr. 6.8.9.1.

Gezien de gelijke bewoordingen in art. 2.20(1)(d) BVIE valt aan te nemen dat een
en ander mutatis mutandis ook onder dat artikellid geldt. Daarbij moet worden op-
gemerkt dat art. 2.20(1)(d) BVIE geen geharmoniseerd merkenrecht betreft, zodat er
in dit verband geen noodzaak bestond om het BVIE aan te passen. 

6.8.6 Voordeel wordt getrokken

Art. 2.20(1)(c) BVIE biedt bescherming tegen het ongerechtvaardigd voordeel trek-
ken uit het onderscheidend vermogen van het merk en tegen het ongerechtvaardigd
voordeel trekken uit de reputatie van het merk (of beide). Het verschil tussen deze
twee is in veel gevallen een nuance, omdat onderscheidend vermogen en reputatie
vaak hand in hand gaan.369 Het HvJEG behandelt ze ook als één relevante omstan-
digheid.370 Toch zijn deze twee in zoverre te onderscheiden omdat er merken met
een beperkt onderscheidend vermogen zijn, die een goede reputatie hebben371 en
merken met een groot onderscheidend vermogen, maar met een matige reputatie.372

Dergelijk ongerechtvaardigd voordeel trekken (ook wel aangeduid als ‘meeliften’ en
‘free riding’373) doet zich voor wanneer een derde profijt haalt uit gebruik van het ge-
lijke of overeenstemmende teken. Het omvat met name alle gevallen waarin, dank-
zij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen ken-
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366 Vgl.: Vzr. Rb. Amsterdam 29 januari 2004, NJ 2004, 241; BIE 2004, 64; IER 2004, 47 (Windows/
LindowsOS); Vzr. Rb. Arnhem 27 oktober 2004, BIE 2005, 75 (XS4ALL Internet/Internet Services;
XS4ALL/XS4U); Rb. Amsterdam 27 juli 2005, BIE 2006, 66 (Lactalis/Papastratos; Président); Vzr.
Rb. Den Haag 29 juli 2005, BIE 2006, 41 (Dance Valley e.a./Milan e.a.; Dance Valley/Indian Valley);
Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie Claire).

367 Vgl.: Pres. Rb. Utrecht 9 april 1997, BIE 1997, 77 m.nt. DWFV (Katja Fassin/Katja Schuurman; Katja
drop/Katja parfum).

368 GvEA 25 mei 2005, T-67/04, BMMB 2005-3, p. 144 (Spa/Spa-finders), ov. 43; GvEA 10 mei 2007, T-
47/06, BMMB 2007-2, p. 80 (Antartica/BHIM, The Nasdaq Stock Market; Nasdaq); HvJEG 12 de-
cember 2008, C-197/07, B9 7558 (Aktieselskabet /BHIM, TDK); HvJEG 12 maart 2009, C-320/07, B9
7670 (Antartica/BHIM, The Nasdaq Stockmarket; Nasdaq).

369 In die zin ook: A-G Jacobs bij HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER
2004/13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p. 209; EIPR 2006-6, p. 323-325 (Adidas-Salomon e.a./Fitness -
world; drie-strepen merk II).

370 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 27; HvJEG 18 juni 2009,
C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 38.

371 Bijvoorbeeld: Ideal Standard.
372 Bijvoorbeeld: Lidl.
373 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 41.
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merken, waarvan geprofiteerd wordt door degene die het overeenstemmende teken
gebruikt, duidelijke sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.374

Met name als het gebruik van een met het bekende merk overeenstemmende
teken erop gericht is profijt te halen uit de reputatie en/of het onderscheidend ver-
mogen van dat merk, zal dat een duidelijke indicatie zijn dat er sprake is van merk-
inbreuk.375 Het HvJEG preciseert dit nog door te overwegen dat wanneer een derde
door het gebruik van een met het bekende merk overeenstemmende teken in het
kielzog van dit merk probeert te varen, om van de aantrekkingskracht, de reputatie
en het prestige ervan te profiteren, alsmede om zonder daarvoor passende inspan-
ningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die de
houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te on-
derhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht onge-
rechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie
van het merk.376 Opvallend is de nadruk die het HvJEG legt op de (subjectieve) in-
tentie van de gebruiker van het overeenstemmende teken (die meestal – zo ook in
de feiten van de zaak L’Oréal/Bellure – zal voortvloeien uit opvallende punten van
overeenstemming tussen merk en teken) om aan te haken bij het merk. Die intentie
werd in het verleden ook geoorloofde geacht.377 Daarnaast doet de omschrijving van
het HvJEG denken aan de praktijk om huismerken zo dicht mogelijk te laten aan-
schurken tegen A-merken. De ruime uitleg die aan ‘ongerechtvaardigd voordeel
trekken’ wordt gegeven, wordt toegejuicht.378

Het ongerechtvaardigd voordeel betreft met andere woorden het risico dat het
imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden
overgedragen op de door het teken aangeduide waren, zodat deze waren vanwege
het verband dat het publiek legt met het bekende oudere merk, gemakkelijker kun-
nen worden verhandeld379, bijvoorbeeld omdat minder geld hoeft te worden uitge-
geven aan reclame om het merk bekend te maken of omdat het imago van het ou-
dere (bekende) merk wordt overgedragen op de waren of diensten van de gebruiker
van het jongere teken.380 In de praktijk wordt in dit verband ook wel gesproken over
het exploiteren van of meeliften met (of parasiteren op) de bekendheid van het
merk, of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie.381 Nadruk ligt hierbij
op het voordeel dat wordt getrokken, niet op eventuele schade die de houder van
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374 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 41.
375 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 48.
376 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 49. 
377 Vzr. 28 april 2005, BIE 2005, 64; IER 2005, 49 (Unilever/AH; huismerken).
378 Zo ook door: D.J.G. Visser, ‘Bellure’ is een bevrijding!, B9 7988.
379 GvEA 10 mei 2007, T-47/06, BMMB 2007-2, p. 80 (Antartica/BHIM, The Nasdaq Stock Market;

Nasdaq) en GvEA 30 januari 2008, T-128/06, BMMB 2008-1, p. 26, ov. 46 (Japan Tobacco/
Torrefacçao Camelo; Camel).

380 Vgl.: GvEA 10 mei 2007, T-47/06, BMMB 2007-2, p. 80 (Antartica/BHIM, The Nasdaq Stock Market;
Nasdaq).

381 Vgl. GvEA 25 mei 2005, T-67/04, BMMB 2005-3, p. 144 (Spa/Spa-finders); HvJEG 18 juni 2009, C-
487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
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het oudere werk wordt berokkend.382 Opvallend is nog dat het HvJEG expliciet de
benadering van de Engelse rechter (die de vragen stelde) verwerpt, als zou er ook al-
tijd iets van schade voor de merkhouder of verwarring bij het publiek moeten zijn.383

Overigens is niet goed voorstelbaar dat er de facto alleen ongerechtvaardigd voor-
deel wordt getrokken, zonder dat er schade aan het merk of aan de merkhouder
wordt gedaan. 

De regeling vindt bijvoorbeeld toepassing wanneer het bekende merk wordt gebruikt om het eigen
product aan te prijzen door gebruik te maken van de bekendheid en de reputatie van het bekende
merk (‘de Ferrari onder de golfkarretjes’384). 

Overigens is het de vraag of een dergelijk gebruik van het merk wel een gebruik ‘voor waren of
diensten’ oplevert, zoals art. 2.20(1)(c) BVIE vereist. Wanneer dit Opel/Autec-arrest gelezen wordt in
het licht van het arrest Arsenal/Reed385, dan lijkt dit toch ruimte te laten voor kwalificatie van het in
het voorbeeld bedoelde gebruik als ‘gebruik voor waren of diensten’. Immers: alleen al het aanbren-
gen van het merk op waren is volgens het Hof van Justitie voldoende om ‘gebruik voor waren’ op te le-
veren, terwijl uit het arrest BMW/Deenik blijkt dat het gebruik van het merk bij aanprijzing van de
diensten ook genoeg is om gekwalificeerd te worden als ‘gebruik voor diensten’. Ook het O2-arrest van
het Hof (dat ging over vergelijkende reclame) wijst in deze richting.386 Het Hof van Justitie zou voorts
ruime toepassing van art. 2.20(1)(c) BVIE kunnen voorstaan omdat die bepaling (die gebaseerd is op
art. 5(2) MRl), geharmoniseerd merkenrecht betreft. Wanneer het gebruik in het voorbeeld gekwalifi-
ceerd zou moeten worden als ‘ander gebruik’, dan valt het daarmee buiten de Europese harmonisatie. 

Art. 2.20(1)(c) BVIE dekt ook gevallen waarin de bekendheid van het merk wordt ge-
bruikt om de eigen waren aantrekkelijker te maken, terwijl voor het publiek duide-
lijk is of kan zijn dat er geen commerciële band bestaat tussen de gebruiker van het
teken en de merkhouder, of soms zelfs duidelijk is dat een dergelijk commercieel
verband niet kan bestaan. 

Een voorbeeld van het eerste geval vormen de zogenaamde huismerkproducten, waarvoor soms een
productuitdossing wordt gekozen die zeer dicht aanligt tegen die van A-merk producten, soms zelfs
tot en met het gebruik van een gelijkend woordmerk. In dergelijke gevallen is het niet alleen mogelijk
dat er sprake is van directe verwarring387 of van indirecte verwarring388, maar kan er ook sprake zijn
van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het
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382 Zo ook: A-G Sharpston, conlusie bij zaak C-252/07 (Intel/ICPM) d.d. 26 juni 2008, B9 6350; HvJEG
18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 41 en 43...

383 Dit heeft in Engeland danook tot grote commotie geleid, ook omdat de intentie tot aanhaken door-
slaggevend is, en men dat daar juist vrij achtte. 

384 Welk gebruik overigens ook kan leiden tot het doen van afbreuk aan het onderscheidend vermo-
gen en de reputatie van het merk, zie nrs. 6.8.8 en 6.8.9.

385 HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt.
ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed).

386 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127
(O2/Hutchison 3G).

387 Wanneer het publiek thuis komt met een ander product dan men in gedachten had, bijvoorbeeld
door het zeer korte aankoopbeslissingsmoment in de supermarkt.

388 Omdat bekend is dat sommige A-merk fabrikanten ook huismerken produceren kan door een
sterk gelijkende opmaak en naamgeving de indruk worden gewekt dat de betrokken huismer-
kenproducten door of met toestemming van de merkhouder geproduceerd worden.
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A-merk. Doel van het navolgen van A-merk producten is immers vaak om bij het kopende publiek de
suggestie te wekken dat het huismerkproduct, dat er immers net zo uitziet, dezelfde kwaliteit en ei-
genschappen heeft als het nagebootste A-merk product (dat een goede kwalitatieve reputatie heeft).
Een dergelijke kwaliteitssuggestie gebaseerd op het gebruik van (elementen van) A-merken levert een
inbreuk op onder art. 2.20(1)(c) BVIE389, ook wanneer het publiek weet dat de betrokken huismerk-
producten niet door de A-merk producent vervaardigd zijn en het ook weet dat er geen commerciële
relatie bestaat tussen de A-merk producent en de partij die het huismerk voert (meestal een super-
marktketen).

Voor het tweede geval kan worden gedacht aan witte T-shirts met de opdruk COCAÏNE in fel rood, en
geschreven in de bekende krullende Coca Cola-letters. Merk en teken stemmen daar (welbewust) zo-
zeer overeen dat het publiek een verband tussen merk en teken legt, terwijl de aantrekkelijkheid van
het T-shirt mede ontleend is aan de bekendheid van het merk, ook al weet het in aanmerking komen-
de publiek dat deze T-shirts niet door of met toestemming van Coca-Cola op de markt worden ge-
bracht. Overigens zal in een dergelijk geval uiteraard ook kunnen worden opgetreden op basis van het
afbreuk doen aan de reputatie van het merk (zie nrs. 8.8.8 en 8.8.9). 

Het artikel dekt voorts gevallen waarin een overeenstemmend teken wordt gebruikt
puur ter onderscheiding van de eigen (al dan niet) soortgelijke waren of diensten,
om op die manier te profiteren van de goodwill verbonden aan het bekende merk. 

Een voorbeeld zou zijn het gebruik van het woordmerk PRADA voor automobielen. Door een dergelijk
gebruik wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie en het onderscheidend vermo-
gen van het bekende kledingmerk, doordat men probeert het luxe imago van dat merk te laten afstra-
len op de betrokken automobielen. Ook daar geldt dat niet noodzakelijk is dat het publiek aanneemt
dat de automobielen verhandeld worden door of met toestemming van de merkhouder.390, 391

In dergelijke gevallen zal met name gekeken moeten worden naar omstandigheden
als de mate van de bekendheid van het merk, de gelijkenis tussen het merk en het
teken en de mate van overlap van het in aanmerking komende publiek392, alsmede
de wijze van presentatie van merk en teken. Om uit te maken of door het gebruik
van teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het on-
derscheidend vermogen van het bekende merk, moet een globale beoordeling wor-
den gemaakt met inachtneming van alle concrete omstandigheden van het geval,
waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onder-
scheidend vermogen heeft. Hoe bekender, hoe onderscheidender en hoe directer en
sterker het merk door het teken in gedachten wordt geroepen, des te groter is de
kans dat nu of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de
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389 Langs die lijnen ook: Vzr. Rb. Amsterdam 29 januari 2004, NJ 2004, 241; BIE 2004, 64; IER 2004,
47 (Windows/LindowsOS).

390 Wat in dit voorbeeld overigens niet uitgesloten is, vanwege de zogenaamde brand extensions van
luxe-merken (d.w.z. het verschijnsel dat de houders van die merken licenties voor zeer verschil-
lende toepassingen verlenen). 

391 Vgl.: Rb. Den Haag 8 november 2000, BIE 2001, 64 (Champagne Moët & Chandon/Koverko;
Shampers badschuimfles); Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire;
Marie Claire); Hof van Beroep Brussel 13 september 2005, Ing.-Cons. 2005, 430 (Hugo Boss/
Reemtsma; merk Boss voor sigaretten).

392 Vgl.: Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie Claire).
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reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk. Voorts speelt een rol de
mate van overeenstemming tussen merk en teken, de sterkte van het gelegde ver-
band en de mate van soortgelijkheid  van de betrokken waren en/of diensten.393 In
dit verband kan ook een rol spelen de wijze waarop het oudere bekende merk ge-
bruikt is. Wanneer een bekend merk voor audio-apparatuur bijvoorbeeld veel ge-
bruikt is op kledingstukken bij wijze van sponsoring, zal eerder sprake zijn van het
ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid en reputatie van het merk
wanneer het gebruikt gaat worden voor kleding.394 Bij deze beoordeling kan ook het
verwateringsgevaar en ook het gevaar voor afbreuk van de reputatie meewegen.395 
Er is ook sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken als het merk gebruikt
wordt om daarmee oneerlijke concurrentie te bedrijven. Dat is bijvoorbeeld het
geval als het merk gebruikt wordt in vergelijkingslijsten waarmee namaak, imitatie
of replica van het merkproduct aangeprezen wordt.396

Art. 2.20(1)(c) BVIE dekt ook gevallen van directe of indirecte verwarring, name-
lijk die welke niet gedekt worden door art. 2.20(1)(b) BVIE omdat sprake is van niet-
soortgelijke waren of diensten.397 Dit doet zich met name voor bij zogenaamde life-
style-merken, waarvan het publiek kan aannemen dat deze voor zeer uiteenlopen-
de waren en/of diensten worden gebruikt. Het merk Ferrari wordt bijvoorbeeld ge-
bruikt voor auto’s, kleding en horloges, waardoor het publiek zou kunnen menen
dat, wanneer er een vuurrood design koffiezetapparaat onder dat merk wordt ver-
kocht, dit gebeurt door of met toestemming van de houder van het Ferrari-merk
voor auto’s, kleding en horloges, ook al zijn koffiezetapparaten niet soortgelijk te
achten aan de genoemde waren. In verband met het ontbreken van soortgelijkheid
kan art. 2.20(1)(b) BVIE geen soelaas bieden, maar biedt art. 2.20(1)(c) BVIE wel be-
scherming tegen deze directe of indirecte verwarring bij het publiek. 

Tot slot valt te wijzen op de Richtlijn vergelijkende reclame398 waarvan art.
3bis(1)(g) (geïmplementeerd in art. 6:194a(2)(g) BW) bepaalt dat vergelijkende re-
clame alleen geoorloofd is wanneer dit geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge
van de bekendheid van het merk waarmee vergeleken wordt. Daarvan is onder an-
dere sprake wanneer door het gebruik van het merk een verkeerde indruk wordt ge-
wekt met betrekking tot de relatie tussen de adverteerder en de merkhouder399 of
als het publiek de reputatie van de producten van de merkhouder gaat toeschrijven
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393 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 44.
394 GvEA 6 februari 2007, T-477/04, IER 2007, 45 m.nt. MdCB; BMMB 2007-2, 79; GRUR Int. 2007-4,

p. 327-330 (Aktieselskabet/ BHIM, TDK).
395 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 45.
396 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 79.
397 Een en ander werd onder het oude Benelux-merkenrecht gedekt door art. 13A(2) BMW (oud). 
398 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar bren-

gen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame,
zoals aangepast bij Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997
teneinde ook vergelijkende reclame te regelen.

399 Vgl.: HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB
2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun).
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aan die van de adverteerder.400 Een en ander wordt wel gekleurd door de noodzaak
om het merk te gebruiken wanneer men effectief vergelijkende reclame wil bedrij-
ven.401 Een ander belangrijk aspect betreft het verbod (in art. 3bis(1)(b) van de
Richtlijn vergelijkende reclame, waaronder het niet toegestaan is een product aan te
prijzen als een imitatie of namaak. Dat wordt door het HvJEG ruim uitgelegd: ook
imitatie van een belangrijk kenmerk van de waren/diensten kan een dergelijke na-
maak of imitatie opleveren. ‘Wij hebben in ons product de geur/smaak/samenstel-
ling van het merkproduct nagemaakt’ (of woorden van gelijke strekking) zal daar-
mee een verboden reclameboodschap zijn, die bij het noemen van het merk ook op
basis van het merkenrecht kan worden verboden. 

6.8.7 Ongerechtvaardigd

Art. 2.20(1)(c) BVIE noemt als voorwaarde dat het voordeel trekken ‘ongerechtvaar-
digd’ is. De vraag is wat deze voorwaarde nog toevoegt aan het vereiste dat het ge-
bruik plaatsvindt ‘zonder geldige reden’. In verreweg de meeste gevallen zal het
hebben van een geldige reden meebrengen dat het voordeel trekken ook gerecht-
vaardigd is, terwijl andersom het hebben van een rechtvaardiging voor het gebruik
impliceert dat er een geldige reden voor dat gebruik bestaat.402 Zie met betrekking
tot de invulling van het begrip geldige reden hierna (uitgebreider) nr. 6.8.10. 

Toch valt niet uit te sluiten dat het woord ‘ongerechtvaardigd’ in art. 5(2) MRl be-
doeld is om te verwijzen naar de beperkingen op het merkrecht zoals verwoord in
art. 6 MRl (al zou in die gevallen ook de geldige reden soelaas kunnen bieden). In het
bijzonder de gevallen genoemd in art. 6(1) MRl lijken een rechtvaardiging voor ge-
bruik van een merk op te leveren, meer dan dat zij een geldige reden daarvoor vor-
men. Het gaat dan om het gebruik van de eigen naam en het adres, aanduidingen in-
zake kenmerken van de waren of diensten en gebruik van het merk, wanneer dat
nodig is om de bestemming van een product of dienst aan te geven. 

Voorts zou een rechtvaardiging voor het voordeel trekken of afbreuk doen wel-
licht gevonden kunnen worden in algemene leerstukken die buiten het merkenrecht
liggen. Te denken valt dan aan het maken van geoorloofde vergelijkende reclame403

(al zou dat ook een geldige reden opleveren), rechtsverwerking (de merkhouder
heeft het recht verwerkt om de gebruiker van het teken dat gebruik te verbieden,
zodat het gebruik gerechtvaardigd is), misbruik van recht (in het geval de merkhou-
der misbruik zou maken van zijn merkrecht wanneer hij tegen het gebruik van het
teken zou ageren), de contractuele relatie tussen partijen (die een rechtvaardiging
voor het gebruik kan opleveren) of de vrijheid van meningsuiting (die een recht-
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400 Vgl.: HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK (Siemens/VIPA); HvJEG 12 juni 2008,
C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127 (O2/Hutchison 3G).

401 Vgl.: HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK (Siemens/VIPA); HvJEG 12 juni 2008,
C-533/06, IER 2008/56 (O2/Hutchison 3G).

402  Conclusie A-G Tizzano bij L’Oréal/Bellure, C-487/07 d.d. 10 februari 2009, B9 7564.
403 Vgl. HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK (Siemens/VIPA): HvJEG 12 juni 2008,

C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127 (O2/Hutchison 3G); HvJEG
18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).

dissertatie-06:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:31  Pagina 284



vaardiging voor het gebruik van het merk kan opleveren, zonder dat direct sprake is
van een geldige reden, een begrip dat enige noodzaak tot gebruik van het merk sug-
gereert). Ook is het mogelijk dat de wederverkoop van gemerkte waren een recht-
vaardiging voor het gebruik van het merk oplevert.404

Niet voor de hand ligt dat voordeel trekken uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van een
bekend merk ‘niet ongerechtvaardigd’ zou zijn als de merkhouder zelf geen schade lijdt.405 

6.8.8 Afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen

Art. 2.20(1)(c) BVIE biedt o.a. bescherming tegen het ongerechtvaardigd afbreuk
doen aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk. Dit wordt ook wel
aangeduid met de term ‘verwatering’, ‘verschaling’ of ‘vervaging’. 406 Hiervan is spra-
ke als het merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is in-
geschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat het gebruik van het teken
(dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt) door de derde, de identiteit van het
merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.407 Het HvJEG voegt daar als
voorbeeld nog een specifiek (schrijnend) geval aan toe: dit doet zich met name voor
wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie opriep met de waren of diensten
waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.408 Dat zal
met name spelen bij bekende merken die een bepaalde mate van uniciteit kennen.
Afbreuk aan het onderscheidend vermogen kan zich in verschillende gedaanten ma-
nifesteren.409

Zo is het mogelijk dat wanneer het merk (of een daarop gelijkend teken) veelvul-
dig (bijvoorbeeld voor niet-soortgelijke waren of diensten) gebruikt wordt, dit af-
breuk doet aan de exclusiviteit410 van het merk411. Daarnaast kan het feit dat er meer-
dere aanbieders zijn van waren of diensten onder gelijke of overeenstemmende te-
kens tot gevolg hebben dat de onderscheidende kracht van het merk afneemt412; het
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404 Vgl.: Hof Amsterdam 14 december 2006, IER 2007, 27 (Portakabin/Primakabin).
405 Dit is wel gesuggereerd door de Count of Appeal (Engeland), arrest van 5 november 2007, maar

werd expliciet verworpen door  HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
406 Vgl.: Hof Amsterdam 8 november 2007, BIE 2008, 20 (Scapa/Adidas); HvJEG 27 november 2008,

C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM); HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal
c.s./Bellure c.s.).

407 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 29; HvJEG 18 juni
2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 39.

408 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 29.
409 Tot de in dit verband gebruikte termen behoren: handelingen waardoor het andere merk, inz. het

onderscheidend vermogen daarvan, verwatert, inkrimpt, vervloeit, achteruit gaat, afzwakt, wordt
uitgeput, verzwakt, wordt ondermijnd, vervaagt, wordt uitgehold of daaraan (stiekem) wordt ge-
knaagd. Vgl. A-G Sharpston, conclusie bij zaak C-252/07 (Intel/Intelmark), d.d. 26 juni 2008, B9 6350.

410 Vgl.: Pres. Rb. Utrecht 23 maart 2001, IER 2001, 24 (WE/RTL Veronica; WE/ME).
411 Vgl.: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 96; Kort begrip van

het intellectuele eigendomsrecht (red. Ch. Gielen), Deventer 2007, nr. 340.
412 Vgl.: Hof. Den Bosch 22 april 2003, IER 2003, 59 (Jaguar/Pinocchio); Vzr. Rb. Den Haag 9 april

2004, BIE 2005, 20 m.nt. DJGV (La Senza/Hunkemöller; Senza/Seza); Vzr. Rb. Arnhem 28 april
2005, BIE 2005, 64; IER 2005, 49 (Unilever/AH; huismerken).
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merk wordt daardoor op zichzelf minder opvallend, want minder afwijkend. Voor
toepassing van dit criterium is relevant of het economisch gedrag van de consument
wordt beïnvloed, aldus het HvJEG in het Intel-arrest.413 Zie nr. 6.8.9.1. 

Door het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens verzwakt de band
die er bestaat tussen de waren of diensten en het merk waarmee deze geïdentifi-
ceerd worden; het merk zal dan moeilijker een onmiddellijke associatie oproepen
met de waren waarvoor het is ingeschreven.414 Dat kan zo ver gaan dat die band uit-
eindelijk geheel verloren gaat, bijvoorbeeld wanneer het bekende merk als soort -
aanduiding wordt gebruikt en dit uiteindelijk leidt tot verwording van het merk tot
een gebruikelijke aanduiding voor waren of diensten van een bepaald type of met
bepaalde eigenschappen.415

Ook hier geldt dat juist wanneer het gaat om gelijke of soortgelijke waren of dien-
sten416, het bekende merk al snel aan onderscheidingskracht zal inboeten omdat er
in dat geval vele aanbieders zijn die op dezelfde markt een (soort)gelijk onderschei-
dingsteken gebruiken. Dat beperkt de beschermingsomvang die aan het merk toe-
komt, zodat er ook in juridisch opzicht door de merkhouder schade wordt geleden. 

Voorts geldt dat hoe onderscheidender en/of bekender het merk is, hoe groter het
gevaar is dat er sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen.417

Het risico van verwatering lijkt in beginsel minder groot indien het oudere merk
bestaat uit een term die een eigen betekenis heeft en daardoor, onafhankelijk van
het gebruik als merk, ruim verspreid is en vaak wordt gebruikt.418 Dat zijn (daardoor)
vaak ook weinig onderscheidende tekens.

6.8.9 Afbreuk wordt gedaan aan de reputatie

Art. 2.20(1)(c) BVIE biedt voorts bescherming tegen het ongerechtvaardigd afbreuk
doen aan de reputatie van het bekende merk. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘aan-
tasting’ of ‘degeneratie’. Hiervan is in het algemeen sprake wanneer de waren of
diensten waarvoor het teken (dat gelijk is of overeenstemt  met het merk) door de
derde gebruikt wordt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelle-
ren, dat de aantrekkingskracht van het merkt vermindert.419 Het HvJEG noemt nog
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413 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 77.
414 GvEA 25 mei 2005, T-67/04, BMMB 2005-3, p. 144 (Spa/Spa-finders), ov. 43; GvEA 10 mei 2007, T-

47/06, BMMB 2007-2, p. 80 (Antartica/BHIM, The Nasdaq Stock Market; Nasdaq); GvEA 30 janu-
ari 2008, T-128/06, BMMB 2008-1, p. 26, ov. 46 (Japan Tobacco/Torrefacçao Camelo; Camel).

415 Vgl.: Rb. Den Haag 6 februari 2007, BIE 2007, 109 (Peteri/Power Selling; Quooker/Cooker), welke
zaak betrekking had op een toetsing onder art. 2.20(1)(d) BVIE, waaronder dezelfde problematiek
speelt.

416 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM); HvJEG 18 juni 2009, C-
487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).

417 Vgl.: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG
(General Motors/Yplon; Chevy).

418 Zoals in het geval van het woord VIPS: GvEA 22 maart 2007, T-215/03, B9 3737; GRUR Int. 2007-
8/9, p. 730-738 (Sigla/BHIM, Elleni; Vips). Maar er zijn vele andere voorbeelden denkbaar, bij-
voorbeeld: GOLD, RED en LAND. Zie ook HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt.
AKS (Intel/CPM); HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.),

419 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 40.
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een specifiek voorbeeld: dit risico op afbreuk kan met name volgen uit het feit dat
de waren of diensten die door de derde worden aangeboden, een kenmerk of kwa-
liteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imao van het merk kan uitgaan.
Het  afbreuk doen aan de reputatie kan veel verschillende situaties betreffen. 

Dat lijkt samen te vallen met het schade toebrengen aan het kooplustopwekkend
vermogen van het merk. Deze schadevorm werd in de Benelux al lang erkend.420 Het
kooplustopwekkend vermogen van het merk Claeryn kon worden geschaad door het
gebruik van Klarein voor een schoonmaakmiddel, omdat het publiek bij het zien van
het jenevermerk associaties met zeep kan hebben, wat een onaangename smaak in
de mond kan geven en in ieder geval minder snel zal aanzetten tot de aankoop van
de jenever. 

Zo kan sprake zijn van afbreuk aan de reputatie wanneer schade wordt toege-
bracht aan de goede naam van het merk, bijvoorbeeld door een verband te leggen
tussen het merk en een negatief geladen maatschappelijke ontwikkeling421 of histo-
rische gebeurtenissen die het merk of de merkhouder in een kwaad daglicht stel-
len.422 De reputatie van het merk kan worden geschaad wanneer de kwaliteit van de
gemerkte waren of diensten in twijfel wordt getrokken. Ook wanneer het merk ge-
stigmatiseerd wordt als behorende bij een bepaalde (verwerpelijke) bevolkings-
groep423 of wanneer het (bijvoorbeeld serieuze of juist vrijblijvende) imago van het
merk wordt aangetast424 lijdt de reputatie van het merk. Hiervan is ook sprake bij ri-
diculisering of (schadelijke) parodiëring van het merk.425 Voorts kan gedacht wor-
den aan het plaatsen van het merk in een voor de merkhouder onwenselijke con-
text426 of het in verband brengen van het merk met omstreden maatschappelijke
discussies.427

Een laatste belangrijke vorm van afbreuk doen aan de reputatie van het merk in-
dien onder een gelijk of overeenstemmend teken waren of diensten worden aange-
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420 BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472; BIE 1975, 30 (Colgate–Palmolive/Bols; Claeryn/Klarein).
421 Vgl.: Rb. Amsterdam 8 januari 1975, NJ 1975, 399 (Shell/Vrij Nederland & Voetbal International).
422 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 28 juli 1981, BIE 1982, 12 (Philips/Haagse Post).
423 Te denken valt aan de kwalificaties gebezigd door Youp van ’t Hek m.b.t. de drinkers van Buckler

bier, welke de reputatie van dat merk zozeer schaadden dat het product van de markt gehaald
werd. 

424 Vgl.: Rb. Zutphen 24 maart 2004, BIE 2005, 18; IER 2000, 29 m.nt. JK; BMMB 2004-2, p. 117 (Pfizer
e.a./Alpha; Viagra/Sigra), een product dat door het verband dat met het merk wordt gelegd, een
serieus medisch probleem, dat wordt opgelost door een geregistreerd geneesmiddel, trivialiseert.

425 Vgl.: Pres. Rb. Breda 12 december 1980, BIE 1981, 79 (Smiths/Rob; Mama Mia/Papa Pia); Pres. Rb.
Haarlem 19 juni 1985, BIE 1986, 65 (La Chemise Lacoste/Renimex; parodie op de Lacoste-kroko-
dil).

426 Vgl.: Vzr. Arnhem 27 oktober 2004, BIE 2005, 75 (XS4ALL Internet/Internet Services; XS4ALL/
XS4U), het plaatsen van het merk in een sexueel getinte context; Hof van Beroep Brussel 13 sep-
tember 2005, Ing.–Cons. 2005, 430 (Hugo Boss/Reemtsma), gebruik van het merk BOSS voor rook-
artikelen die in een kwade reuk staan i.v.m. het ongezonde imago van roken.

427 Vgl.: Hof Den Haag 19 december 2002, IER 2003, 24 m.nt. ChG (Defacto Estate e.a./Defacto,
Stivoro; Defacto), de confronterende uitingen die gericht zijn op het tegengaan van roken kunnen
negatieve associaties oproepen en daarmee de aantrekkingskracht en het kooplustopwekkend
vermogen van het merk aantasten.
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boden die van een mindere kwaliteit zijn, welke mindere kwaliteit negatief af straalt
op het bekende merk.428

Ook in dit verband kan gewezen worden op de regeling uit de richtlijn vergelij-
kende reclame429 waarvan art. 3bis(1)(e), geïmplementeerd in art. 6:194a (2)(e) BW,
bepaalt dat vergelijkende reclame alleen geoorloofd is wanneer de goede naam van
het merk van de concurrent niet geschaad wordt en wanneer men zich niet kleine-
rend over hem uitlaat.430

Anders dan in het geval van het ongerechtvaardigd voordeel trekken, stelt het
HvJEG hier niet als voorwaarde dat de afbreuk aan de reputatie beoogd is of wel
moet zijn.431

6.8.9.1 Bewijslast voor de merkhouder

Voor wat betreft de hiervoor besproken twee vormen van afbreuk doen en het geval
van voordeel trekken, stelt het HvJEG voorop dat het niet nodig is om hier verwar-
ringsgevaar te bewijzen432; een (minder nauw) verband (en één van de drie aanvul-
lende voorwaarden) is voldoende, terwijl verwarringsgevaar natuurlijk wel al een
verband inhoudt433, en in het geval van vergelijkende reclame in ieder geval al leidt
tot merkinbreuk ex art. 5(1)(b) Mrl/art. 2.20(1)(b) BVIE.434 Daarnaast is goed denk-
baar dat verwarringsgevaar (bij bekende merken) ook leidt tot inbreuk onder art.
5(2) Mrl/art. 2.20(1)(c) BVIE, omdat dan in ieder geval hetzij ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken, hetzij afbreuk wordt gedaan aan reputatie en/of onder-
scheidend vermogen. 

Het is niet geheel duidelijk wat de merkhouder zal moeten bewijzen (en tot op
welke hoogte) wanneer het gaat om ongerechtvaardigd voordeel trekken en/of af-
breuk doen. Het Intel-arrest lijkt een algemene bewijsregel te geven, waar het in het
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428 Vgl.: HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int.
2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec), waarin impliciet werd aangenomen dat van een afbreuk
doen aan de reputatie van het merk sprake kan zijn wanneer speelgoedautootjes voorzien van het
merk van een merkhouder die de echte auto´s op de markt brengt, van een slechte kwaliteit zijn,
niet goed lijken op de echte auto’s of als er slechts verouderde modellen als speelgoedautootjes
worden verkocht. Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 6 december 2000, IER 2001, 9 m.nt. SdW (Champagne
Moët & Chandon/Xenos).

429 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar bren-
gen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame,
zoals aangepast bij Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997
teneinde ook vergelijkende reclame te regelen.

430 Het HvJEG intepreteert Merkenrichtlijn en en Richtlijn vergelijkende en misleidende reclame zo,
dat deze zo veel mogelijk een overeenstemmende/aansluitende betekenis hebben; vgl. HvJEG 12
juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127 (O2/Hutchison
3G); HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).

431 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
432 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 38; HvJEG 18 juni

2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 36.
433 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 57.
434 Zo valt af te leiden uit ov. 72 van het Bellure-arrest; HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal

c.s./Bellure c.s.).
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algemeen aangeeft435 dat voor de beoordeling of er sprake is van ongerechtvaardigd
voordeel trekken of afbreuk doen, ofwel die situatie zich daadwerkelijk al voordoet,
danwel dat er een ‘ernstig gevaar’ is dat die situatie zich in de toekomst zal voor-
doen. De term ‘ernstig gevaar’ moet waarschijnlijk zo opgevat worden dat sprake is
van een reëel risico dat dit zal gebeuren.436 Het HvJEG heeft namelijk (in dezelfde sa-
menstelling) geoordeeld437 dat ‘concerning the standard of proof required of the
existence of unfair advantage taken of the repute of the earlier mark, it must be
noted that it is not necessary to demonstrate actual and present injury to an earlier
mark; it is sufficient that evidence be produced enabling it to be concluded prima
facie that there is a risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment
in the future’.438

Voor wat betreft het beroep op verwatering van het bekende merk, geeft het
HvJEG aan dat de merkhouder dient aan te tonen dat het economisch gedrag van de
gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is in-
geschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk, of dat er
een grote kans bestaat dat die in de toekomst wijzigt439 (te begrijpen als: dat er
prima facie risico bestaat, dat niet hypothetisch is, dat zich dit zal voordoen). Dit is
een strenge (en wellicht: te strenge eis), juist ook omdat het praktisch onmogelijk
moet worden geacht om zoiet (empirisch) te bewijzen, en omdat goed denkbaar is
dat het minder geschikt worden van een merk om waren of diensten te onderschei-
den niet noodzakelijkerwijs een (meetbaar) economisch gedrag heeft t.a.v. die
waren of diensten.440 Schrijver dezes sluit zich dan ook aan bij de kritiek op dit ar-
rest441, al lijkt het in de praktijk (wel) restrictief uitgelegd te worden.442 In ieder
geval valt te constateren dat het genoemde bewijs van beïnvloeding van economisch
gedrag alleen genoemd is in het kader van afbreuk doen aan het onderscheidend
vermogen, zodat niet gezegd is dat deze regel ook opgeld doet wanneer het gaat om
ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan de reputatie.

Het in aanmerking te nemen (relevante) publiek verschilt al naar gelang de in-
breukgrond. Als het gaat om het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of
de reputatie, moet gekeken worden naar de consument van de waren of diensten
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435 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 37 e.v.
436 Zo ook: A.A. Quaedvlieg, INTEL en verwatering. Economisch gedrag en juridisch bewijs, B9 7921

(echter zonder verwijzing naar het hierna te bespreken TDK-arrest). Zie ook: Ch. Gielen, noot voor
Ars Aequi onder Intel/Intelmark en L’Oréal/Bellure, B9 8061. 

437 HvJEG 12 december 2008, C-197/07, B9 7558 (Aktieselskabet /BHIM, TDK).
438 Waarmee het HvJEG lijkt aan te sluiten op de redenering in ov. 37 e.v. van het Intel-arrest; HvJEG

27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).
439 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM), ov. 77.
440 Zo ook: N. Clarembeaux, Inbreukcriteria na het Intel-arrest, BMMB 2009-1, p. 12-13.
441 Te vinden in: N. Clarembeaux, Inbreukcriteria na het Intel-arrest, BMMB 2009-1, p. 10-18, A.A.

Quaedvlieg, INTEL en verwatering. Economisch gedrag en juridisch bewijs, B9 7921 en Ch. Gielen,
Ch. Gielen, noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en L’Oréal/Bellure, B9 8061. 

442 Zoals blijkt uit: conclusie A-G Verkade bij HR 26 juni 2009, LJN: BH8674, B9 8017 (Pinocchio
Schoenen/The Jaguar Collection; Jaguar); Vzr. Rb. Den Haag 15 december 2008, IER 2009, 9 (G-
star/PepsiCo; Raw); Rb. Leeuwarden 29 april 2009; B9 7912 (Huis & Hypotheek/DSB); Hof Den
Haag 26 mei 2009, n.n.g. (Marie-Claire/Ipko-Amcor).
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waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Gaat het om het voordeel trekken uit het
onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk, dan zijn de consumen-
ten van de waren of diensten waarvoor het jongere teken wordt gebruikt, rele-
vant.443

6.8.10 Geldige reden

Art. 2.20(1)(c) BVIE biedt (in navolging van art. 5(2) MRl en net als art 9(1)(c) GMVo)
een ander verweer aan de gedaagde. Het bepaalt immers dat deze zich kan beroe-
pen op een ‘geldige reden’ voor gebruik van het teken. Wanneer dit beroep slaagt is
er geen sprake van merkinbreuk. Hoe het begrip geldige reden precies geïnterpre-
teerd moet worden is (nog) niet duidelijk, nu het gaat om een op Europees niveau
geharmoniseerd begrip444 en het Hof van Justitie zich nog niet heeft uitgelaten over
de betekenis die hieraan moet worden toegekend. Wel valt aan te nemen dat wan-
neer een beroep kan worden gedaan op de beperkingen die zijn opgenomen in art.
6 MRl (art. 23 BVIE) of men geoorloofde vergelijkende reclame maakt, dit een geldi-
ge reden voor gebruik van het teken zal opleveren (of tenminste leidt tot het ge-
rechtvaardigd zijn van het voordeel trekken of afbreuk doen; zie nr. 6.8.7). Overigens
is het begrip geldige reden niet beperkt tot die gevallen; een beperking in die zin valt
in de Richtlijn niet te lezen. 

Het begrip geldige reden heeft in de Benelux invulling gekregen voordat de
Benelux-wetgeving aan de Merkenrichtlijn werd aangepast. Leidend was toen het
Claeryn-arrest445, gewezen onder toepassing van het oude art. 13A(2) BMW (zoals
dat gold tot 1996). In dat arrest werd uitgemaakt dat alleen een geldige reden aan-
wezig is wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat
om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden ver-
wacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt446 of wanneer hij een eigen recht heeft
om het teken te gebruiken (terwijl dat eigen recht niet voor het recht van de merk-
houder hoeft te wijken). Van een dergelijk eigen recht dat niet hoeft te wijken is bij-
voorbeeld sprake wanneer een oudere handelsnaam wordt gebruikt. In het arrest
werd voorts uitgemaakt dat de bijzondere geschiktheid van een teken voor bepaal-
de waren of diensten op zichzelf geen geldige reden voor het gebruik daarvan kan
opleveren. 

Verschillende elementen van het Claeryn-arrest lijken ook thans nog relevant. Zo
zal de bijzondere geschiktheid van een teken voor bepaalde waren of diensten nog
steeds onvoldoende zijn om een geldige reden op te leveren, omdat dit de merk-
houder te zeer zou blootstellen aan schade aan zijn merk op basis van te weinig
zwaarwegende redenen.447 Ook het feit dat een eigen naam bekendheid geniet, en

6.8.10

290

443 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).
444 Anders dan in het geval van art. 2.20(1)(d) BVIE, waarin dat begrip buiten de Europese harmoni-

satie valt.
445 BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472; BIE 1975, 30 (Colgate–Palmolive/Bols; Claeryn/Klarein).
446 Zo ook meer recent: Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie

Claire).
447 Vgl.: Hof Den Haag 15 juni 2006, BIE 2007, 48; BMMB 2006-4, p. 177 (Nokia/Nokta).
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daarom bijzonder geschikt is om commercieel geëxploiteerd te worden, levert geen
geldige reden op voor gebruik van het met het merk overeenstemmende teken.448

Voor wat betreft de overige elementen die het Benelux-Gerechtshof noemde, valt op
te merken dat deze nog steeds als zinvol voorkomen, maar dat het laatste woord
hierover aan het Hof van Justitie zal zijn.

6.8.10.1 Geldige reden in de praktijk

De geldige redenen die in de rechtspraak geaccepteerd worden lijken in drie catego-
rieën in te delen. Ten eerste betreft dat het gebruik van een beschrijvend element op
beschrijvende wijze. Ten tweede wordt aangenomen dat er sprake is van een geldi-
ge reden wanneer voor dat gebruik een noodzaak bestaat. Tot slot kan het hebben
van een eigen ouder recht, dat niet hoeft te wijken voor het merkrecht, een geldige
reden opleveren voor het gebruik van een teken waarop dat recht ziet. 

In de eerste hiervoor genoemde categorie valt te denken aan merken die ook een
taalkundige betekenis hebben en bij gebruik in die taalkundige betekenis vrij moe-
ten zijn.449

In de tweede categorie valt het gebruik van een teken dat nodig is om een bood-
schap of informatie over te brengen met betrekking tot eigen waren of diensten. Zo
kan het gaan om het aankondigen dat men gemerkte waren (niet meer) aanbiedt450

(wanneer dat niet gebeurt op een wijze die een commerciële band met de merk-
houder suggereert451) of omdat men de bestemming of de eigenschappen van de
waren of diensten moet kunnen communiceren (bijv. omdat zij gebruikt kunnen
worden in combinatie met gemerkte waren of diensten, omdat dit nodig is om ge-
oorloofde vergelijkende reclame te maken of om aan te duiden waar zij betrekking
op hebben). Hierbij geldt dat dergelijk gebruik nodig moet zijn. Wanneer gebruik
‘nodig’ is, is afhankelijk van de betreffende praktijk. Wanneer dat in de praktijk (die
in belangrijke mate bepaald wordt door de samenstelling van de doelgroep) het
enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verschaffen,
die relevant is voor de aangeboden waren of diensten, dan zal gebruik als ‘nodig’ ge-
kwalificeerd worden.452
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448 Vgl.: Pres. Rb. Utrecht 9 april 1997, BIE 1997, 77 m.nt. DWFV (Katja Fassin/Katja Schuurman; Katja
drop/Katja parfum); Pres. Rb. Den Haag 11 december 1991, BIE 1993, 34; IER 1992, 8 (Hessels/
Muelhens; Sabbatini/Gabriella Sabatini).

449 Vgl.: Hof Den Haag 26 mei 2005, BIE 2005, 85; BMMB 2005-2, p. 81 (Porsche/Fiat Auto; Targa);
Hof Den Haag 8 maart 2001, BIE 2002, 75 (Monster Board/VNU; Intermediair); Rb. Den Haag 1
september 2004, BIE 2005, 32 (Crazy piano’s/Party piano’s); Rb. Den Haag 8 september 2004,
BMMB 2004-4, p. 232 (Credit Audit/ICM); Vzr. Rb. Den Haag 3 oktober 2003, IER 2004, 24; BMMB
2004-2, p. 118 (Sunset Holidays e.a./Sunny Cars; Holiday Cars/www.holidaycar.nl).

450 Vgl.: Rb. Den Haag 8 september 2004, BMMB 2004-4, p. 232 (Credit Audit/ICM).
451 Vgl.: Pres. Rb. Amsterdam 7 maart 1996, BIE 1998, 61 (Thomas Cook/City Change e.a.).
452 Vgl.: HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005,51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513

(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes). 
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Dit noodzakelijkheidscriterium is iets ruimer dan het absolute noodzakelijkheidscriterium dat in de
Benelux wel werd aangelegd. Een sprekend voorbeeld is: HR 6 oktober 2000, NJ 2001, 582 m.nt. BBH;
BIE 2002, 91; IER 2001, 23 (Hermans/Gillette), waarin werd aangenomen dat het gebruik van een ver-
wijzing naar het product van de marktleider niet nodig (in de zin van noodzakelijk) was omdat het
product dezelfde functie kon vervullen bij het alternatieve product van de partij die het merk ge-
bruikte. Wanneer het echter gaat om voor de consument relevante (technische) informatie, kan ge-
bruik van het merk gesauveerd worden met een beroep op de geldige reden voor dat gebruik, zij het
dat voldaan zal moeten zijn aan de strenge normen die gelden voor ‘eerlijke gebruiken in handel en
nijverheid’. Zie nr. 7.1.4.453

De geldige reden vindt wel hierin zijn beperking dat de gebruiker van het teken een
loyaliteitsverplichting heeft tegenover de legitieme belangen van de merkhouder.
Dit brengt mee dat, hoewel er een reden voor gebruik kan bestaan, er toch geen
sprake is van een geldige reden wanneer een teken zo wordt gebruikt dat a) de in-
druk ontstaat dat er een commerciële band bestaat tussen de merkhouder en de ge-
bruiker van het teken, b) door gebruik van het teken oneerlijk voordeel wordt ge-
trokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, c) de goede
naam van het merk onnodig wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over het
merk worden gedaan, of d) wanneer het teken gebruikt wordt op zodanige wijze dat
de waar of dienst wordt gepresenteerd als een imitatie of namaak van de waren of
diensten van de merkhouder.454 Ook wanneer het gebruik van het teken meebrengt
dat de met gebruikmaking van dat teken aangeboden waren of diensten (ten on-
rechte) worden voorgesteld alsof deze van dezelfde kwaliteit zijn of dezelfde ken-
merken hebben als die van de merkhouder, is sprake van handelen in strijd met de
eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, zodat geen sprake kan zijn van een recht-
vaardiging van het gebruik met een beroep op het bestaan van een geldige reden.455

In de praktijk is een geldige reden aangenomen bij gebruik van het merk bij het aan-
bieden van onderdelen voor gemerkte waren456, wanneer het merk gebruikt wordt
als keyword voor een website waarop tweedehands gemerkte waren worden aan-
geboden457, of wanneer de naam van een publiek persoon, ook geregistreerd als
merk, gebruikt wordt om iets te zeggen of te schrijven over die persoon.458

In de derde (in het begin van dit nummer geïdentificeerde) categorie vallen eigen
rechten zoals een oudere handelsnaam. Voorwaarde voor een beroep op de geldige
reden is dat het gaat om een recht dat op zich niet kan worden aangevochten op
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453 Vgl. voorts: J.H. Spoor, Standardization and exclusivity in Intellectual Property, in: Korthals Altes
e.a. (red.), Information law towards the 21st century, Kluwer 1992, p. 375-376. 

454 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
455 Vgl.: HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513

(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes), ov. 49. Zie ook: Vzr. Rb. Amsterdam 29 januari 2004, NJ
2004, 241; BIE 2004, 64; IER 2004, 47 (Windows/LindowsOS); Vzr. Rb. Den Haag 21 juni 2005, BIE
2006, 50 (Hoger Onderwijs/Kaasjager; inHolland.nl/injeHolland.nl).

456 Hof Amsterdam 25 maart 1999, BIE 2000, 27 (Bush/Vacuum Parts). 
457 Hof Amsterdam 14 december 2006, IER 2007, 27 (Portakabin/Primakabin).
458 Vgl.: Rb. Utrecht 16 juli 2003, BIE 2003, 91; IER 2004, 8 m.nt. MdCB; BMMB 2004-2, p. 118 (Dames/

Sipsmatec; koninginmaxima.com/prinsesmaxima.com); Rb. Den Haag 20 mei 1998, BIE 2000, 67
(Glenn Miller Productions e.a./St. Bill Bakers Big Band; Glenn Miller); Vzr. Rb. Utrecht 11 novem-
ber 2003, IER 2004/27 (Cruijff/Tirion Uitgevers).
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basis van het ingeroepen merkrecht (bijv. omdat het om een jonger merk gaat).459 In
ieder geval levert het hebben van een eigen geldig jonger merk op zichzelf geen gel-
dige reden op voor gebruik; er moet daarnaast een noodzaak bestaan om het te ge-
bruiken.460

6.9 Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten

Art. 2.20(1)(d) BVIE, dat (thans letterlijk) is gebaseerd op de tekst van art. 5(5) MRl,
biedt bescherming tegen gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van
waren of diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaar-
digd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend
vermogen of de reputatie van het merk. Deze bepaling in het BVIE is weliswaar let-
terlijk overgenomen uit de Merkenrichtlijn, maar het gaat hier niet om een ver-
plichte of facultatieve bepaling van het geharmoniseerde merkenrecht, maar om een
deel van het merkenrecht dat buiten de Europese harmonisatie valt.461 De bepaling
in de Merkenrichtlijn is wel op aandringen van de Benelux in de Merkenrichtlijn op-
genomen, maar juist in verband met het specifieke karakter van de in de Benelux ge-
boden bescherming tegen gebruik van een merk of overeenstemmend teken anders
dan voor waren of diensten, is dit buiten de Europese harmonisatie gehouden.462

6.9.1 Relatie tot gebruik als handelsnaam

De Benelux-landen zijn de enige Lid-Staten die de regeling van art. 5(5) MRl letter-
lijk in hun wetgeving hebben opgenomen. In de Benelux heeft de betreffende be-
scherming met name betrekking op het gebruik van een aan het merk gelijke of een
daarmee overeenstemmende handelsnaam, wanneer het gaat om zuiver handels-
naamgebruik.463 In andere Lid-Staten bestaat ook wel een bescherming tegen het
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459 Vgl.: Hof Den Haag 26 mei 2005, BIE 2005, 85; BMMB 2005-2, p. 81 (Porsche/Fiat Auto; Targa), on-
aantastbare merkrechten in het buitenland kunnen een geldige reden vormen voor registratie en
gebruik van een .com domeinnaam; BHIM Oppositie afdeling 16 februari 2005, nr. 415/2005
(eCRM/ERCM); gebruik van ‘eRCM’ is alleen bedoeld om aan te duiden dat er een elektronische
versie wordt aangeboden van een product onder het merk RCM, welk laatste merk reeds bekend-
heid geniet; Rb. van Koophandel Brussel 10 maart 2004 (Kitkat balls/Malthezers), het eigen ouder
gebruik (ouder dan het merkrecht) van de kleur rood voor deze producten vormt een geldige
reden voor dat gebruik.

460 Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie Claire); Rb. van Koop -
handel Brussel 6 februari 2006, IRDI 2006, 183 (Belgacom Skynet/Vortex; Skyblog/ Skynetblog),
waarin ook het houden van een oudere domeinnaam op zichzelf geen geldige reden voor gebruik
van het teken kon opleveren. 

461 Vgl.: HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 6 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/
Robelco).

462 Vgl.: E.C. Noteboom, Richtlijn merkenrecht vastgesteld, IER 1989, p. 6-8; H.R. Fürstner en M.C.
Geuze, Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEG-harmonisatie, BIE 1988, p. 215-
219.

463 Vgl.: BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH; BIE 1989, 58 m.nt. vNH; BMMB 1989-1, p.
38 m.nt. Glas (Omnisport/Bauweraerts; Omnisport).
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gebruik van gelijke of overeenstemmende handelsnamen, maar die loopt via de re-
geling van art. 5(1)(a) MRl, welke bescherming (dus) ook relevant is in de Benelux.
Voorwaarde voor een inbreuk onder deze regeling is dat er sprake is van een gebruik
van de handelsnaam waaronder dezelfde waren worden aangeboden of diensten
worden verricht waarvoor het merk is ingeschreven, en sprake is van een gebruik
van die handelsnaam dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.464

Daarvan is in het geval van waren sprake als de handelsnaam op de waren is aange-
bracht. Ook zonder het aanbrengen van de handelsnaam is sprake van gebruik ‘voor
waren en diensten’ indien de handelsnaam zo gebruikt wordt dat het relevante pu-
bliek een verband legt tussen die handelsnaam en de waren die daaronder verkocht
worden, dan wel de diensten die daaronder verricht worden. Onduidelijk is hoe
sterk of zwak dat verband zal moeten zijn, maar in ieder geval wordt afbreuk gedaan
aan de functies van het merk, wanneer de handelsnaam zo wordt gebruikt dat de
consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de be-
trokken waren of diensten. 

Art. 6(1)(a) MRl verleent gebruikers van een teken (w.o. een handelsnaam) het
recht om de eigen naam te voeren in weerwil van het bestaan van merkrechten op
die naam of een overeenstemmende naam. Het betreft daar niet alleen het gebruik
van een eigen (persoons)naam, maar ook het gebruik van een handelsnaam.465 Dit
zou weer een ontsnapping kunnen bieden voor de handelsnaamvoerder, maar voor
een succesvol beroep op de bepaling is wel vereist dat dergelijk gebruik van de (han-
dels)naam in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid.
Bij de beoordeling van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening gehouden wor-
den met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het be-
trokken publiek, of althans een aanzienlijk deel daarvan, zou worden begrepen als
aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de
derde en de houder van het merk (of een persoon die toestemming heeft voor het
gebruik van het merk466), alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust
had moeten zijn.467 Aldus wordt ook via die route een handelsnaamgebruik beperkt
wanneer de consument het kan opvatten als een aanduiding van de herkomst van
de daaronder aangeboden waren of diensten.468 Voorts moet bij deze beoordeling
rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in
de Lid-Staat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een ze-
kere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren
in de handel te brengen.469 Langs deze – via andere bepalingen van de Merkenricht -
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464 HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 17 (Céline).
465 Vgl.: HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005,23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2,

p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).
466 Hetgeen duidt op een regel die materieel overeenstemt met de eis van indirect verwarringsgevaar

onder art. 2.20(1)(b) BVIE.
467 HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513

(Gilette/LA Laboratories; scheermesjes).
468 HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 17 (Céline).
469 Vgl.: HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-

2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).
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lijn lopende – weg wordt het alsnog (onder voorwaarden) mogelijk voor een merk-
houder om op te treden tegen het gebruik van een jongere handelsnaam die gelijk is
aan of overeenstemt met het merk.

6.9.2 Gelijke en overeenstemmende tekens

Aangezien art. 2.20(1)(d) BVIE een bescherming biedt die buiten de Europese har-
monisatie valt, bestaat er veel vrijheid voor de Lid-Staten bij de invulling hiervan.
Dat betreft onder andere de vraag of de bescherming alleen wordt gegund wanneer
merk en teken gelijk zijn of ook wanneer er sprake is van overeenstemming, alsme-
de de vraag of ook een ander verband aanleiding kan geven tot een bescherming van
de merkhouder.470 Het is daarom des te opmerkelijker dat de Benelux-wetgever (na
de aanpassing van 1 januari 2004) de betreffende bepaling (in art. 2.20(1)(d) BVIE)
letterlijk uit de richtlijn heeft overgeschreven. Door het op deze wijze aanschurken
tegen de tekst van de richtlijn is ook een stuk tekst overgenomen dat tot misver-
standen aanleiding kan geven. Het artikel spreekt thans over gebruik van een teken
‘wanneer dat teken gebruikt wordt…’, terwijl art. 2.20(1)(b en c) BVIE spreken over
een teken ‘dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk’. Nu de Benelux de vrijheid
had om ook in art. 2.20(1)(d) BVIE te spreken van ‘een teken dat gelijk is aan of over-
eenstemt met het merk’, maar daar in dit geval niet voor heeft gekozen, kan de in-
druk ontstaan dat het betrokken artikel (thans) alleen bescherming biedt tegen het
gebruik van identieke tekens. Waarschijnlijk is dat een onjuiste interpretatie van art.
2.20(1)(d) BVIE.471

Daarbij dient allereerst bedacht te worden dat in het verleden ook bescherming
werd geboden tegen het gebruik van overeenstemmende tekens. Dat gold zowel
onder art. 13A(2) BMW (oud) als onder de tekst van art. 13A(1)(d) BMW in de pe-
riode tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2004. Op die laatstgenoemde datum is de
wettekst bij protocol volledig in overeenstemming gebracht met de richtlijntekst, uit
vrees dat – na eerder gemaakte implementatiefouten – opnieuw problemen zouden
kunnen ontstaan met betrekking tot de Benelux-implementatie van de regelingen
uit de Merkenrichtlijn. Er werd in dat verband gesproken over de ‘approche maxi-
male’. Met die wijziging in de gebruikte terminologie werd echter geen materiële
wijziging beoogd. Nergens blijkt van de wens om van de oude leer (waaronder de
bescherming zich ook uitstrekte tot overeenstemmende tekens) af te wijken, terwijl
ook de Merkenrichtlijn niet dwingt tot een dergelijke beperking (nu het hier geen
geharmoniseerd merkenrecht betreft).472

Daarbij lijkt ook de ratio (het voorkomen van het ongerechtvaardigd voordeel
trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van
het merk) van het artikellid niet gediend te zijn met een zo beperkte interpretatie
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470 Vgl.: HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 6 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/
Robelco).

471 In die zin ook: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 93; Ch.
Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 335. 

472 Aldus ook expliciet: HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 6 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p.
94 (Robeco/Robelco), ov. 35.
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473 Dat toepassing van art. 2.20(1)(d) BVIE tenminste vereist dat het publiek een verband legt tussen
het gebruikte teken en het ingeschreven merk, valt ook af te leiden uit: HvJEG 21 november 2002,
C-23/01, IER 2003, 6 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/Robelco), ov. 35.

474 In die zin ook, zij het waar het de interpretatie betrof van de gelijke terminologie in art. 8(5)
GMVo: GvEA 25 mei 2005, T-67/04; BMMB 2005-3, p. 144 (Spa/Spa-finders).

dat alleen identieke tekens onder de regeling zouden vallen, aangezien ook met
overeenstemmende tekens op deze wijze ongerechtvaardigd voordeel getrokken
kan worden of afbreuk kan worden gedaan. Allicht valt de bepaling aldus te inter-
preteren dat het moet gaan om een totaaltoets (net als onder art. 2.20(1)(b en c)
BVIE) die vereist dat er sprake is van een zodanige mate van overeenstemming tus-
sen merk en teken dat vermoedelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken
uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van
het merk. Dat vereist dan ook hier dat het publiek een verband legt tussen het merk
en het teken (zie over ‘een verband’ nr. 6.8.3).473 Het zal uiteindelijk aan het Benelux-
Gerechtshof zijn om hieromtrent een knoop door te hakken. 

6.9.3 Redactionele wijzigingen van 2004

De huidige tekst van art. 2.20(1)(d) BVIE verschilt op drie punten van de tekst zoals
die tot 1 januari 2004 gold. Naast het feit dat voorheen ook overeenstemmende te-
kens genoemd werden (zie het vorige nummer), spreekt het artikel thans over ‘voor-
deel wordt getrokken uit’ of ‘afbreuk wordt gedaan aan’ terwijl voorheen gesproken
werd over ‘voordeel getrokken kan worden uit’ of ‘afbreuk gedaan kan worden aan’.
Ook hier geldt dat er geen noodzaak was om de terminologie aan te passen aan de
Richtlijn (nu een en ander buiten de Europese harmonisatie valt) en ook nergens
blijkt dat met de aangepaste terminologie een materiële wijziging beoogd is. Deze
wijziging vindt zijn verklaring in de hiervoor omschreven approche maximale. Zoals
ook hierboven in nr. 6.8.5. aan de orde gesteld, zal de wijziging van ‘kan worden’
naar ‘wordt’ in de praktijk geen rol van betekenis spelen, en, gezien het feit dat geen
materiële wijziging beoogd werd, waarschijnlijk ook niet mogen spelen.474

Tot slot is uit het artikel de eis weggevallen dat sprake moet zijn van gebruik van
het teken ‘in het economisch verkeer’. Dit lijkt wel tot een materieel verschil aanlei-
ding te kunnen geven. Daar wordt nader op ingegaan in nr. 6.9.6.

6.9.4 Betekenis Europees geharmoniseerd merkenrecht

Hoewel de regeling van art. 5(5) MRl geen Europese harmonisatie betreft, zal er toch
enige invloed van het geharmoniseerde merkenrecht uitgaan, met name waar het
gaat om rechtspraak gewezen onder toepassing van art. 5(2) en 6(1) MRl. De juris-
prudentie onder 5(2) MRl zal relevant zijn omdat dit artikellid spreekt van een ‘gel-
dige reden’ en ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het on-
derscheidend vermogen of de reputatie van het merk’, welke termen ook in art.
2.20(1)(d) BVIE voorkomen, en omdat er weinig aanleiding bestaat om aan de ge-
lijkluidende nationaalrechtelijke term een andere inhoud te geven dan de op
Europees niveau geharmoniseerde term. Ook geldt dat de handelingen die worden
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bestreken door art. 2.20(1)(d) BVIE hun beperking vinden in de situatie zoals om-
schreven in art. 6(1) MRl, geïmplementeerd in art. 2.23 BVIE. Ook langs die weg
heeft het Europees geharmoniseerde merkenrecht dus invloed op de buiten de
Europese harmonisatie vallende bescherming van art. 2.20(1)(d) BVIE. 

6.9.5 Niet-bekende merken

Omdat art. 2.20(1)(d) BVIE geen bekendheid van het merk vereist kan ook worden
opgetreden op basis van een onbekend merk wanneer dit aan verwatering of repu-
tatieschade bloot staat. Dat kan het geval zijn doordat een derde een (jongere) iden-
tiek of sterk overeenstemmend teken (zuiver) als handelsnaam gaat voeren.475, 476

Dat betekent overigens – en over die consequentie lijkt niet te zijn nagedacht – dat
de houder van een niet-bekend merk niet kan optreden tegen verwatering of repu-
tatieschade door gebruik van een teken voor (al dan niet soortgelijke) waren of dien-
sten, maar wel tegen verwatering of reputatieschade door ‘ander gebruik’. 

6.9.6 Verval eis ‘in het economisch verkeer’

Met de aanpassing van de tekst van de BMW aan de tekst van de Merkenrichtlijn in
2004 (de zogenaamde approche maximale) zijn in art. 2.20(1)(d) BVIE ook de woor-
den ‘in het economisch verkeer’ vervallen. Dat betekent dat dit artikel een wijder
toepassingsgebied kent dan voorheen. Daarop is wel kritiek geuit.477 Die kritiek lijkt
onterecht aangezien art. 5(5) MRl niet zozeer een zuiver merkenrechtelijke bescher-
ming behelst, als wel een bescherming tegen oneerlijke mededinging en tegen on-
rechtmatig handelen. Het artikellid bepaalt immers niet meer dan dat het ‘bepalin-
gen in een Lid-Staat onverlet laat’. Dat kunnen ook bepalingen van het gemene recht
zijn. Tekenend in dit verband is ook de verwijzing in het Robeco/Robelco-arrest478

naar de zesde overweging van de Merkenrichtlijn, waar gesproken wordt over het
onverlet laten van bescherming uit oneerlijke mededinging, wettelijke aansprake-
lijkheid of bescherming van de consument. 

Aangezien het hier derhalve niet om een merkenrechtelijke regeling in strikte zin
gaat, is het ook niet juist om dit te beoordelen aan de hand van merkenrechtelijke
uitgangspunten alléén.479 Daarnaast bevat het artikel waarborgen tegen een onrede-
lijke of te ver gaande toepassing, doordat het verweer mogelijk is dat voor het ge-
bruik een geldige reden bestaat of dat het voordeel trekken niet ongerechtvaardigd
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475 Vgl.: Hof Den Haag 19 december 2002, IER 2003, 24 m.nt. ChG (Defacto Estate e.a./Defacto,
Stivoro; Defacto).

476 Zie voor conflicten tussen merken en handelsnamen nr. 6.9.1.
477 Vgl.: A. Tsoutsanis, Robe(l)co, artikel 5 lid 5 MRI en economisch verkeer: een fout in de richtlijn?,

BIE 2003, p. 3-10; R.E. Ebbink, ‘Ander gebruik’ van andermans merk in de Benelux, BMMB 1990-
1, p. 32; W.C. van Manen, Merk en mening sinds de richtlijn, IER 1997, p. 123.

478 Vgl.: HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 6 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/
Robelco).

479 Anders: A. Tsoutsanis, Robe(l)co, artikel 5 lid 5 MRI en economisch verkeer: een fout in de richt-
lijn?, BIE 2003, p. 6-8.
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is. Op die manier wordt bijvoorbeeld ook de vrijheid van meningsuiting voldoende
beschermd.480 Voorts kan erop gewezen worden dat de voorheen gehanteerde
drempel ‘in het economisch verkeer’ (terecht) al een lage was. Zie hierboven nr. 6.6
e.v.481 De rechtspraak laat zien dat art. 2.20(1)(d) BVIE inmiddels wordt toegepast
buiten gevallen van gebruik van het teken in het economisch verkeer.482

Het gaat er bij ‘ander gebruik’ van een gelijk of overeenstemmend teken ook niet
zozeer om waar (in welke context) het gebruik plaatsvindt, maar om de aard van dat
gebruik, hetgeen wordt onderstreept wordt door het feit dat het moet gaan om ‘ge-
bruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’. Dat zal regelmatig  ge-
bruik buiten het economisch verkeer zijn. Daarmee is nog niet gezegd dat een ex-
cessieve toepassing van het artikel valt te verwachten. 

Wanneer er bijvoorbeeld actie gevoerd wordt tegen Exxon omdat één van haar olietankers een mi-
lieuramp veroorzaakt, dan is daarbij een proportioneel gebruik van het Exxon-merk gerechtvaardigd,
en bestaat er daarvoor ook een geldige reden, zodat tegen dergelijk gebruik niet opgetreden kan wor-
den op basis van art. 2.20(1)(d) BVIE. Ook kan men denken aan een situatie waarin een overheidsin-
spectie (bijv. de Luchtvaartinspectie, Keuringsdienst van Waren of OPTA) een waar of dienst als ge-
vaarlijk (voor de gezondheid) of te duur kwalificeert en het betrokken merk voorkomt in een waar-
schuwend persbericht of op de website van de betrokken instantie. Blijken de bevindingen van de be-
trokken inspectie onjuist te zijn, dan is sprake van het gebruik van het merk anders dan ter onder-
scheiding van waren of diensten, buiten het economisch verkeer, waardoor zonder geldige reden on-
gerechtvaardigd afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk. 

6.9.7 Geldige reden

Zoals hierboven aangegeven behelst de materie die wordt gedekt door art. 2.20(1)(d)
BVIE geen op Europees niveau geharmoniseerd merkenrecht. Dat betekent ook dat er
vrijheid voor de Lid-Staten bestaat voor invulling van begrippen als ‘geldige reden’.
Voor de betekenis daarvan kan derhalve te rade gegaan worden bij de wetsgeschie-
denis van de BMW en het BVIE, en speelt ook de jurisprudentie van het Benelux-
Gerechtshof uit het pre-harmonisatie tijdperk nog steeds een belangrijke rol.483

Voor wat betreft de wetsgeschiedenis valt er weinig te vinden over het begrip
‘geldige reden’. Het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen bij de eenvor-
mige Benelux Wet op de Warenmerken484 vermeldt dat het gebruik van een merk in
een wetenschappelijk werk of woordenboek gerechtvaardigd kan worden op basis
van een geldige reden. Mogelijk is daarmee echter bedoeld te zeggen dat in derge-
lijke gevallen geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer. 
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480 In die zin ook: G. Vos en J. van den Berg, De geldige reden, BMMB 2003-2, p. 81-87; D.J.G. Visser,
Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting, Mf 1993-6, p. 62-65. 

481 Bijv.: Rb. Amsterdam 8 januari 1975, NJ 1975, 399 (Shell/Vrij Nederland); Hof Amsterdam 18 de-
cember 1975, NJ 1977, 59 (Scorpio/Coca-Cola; Coca-Cola-fles).

482 Vgl.: Vzr. Rb. Rotterdam 15 februari 2005, DomJur 2005, 217 (MAN Nutzfahrzeuge/Garnaas); Vzr.
Rb. Amsterdam 6 januari 2005, NJF 2005, 87 (Super De Boer/Milieudefensie); Vzr. Rb. Den Haag
21 juni 2005, BIE 2006, 50 (Hoger Onderwijs/Kaasjager; inHolland.nl/injeHolland.nl). 

483 Te meer waar de overeenstemmende term in richtlijn en verordening daar niet nader gepreciseerd
zijn en de term bij uitstek geschikt is voor verschillende invulling.

484 Trb. 1962, 58.
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Het belangrijkste arrest van het Benelux-Gerechtshof over de interpretatie van
het begrip ‘geldige reden’ is het Claeryn-arrest.485 Volgens dat arrest is alleen een
geldige reden aanwezig wanneer er voor de gebruiker van een teken een zodanige
noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet
kan worden verwacht dat hij zich van gebruik onthoudt, of wanneer hij een eigen
recht heeft om het teken te gebruiken, en dat recht niet voor het recht van de merk-
houder hoeft te wijken. Het Benelux-Gerechtshof laat daarbij nog een open einde in
die zin dat ‘voor het overige’ de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet
moet wijken voor het recht van de merkhouder, aan de hand van de bijzondere om-
standigheden van elk geval door de rechter moet worden beantwoord. Daarbij zal
behalve met de anciënniteit van de betrokken rechten, tevens rekening moeten wor-
den gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouder aan-
voert, zulks in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker bij het gebruik van
een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken.486 Voorts heeft het
Benelux-Gerechtshof aangegeven dat de bijzondere geschiktheid of een redelijk be-
lang tot gebruik van het teken, op zichzelf geen geldige reden oplevert. Dat wordt in
de rechtspraak (nog steeds) aangenomen.487 Ook de regel dat er een noodzaak moet
bestaan het teken te gebruiken, zozeer dat in redelijkheid niet van de gebruiker ver-
wacht kan worden dat hij zich van dat gebruik onthoudt, valt in de rechtspraak nog
steeds terug te vinden.488

Daarnaast komt nog steeds betekenis toe aan de zogenaamde Tanderil-recht-
spraak.489 Voor het gebruik van een merknaam op een recept waarbij gemeld wordt
dat ook een substituut voor het merkgeneesmiddel geleverd mag worden, bestaat
geen geldige reden, want geen noodzaak. Een en ander zal heden ten dage nog eer-
der gelden, omdat de betreffende generieke of stofnamen eenvoudig langs elektro-
nische weg op te zoeken zijn.490 De vraag is echter of dergelijk gebruik – na het ar-
rest O2/Hutchison491 nog wel als ‘ander gebruik’ te kwalificeren valt.

Hoewel het hier gaat om een gebied dat valt buiten de Europese harmonisatie,
gaat het om een begrip dat ook voorkomt in het wèl geharmoniseerde deel van het
merkenrecht. Langs die weg kan er een richtinggevende werking uitgaan van uit-
spraken van het Hof van Justitie wanneer dat regels geeft over de interpretatie van
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485 BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472; BIE 1975, 30 (Colgate–Palmolive/Bols; Claeryn/Klarein).
486 Overigens ging het in de Claeryn/Klarein-zaak om gebruik voor waren, en dus niet om ‘ander ge-

bruik’. Wij zien geen reden om aan te nemen dat de overwegingen van het BenGH niet ook rele-
vant zijn voor de beoordeling van de geldige reden onder art. 2.20(1)(d) BVIE.

487 Vgl.: Hof Den Haag 15 juni 2006, BIE 2007, 48; BMMB 2006-4, p. 177 (Nokia/Nokta).
488 Vgl.: Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie Claire); Vzr. Rb.

Den Haag 21 juni 2005, BIE 2006, 50 (Hoger Onderwijs/Kaasjager; inHolland.nl/injeHolland.nl);
Vzr. Rb. Arnhem 16 augustus 2006, IER 2006, 81 m.nt. JK; BMMB 2006-4, p. 179 (KPN/UPC).

489 Vgl.: BenGH 9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH; BIE 1985, 20 (Nijs/Ciba-Geigy; Tanderil); HR 20
januari 1989, NJ 1989, 375; BIE 1989, 66 (Nijs e.a./Ciba-Ceigy; Tanderil II).

490 Vgl.: W. de Haan, W. Huizer en R. Span, refererend merkgebruik: is het Tanderil-arrest achterhaald
na Hölterhoff/Freiesleben?, AAe 2003-11, p. 814-822. 

491 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127
(O2/Hutchison 3G).
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‘geldige reden’ in art. 5(2) MRl (en daarmee in art. 2.20(1)(c) BVIE).492 Ook de be-
perkingen die op het merkenrecht gelden, voor zover die zijn geformuleerd in art.
6(1) MRl en geïmplementeerd in art. 2.23 BVIE, kunnen een geldige reden opleve-
ren. Om die reden is ook de jurisprudentie van het Hof van Justitie die in dat verband
wordt gevormd van belang. In het bijzonder kan dan gewezen worden op het arrest
Gillette/LA Laboratories493, waarin het Hof aangeeft dat bij een gebruik van een
teken dat nodig is om de bestemming van een waar aan te geven, beoordeeld moet
worden of dergelijk gebruik van een merk noodzakelijk is. 

Daarvan is sprake als deze informatie in de praktijk door een derde niet aan het publiek kan worden
meegedeeld zonder gebruik te maken van het merk waarvan hij geen houder is.494 Deze formulering
doet denken aan het noodzakelijkheidscriterium uit het Claeryn-arrest. Daarnaast is het arrest van het
Hof van Justitie van belang waar het nadere invulling geeft van het begrip ‘eerlijke gebruiken in han-
del en nijverheid’, waaraan het gebruik in ieder geval zal moeten voldoen (zie nr. 7.1.4). 

6.9.7.1 Geldige reden in de praktijk

Het geldige reden-begrip is niet vast omlijnd. Toch zijn er categorieën omstandighe-
den te onderkennen die aanleiding kunnen geven tot het aannemen van een geldi-
ge reden. Ten eerste zijn dat de gevallen waarop art. 2.23 BVIE ziet (welk artikel is
gebaseerd op art. 6 MRl). Zie daarover nrs. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 en 7.1.4. 

Ook wanneer sprake is van ouder (zuiver) handelsnaamgebruik, wordt aangeno-
men dat dit een geldige reden voor gebruik van het teken oplevert. De vraag is of een
soortgelijke geldige reden kan worden aangevoerd wanneer het gaat om een do-
meinnaam die is geregistreerd voordat het merk gedeponeerd werd. Het registreren
van een domeinnaam geeft geen eigen rechten op die domeinnaam, zodat (bij afwe-
zigheid van een noodzaak om die domeinnaam te gebruiken) niet voldaan wordt
aan de vereisten van het Claeryn-arrest. In de praktijk wordt daarover ook op die
manier geoordeeld.495 Dat is een opmerkelijke consequentie omdat wanneer aan het
onderscheidend vermogen van een jonger merk afbreuk wordt gedaan door het ge-
bruik van een oudere domeinnaam, het gebruik van die domeinnaam een inbreuk
op het (jongere) merkrecht oplevert. 

Ook de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting kunnen een geldige reden
voor gebruik van het merk of daarmee overeenstemmend teken opleveren.496, 497

Daarbij zal het dan wel moeten gaan om merkgebruik in uitingen die niet mislei-
dend of verwarrend zijn, terwijl gebruik van het teken functioneel en proportioneel
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492 Vgl.: G. Vos en J. van den Berg, De geldige reden, BMMB 2003-2, p. 81-87.
493 HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005,51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513

(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes).
494 HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513 (Gillette/

LA Laboratories; scheermesjes), ov. 35. 
495 Vgl.: Pres. Rb. Almelo 26 februari 2003, DomJur 2003, 173 (Smartpoint/Wesspoint; smartpoint.nl);

Rb. van Koophandel 11 mei 2005 (Skybloke.be); Vzr. Rb. Arnhem 10 maart 2006, DomJur 2006,
253 (Floortje Smit e.a./Hoffs; floortjesmit.nl). 

496 Zo ook: M. Senftleben, The Trademark Tower of Babel. Dilution Concepts in International, US and
Trademark Law, IIC 2009, p. 62-63.

497 Vgl. bijv. Vzr. Rb. Zwolle-Lelystad 2 juni 2008, BIE 2009, 41; IER 2008, 71 m.nt. HMHS (CNV/Aldi).
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498 Vgl.: Vzr. Rb. Amsterdam 22 december 2006, IER 2007, 39 (Staat/Greenpeace; Denk vooruit); Vzr.
Rb. Amsterdam 6 januari 2005, NJF 2005, 87 (Super De Boer/Milieudefensie).

499 Min of meer langs deze lijnen: de noot van M.H. van Voss bij Vzr. Rb. Groningen 25 mei 2004, NJ
2004, 418 (eiser/gedaagde; BioStabil 2000), JAVI 2004-5, p. 182-185.

500 Anders: Pres. Rb. Utrecht 9 september 1998, IER 1998, 46 m.nt. FWG; Mediaforum 1999, 54 (Staat/
Pearle: Leuker kunnen we ‘t niet maken. Wel gemakkelijker).

501 Vgl.: art. 18b Aw; Bundesgerichtshof 3 februari 2005, GRUR 2005-7, 583 (Lila postcarte). Zie ook:
J.I. Jansen, Over geldige reden en parodiërend merkgebruik, IER 2007, 20, p. 85-95.

502 Gelukkig niet altijd: Pres. Rb. Utrecht 24 februari 2000, IER 2000, 41 m.nt. EJA (Passies/Gaos; pas-
sies.com); Hof Amsterdam 11 januari 2001, BIE 2003, 42; CR 2001, p. 94; DomJur 2001, 114
(Elsevier/Gaos; next.nl).

503 Pres. Rb. Amsterdam 12 oktober 2000, IER 2001, 5; Mf 2001, 72 (Garnier/Roos; garnier.nl). 
504 Pres. Rb. Amsterdam 23 augustus 2001, Mf 2001-10, p. 304 (Dikkerboom Betonboringen/ Dikker -

boom; dikkerboom.com).
505 Overigens blijkt dat onder Garnier.nl nog steeds geen werkende website actief is, terwijl Dikker -

boom.nl inmiddels wel in handen is gekomen van het bedrijf met die naam (onder welke voor-
waarden is niet bekend). Ook werd door de rechter geaccepteerd dat een privé-persoon een lief-
hebber van leeuwen was, terwijl ‘ariel’ in het hebreeuws leeuw betekent, zodat een geldige reden
voor registratie van de domeinnaam ariel.nl aanwezig werd geacht: Pres. Rb. Amsterdam 24 fe-
bruari 2000, BIE 2001, 49; IER 2000, 27 (Procter & Gamble/Magenta; ariel.nl). Ariel.nl is inmiddels
door Procter & Gamble van deze persoon overgenomen.

is498 en geen sprake is van gebruik in een onjuiste of nodeloos grievende context.499

Wanneer het gaat om een beroep op de vrijheid van meningsuiting is het van belang
dat er ook daadwerkelijk een mening wordt geuit en gebruik van het merk of een
daarmee overeenstemmend teken niet alleen of voornamelijk plaatsvindt om eigen
commercieel voordeel te trekken uit de bekendheid of reputatie daarvan.500 Al naar
gelang het algemeen belang van de uiting meer op de voorgrond treedt, kan het be-
staan van een geldige reden eerder worden aangenomen. Een karikatuur, parodie of
pastiche in eigenlijke zin zullen dus wel een geldige reden opleveren501, maar er zal
bijvoorbeeld geen geldige reden bestaan voor het gebruik van de tekens COCAÏNE of
ADIHASH op T-shirts (in de opmaak van de bekende woord/beeldmerken van Coca-
Cola en Adidas respectievelijk). 

Ook andere redenen zijn in de jurisprudentie wel als geldig gekwalificeerd.
Daarvan is onder meer sprake wanneer er een eigen recht bestaat in de vorm van
een auteursrecht, wanneer het teken gebruikt wordt in zakelijke correspondentie of
in studieboeken, wanneer er sprake is van consumentenvoorlichting, wanneer ge-
bruik van het teken contractueel toegestaan is of wanneer een teken wordt gebruikt
dat overeenstemt met een merk, terwijl dat merk ook een taalkundige betekenis
heeft, en het teken uitsluitend in die taalkundige betekenis wordt gebruikt. 

In domeinnaam-geschillen wordt soms502 wel (te) gemakkelijk aangenomen dat de registrant van een
domeinnaam een geldige reden had voor het registeren van de domeinnaam die overeenstemt met het
merk van een ander, wanneer die naam ook een andere dan de merkbetekenis heeft. De persoon die
de domeinnaam Garnier.nl registreerde zou voornemens zijn om een website te gaan wijden aan een
componist met die naam.503 Het bedrijf Dikkerboom zag zijn (domein)naam geregistreerd door een
concurrent, die dit rechtvaardigde met de stelling dat één van de bestuurders dezelfde achternaam
had, terwijl deze, na aangesproken te zijn, een genealogische website onder die domeinnaam begon,
waarop alleen zijn eigen directe familieleden waren opgenomen.504, 505
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6.9.8 Toepassing in de praktijk

De regeling van dit artikellid is in de praktijk met name relevant voor situaties waar-
in het gebruikte teken bestaat uit een handelsnaam, maatschappelijke naam of do-
meinnaam, of wanneer het gaat om het gebruik van een merk als metatag of mag-
neetwoord.506

Het gebruik van een handelsnaam die gelijk is aan of overeenstemt met een merk
kan ook gebruik van het teken voor ‘waren of diensten’ opleveren, zodat daartegen
geageerd kan worden op basis van art. 2.20(1)(a t/m c) BVIE, bijvoorbeeld wanneer
gebruik van dat teken de indruk doet ontstaan dat er in het economisch leven een
materieel verband bestaat tussen de waren van de derde en de onderneming waar-
van de waren afkomstig zijn (dus een band tussen de handelsnaam en het onder die
handelsnaam verkochte product). De consument moet – ook eventueel pas na de
eerste aankoop – in het teken een aanwijzing zien, of vermoedelijke aanwijzing zien,
dat de waren van die onderneming afkomstig zijn. Dat kan al snel het geval zijn.507

Wanneer echter sprake is van zuiver handelsnaamgebruik dan dient dit beoordeeld
te worden naar de maatstaven van art. 2.20(1)(d) BVIE.508

Hoewel een enkele keer wordt aangenomen dat het gebruik van een merk in een
domeinnaam gebruik voor waren of diensten oplevert509 wordt dergelijk gebruik,
net als het gebruik van een merk als naamnummer, meestal gekwalificeerd als
‘ander gebruik’ in de zin van art. 2.20(1)(d) BVIE.510

6.9.8
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506 Zie ook BMMB 2003-2, welk nummer geheel gewijd is aan ‘ander gebruik’.
507 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10

m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 56 en 57. Alsmede: BenGH 20 december 1996,
NJ 1997, 313 m.nt. DWFV; BIE 1998, 58; IER 1997, 18 (Europabank/Banque pour l´Europe; Europa -
bank), waarin bepaald werd dat de vraag of gebruik van een handelsnaam gebruik voor waren kan
zijn afhankelijk is van de opvattingen van het in aanmerking komende publiek. Zie ook: HvJEG 11
september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 17 (Céline).

508 Vgl.: BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313 m.nt. DWFV; BIE 1998, 58; IER 1997, 18 (Europa -
bank/Banque pour l´Europe; Europabank); Hof Amsterdam 6 november 1997, BIE 2000, 38 (Ajax/
Sportshop Ajax); Hof van Beroep Antwerpen 5 november 2000, Ing.-Cons. 2002, 387 (Maril/
Maryl); Hof Den Haag 19 december 2002, IER 2003, 24 m.nt. ChG (Defacto Estate e.a./Defacto,
Stivoro; Defacto). 

509 Pres. Rb. Amsterdam, 20 september 1996, IER 1996, 44 (Ouders van Nu); Pres. Rb. Arnhem 21 de-
cember 1999, DomJur 2000, 10; Mf 2000-2, p. 48 (Looksmart/Brokerhof; looksmart.nl); Pres. Rb.
Amsterdam 7 april 2000, BIE 2001, 91; IER 2000, 28 (Unilever/Namespace); Vgl.: Rb. Almelo 19 de-
cember 2001, DomJur 2002, 128 (CNN/C&N Solutions; cnn.nl); Vzr. Rb. Utrecht 11 mei 2006,
DomJur 2006, 263 (Fortis/Fortiscasino.nl).

510 Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, IER 1997, 44 (Labouchere e.a./IMG; labouchere.com); Pres. Rb.
Amsterdam 4 september 1997, DomJur 2000, 11 (Meatpoint/Prins; meatpoint.com); Pres. Rb.
Dordrecht 9 februari 1999, BIE 1999, 49 (Deutz/ADT; deutz.nl); Pres. Rb. Arnhem 26 februari 1999,
BIE 2000, 30; IER 1999, 37; DomJur 2000, 7 (Fortis/Brokerhof; koerswinststapelaar); Pres. Rb.
Arnhem 25 oktober 1999, DomJur 2000, 6 (KLM & Alitalia/Morellino; klm-alitalia.com); Pres. Rb.
Amsterdam 23 december 1999, BIE 2001, 76 (Sdu/de Kreek; Staatsblad.nl); Rb. Alkmaar 18 febru-
ari 2000, BIE 2000, 97 (Telegraaf/Bakker Dijk; Speurders.nl); Pres. Rb. Groningen 25 februari 2000,
BIE 2001, 23 (Hyporama/Divoza; Horselover.nl); Pres. Rb. Amsterdam 6 juli 2000, BIE 2001, 68
(Ashland/Name Space & Orleans; Valvoline.nl); Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, DomJur 2000,
19 (Albert Heijn e.a./Namespace; ahold.nl); Pres. Rb. Alkmaar 31 augustus 2000, DomJur 2001,  →
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109 (Jaarbeurs/I.T.I.; jaarbeurs.com); Pres. Rb. Alkmaar 31 oktober 2000, DomJur 2001, 65 (De
Hypotheker/Pieters); Hof Amsterdam 7 december 2000, IER 2001, 10; DomJur 2001, 45 (Gaos/
Passies; passies.com); Hof Amsterdam 11 januari 2001, BIE 2003, 42; CR 2001, p. 94; DomJur 2001,
114 (Elsevier/Gaos; next.nl); Pres. Rb. Rotterdam 26 april 2001, DomJur 2004, 189 (Staal Bank/
Rijnja; staal.nl); Pres. Rb. Amsterdam 23 augustus 2001, DomJur 2002, 157 (Dikkerboom Betonbo -
ringen/Dikkerboom; dikkerboom.com); Rb. Amsterdam 27 februari 2002, DomJur 2002, 139
(XS4all/Rusch c.s.; XS41.nl); Hof Arnhem 18 februari 2003, IER 2003, 57 (Autotarieven e.a./
Interpolis; alles in één polis); Rb. Maastricht 19 februari 2003, DomJur 2003, 176 (Potplanten -
kwekerij/Mondo Verde; mondo-verde.nl); Pres. Rb. Almelo 26 februari 2003, DomJur 2003, 173
(Smartpoint/Wesspoint; smartpoint.nl); Rb. Utrecht 16 juli 2003, BIE 2003, 91; IER 2004, 8 m.nt.
MdCB; BMMB 2004-2, p. 118 (Dames/Sipsmatec; koningin maxima.com/ prinsesmaxima.com);
Hof Arnhem 23 maart 2004, BIE 2005, 33; 2004, 91 (Microsoft/Omega; Microsoft/Microso); Rb.
Rotterdam 27 oktober 2004, BIE 2005, 70; DomJur 2005, 213 (Amev/Ideenet; stadrotterdam.nl);
Vzr. Rb. Rotterdam 15 februari 2005, DomJur 2005, 217 (MAN Nutzfahrzeuge/Garnaas); Vzr. Rb.
Arnhem 10 maart 2006, DomJur 2006, 253 (Floortje Smit e.a./Hoffs; floortjesmit.nl). 

511 Vgl.: de noot van J. Kabel onder Pres. Rb. Den Haag 29 juni 1999, IER 1999, 42 (VNU/Monster
Board; Intermediair), waarin de president anders oordeelde; Pres. Rb. Amsterdam 16 december
1999, BIE 2001, 85 (Airmiles/Music miles); Pres. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, BIE 1999, 49
(Deutz/ADT; deutz.nl); Rb. Maastricht 19 februari 2003, DomJur 2003, 176 (Potplanten kwekerij/
Mondo Verde; mondo-verde.nl); Vzr. Rb. Den Haag 3 oktober 2003, IER 2004, 24; BMMB 2004-2,
p. 118 (Sunset Holidays e.a./Sunny Cars; Holiday Cars/www.holidaycar.nl); Rb. Den Haag 1 sep-
tember 2004, BIE 2005, 32 (Crazy piano’s/Party piano’s); Rb. Den Haag 8 september 2004, BMMB
2004-4, p. 232 (Credit Audit/ICM); Vzr. Rb. Rotterdam 15 februari 2005, DomJur 2005, 217 (MAN
Nutzfahrzeuge/Garnaas).

512 Vgl.: Vzr. Rb. Middelburg 18 januari 2006, CR 2006, p. 102; B9 1505 (SaraLee & DE/Capriole;
Douwe Egberts); Hof Amsterdam 14 december 2006, IER 2007, 27 (Portakabin/Primakabin).

513 BenGH 9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH; BIE 1985, 20 (Nijs/Ciba-Geigy; Tanderil). De vraag is
of dit nog geldend recht is na het arrest HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AA 2008-11,
p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127 (O2/Hutchison 3G).

514 Vgl.: HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG (Hölterhoff/Freiesleben).

Ook wordt meestal aangenomen dat het gebruik van een met het merk overeen-
stemmend teken in metatags511 of als keyword (ook wel magneetwoord of spon-
sored link genoemd)512 gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of dien-
sten is.

Daarnaast is er ook veel ander gebruik van tekens dat kan kwalificeren als ‘ander
gebruik’. Hieronder zullen enkele veel voorkomende gevallen worden besproken
(zonder dat het om een limitatieve opsomming gaat). 

Wanneer een merk gebruikt wordt op een recept voor medicijnen met de mede-
deling ‘of loco’ dan wel ‘of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst’
is dat mogelijk ook ‘ander gebruik’513 omdat dit een uitnodiging is aan de apotheker
om zogenaamde loco geneesmiddelen te leveren (hetgeen apothekers dan nagenoeg
altijd doen). Daarmee is het merk vooral een aanduiding voor een bepaald soort ge-
neesmiddel geworden in plaats van een verwijzing naar het daadwerkelijk door de
merkhouder onder het merk in het verkeer gebrachte product.514 Dat kan uiteraard
ook schade toebrengen aan het onderscheidend vermogen van het merk door de
dreiging dat het merk op deze manier een generieke aanduiding wordt. Gebruik van
een merk in het maatschappelijk debat of als onderdeel van een op amusement ge-
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richte uiting vormt ‘ander gebruik’ van het merk.515 Ook het gebruik van een merk in
een slogan516 of als versiering517 kan ‘ander gebruik’ opleveren. Tot slot valt ook te
denken aan het opnemen van het merk in een woordenboek, encyclopedie of soort-
gelijk naslagwerk, terwijl daardoor de indruk wordt gewekt dat het merk de gebrui-
kelijke benaming is (geworden) van de waar of dienst waarvoor het merk is inge-
schreven (vgl. art. 10 GMVo). Door dergelijk (ander) gebruik wordt afbreuk gedaan
aan het onderscheidend vermogen van het merk, terwijl er geen rechtvaardiging be-
staat, of geldige reden te noemen is, voor het weigeren de merkenrechtelijke pre-
tenties kenbaar te maken in een nieuwe uitgave van het naslagwerk. 

Zie voor wat betreft de inhoud van ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’ nr. 6.8.6.
Zie voor wat betreft het ongerechtvaardigd afbreuk doen aan het onderscheidend
vermogen en de reputatie van het merk nrs. 6.8.8 en 6.8.9 respectievelijk. Zie voor
de betekenis van het begrip ‘ongerechtvaardigd’ nr. 6.8.7. 

6.10 Gebruik van merken op internet

Het internet is van toenemend economisch belang, en daarmee neemt ook het (be-
lang van) merkgebruik op internet toe. Het grootste voordeel van het internet, te
weten dat er zeer veel informatie beschikbaar is, is ook meteen de zwakte daarvan. 

6.10.1 Domeinnamen en zoekmachines

Er is zoveel bereikbare informatie dat het van wezenlijk belang is dat de gebruiker
van het internet daarop zijn weg kan vinden naar de voor hem relevante informatie.
Een van de mogelijkheden daarvoor is het zoeken op een domeinnaam. Men kan een
voor de hand liggende domeinnaam, bijv. bestaande in het merk waarvan men pro-
ducten zoekt gevolgd door een algemene extensie (als .nl of .com), intypen, en dan
wordt men geleid naar de unieke locatie die aan die domeinnaam is verbonden.
Domeinnamen vertegenwoordigen een uniek adres op internet. Het zoeken op do-
meinnamen is in de loop van de tijd minder belangrijk geworden voor het vinden
van de relevante informatie. Een van de redenen daarvoor is de toename van het
aantal extensies dat gebruikt wordt. De belangrijkste daarvan zijn de zogenaamde
generic top level domains, ook wel aangeduid als gTLD (domeinnamen met een in-
ternationaal gebruikelijke extensie zoals .com, .biz, .info, .org etc.) en country code
top level domains, ook wel ccTLD’s (domeinen met een extensie die verwijst naar
een bepaald land of regio, zoals .nl, .be, .lu of .eu). Voorts zijn er vele verschillende

6.10
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515 Vgl.: M. Langeveld, Buckler? Proost!: Merkgebruik door cabaretiers, Amsterdam 2004. 
516 Vgl.: Hof Den Haag 27 mei 2004, IER 2004,77 m.nt. ChG (Correct/Mediamarkt); Vzr. Rb.

Amsterdam 10 juli 2003, IER 2003, 74 (Serious Fun/Unilever e.a.; serious fun).
517 Vgl.: BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6;

BMMB 1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas); HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01,
BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004,13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p. 209; EIPR 2006-6, p. 323-325
(Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk II); Rb. Den Haag 5 juli 2006, BIE 2007, 72
(Adidas/Nike).
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518 Wanneer men op zoek is naar De Brauw Blackstone Westbroek zijn de meest voor de hand lig-
gende domeinnamen: debrauwblackstonewestbroek.nl, debrauwblackstonewestbroek.com, de -
brauw blackstone westbroek.eu, de-brauw-blackstone-westbroek.nl, de-brauw-blackstone-west -
broek.com, de-brauw-blackstone-westbroek.eu, de_brauw_blackstone_westbroek.com,  de_brauw_
black stone_westbroek.nl, de_brauw_blackstone_westbroek.eu, debrauw.nl, debrauw. com, de-
brauw.eu, dbbw.nl, dbbw.com, dbbw.eu. 

519 Waarbij Google op dit moment een leidende rol heeft. 

spellings- en schrijfwijzen gebruikelijk op het internet, hetgeen het aantal potentieel
in aanmerking komende domeinnamen exponentieel doet groeien.518 Tot slot zijn de
zoekmachines die op het internet worden gebruikt krachtiger en geavanceerder ge-
worden. 

Om deze redenen wordt tegenwoordig vooral gezocht via deze zoekmachines.519

Bij het zoeken met zoekmachines spelen andere merkenrechtelijke kwesties een rol
dan bij het zoeken op domeinnaam. Relevant wordt hoe hoog men in de zoekresul-
taten van de zoekmachine terecht komt (hoe hoger, hoe eerder de internetgebruiker
de website zal bezoeken). Dit gebeurt wel door het beïnvloeden van de zoekresulta-
ten van deze zoekmachines, waarvoor een grote hoeveelheid mogelijkheden be-
staat. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van merken. Enkele voorbeelden
waarbij een dergelijk merkgebruik kan plaatsvinden om een hogere positie in de
zoekresultaten te verwerven wanneer de gebruiker zoekt op het merk zijn: 
– word stuffing (het volstoppen van de site met (meestal) verborgen tekst bestaan-

de uit merken, meestal van anderen), 
– metatags (niet zichtbare trefwoorden in de broncode van een webpagina die aan-

geven waar de site betrekking op heeft en waarin ook merken gebruikt kunnen
worden), 

– linkfarming of cloaking (het gebruik van schaduwsites waarin merken zijn opge-
nomen met een link naar de site die hoog in de zoekresultaten terecht moet
komen). 

Daarnaast kan ook het invoeren van de zoekterm door de gebruiker leiden tot het
tonen van bepaalde informatie. In de praktijk wordt het meeste gebruik gemaakt
van zogenaamde keywords (ook wel sponsored links of magneetwoorden genoemd,
bij Google bekend onder de (merk)naam AdWords). Wanneer een term wordt inge-
voerd in de zoekmachine verschijnen separaat van de zoekresultaten advertenties.
De adverteerders kiezen de termen (keywords of magneetwoorden) op basis waar-
van hun advertentie geactiveerd wordt (en meestal wordt de zoekmachine-exploi-
tant betaald per keer dat de advertentie getoond wordt of daarop doorgeklikt
wordt). Het magneetwoord kan uiteraard ook een merk zijn. In dat geval zijn de ad-
vertenties die verschijnen meestal afkomstig van de merkhouder of van een concur-
rent van de merkhouder. 

Wat al deze (potentiële) vormen van merkgebruik gemeen hebben is dat zij voor
de internetgebruiker onzichtbaar blijven, terwijl het merk wel gebruikt wordt om
zich in de kijker te spelen bij de internetgebruiker. Hierna zal dit, in ieder geval voor
wat betreft de meest voorkomende gevallen, juridisch worden gekwalificeerd.
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Daarnaast kan op het internet op een schier oneindige hoeveelheid manieren ge-
bruik gemaakt worden van merken. Die mogelijkheden zullen alleen nog maar toe-
nemen. Omdat andere dan de hiervoor beschreven vormen van merkgebruik (zoals
bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, deeplinks en framed links) per (technische
vorm van) gebruik een verschillend effect sorteren, valt niet eenvoudig een eendui-
dige juridische kwalificatie van dergelijk gebruik te geven. Een en ander zal sterk af-
hangen van de omstandigheden van het geval.520 Deze vormen van merkgebruik op
het internet blijven hier daarom verder onbesproken. 

6.10.2 Locatie van merkgebruik op internet

Een andere vraag die zich voordoet bij merkgebruik op het internet is wanneer spra-
ke is van gebruik van het merk in de Benelux. Hierbij wordt wel aansluiting gezocht
bij het Lexington-arrest521, waarin het ging om een tijdschrift dat internationaal
werd verspreid, waaronder in Nederland. Doorslaggevend (voor de vraag of in
Nederland onrechtmatig werd gehandeld door een publicatie daarin) werd geacht of
bij het Nederlandse publiek de indruk werd gewekt dat het tijdschrift mede voor
hen bestemd was. Voor wat betreft het merkgebruik op het internet ligt de in de
praktijk gekozen benadering in het verlengde daarvan: de vraag is of het gebruik
zich mede richt op één of meer Benelux-landen.522 Het op de Benelux gericht zijn
van merkgebruik (bijv. in domeinnamen of op websites) kan uit verschillende om-
standigheden worden afgeleid. 

Zo zal de extensie van de domeinnaam (bijvoorbeeld .nl, .be, .lu) een indicatie
kunnen vormen van het gebied waarop de website die actief is onder de betreffen-
de domeinnaam, gericht is. Ook het taalgebruik op de website kan een duidelijke in-
dicatie zijn, bijvoorbeeld wanneer Nederlands of Luxemburgs wordt gebruikt.523

Andersom geldt niet dat wanneer geen Benelux-taal en/of geen Benelux-extensie
wordt gebruikt, dit betekent dat de website niet op de Benelux, gericht is. Engels is
de algemeen op het internet gebruikte taal, terwijl een website ook gericht kan zijn
op een bepaalde buitenlandse of allochtone groep die zich binnen de Benelux be-
vindt. Daarnaast kunnen websites met een generic top level domain (zoals .com)
ook op de Benelux gericht zijn. Voorts kunnen de vermeldingen op de website zelf
een aanwijzing vormen, bijvoorbeeld wanneer daarop (verkoop)adressen, dealers of
onderhoudsmonteurs in de Benelux genoemd worden. Ook wanneer het mogelijk is
om vanuit één of meer van de Benelux-landen gebruik te maken van de aangeboden
diensten of om de aangeboden waren te kopen, is sprake van merkgebruik dat

6.10.2
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520 Vgl.: M. de Cock Buning en M. Vermeer, Hyperlinks en metatags; meeliften in cyberspace, CR
1999-4, p. 169-173.

521 HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 m.nt. GJS (Riggio/Heinz van Landewyck; Lexington).
522 Vgl.: Hof Den Haag 26 mei 2005, BIE 2005, 85; BMMB 2005-2, p. 81 (Porsche/Fiat Auto; Targa);

D.W.F. Verkade, Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht, CR 1997-1, p. 3-6.
523 Vgl.: Hof Amsterdam 16 maart 2000, BIE 2001, 84 (Top Jobs on the Net/TopJobs Consultant; top-

jobs.com/topjobs.nl).
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(mede) op het Benelux-gebied gericht is.524 Ook zal (moeten) meewegen of de web-
site enig commercieel effect in de Benelux sorteert.525, 526

Het merkgebruik op het internet kan ook instandhoudend gebruik van het merk
in de Benelux opleveren. De relevante toets is of het merk op het internet gebruikt
wordt om voor de betreffende waren of diensten een afzet te vinden of te behouden,
waarbij van belang zijn de gebruiken in de branche, de aard van de betrokken waren
of diensten, de kenmerken van de betrokken markten, de frequentie en de omvang
van het gebruik.527 Zie nr. 9.3.3. 

Tot slot kan gebruik van het merk op het internet ook voorgebruik van dat merk
in de Benelux opleveren op basis waarvan het latere merkdepot kan worden nietig
verklaard omdat het te kwader trouw is verricht. Zie nr. 5.2.6. 

6.10.3 Gebruik van merken in domeinnamen

Of het gebruik van merken in domeinnamen gebruik in de Benelux oplevert is in het
vorige nummer besproken. De volgende vraag is of dergelijk gebruik een gebruik
voor waren of diensten oplevert, dan wel een ander gebruik. 

Onder omstandigheden kan gebruik van een merk in de domeinnaam gebruik
zijn ter onderscheiding van waren of diensten, waarbij met name bepaalde inter-
netdiensten al snel onderscheiden plegen te worden met de domeinnaam. Te den-
ken valt aan zoekdiensten als Google, online gokdiensten of online communicatie-
diensten als Hotmail. Ook ander gebruik van domeinnamen is wel gekwalificeerd als
het gebruik ter onderscheiding van waren of diensten.528 Dergelijk gebruik wordt in

Hoofdstuk 6 / Inhoud van het merkrecht 6.10.3

307

524 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 27 maart 2000, IER 2000, 42 (Van Vliet/Hyundai I); Vzr. Rb. Utrecht 31 juli
2003, KG 2003, 194 (Holland Casino/Peak e.a.); Hof Arnhem 2 september 2003, IER 2003, 77
(Sporttotalisator/Ladbrokes). 

525 Vgl.: WIPO Joint recommendation concerning provisions on the protection of marks and other in-
dustrial property rights in signs, on the internet, adopted by the Assembly of the Paris Union for
the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the WIPO, publication 845, te
vinden op www.wipo.int. Hierin wordt een groot aantal factoren genoemd die een aanwijzing
kunnen vormen dat van een dergelijk commercieel effect sprake is.

526 Zie voor wat betreft de vraag of sprake is van gebruik van het merk in de Benelux onder andere:
D.W.F. Verkade, Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht, CR 1997-1, p. 3-6;
H.W. Wefers Bettink en F.S.W Wentholt, Merk en Web, juridische aspecten van merkgebruik op in-
ternet, IER 2004/2, p. 2-12; B.P. Aalbers en J.P. van den Brink, Ladbrokes en andere onlinegeschil-
len: over de formeel juridische eisen aan de gerichtheid van een website, CR 2003-3, p. 187-193.
Vgl. ook: Hof Den Haag 20 maart 2008, IER 2008, 59 m.nt. MdCB; CR 2008, 135 (Vitra/Classic
Design).

527 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/
Ajax); HvJEG 27 januari 2004, C-259/02, NJ 2007, 280 m.nt. JHS onder NJ 2007, 281 (La Mer/Goe -
mar).

528 Vgl.: Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, IER 1996, 44 (Spaarnestad/Ouders Online; Ouders
van Nu); Pres. Rb. Arnhem 26 februari 1999, IER 1999, 37 (Fortis e.a./Brokerhof; Koerswinst -
stapelaar); Pres. Rb. Arnhem 21 december 1999, DomJur 2000, 10; Mf 2000-2, p. 48 (Looksmart/
Brokerhof; looksmart.nl); Pres. Rb. Amsterdam 7 april 2000, BIE 2001, 91; IER 2000, 28 (Unilever/
Namespace); Vzr. Rb. Utrecht 11 mei 2006, DomJur 2006, 263 (Fortis/ Fortiscasino.nl); Vzr. Rb.
Den Haag 21 juni 2006, BIE 2007, 32; IER 2006, 70 (Carbonell/Van Veldhuisen e.a.; AMC).
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de praktijk echter meestal gekwalificeerd als ‘ander gebruik’ van het merk (zie nr.
6.9). Dat geldt niet alleen voor het gebruik van een domeinnaam om onder die naam
een actieve website te hebben, maar ook voor alleen het registreren en geregistreerd
houden van een domeinnaam.529, 530 Een enkele keer is ook wel aangenomen dat de
registratie op zichzelf in het geheel geen merkgebruik oplevert531, maar daarbij
wordt meestal miskend dat art. 2.20 BVIE (en art. 5 MRl) geen voor een ieder zicht-
baar gebruik van het merk vereist (maar alleen ‘gebruik’). 

Het aanbieden van waren of diensten die concurreren met die van de merkhou-
der op een site die bereikt wordt via een domeinnaam die (voor een belangrijk deel)
bestaat uit het merk van de merkhouder, maakt dat er (in beginsel) ongerechtvaar-
digd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie
van het merk. Denkbaar is ook dat in een dergelijk geval de betrokken waren of dien-
sten worden aangeboden onder die (domein)naam, waardoor een beroep op art.
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529 Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, IER 1997, 44; DomJur 2000, 8 (Labouchere e.a./IMG; labouche-
re.com); Pres. Rb. Amsterdam 4 september 1997, DomJur 2000, 11 (Meatpoint/Prins; meatpoint.
com); Pres. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, BIE 1999, 49 (Deutz/ADT; deutz.nl); Pres. Rb. Arnhem
26 februari 1999, IER 1999, 37 (Fortis e.a./Brokerhof; Koerswinststapelaar); Pres. Rb. Arnhem 25
oktober 1999, DomJur 2000, 6 (KLM en Alitalia/Morelino); Pres. Rb. Amsterdam 23 december
1999, BIE 2001, 76 (Sdu/de Kreek; Staatsblad.nl); Rb. Alkmaar 18 februari 2000, BIE 2000, 97
(Telegraaf/Bakker Dijk; Speurders.nl); Pres. Rb. Groningen 25 februari 2000, BIE 2001, 23
(Hyporama/Divoza; Horselover.nl); Pres. Rb. Amsterdam 6 juli 2000, BIE 2001, 68 (Ashland Neder -
land/Name Space e.a.; Valvoline.nl); Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, DomJur 2000, 19
(Merkhouders/Namespace); Pres. Rb. Alkmaar 31 augustus 2000, DomJur 2001, 109 (Jaarbeurs/
I.T.I.; jaarbeurs.com); Pres. Rb. Alkmaar 31 oktober 2000, DomJur 2001, 65 (De Hypotheker/
Pieters); Hof Amsterdam 7 december 2000, IER 2001,10; DomJur 2001, 45 (Gaos/Passies; pas-
sies.com); Hof Amsterdam 11 januari 2001, BIE 2003, 42; CR 2001, p. 94; DomJur 2001, 114
(Elsevier/Gaos; next.nl); Pres. Rb. Rotterdam 26 april 2001, DomJur 2004, 189 (Staal Bank/Rijnja;
staal.nl); Pres. Rb. Amsterdam 23 augustus 2001, Mf 2001-10, p. 304 (Dikkerboom Betonbo -
ringen/Dikkerboom; dikkerboom.com); Pres. Rb. Alkmaar 31 augustus 2000, DomJur 2001, 109
(Jaarbeurs/I.T.I.; jaarbeurs.com); Rb. Amsterdam 27 februari 2002, DomJur 2002, 139 (XS4all/
Rusch c.s.; XS41.nl); Hof Arnhem 18 februari 2003, IER 2003, 57 (Autotarieven/Interpolis); Rb.
Maastricht 19 februari 2003, DomJur 2003, 176 (Potplanten kwekerij/Mondo Verde; mondo-
verde.nl); Pres. Rb. Almelo 26 februari 2003, DomJur 2003, 173 (Smartpoint/Wesspoint; smart-
point.nl); Rb. Utrecht 16 juli 2003, BIE 2003,91; IER 2004,8 m.nt. MdCB; BMMB 2004-2, p. 118
(Dames/Sipsmatec; koninginmaxima. com/prinsesmaxima.com); Hof Arnhem 23 maart 2004, BIE
2005, 33; IER 2004/91 (Microsoft/ Omega; Microsoft/Microso); Rb. Rotterdam 27 oktober 2004,
BIE 2005, 70; DomJur 2005, 213 (Amev/Ideenet; stadrotterdam.nl); Vzr. Rb. Rotterdam 15 febru-
ari 2005, DomJur 2005, 217 (MAN Nutzfahrzeuge/Garnaas); Vzr. Rb. Arnhem 10 maart 2006,
DomJur 2006, 253 (Floortje Smit e.a./Hoffs; floortjesmit.nl); Rb. Arnhem 8 februari 2007, DomJur
2007, 311 (Disney/Rijksen; disneyworld.eu). 

530 Zie voor een vergelijking met de Duitse praktijk (waar geen equivalent van art. 2.20(1)(d) BVIE be-
staat): G. Quak, Domeinnaamregistratie en merkinbreuk: vergelijking met het Duitse recht, CR
2007-2, p. 98-103, die concludeert dat er daar, na 10 jaar praktijk, nog veel verdeeldheid bestaat
over de te hanteren kwalificatie. 

531 Vgl.: Hof Den Haag 23 november 2006, B9 2986 (Van Kampen/WinnaarsMedia e.a.; Winners);
Cour de Cassation de Paris 13 december 2005, Société de la Tourisme Moderne/Soficar, World
Trademark Law Report 17 februari 2006; H.W. Wefers Bettink en F.S.W Wentholt, Merk en Web,
juridische aspecten van merkgebruik op internet, IER 2004-2, p.10. 
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2.20(1)(a of b) BVIE kan openstaan. Ook het genereren van ‘traffic’ op een dergelijke
domeinnaam532 vormt een ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderschei-
dend vermogen en de reputatie van het merk. 

Wanneer de merkhouder geen domeinnaam kan gebruiken bestaande in het
eigen merk gevolgd door een voor de hand liggende extensie, is er sprake van scha-
de aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk omdat het merk
niet op een voor de hand liggende wijze kan worden ingezet. Wanneer de domein-
naam, voor een belangrijk deel bestaande uit het merk van een ander, zo wordt in-
gezet dat de suggestie wordt gewekt dat er een commercieel verband bestaat tussen
de domeinnaamhouder en de merkhouder, is sprake van een ongerechtvaardigd
voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, en
mogelijk ook van het afbreuk doen aan de reputatie van het merk. Ook het registre-
ren van een domeinnaam, voor een belangrijk gedeelte bestaande uit het merk, ten-
einde een vergoeding van de merkhouder te vragen voor overdracht van die do-
meinnaam, of het te koop zetten van een dergelijke domeinnaam, vormt een onge-
rechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie
van het merk. Dit laatste wordt ook wel aangeduid met de term domeinnaamkaping
of cybersquatting. Om merkhouders te bewegen de domeinnaam (voor tenminste
een belangrijk gedeelte bestaande uit hun merk) van de domeinnaamregis trant te
kopen, worden de domeinnamen vaak doorgelinkt naar een site met pornografische
inhoud, hetgeen (meestal) ook afbreuk zal doen aan de reputatie en het onderschei-
dend vermogen van het merk. 

Het voorgaande levert geen limitatieve opsomming op van omstandigheden die
kunnen leiden tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan
het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk wanneer het gaat om
domeinnamen. 

In België is een speciale wet in het leven geroepen om domeinnaamkaping te
voorkomen en te corrigeren. Het gaat om de wet van 26 juni 2003 betreffende het
wederrechtelijk registreren van domeinnamen, op basis waarvan staking van het ge-
bruik en overdracht van de domeinnaam gevorderd kan worden. De eerste voor-
waarde voor toepassing van deze wet is dat de domeinnaam gelijk is aan het onder-
scheidingsteken van een derde of daar zodanig mee overeenstemt dat er verwarring
kan ontstaan. Een dergelijk onderscheidingsteken kan een merk zijn, maar ook een
handelsnaam of een andere domeinnaam. Dat het niet alleen gaat om letterlijke
overname van een onderscheidingsteken is van belang omdat domeinnaamkaping
ook voorkomt in een vorm die ‘typosquatting’ heet. Dat wil zeggen dat een (meest-
al bekend) merk als domeinnaam wordt geregistreerd, maar dan met een typefout
erin (bijvoorbeeld www.gilette.com, terwijl het merk GILLETTE luidt). Dan is er
meestal sprake van een zodanige overeenstemming dat verwarring kan ontstaan.
Het tweede vereiste in de wet is dat de domeinnaam zonder recht of legitiem belang
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532 Met ‘traffic’ wordt gedoeld op het aantal ‘hits’ dat een bepaalde website genereert; het aantal
mensen dat de website bezoekt. Dat is in de internet omgeving relevant, omdat vaak een vergoe-
ding wordt verkregen per keer dat een website bezocht wordt, hetzij omdat op die website recla-
me is opgenomen, hetzij omdat de website is doorgelinked naar een website die anderszins de
aandacht van de gebruikers wenst te trekken. 
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geregistreerd is. Deze toetsing zal goeddeels overeenkomen met de toets of er spra-
ke is van een geldige reden. Tot slot moet de registratie verricht zijn met het doel
schade toe te brengen of voordeel te halen uit de domeinnaam. Dat kan blijken uit
het te koop aanbieden van de domeinnaam of doordat de domeinnaam een concur-
rerende inhoud heeft.533

Tot slot zij erop gewezen dat wanneer een merk in een domeinnaam geïncorpo-
reerd wordt, onder omstandigheden ook het handelsnaamrecht uitkomst kan bie-
den.534

6.10.3.1 Arbitrageprocedures

In verband met de grote hoeveelheid zaken waarin domeinnamen werden ‘gekaapt’
zijn arbitrageprocedures ingericht om op snelle en efficiënte, maar ook effectieve
wijze redres te bieden. Hier worden de arbitrageprocedures voor de zogenaamde ge-
neric top level domains (of gTLD’s) en het .nl country code top level domain (ccTLD)
besproken.535

6.10.3.1.1 UDRP-procedure
Sinds 1 december 1999 is het mogelijk om via een speciale procedure geschillen
over domeinnamen met een generic top level domain (zoals .com, .net, .org, .biz en
.info) in arbitrage te laten beslissen. Deze arbitrage faciliteit is in het leven geroepen
op initiatief van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN),
de internationale non-profit organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor de
technische coördinatie van het internet. Het arbitragesysteem is zo ingericht dat ie-
dere registrant zich daaraan moet onderwerpen om een domeinnaam te kunnen re-
gistreren. De naam van deze procedure is Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy, ook wel afgekort als UDRP. 

De UDRP procedure kan op basis van (art. 3(a) van) de ICANN-rules worden ge -
initieerd door elke natuurlijke of rechtspersoon door middel van het indienen van
een schriftelijke klacht. Dat moet gebeuren bij een door ICANN geaccrediteerde ‘dis-
pute resolution service provider’. De WIPO vervult die functie. De WIPO heeft aan-
vullende regels vastgelegd in de World Intellectual Property Organisation Supple -
men tal Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ook wel kortweg
aangeduid als de WIPO Supplemental Rules. De klacht kan zich richten op meerde-
re domeinnamen, mits deze alle worden gehouden door dezelfde domeinnaamhou-
der. Ook is het mogelijk dat meerdere klagers tegelijk een klacht indienen. 

De WIPO zorgt vervolgens voor verzending van alle documenten naar de betrok-
ken partijen en de verweerder dient binnen 20 dagen na de startdatum van de arbi-
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533 Vgl.: Hof van Beroep Antwerpen 18 december 2006, B9 3389 (Gorremans/Van der Horst; Speel -
zolder). 

534 Vgl.: T.H. Bosboom en C. Jeunink, Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen, IER 2003, p.
1-8.

535 Zie voor een beschrijving van de Belgische ‘be.geschillenregeling’: P. Maeyaert en T. Cohen Jeho -
ram, Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen in de Benelux vanuit Neder lands en
Belgisch perspectief, BMMB 2008-2, p. 49-59, alsmede   www.dns.be en www.cepina.be.
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trageprocedure zijn verweerschrift in te sturen. Wanneer het dossier compleet is
wordt er door de WIPO een panel samengesteld dat kan bestaan uit één of (op ver-
zoek van elk van de partijen) uit drie arbiters. De arbiter(s) dien(t)(en) binnen 14
dagen na benoeming uitspraak te doen. 

Voor toewijzing van een klacht moet aan drie cumulatieve inhoudelijke vereisten
worden voldaan. Ten eerste moet sprake zijn van een inbreuk op een merkrecht. Ten
tweede moet een eigen recht of legitiem belang bij de registratie ontbreken en tot
slot moeten de registratie en/of het gebruik te kwader trouw zijn. Overigens is
kwade trouw hier een ander begrip dan besproken in nr. 5.2.6. Van kwade trouw is
in de UDRP-procedure sprake als de registratie met het oog op de verkoop, verhuur
of overdracht aan de merkhouder of zijn concurrent is verricht, voor een bedrag dat
de registratiekosten te boven gaat. Registratie om de merkhouder te beperken in ge-
bruik van diens merk of om diens commerciële activiteiten te (ver)hinderen, is even-
eens vaak geduid als te kwader trouw. Ook het registreren van meerdere domeinna-
men met merken van anderen, wordt als een registratie te kwader trouw gekwalifi-
ceerd. Voorts wordt kwade trouw aangenomen wanneer de bezoeker van de websi-
te misleid wordt doordat een verband met de merkhouder wordt gesuggereerd of
wanneer het merk in de domeinnaam wordt gebruikt om traffic op een site te gene-
reren. In die laatste categorie vallen vaak de zogenaamde typosquatters (die een be-
kend merk met een typefout erin als domeinnaam registreren). Er bestaat  een ge-
rechtigtvaardigd belang bij de domeinnaamregistratie wanneer daaronder te goeder
trouw waren en/of diensten worden aangeboden, de registrant onder de betreffen-
de naam bekend is of als de domeinnaam niet-commercieel en te goeder trouw ge-
bruikt wordt. 

Wanneer de klacht wordt toegewezen wordt de overdracht van de domeinnaam
of de doorhaling van de domeinnaam uitgesproken. Deze uitspraak zal automatisch
ten uitvoer worden gelegd. Die tenuitvoerlegging bestaat uit het aantekenen van de
overdracht aan de klager dan wel doorhaling van de domeinnaam. Het feit dat deze
maatregelen onmiddellijk en zonder verdere actie van de registrant uitgevoerd wor-
den, is één van de belangrijkste aspecten van de procedure (naast de snelheid en de
beperkte kosten). 

Wanneer een partij de arbitrage heeft verloren, staat het hem nog wel vrij een ge-
wone civiele procedure te beginnen, hetgeen in de praktijk overigens zelden ge-
beurt.536 Wanneer een dergelijke civiele procedure wordt gestart, wordt de tenuit-
voerlegging van het arbitrale vonnis geschorst. 
De UDRP-procedure is zeer populair, en inmiddels zijn er duizenden zaken afgehan-
deld.537 De belangrijkste categorieën domeinnamen die inzet zijn van UDRP-proce-
dures zijn de volgende. 

De grootste groep wordt gevormd door de domeinnamen waarin het merk van
een derde is opgenomen. Voorts zijn veel domeinnamen welke de naam van een be-
roemdheid bevatten inzet geweest van een geding. De klagers werden in die zaken
vaak in het gelijk gesteld, ook wanneer de klacht niet op een merkinschrijving geba-
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536 Zie voor een uitzondering: Rb. Den Haag 24 mei 2006, BIE 2007, 17 m.nt. DJGV; Dom Jur 2006, 265
m.nt. DJGV (Van der Zwan/De Vries; Bulldog).

537 Bij sluiting van de bewerking van dit boek waren dat er meer dan 3000. 
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seerd was, met uitzondering van die gevallen waarin de domeinnaam geregistreerd
was om er een fansite mee te identificeren. Ook zijn er veel procedures gevoerd over
zogenaamd ‘typosquatting’ (waarbij domeinnamen worden geregistreerd met daar-
in een bekend merk, maar met een typefout). Een opvallende groep vormen de do-
meinnamen bestaande in de naam van een plaats of stad (waarbij veel klachten wer-
den afgewezen). Dan is er nog de categorie van zogenaamde ‘sucks’-domeinnamen.
Die bestaan uit een (meestal bekend) merk, gevolgd door het woord ‘sucks’, om aan
te geven dat men een afkeer heeft van het betreffende merk(product). De klachten
in die zaken zijn grotendeels toegewezen. 

Tot slot kan nog gewezen worden op een mogelijk misbruik van de UDRP-proce-
dure, namelijk wanneer een klacht wordt ingediend tegen een te goeder trouw ge-
bruikte domeinnaam, teneinde dat in handen te krijgen. Dit wordt wel aangeduid als
‘reverse domain name hijacking’. Een paar ingestelde acties zijn als zodanig gekwa-
lificeerd. 

6.10.3.1.2 .eu-domeinnaamarbitrage
Inmiddels is ook al enige ervaring opgedaan met de alternatieve geschillenbeslech-
ting met betrekking tot .eu-domeinnamen.538 Dat zijn in anderhalf jaar tijd al hon-
derden beslissingen, wat overigens niet veel is in verhouding tot het aantal geregis-
treerde domeinnamen (zo’n 2,5 miljoen).539

6.10.3.1.3 .nl-domeinnaamarbitrage en Geschillenregeling
In navolging van de domeinnaam arbitrages met betrekking tot generic top level do-
mains is op initiatief van de SIDN (Stichting Internet Domein Registratie Neder land)
een vergelijkbare procedure opgezet voor de .nl-domeinen.540 De zogenaamde .nl-
domeinnaam-arbitrageregeling is op 29 januari 2003 in werking getreden voor na
die datum geregistreerde of verhuisde domeinnamen met een .nl extensie. Deze re-
geling is met ingang van 28 februari 2008 vervangen door de Ge schil lenregeling
voor .nl-domeinnamen.541

Er kan een klacht worden ingediend op basis van rechten uit een Benelux-merk,
een Gemeenschapsmerk of een in Nederland beschermde handelsnaam.542 Voorts
kunnen persoonsnamen (opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie), na -
men van publiekrechtelijke lichamen en daadwerkelijk gevoerde namen van vereni-
gingen en stichtingen aan de vordering ten grondslag worden gelegd. Ook hier gaat
het om een snelle procedure met lage kosten. 

In deze domeinnaam-arbitrage kan alleen gevorderd worden dat eiser in de plaats
wordt gesteld van verweerder als houder van de domeinnaam. 
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538 Welke zaken behandeld worden door het Czech Arbitration Court.
539 Zie voor een eerste inventarisatie van deze rechtspraak, met name m.b.t. speculatieve en on-

rechtmatige domeinnaamregistraties: A.C. Lieben, F.J.C. Petillion, Overzicht van de .be beslissin-
gen in de ADR-procedure van Cepina (2001-2006), CR 2007-2, p. 74-87.

540 Gegevens over die procedure zijn te vinden op de site van de WIPO, Disputes in Generic Top Level
Domains, www.wipo.org. 

541 Te vinden op de website van de SIDN: www.sidn.nl.
542 Wat dus ook kan betekenen dat het gaat om een handelsnaam die niet in Nederland gevoerd

wordt, maar in Nederland wel bekendheid geniet.
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Een eis wordt ingediend bij de WIPO, die ervoor zorgt dat deze de verweerder be-
reikt. De domeinnaamstatus wordt bij het indienen van de eis bevroren. De ver-
weerder krijgt een termijn van 20 dagen voor het indienen van een verweer. Ver -
volgens wordt een (Nederlandse) arbiter (‘geschillenbeslechter’ genoemd) be -
noemd, die nadere stukken of informatie mag vragen, en (in bijzondere gevallen)
ook een mondelinge behandeling kan gelasten. De procedure wordt in het Neder -
lands gevoerd, behalve als één van de betrokken partijen de Nederlandse taal niet
machtig is. In dat geval kan de arbiter (of de WIPO) bepalen dat de proceduretaal
Engels is. De arbiter wordt geacht binnen veertien dagen na het sluiten van de stuk-
kenwisseling, dan wel na het sluiten van de mondelinge behandeling, vonnis te wij-
zen. De appelprocedure is afgeschaft, omdat daarvan geen gebruik werd gemaakt. In
het algemeen is weinig van de (oude en nieuwe) arbitrageregeling gebruik ge -
maakt.543 Dat is anders in België, waar de vergelijkbare nationale procedure een gro-
ter aantal uitspraken heeft opgeleverd.544

Er is wel verdedigd dat de .nl-domeinnaamarbitrage ‘onwettig’ zou zijn.545 Art. 4.5 (1 en 2) BVIE en art.
95 jo. 96 GMVo zouden in de weg staan aan arbitrages betreffende Benelux-merken en/of Gemeen -
schapsmerken. Die stelling lijkt niet juist. Ten eerste miskent dit de arbitragerechtelijke bepalingen uit
art. 1020 Rv. De leden 1 en 3 van dat artikel bepalen dat partijen alle geschillen aan arbitrage kunnen
onderwerpen, slechts met die beperking dat dit niet mogelijk is wanneer de arbitrage zou leiden tot de
vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van partijen staan. Dat laatste zou bijvoor-
beeld in de weg staan aan een nietigverklaring of vervallenverklaring van het merk in een arbitrage-
procedure, maar sluit niet uit dat een verbod wordt uitgesproken of worden geoordeeld dat een do-
meinnaam moet worden overgedragen. Art. 1020 Rv. kent geen andere beperkingen voor wat betreft de
toepassing van arbitrages, ook niet dat een wet in formele zin zich tegen arbitrage verzet. Daarbij komt
dat ook in andere wetten wel gesproken wordt over de rechter die over bepaalde zaken uitspraak dient
te doen, terwijl ook daar niet wordt aangenomen dat dit arbitrage uitsluit.546 De woorden ‘alleen de
rechter’ in art. 4.5(1) BVIE zien blijkens de wetsgeschiedenis op een afbakening van de bevoegdheden
van het BBIE (voorheen BMB).547 Uit de wetsgeschiedenis blijkt nergens dat het de bedoeling was om
arbitrage in merkengeschillen uit te sluiten.548 Voor wat betreft art. 95 jo. 96 GMVo geldt dat deze arti-
kelen slechts een bevoegde Rechtbank (voor het Gemeenschapsmerk) aanwijzen, wanneer men een ge-
schil aan de rechter voorlegt (zonder dat hier te lezen valt dat alleen een rechter bevoegd zou zijn in
Gemeenschapsmerkengeschillen te oordelen). Hier lijkt arbitrage dus ook niet uitgesloten.549
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543 Bij de laatste bewerking van dit boek waren er minder dan twee dozijn procedures afgesloten op
een totaal aantal van meer dan een miljoen .nl domeinen.

544 Zie voor een beschrijving van die procedure en een analyse van de jurisprudentie: A.C. Lieben,
F.J.C. Petillion, Overzicht van de .be beslissingen in de ADR-procedure van Cepina (2001-2006), CR
2007-2, p. 74-87.

545 Vgl.: A. Tsoutsanis, Artikel 14-D BMW en 92 GMV: .nl-domeinnaamarbitrage onwettig, BIE 2003,
p. 153-157.

546 Uiteraard mits het gaat om rechtsgevolgen die ter vrije bepaling van partijen staan. Vgl.: HR 14 de-
cember 1973, NJ 1974, 92 m.nt. PZ (van der Walle/Rescona).

547 Vgl.: W.L. Haardt, Procesrechtelijke aspecten van de Benelux merkenwet, BIE 1970, p. 305.
548 Vgl.: K. Gilhuis en W. Wefers Bettink, Artikel 14D BMW en artikel 91 j° 92 GMVo vormen geen be-

letsel voor .nl-domeinnaamarbitrage, BIE 2003, p. 307-309.
549 Vgl.: K. Gilhuis en W. Wefers Bettink, Artikel 14D BMW en artikel 91 j° 92 GMVo vormen geen be-

letsel voor .nl-domeinnaamarbitrage, BIE 2003, p. 307-309; V. Scordamaglia, Jurisdiction and pro-
cedure in legal actions, in: European Community trade mark: Commentary to the European Com -
munity regulations, red. M. Franzosi, Den Haag 1997, p. 373.
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6.10.4 Gebruik van merken ter beïnvloeding van zoekresultaten

Aangezien het van steeds groter commercieel belang is om hoog in de zoekresulta-
ten van een zoekmachine terecht te komen, worden merken van anderen (vaak con-
currenten) gebruikt om de eigen site hoger in die resultatenlijst te laten eindigen.
Enkele van de daartoe gehanteerde technieken zijn hierboven in nr. 6.10.1 genoemd;
in het bijzonder wordstuffing, het gebruik van metatags en cloaking of linkfarming.
Al deze methodes hebben gemeen dat het merk van een ander gebruikt wordt, maar
op een wijze die voor de internet-gebruiker niet zichtbaar is. Daarmee zal meestal
al geen sprake kunnen zijn van het gebruik van het merk voor waren of diensten.
Maar dit kan wel als ‘ander gebruik’ in de zin van art. 2.20(1)(d) BVIE gezien wor-
den.550

Soms bestaat er een geldige reden voor dit gebruik, in het bijzonder wanneer de
gebruikte termen beschrijvend van aard zijn voor de betrokken waren of diensten.551

Wanneer echter het (voor de betrokken waren of diensten) onderscheidende merk
wordt gebruikt om zich een hogere positie, en dus een aantrekkelijker positie, in de
zoekresultaten te verwerven wanneer op het merk gezocht wordt, dan wordt (on-
gerechtvaardigd) voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de repu-
tatie van het merk. Dat kan zo ver gaan dat degene die de zoekresultaten op deze
wijze met behulp van het merk beïnvloedt, hoger in de zoekresultaten eindigt dan
de merkhouder zelf.552 Wanneer de gebruiker van het het merk geen gemerkte
waren of diensten aanbiedt, of niet kan aanbieden (zonder op andere wijze inbreuk
te maken op de rechten van de merkhouder), dan bestaat er geen geldige reden voor
dat gebruik. De zaak ligt genuanceerder wanneer het gaat om een partij die ge-
merkte waren of diensten mag (weder)verkopen.553 Weliswaar mag het merk ge-
bruikt worden om aan te kondigen dat het gemerkte product of de gemerkte dienst
verkocht worden, maar dat rechtvaardigt niet het op basis van het onderscheidend
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550 Vgl.: Pres. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, BIE 1999, 49 (Deutz/ADT); Pres. Rb. Amsterdam 16 de-
cember 1999, BIE 2001, 85 (Airmiles/Music Miles; Rb. Maastricht 19 februari 2003, DomJur 2003,
176 (Potplantenkwekerij/Mondo Verde; mondo-verde.nl); Vzr. Rb. Den Haag 3 oktober 2003, IER
2004, 24; BMMB 2004-2, p. 118 (Sunset Holidays e.a./Sunny Cars; Holiday Cars); Rb. Den Haag 1
september 2004, BIE 2005, 32 (Crazy piano’s/Party piano’s); Rb. Den Haag 8 september 2004,
BMMB 2004-4, p. 232 (Credit Audit/ICM); Vzr. Rb. Rotterdam 15 februari 2005, DomJur 2005, 217
(MAN Nutzfahrzeuge/Garnaas). Gebruik ‘voor waren of diensten’ aangenomen in Hof Den Bosch
1 februari 2005, IER 2005, 50 m.nt. ChG (Porsche/Carrera Autoschade; Carrera) en Vzr. Rb. Breda
23 juli 2007, IER 2007, 101 m.nt. MdCB (Yonex/Belgro).

551 Vgl.: Hof Den Haag 8 maart 2001, BIE 2002, 75; Mf 2001, 25 m.nt. Overdijk; BMMB 2002-1, p. 34
(Monster Board/VNU; Intermediair); Vzr. Rb. Den Haag 3 oktober 2003, IER 2004,24; BMMB 2004-
2, p. 118 (Sunset Holidays e.a./Sunny Cars; Holiday Cars); Rb. Den Haag 8 september 2004, BMMB
2004-4, p. 232 (Credit Audit/ICM).

552 Overigens zijn ook de exploitanten van zoekmachines niet gediend van dergelijke methodes, die
de zoekresultaten immers op oneigenlijke wijze beïnvloeden. Partijen die van deze methodes ge-
bruik maken kunnen geheel buiten de zoekresultaten van deze zoekmachines gehouden te wor-
den. 

553 Daarover stelde de Hoge Raad vragen aan het HvJEG: HR 12 december 2008, NJ 2009, 15; IER 2009,
10 m.nt. red.; CR 2009, 75 (Portakabin/Primakabin).
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vermogen en de reputatie van het merk verwerven van een betere positie in zoek-
resultaten.554 Wederverkoop van gemerkte waren rechtvaardigt in het algemeen
(enig) gebruik van het betrokken merk. Dat geldt echter met de beperking dat de
wederverkoper het merk niet zo mag gebruiken, dat ongerechtvaardigd voordeel
wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of
de reputatie van het merk. In het bijzonder mag dit geen (niet-bestaande) band met
de merkhouder of diens (verkoop)organisatie suggereren. Het zal van de omstan-
digheden van het geval afhangen of de wederverkoper met zijn merkgebruik te ver
gaat.555

In het buitenland is vaak aangenomen dat er van merkinbreuk sprake is wanneer
het merk wordt gebruikt om zoekresultaten van zoekmachines te beïnvloeden, soms
ook door aan te nemen dat er sprake is van merkgebruik voor waren of diensten.556

6.10.5 Gebruik van merken ter activering van reclame

Het invoeren van een zoekterm in een zoekmachine wordt ook gebruikt om op basis
daarvan reclame te activeren. Dat is mogelijk door met de exploitant van zoekma-
chines overeen te komen dat wanneer bepaalde zoektermen worden ingevoerd, se-
paraat van de zoekresultaten advertenties verschijnen (in de hoop dat de gebruiker
van de zoekmachine op zoek is naar de daarin aangeboden waren of diensten). 

Daar is meestal een link naar de website van de adverteerder bij opgenomen, reden waarom men ook
wel spreekt van ‘sponsored links’, terwijl termen die advertenties activeren ook wel worden aange-
duid als ‘keywords’ of ‘magneetwoorden’, bij Google bekend onder de (merk)naam AdWords. Wanneer
de geactiveerde advertentie verschijnt in een apart venster, wordt gesproken van ‘pop up ads’.557
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554 Weliswaar gaat het hier om een technisch procédé, maar de werking daarvan is afhankelijk van
het door de consument invoeren van het merk, zodat langs die weg misbruik gemaakt wordt van
het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk. 

555 Vgl.: Vzr. Rb. Middelburg 18 januari 2006, CR 2006-4, p. 102 met terecht kritische noot van A.P.
Meijboom; B9 1505 (SaraLee & DE/Capriole; Douwe Egberts) en kritisch besproken in: O. van
Daalen en A. Groen, Beïnvloeding van zoekresultaten en gesponsorde koppelingen: de juridische
kwalificatie van onzichtbaar merkgebruik, BMMB 2006-3, p. 106-109.

556 Voor België bijv.: Rb. van Koophandel Brussel 15 oktober 1999, CR 2000-5, p. 245-247 (Belgacom/
Intouch); Hof van Beroep Antwerpen 9 oktober 2000, Jaarboek Handelspraktijken en Mede -
dinging 2000 (red. H.D.O. de Blauw), p. 445; BMMB 2001-3, p. 123; RW 2000-01, p. 1093 (Aeroda -
ta/Belfotop; Eurosense); Rb. van Koophandel Brussel 4 februari 2002, Revue Ubiquité Droits des
Technologies d’Information, 2002, p. 91 (Resiplast/Resin). En voor Duitsland bijvoorbeeld:
Bundesgerichtshof 18 mei 2006, I ZR 183/03, ETMR 2007, 717 (Impuls). Zie voor wat betreft de
praktijk m.b.t. onder andere metatags in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland
en Frankrijk: M. Daly, An analysis of the American and European approaches to trade mark infrin-
gement and unfair competition by search engines, EIPR 2006-8, p. 413-417. 

557 Deze wordt niet veel gebruikt vanwege het storende karakter daarvan voor de gebruikers van de
zoekmachine. Deze methode wordt dan ook vaker toegepast bij sites die inhoudelijke informatie
verschaffen, waarbij de pop up ad automatisch verschijnt (en dus niet geactiveerd wordt door een
zoekterm).
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Het gebruik van het merk om op deze manier reclame te activeren vormt volgens de
Benelux-jurisprudentie in het algemeen ‘ander gebruik’ van het merk558, aangezien
het merk gebruikt wordt om een advertentie te activeren, en niet (rechtstreeks) om
waren of diensten te onderscheiden. Er zijn momenteel verschillende prejudiciële
vragen hangende bij het HvJEG, hetgeen van invloed kan zijn op de beoordeling van
een en ander.559 Gezien de ruime uitleg die het HvJEG geeft aan het begrip ‘gebruik
voor waren of diensten’560, terwijl een dergelijke ruime uitleg het merkgebruik bin-
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558 Vgl.: Hof Amsterdam 14 december 2006, IER 2007, 27 (Portakabin/Primakabin). Er hangt een vraag
bij het HvJEG (zaak C-278/08; BergSpechte) of gebruik als keyword een gebruik in de zin van art.
5(1) MRl vormt, en zo ja, wat dan de betekenis is van het feit dat de ‘sponsored link’ als zodanig
apart van de zoekresultaten verschijnt. Anders: Hof van Beroep Brussel 11 februari 2009,
2008/AR/719, B9 7625 (eBay/Polo Ralph Lauren).

559 De Hoge Raad stelde een serie vragen over keywordgebruik, in het bijzonder als het gaat om een
wederverkoper van gemerkte waren, al dan niet met aanprijzing van die waren in de opgegeven ad-
vertentie, waarbij gevraagd wordt naar de rol van art. 6(1)(b en c) en 7(1) Mrl. Ook is gevraagd naar
de kwalificatie van het gebruik van typefouten in de keywords en naar een eventuele invulling van
art. 5(5) Mrl (als dat relevant zou zijn): HR 12 december 2008, NJ 2009, 15; IER 2009, 10 m.nt. red.;
CR 2009, 75 (Portakabin/Primakabin). Het Franse Cour de Cassation heeft vragen van uitleg gesteld
aan het Hof van Justitie, kort gezegd inhoudende: Vormt het gebruik van Google AdWords een in-
breuk ex art. 5(1)(a) of (b) MRl?; Vormt dat een inbreuk ex art. 5(2) MRl en (9)(1)(c) GMVo als het
gaat om een bekend merk? En tot slot is gevraagd of – wanneer het geen merkinbreuk oplevert –
de dienst die Google aanbiedt valt onder de aansprakelijkheidsbeperking van art. 14 e-Commerce
Richtlijn, CdC 20 mei 2008, legalis.net nr. 2313 (Google/Louis Vuitton). De Engelse rechter stelde
vragen van uitleg in de zaak Interflora/Marks & Spencer: High Court 22 mei 2009, [2009] EWHC
1095 (Ch) (Interflora/Marks & Spencer). In die zaak wordt gevraagd naar de rol van art. 5(2) Mrl,
specifieke handelingen van Google, zoals het suggereren van een zoekterm bij een (mogelijke) ty-
pefout en specifieke handelingen van Marks & Spencer, zoals de wijze waarop voorwaarden waar-
onder haar sponsored links verschijnen. Vgl. voor de juridische beoordeling(en) in de VS: J. Moskin,
‘Virtual Trademark Use – The Parallel World of Keyword Ads’, in The Trademark Reporter 2008-3,
p. 873-907. Zie voor een vergelijking naar Duitse, Franse, Engelse, Oostenrijkse en Italiaanse juris-
prudentie ook: Ch. Gielen, Van adwords en metatags, Dommering-bundel: opstellen over informa-
tierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering, N. van Eijk en P.B. Hugenholtz (red.) (Amsterdam
2008), p. 105-108. Vgl. Voorts voor Oostenrijk: Oberster Gerichtshof 19 december 2005, ÖBl 2006,
235 (Google) en Oberster Gerichtshof 20 maart 2007, MMR 2007, 497 (Wein&Co) en voor Duitsland
Bundesgerichtshof 22 januari 2009, I ZR 125/07 (Bananabay). Twee andere zaken deed het BGH zelf
af omdat het om puur beschrijvende woorden ging, zodat er geen sprake kon zijn van merkinbreuk.
In Duitsland speelt nog als aanvullende grond dat gebruik van een keyword soms gezien wordt als
(verwarringwekkend) handelsnaamgebruik; vgl. OLG Braunschweig 5 december 2006, Marken -
recht 2007, 110). Zie over deze materie voorts: R. Knaak, Keyword Advertising, Das aktuelle Key-
Thema des Europäischen Markenrechts, GRUR Int. 2009-7, p. 551-556; C. Well-Szönyi, Adwords:
Die Kontroverse um die Zulässigkeit der Verwendung Fremder Marken als Schlüssel-wort in der
Französichen Rechtsprechung, GRUR Int. 2009-1, p, 557-565.

560 In het bijzonder in: HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG;
SEW 2008, 127 (O2/Hutchison 3G), maar ook in: HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER
2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-3, p. 155 (Hölterhoff/Freiesleben), HvJEG 23 februari 1999, C-
63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-3, p. 159 (BMW/Deenik), HvJEG
25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5, 404-
408 (Adam Opel/Autec), HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt.
HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser) en HvJEG 11 september 2007,
C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline).
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nen de Europese harmonisatie brengt, valt te verwachten dat het HvJEG dit gebruik
niet als ‘ander gebruik’ zal kwalificeren (zie nr. 13.4). In ieder geval is sprake van ge-
bruik van waren of diensten als in de geactiveerde advertentie zelf het merk ge-
bruikt wordt om bepaalde waren of diensten aan te duiden. 

Als de gebruiker van het merk niet gerechtigd is tot gebruik van het merk (als
merkhouder, als licentienemer of als wederverkoper van originele gemerkte waren
of diensten) is er sprake van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onder-
scheidend vermogen en de reputatie van het merk. Een geldige reden voor dergelijk
gebruik ontbreekt doorgaans, zodat in dat geval sprake is van inbreuk op de rechten
van de merkhouder ex art. 2.20(1)(d) BVIE.561 De Hoge Raad heeft ook vragen van
uitleg gesteld aan het HvJEG over keywordgebruik door de wederverkoper van
waren waaromtrent de merkrechten zijn uitgeput, en de kwalificatie van het gebruik
van keywords met een typefout in het merk.562

Wanneer het merk ter activering van reclame wordt gebruikt door een (weder) -
verkoper van de gemerkte waren of diensten ligt de zaak minder duidelijk. Zie daar-
over nr. 6.10.5. 

Ook hier geldt dat wanneer de gebruikte zoektermen (magneetwoorden) gene-
riek van aard zijn, voor het gebruik daarvan een geldige reden bestaat wanneer deze
refereren aan (beschrijvende) kenmerken van waren of diensten van degene wiens
advertentie geactiveerd wordt.563

Het is voorts de vraag hoe de activiteiten van de exploitant van de zoekmachine
in deze gekwalificeerd moeten worden. Deze gebruikt het merk zelf niet, maar faci-
liteert wel dat er door anderen gebruik van het merk gemaakt wordt. Onduidelijk is
of dit voldoende is om te kwalificeren als ‘ander gebruik’ in de zin van art. 2.20(1)(d)
BVIE, en in hoeverre gebruik van keywords door de zoekmachine-exploitant verhin-
derd moet worden al dan niet na op dat gebruik gewezen te zijn.564

6.11 Algemeen bekende merken

In beginsel wordt merkenrechtelijke bescherming alleen verleend op basis van een
merkinschrijving (zo leert art. 2.19(1) BVIE). Voor het Gemeenschapsmerkenrecht
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561 Vgl.: Rb. van Koophandel te Brussel inzake Airstop/Travelprice, kenbaar uit www.hln.be/hlns/
cache/det/art_231795.html.

562 HR 12 december 2008, NJ 2009, 15; IER 2009, 10 m.nt. red.; CR 2009, 75 (Portakabin/Primakabin).
563 Vgl.: Hof Den Haag 8 maart 2001, BIE 2002, 75; Mf 2001, 25 m.nt. Overdijk; BMMB 2002-1, p. 34

(Monster Board/VNU; Intermediair); Vzr. Rb. Den Haag 3 oktober 2003, IER 2004,24; BMMB 2004-
2, p. 118 (Sunset Holidays e.a./Sunny Cars; Holiday Cars); Vzr. Rb. Amsterdam 24 augustus 2006,
IER 2006, 89; CR 2007, 74 m.nt. A.P. Meijboom (Farm Date/Google).

564 In Frankrijk is wel aangenomen dat een zoekmachine, wanneer deze inkomsten verwerft door
derden in de gelegenheid te stellen hun advertenties te tonen wanneer een merk als zoekterm
wordt ingevoerd, onrechtmatig handelt omdat zij op deze manier ongerechtvaardigd voordeel
trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk; Tribunale de Grande
Instance de Nanterre 13 oktober 2003, www.juriscom.net/documents/tginanterre20031013.pdf
(Viaticum/Google France; Bourse des vols); Tribunale de Grande Instance Nanterre 2 mei 2005,
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1462 (AXA Banque/Google France; Xaoua).
Vgl. voor Duitsland: OLG Hamburg 4 mei 2006, GRUR 2007, 241 (Preispiraten); alleen wanneer
Google gewaarschuwd is of de inbreuk evident, hoeft zij in te grijpen. 
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volgt hetzelfde uit art. 6 GMVo. Op deze regel bestaat een uitzondering, wanneer het
gaat om ‘algemeen bekende merken’ in de zin van art. 6bis van het Verdrag van
Parijs. 

Van een algemeen bekend merk is sprake wanneer een aanzienlijk deel van het
algemene publiek het merk kent, maar het kan voldoende zijn dat het merk be-
kendheid geniet bij de desbetreffende sector van het publiek.565

Aanvankelijk werd aangenomen dat algemene bekendheid in de zin van art. 6bis
Verdrag van Parijs inhield dat het algemene publiek het merk moest kennen, ook het
publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrok-
ken waren of diensten.566 In het verlengde daarvan werd aangenomen dat de be -
kend heid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen, onvol-
doende was om ‘algemene bekendheid’ in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs aan
te nemen. Art. 16(2) TRIPs-Verdrag bepaalt echter dat bij het vaststellen of een han-
delsmerk algemeen bekend is, rekening moet worden gehouden met de bekendheid
van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van
de in dat land (partij bij het TRIPs-Verdrag) verworven bekendheid als gevolg van de
reclame voor het handelsmerk. Aldus kan de bekendheid van het merk bij de des-
betreffende sector van het publiek voldoende zijn om algemene bekendheid van het
merk aan te nemen, en in ieder geval is het een belangrijke indicator dat daarvan
sprake is.567

Weliswaar vermeldt art. 16(2) TRIPs-Verdrag dat met deze omstandigheid ‘reke-
ning moet worden gehouden’ (zodat er ook andere omstandigheden relevant kun-
nen zijn), maar in ieder geval laat dit zien dat de drempel niet zo hoog is dat nooit
van algemene bekendheid kan worden gesproken wanneer het merk slechts bekend
is binnen de betrokken sector van het publiek. Gezien het belang dat het Verdrags -
artikel aldus hecht aan de bekendheid van het merk bij de relevante sector van het
publiek, is de bekendheidstoets onder art. 6bis Verdrag van Parijs de bekendheids-
toets van art. 2.20(1)(c) BVIE praktisch dicht genaderd. Daarbij is van belang dat
vanaf de datum van inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag (op 31 december 1995)
het BVIE (net als de Merkenrichtlijn en de Gemeenschaps merkenverordening) zo-
veel mogelijk moet worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel
van het TRIPs-Verdrag, ook al heeft het TRIPs-Verdrag geen rechtstreekse werking.568

Ten behoeve van het bieden van handvatten voor het vaststellen of een merk al-
gemeen bekend is hebben de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs en de
Algemene Vergadering van de WIPO een Joint Recommendation concerning Pro -
visions on the Protection of Well-known Marks aangenomen, waarin suggesties
worden gedaan met betrekking tot omstandigheden die daarbij een rol kunnen spe-
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565 Vgl.: Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie Claire).
566 Zie: HR 20 maart 1958, NJ 1958, 406; BIE 1958, 47 (Heinzelmann/Hollandia Tricotagefabriek;

Orchidee); Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 137; Kort be-
grip van het intellectuele eigendomsrecht (red. Ch. Gielen), Deventer 2007, nr. 382.

567 In die zin ook: Hof Den Haag 13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie Claire).
568 HvJEG 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, NJ 2001, 403 (Dior/Tuk Consultancy & Assco

Gerüste/Layher); HvJEG 13 september 2001, C-89/99, NJ 2002, 90; IER 2001, 59 (Schieving-
Nijstad/Groeneveld; Route 66).
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len, onder andere dat men kijkt naar de bekendheid bij het daadwerkelijke of po-
tentiële consumentenpubliek, bij personen in de betrokken distributiekringen en in
de relevante sector569 (zie nr. 5.2.9.4). Hoewel in ieder geval formeel een onder-
scheid moet worden gemaakt tussen Benelux-bekendheid van een merk en algeme-
ne bekendheid van een merk, stemmen de in ogenschouw te nemen omstandighe-
den voor een belangrijk deel overeen.570

Art. 6bis Verdrag van Parijs schept voor de Unie-landen, waaronder Nederland,
België en Luxemburg, de verplichting om het gebruik te verbieden van een waren-
of dienstmerk dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt van een merk dat
algemeen bekend is, als zijnde het merk gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren
of diensten, en gebruik van het eerstgenoemde merk verwarring kan wekken. Dat
het algemeen bekende merk ook een dienstmerk kan zijn blijkt niet uit art. 6bis
Verdrag van Parijs, maar volgt uit art. 16(2) TRIPs-Verdrag dat bepaalt dat art. 6bis
van overeenkomstige toepassing is op diensten. 

Deze bescherming tegen het gebruik van een teken dat verwarringwekkend over-
eenstemt met een algemeen bekend merk dat niet is ingeschreven, kan rechtstreeks
ontleend worden aan art. 6bis Verdrag van Parijs, dat directe werking heeft, getuige
art. 4.7 en 4.8 BVIE.571 Een dergelijk rechtstreeks beroep op art. 6bis Verdrag van
Parijs is ook nodig, omdat een regeling terzake in het BVIE ontbreekt. 

Dat is opmerkelijk, omdat alle drie de Benelux-landen partij zijn bij het Verdrag van Parijs, en zij deze
bescherming dus moeten bieden, terwijl de Merkenrichtlijn ook expliciet ruimte laat voor het bieden
van een dergelijke (verdergaande) bescherming aan bekende merken, getuige de negende overweging
daarbij.572

De bescherming van art. 6bis Verdrag van Parijs dient zich ook uit te strekken tot het
gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren of
diensten als dat gebruik van het teken met betrekking tot die waren of diensten zou
duiden op een verband573 tussen die waren of diensten en de houder van een alge-
meen bekend merk, terwijl de belangen van de houder van het algemeen bekende
merk vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad. De Hoge Raad stelde vragen
van uitleg aan het BenGH over de toepassing van de regel van art. 16(3) TRIPs-
Verdrag, waardoor dit artikel van toepassing werd in de BMW (oud) in art. 4, aanhef
en onder 5 alleen sprak van ‘een merk dat verwarring kan stichten met een alge-
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569 Al wordt aangegeven dat Verdragsstaten een algemene bekendheid mogen vereisen. 
570 Vgl.: BHIM Oppositieafdeling 31 januari 2005, nr. 287/2005 en nr. 526 840 (Orang/Bankinter;

Subastador). Zie ook: M. Senftleben, The Trademark Tower of Babel. Dilution Concepts in Interna -
tional, US and EC Trademark law, IIC 2009, p. 51.

571 Vgl. de vorige druk van het boek onder nr. 718 en: BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt.
LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6; BMMB 1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk
Adidas).

572 Daarnaast bevat het BVIE ook een andere niet Europees geharmoniseerde bescherming, te weten
art. 2.20(1)(d) BVIE.

573 Het hier genoemde ‘verband’ is een andere dan het ‘verband’ dat genoemd wordt door het Hof van
Justitie in het arrest Adidas/Fitness. Kennelijk doelt art. 16(3) TRIPs-Verdrag hier op een commer-
ciële relatie. Dat het BVIE en de Merkenrichtlijn op dit punt een lagere drempel inhouden is toe-
gestaan, omdat het TRIPs-Verdrag alleen de minimum-bescherming voorschrijft.
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meen bekend merk in de zin van art. 16bis VvP’. Dit volgt uit art. 16(3) TRIPs-Ver -
drag. Het TRIPs-Verdrag noemt als voorwaarde dat het algemeen bekende merk is
ingeschreven, welke voorwaarde art. 6bis Verdrag van Parijs niet noemt. Die discre-
pantie is geoorloofd, omdat het TRIPs-Verdrag op dit punt verder gaat dan de be-
scherming die art. 6bis Verdrag van Parijs voorschrijft, zodat het met dat laatstge-
noemde verdrag niet in strijd komt. De tekst van art. 16(3) TRIPs brengt mee dat het
hier gaat om een minimum bescherming die verleend moet worden aan ingeschre-
ven bekende merken tegen gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten dat
schade kan veroorzaken. Dat biedt dezelfde bescherming die art. 2.20(1)(c) BVIE (en
art. 5(2) MRl) beoogt te bieden, zodat dit laatste artikel zoveel mogelijk moet wor-
den uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van art. 16(3) TRIPs-
Verdrag.574 Dat betekent vervolgens dat onder art. 2.20(1)(c) BVIE ook niet méér
geëist mag worden dan dat er vermoedelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt ge-
trokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de repu-
tatie van het merk. Zie nr. 6.8.5.

Daarnaast geldt dat een merk dat wordt gedeponeerd en overeenstemt met een
ouder algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs, voor in-
schrijving geweigerd moet worden in het kader van een oppositieprocedure, dan
wel zal dit latere merk na inschrijving op vordering van de houder van het oudere
algemeen bekende merk nietig moeten worden verklaard. Voorwaarde is dan dat het
jongere merk (direct of indirect) verwarring575 kan stichten met het algemeen be-
kende merk. Zie art. 2.4(e) BVIE jo. art. 2.14 (1)(b) BVIE en art. 2.28(3)(b) BVIE; en nr.
5.2.4.

Ook voor wat betreft het Gemeenschapsmerk kan worden geageerd tegen een
jonger merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder algemeen bekend merk
in een oppositie of nietigheidsprocedure (zie art. 8(2)(c) jo. 42(1) en 52(1)(a) GMVo).
Daarbij geldt dat niet alleen kan worden opgetreden wanneer het jongere merk ver-
warring kan stichten met het algemeen bekende merk, maar ook als het jongere
merk gelijk is aan of overeenstemt met het oudere algemeen bekende merk en door
het gebruik van het jongere merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel
wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of
de reputatie van het merk. 

In verband met de overeenstemmende bescherming die geboden wordt onder
art. 5(2) MRl (art. 2.20(1)(c) BVIE) zal ook hier niet de eis gelden dat sprake is van
niet-soortgelijke waren of diensten, maar kan de regeling ook toepassing vinden bij
soortgelijke waren of diensten.576
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574 Vgl.: HvJEG 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, NJ 2001, 403; IER 2001, 16; NTER 2001-4,
p. 79-83 (Dior/Tuk en Assco/Layher); HvJEG 13 september 2001, C-89/99, NJ 2002, 90; IER 2001,
59 (Schieving-Nijstad/Groeneveld; Route 66). 

575 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt.
ChG (Puma/Sabel). 

576 Vgl.: HvJEG 9 januari 2003, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Davidoff/
Gofkid).
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1 Of het ‘gerechtvaardigd’ zijn van het voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de re-
putatie van het merk, zie nr. 6.8.7. 

2 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-
3, p. 159 (BMW/Deenik); HvJEG 7 januari 2004, IER 2004/29 m.nt. JK; BMMB 2004-1, p. 40
(Gerolsteiner Brunnen/Putsch; Gerri/Kerry Spring); HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005,51
m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513 (Gillette/LA Laboratories; scheermesjes).

HOOFDSTUK 7

Beperkingen op het merkrecht

7.1 Wettelijke beperkingen met betrekking tot gebruik door derden

De bescherming die aan het merkrecht ontleend kan worden moet niet verder gaan
dan gerechtvaardigd wordt door de aard van het merkrecht. Om die reden zijn wet-
telijke beperkingen geformuleerd die het voor derden mogelijk maken om tekens te
gebruiken die met het merk overeenstemmen, op een wijze die geen schade doet
aan de belangen die het BVIE (net als de Merkenrichtlijn en de Gemeenschaps -
merkenverordening) beoogt te beschermen. De beperkingen zijn verspreid in de
wetgeving opgenomen. 

Sommige beperkingen zijn reeds opgenomen in de inbreukartikelen zelf. Zo be-
palen art. 2.20(1)(c) en 2.20(1)(d) BVIE dat ter rechtvaardiging van het gebruik van
een met een merk overeenstemmend teken een beroep kan worden gedaan op het
bestaan van een geldige reden.1 Zie nrs. 6.8.10 en 6.9.7.

Daarnaast zijn er specifieke, voor alle inbreukartikelen relevante beperkingen in
de wet opgenomen. Ten eerste kan gewezen worden op de beperkingen opgenomen
in art. 2.23(1) BVIE (die gebaseerd zijn op art. 6(1) MRl en ook voorkomen in art. 12
GMVo). Die beperkingen beogen de belangen van de bescherming van de merkrech-
ten en die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten, met
elkaar in overeenstemming te brengen.2 Deze beperkingen worden hierna bespro-
ken in nrs. 7.1.1 t/m 7.1.3.2. Voor het inroepen van deze beperkingen geldt de voor-
waarde dat sprake is van gebruik van het (met het) merk (overeenstemmende teken)
volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (zie nr. 7.1.4).

Ook kan het merkrecht niet worden ingeroepen tegen gebruik van een teken
waarvoor oudere rechten van plaatselijke betekenis gelden, wat met name van be-
lang is voor het gebruik van oudere handelsnamen. Een wettelijke regeling daarom-
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3 De Gemeenschapsmerkenverordening kent een dergelijke regeling niet, maar voorziet wel in de
mogelijkheid voor de houder van een ouder recht van meer dan alleen plaatselijke betekenis om
het gebruik van een later merk te verbieden, om oppositie in te stellen, alsmede om het
Gemeenchapsmerk, hetzij in de procedure voor het BHIM, hetzij bij wijze van een reconventie,
nietig te laten verklaren; vgl. artt. 8(4) jo. art. 42(1)(c) en art. 53(1)(c) GMVo. 

4 Of in de Europese Economische Ruimte. 
5 Hij moet er dan voor oppassen dat geen mededingingsrechtelijke regels worden geschonden.
6 Vgl.: HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-3, p. 155

(Hölterhoff/Freiesleben); HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003,
51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed); HvJEG 16 november 2004, C-
245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar;
Budweiser); HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR
Int. 2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec). 

trent is opgenomen in art. 2.23(2) BVIE (gebaseerd op art. 6(2) MRl).3 Dit wordt
nader behandeld in nr. 7.2. 

Verder kent de wet een beperking op het merkrecht in die zin dat de merkhou-
der zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het
merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap4 in
het verkeer zijn gebracht. Dit verschijnsel wordt wel ‘uitputting’ van het merkrecht
genoemd. De wettelijke basis is te vinden in art. 2.23(3) BVIE (gebaseerd op art. 7(1)
MRl) en voor wat betreft Gemeenschapsmerken in art. 13(1) GMVo. Hierop wordt
nader ingegaan in nr. 7.3. Op deze beperking bestaan weer uitzonderingen, die be-
sproken worden in nrs. 7.3.1 t/m 7.3.4. 

Ook algemene leerstukken kunnen in de weg staan aan de uitoefening van een
merkrecht, zoals verjaring, rechtsverwerking en misbruik van recht. Zie nrs. 7.4, 7.5
en 7.6 respectievelijk. Ook bestaat de mogelijkheid dat de merkhouder zich vrijwil-
lig beperkt in de uitoefening van zijn rechten door het sluiten van overeenkomsten.5

Met deze uitgebreide lijst beperkingen kan al het denkbare gebruik van het merk
dat vrijgehouden moet worden ook daadwerkelijk buiten het verbodsrecht van de
merkhouder blijven. Niettemin heeft het Hof van Justitie in een reeks arresten6 een
buitenwettelijke beperking op het merkrecht aanvaard die, kort gezegd inhoudt dat
het merkrecht beperkt blijft tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door
een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de
essentiële functie ervan de consument de herkomst van de waar te waarborgen. Zie
nr. 7.7. 

7.1.1 Gebruik in eigen naam en adres

Een ieder is vrij om zijn of haar eigen naam in het economisch verkeer te gebruiken,
mits het gaat om het gebruik van de naam als naam. Dat wil zeggen dat hieronder
niet valt het gebruik van de naam als een (verkapt) ander onderscheidingsmiddel.
Iemand die de achternaam Philips heeft mag dit op zijn briefpapier vermelden, maar
het verschaft hem niet het recht om een elektronicawinkel te beginnen onder de
naam Philips Elektronica, of om televisies te gaan produceren onder het merk
Philips. 

dissertatie-07:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:34  Pagina 322



Deze beperking geldt niet alleen voor persoonsnamen, maar ook voor de namen van
rechtspersonen (meestal: handelsnamen).7 Dit is in zoverre opmerkelijk, dat nu in
de notulen van de Raadsvergadering waarin de Richtlijn werd goedgekeurd, met zo-
veel woorden te lezen valt dat in art. 6(1)(a) de term ‘diens naam’ alleen slaat op na-
tuurlijke personen.8 Maar nu deze notulen geen juridische status hebben, en uit de
tekst van de Richtlijn zelf hieromtrent niets valt op te maken, negeert het Hof van
Justitie deze toelichting.9

Dit betekent niet dat handelsnaamgebruik het merkrechtelijke systeem zo maar
kan doorkruisen. Het gebruik van de naam van de rechtspersoon moet wel in over-
eenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dit brengt een
loyaliteitsverplichting mee ten opzichte van de legitieme belangen van de merk-
houder. Deze is door het HvJEG nader ingevuld in het Gillette-arrest10 en het Céline-
arrest.11 Als voorbeelden van oneerlijk gebruik worden genoemd dat – bijvoorbeeld
door de bekendheid van het merk – ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken
uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk of dat het gebruik
van het met het merk overeenstemmende teken de goede naam van het merk zou
schaden. Bij de beoordeling van het al dan niet eerlijk gebruik moet rekening wor-
den gehouden met de mate waarin het gebruik van een handelsnaam door het be-
trokken publiek, of althans een aanzienlijk deel daarvan, wordt begrepen als een
aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de
derde en de merkhouder (of diens licentienemer), alsook de mate waarin de derde
zich daarvan bewust had moeten zijn. Zie omtrent de invulling van de eerlijke ge-
bruiken in nijverheid en handel nr. 7.1.4. 

De toepassing van deze bepaling op handelsnamen betekent voor de Benelux in juridische zin het
nemen van een omweg. De kortere route zou lopen via art. 2.20(1)(d) BVIE (gebaseerd op art. 5(5) MRl),
aangezien (zuiver) handelsnaamgebruik geen gebruik voor waren of diensten oplevert.12 Dergelijk
ander gebruik is niet toegestaan wanneer daarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Die normen ver-
tonen een grote, zo niet volledige overeenstemming met de normen zoals door het Hof van Justitie ge-
formuleerd in het kader van de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De reden dat het Hof van
Justitie toch deze route heeft gekozen zal gelegen zijn in het feit dat geen andere Lid-Staten dan de
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7 HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005,23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82
(Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser); HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt.
ChG; RvdW 2008, 127 (Céline), ov. 31. Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkrecht,
Deventer 2006, nr. 117; en innerlijk tegenstrijdig: Kort begrip van het intellectuele eigendoms-
recht, Ch. Gielen (red.), Deventer 2007, nr. 361.

8 Kenbaar uit: Ch. Gielen, European trade mark legislation: The Statements, EIPR 1996-2, p. 87.
9 Vgl.: HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005,23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2,

p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser). 
10 HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005,51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513 (Gillette/

LA Laboratories; scheermesjes).
11 HvJEG 11 september 2007, C-17/06, B9 4654; IER 2007,102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline).
12 Anders: Ch. Gielen, On the limitations of rights under European trade mark law, in: Festschrift für

Jochen Pagenberg, red. D. Beier, L. Brüning-Petit, C. Heath, Keulen 2006, p. 131, die stelt dat ge-
bruik van een handelsnaam onder art. 5(1) MRI aangevat zou kunnen worden. HvJEG 11 septem-
ber 2007, C-17/06, B9 4654; IER 2007,102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline), ov. 34.
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Benelux-landen een regeling zoals omschreven in art. 5(5) MRl geïmplementeerd hebben, en op deze
manier dit gedeelte van het merkrecht binnen de Europese harmonisatie gehouden wordt.

7.1.2 Aanduidingen inzake kenmerken van de waren of diensten

Een merkhouder kan zich niet verzetten tegen gebruik van een met zijn merk over-
eenstemmend teken voorzover dit gebeurt om de soort, kwaliteit, hoeveelheid, be-
stemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of
verrichting van de diensten aan te duiden. Ook voor ieder ander kenmerk van de
waren of diensten kan (beschrijvend) gebruik van een met het merk overeenstem-
mend teken plaatsvinden, mits dat gebruik in overeenstemming is met de eerlijke
gebruiken in nijverheid en handel, hetgeen een loyaliteitsverplichting inhoudt ten
opzichte van de (legitieme belangen van de) merkhouder. Zie voor nadere invulling
van die loyaliteitsverplichting nr. 7.1.4.

Deze regeling kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het gebruik van geografische
aanduidingen. Oudere geografische aanduidingen, d.w.z. geografische aanduidingen
die al langer als zodanig bescherming genieten, zullen in beginsel gerespecteerd
moeten worden, en het gebruik daarvan kan niet verhinderd worden op basis van
een merkrecht, behoudens voorzover er geen sprake zou zijn van een eerlijk gebruik
in nijverheid en handel.13 Dat laatste is dan ook wel de enige beperking die kan wor-
den aangelegd. Het feit dat de geografische aanduiding zo wordt gebruikt dat de in-
druk wordt gewekt dat sprake is van het gebruik van een merk brengt op zichzelf
nog niet mee dat sprake is van oneerlijk gebruik.14 Bij de beoordeling of sprake is van
eerlijk gebruik in nijverheid en handel dienen alle omstandigheden van het geval te
worden meegewogen zodat sprake is van een globale beoordeling15, waarbij in het
geval van geografische aanduidingen de vorm van de verpakking van de waren of de
etikettering daarvan, een rol kunnen spelen. Zie nr. 7.1.4. 

De regeling van art. 2.23(1)(b) BVIE kan verder relevant zijn bij de beoordeling
van vergelijkende reclame.16 In het arrest Toshiba/Katun noemt het Hof van Justitie
de aanduiding van aard en bestemming van waren in het kader van vergelijkende re-
clame als een rechtvaardiging voor het gebruik van een merk, en wijst het in dat ver-
band op art. 6(1)(c) MRl. Dit artikellid is relevant als het gaat om het aanduiden van
de bestemming, bijvoorbeeld wanneer de waar of dienst wordt aangeboden als ac-
cessoire voor de waar of dienst van de merkhouder (zie nr. 7.1.3.1). Wanneer het ech-
ter gaat om kenmerken van de waren of diensten (waaronder de aard daarvan), dan
komt art. 6(1)(b) MRl (waarop art. 2.23(1)(b) BVIE gebaseerd is) in beeld. Dat kan bij-
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13 HvJEG 7 januari 2004, IER 2004/29 m.nt. JK; BMMB 2004-1, p. 40 (Gerolsteiner Brunnen/Putsch;
Gerri/Kerry Spring). 

14 HvJEG 7 januari 2004, IER 2004/29 m.nt. JK; BMMB 2004-1, p. 40 (Gerolsteiner Brunnen/Putsch;
Gerri/Kerry Spring), ov. 19. Anders: Ch. Gielen, Kort Begrip van het Benelux merkrecht, Deventer
2006, nr. 118; Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007,
nr. 362. 

15 Kennelijk mede op basis van het niet-geharmoniseerde nationale ongeoorloofde mededingings-
recht. 

16 Vgl.: HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB
2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun), ov. 34. 
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voorbeeld het geval zijn als eigenschappen van de gemerkte waren van een concur-
rent vergeleken worden met de eigenschappen van de eigen waren. In dergelijke ge-
vallen zal beoordeeld moeten worden of wordt voldaan aan de eisen die aan verge-
lijkende reclame worden gesteld in (de nationale implementatie van) Richtlijn ver-
gelijkende reclame.17, 18 Daarbij heeft te gelden dat de merkrechtelijke bepalingen
niet kunnen afdoen aan de mogelijkheden om vergelijkende reclame te bedrijven;
wanneer aan de in dat laatste verband gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan
daartegen niet worden geageerd op basis van het merkrecht.19 Zie met betrekking
tot vergelijkende reclame nr. 7.1.2.1.

Het Hof van Justitie heeft in het Opel/Autec-arrest20 uitgemaakt dat het gebruik van een logo op een
speelgoed autootje geen gebruik is om eigenschappen van de waar aan te duiden, maar een element
van een getrouwe nabootsing van de betrokken voertuigen, zodat in een dergelijk geval geen beroep
kan worden gedaan op art. 2.23(1)(b) BVIE. 

7.1.2.1 Merkgebruik in vergelijkende reclame

In Europees verband wordt vergelijkende reclame gezien als een positief verschijn-
sel, omdat dit een stimulans kan vormen voor concurrentie tussen leveranciers van
goederen en diensten, wat in het belang van de consument is.21 Het toestaan van
vergelijkende reclame beoogt voorts de consumenten de mogelijkheid te bieden het
meeste profijt te trekken van de interne markt, aangezien reclame een belangrijk
middel is om overal in de Gemeenschap voor goederen en diensten reële afzetmo-
gelijkheden te scheppen.22 Het gebruik van eens anders merk in eigen uitingen
wordt al snel gekwalificeerd als vergelijkende reclame.23 Dat geldt bijvoorbeeld ook
voor het gebruik in vergelijkingslijsten.24

Hoofdstuk 7 / Beperkingen op het merkrecht 7.1.2

325

17 Richtlijn 84/450 van 10 september 1984 betreffende het naast elkaar brengen van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inz. misleidende reclame, zoals aangepast bij
Richtlijn 97/55 van 6 oktober 1997 inz. misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame
te regelen. Vindplaatsen van deze richtlijnen zijn PbEG 19 september 1984, L 215/17, resp. PbEG 23
oktober 1997, L 219/18. 

18 Vgl.: HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008,56 (O2/Hutchison 3G).
19 Vgl.: HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB

2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun), ov. 35-37; HvJEG 8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK;
BMMB 2003-4, p. 217 (Pippig/Hartlauer), ov. 42; HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006,47
m.nt. JK (Siemens/VIPA), ov. 22-24; HvJEG 19 september 2006, C-356/04, NJ 2007, 18 m.nt. M.R.
Mok; IER 2006/97 m.nt. JK (Lidl/Colruyt), ov. 22: HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008,56
(O2/Hutchison 3G).

20 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,
404-408 (Adam Opel/Autec). 

21 Vgl.: ov. 2 van richtlijn 97/55 van 6 oktober 1997 inz. misleidende reclame teneinde ook vergelij-
kende reclame te regelen. 

22 HvJEG 8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK; BMMB 2003-4, p. 217 (Pippig/Hartlauer), ov.
64; HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK (Siemens/VIPA), ov. 21.

23 Vgl.: HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB
2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun), ov. 30-31; HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006,47 m.nt. JK
(Siemens/VIPA); HvJEG 8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK; BMMB 2003-4, p. 217
(Pippig/Hartlauer), ov. 35.

24 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).

dissertatie-07:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:34  Pagina 325



De Richtlijnen misleidende en vergelijkende reclame regelen de uniformiteit van
de regelgeving rond vergelijkende reclame om de grenzen binnen de interne markt
op dit punt te slechten. 25 Deze regels houden in dat bij vergelijkende reclame ook
gebruik moet kunnen worden gemaakt van (beschermde) merken26 en de Merken -
richtlijn laat daar ook ruimte voor.27

In Nederland zijn deze Richtlijnen geïmplementeerd in art. 6:194 t/m 196c BW,
terwijl deze in België een plaats gevonden hebben in de art. 22, 23 en 23bis van de
Wet op de Handelspraktijken en in de artt. 4 t/m 6 van de Wet van 2 augustus 2002
inzake Vrije Beroepen. 

7.1.2.1.1 Geoorloofde vergelijkende reclame gaat voor
De Richtlijn vergelijkende reclame maakt niet duidelijk op welke beperkingen op het
merkrecht een beroep mag worden gedaan wanneer het gaat om vergelijkende re-
clame. Deze gevallen lijken echter te kunnen worden bestreken door art. 6(1)(b en
c) MRl, afhankelijk van de inhoud van de vergelijking. Worden de aard of kenmerken
van de waren of diensten vergeleken, dan ligt een beroep op art. 6(1)(b) MRl voor de
hand. Als in het algemeen gerefereerd wordt aan het merk van een concurrent om
aan te geven dat de eigen waren of diensten een substituut daarvoor vormen en op
dezelfde wijze gebruikt kunnen worden, of omdat de eigen waar of dienst gebruikt
of toegepast kunnen worden bij of met de gemerkte waar of diensten, dan ligt het
voor de hand een beroep op art. 6(1)(c) MRl te doen. Wat daar ook van zij, wanneer
aan de voorwaarden voor een geoorloofde vergelijkende reclame is voldaan, dan kan
daartegen niet geageerd worden op basis van het merkrecht en zo eenvoudig ziet het
Hof van Justitie het ook.28 De aan vergelijkende reclame te stellen eisen moeten al-
tijd in de voor die reclame meest gunstige zin worden uitgelegd29 en wanneer de
Richtlijn vergelijkende reclame en de Merkenrichtlijn elkaar zouden tegenspreken,
dan gaat de eerstgenoemde voor.30 Als er dus voldaan is aan de vereisten voor (ge-
oorloofde) vergelijkende reclame, dan kan dat nooit meer een merkinbreuk opleve-
ren onder art. 5(1) of (2) Mrl.31 Andersom geldt dat als de vergelijkende reclame niet
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25 HvJEG 8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK; BMMB 2003-4, p. 217 (Pippig/Hartlauer), ov.
64; HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK (Siemens/VIPA), ov. 21.

26 ov. 14-15 van richtlijn 97/55 van 6 oktober 1997 inz. misleidende reclame teneinde ook vergelij-
kende reclame te regelen.

27 Vgl. ov. 6 Merkenrichtlijn.
28 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56 (O2/Hutchison 3G).
29 HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB 2002-2,

p. 113 (Toshiba/Katun), ov. 36-37; HvJEG 8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK; BMMB 2003-
4, p. 217 (Pippig/Hartlauer), ov. 42; HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006,47 m.nt. JK
(Siemens/VIPA), ov. 22-24; HvJEG 19 september 2006, C-356/04, NJ 2007, 18 m.nt. M.R. Mok; IER
2006,97 m.nt. JK (Lidl/Colruyt), ov. 22-24.

30 Vgl.: HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB
2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun), ov. 37; HvJEG 8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK; BMMB
2003-4, p. 217 (Pippig/Hartlauer), ov. 42-44.

31 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.). Anders: Ch. Gielen, noot onder
O2/Hutchison, Aae 2008, p. 818. Hij meent dat er toch inbreuk kan zijn onder art. 5(2) Mrl bij af-
breuk aan het onderscheidend vermogen. 
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voldoet aan de eisen van de Richtlijn misleidende reclame, en in het bijzonder art.
3bis(1)(a, d, e, g of h), dit al snel ook merkinbreuk oplevert.

7.1.2.1.2 Kwalificatie van merkgebruik in vergelijkende reclame
In tegenstelling tot hetgeen in de Benelux wel werd aangenomen32, zal vergelijken-
de reclame getoetst moeten worden aan de normen van art. 2.20(1)(a) en (b) BVIE.33

Dat ligt in het verlengde van de regels zoals neergelegd door het Hof van Justitie in
het BMW/Deenik-arrest34, onverminderd het feit dat een dergelijke benadering op
gespannen voet lijkt te staan met het uitgangspunt dat de BMW/Deenik-regel
slechts uitzondering is.35 Achtergrond van de benadering van het Hof zal ongetwij-
feld zijn dat wanneer merkgebruik in vergelijkende reclame zou vallen onder de re-
geling van art. 2.20(1)(d) BVIE, het daarmee ook zou vallen buiten de Europese
merkrechtelijke harmonisatie. Dit brengt intussen mee dat in gevallen onder art.
2.20(1)(a) BVIE (wat het meeste zal voorkomen bij vergelijkende reclame) van in-
breuk sprake is als er schade is aan een functie van het merk. Dat zal niet de her-
komst(garantie)functie hoeven te zijn, maar kan ook een andere functie betreffen,
zoals de kwaliteitsgarantiefunctie, de communicatie-, investerings- of reclamefunc-
tie.36

Wel zal voldaan moeten zijn aan de normen die de Richtlijn vergelijkende recla-
me stelt, en die congruent zijn met de normen uit het merkrecht.37 Zo bepaalt art.
3bis(1)(g) van die Richtlijn dat het gebruik van het merk in vergelijkende reclame
geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van een
merk, hetgeen samenvalt met ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’ in art. 2.20(1)(c)
BVIE.38 Ook mag het merkgebruik niet de goede naam (reputatie) schaden van het
merk en mag de adverteerder zich niet kleinerend over het merk uitlaten (art.
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32 Vgl.: PRAR Hfd. IIID, 21, p. IIID; D.W.F. Verkade, Het merk in de vergelijkende reclame, p. 247; die
opvatting wordt ook beschreven (maar niet onderschreven) in: L. Wichers Hoeth, Kort begrip van
het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000, nr. 279. Vgl. ook: Rb. Utrecht 12 oktober 2006, IER
2007, 10 (Schuitema/Steengoed; C1000); Vzr. Rb. Arnhem 16 augustus 2006, IER 2006, 81 m.nt. JK;
BMMB 2006-4, p. 179 (KPN/UPC). Anders: Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele ei-
gendomsrecht, Deventer 2007, nr. 312, maar weer twijfelend in zijn bijdrage aan de Dommering-
bundel: Ch. Gielen, Van adwords en metatags, Dommering-bundel: opstellen over informatierecht
aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering, N. van Eijk en P.B. Hugenholtz (red.) (Amsterdam 2008),
p. 105-108.

33 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56 (O2/Hutchison 3G).
34 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-

3, p. 159 (BMW/Deenik). Zie: HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG;
BMMB 2002-3, p. 155 (Hölterhoff/Freiesleben), ov. 14. In die zin ook: L. Wichers Hoeth, Kort be-
grip van het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000, nr. 279; Ch. Gielen, Kort Begrip van het
Benelux merkrecht, Deventer 2006, nr. 70; D.E. Stols, Ruimere mogelijkheden voor vergelijkende
reclame, Bb 1998, p. 192-193. Anders: Kort begrip van het intellectuele eigendom (red. Ch. Gielen),
Deventer 2007, nr. 312.

35 Vgl.: HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int.
2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec).

36 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 58.
37 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 66-79.
38 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
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3bis(1)(e) Richtlijn vergelijkende reclame). Voorts gelden als eisen dat de merken en
de goederen of diensten niet met die van de concurrent mogen worden verward en
dat in de vergelijkende reclame de goederen of diensten niet mogen worden voor-
gesteld als een imitatie of namaak van de gemerkte waren of diensten (art. 3bis(1)(d
en h) Richtlijn vergelijkende reclame). Met name dit laatste wordt ruim uitgelegd;
het hoeft niet te gaan om een replica, voldoende is dat wordt gecommuniceerd dat
een belangrijk kenmerk van het merkproduct is nagebootst.39 Een en ander vertoont
veel overlap met de eisen die in het kader van art. 6(1)(b en c) MRl gesteld worden
aan eerlijk gebruik in nijverheid en handel, te weten dat er geen onrechtvaardig
voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het
merk, dat de goede naam van het merk niet mag worden geschaad, dat daarover
geen kleinerende uitlatingen mogen worden gedaan, dat het merk niet zo mag wor-
den gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band bestaat tus-
sen de derde en de merkhouder en dat de gebruiker van het merk zijn product niet
mag voorstellen als een imitatie of namaak van het gemerkte product. Het HvJEG
legt ze dan ook op dezelfde wijze uit.40 Zie omtrent de eerlijke gebruiken in nijver-
heid en handel nr. 7.1.4.

7.1.2.1.3 Noodzaak voor gebruik merk
Een vraag die in het verband van de vergelijkende reclame nog opkomt is in hoe-
verre er een noodzaak moet bestaan voor gebruik van het merk in de vergelijking.
De daaraan te stellen eisen lijken zeer laag te zijn.41

Hier geldt alleen de beperking dat sprake moet zijn van eerlijk gebruik in nijver-
heid en handel, zoals nader ingevuld door het Hof van Justitie in het Gillette-arrest.42

Dat brengt onder andere mee dat door gebruik van het merk geen ongerechtvaar-
digd voordeel getrokken mag worden uit het onderscheidend vermogen of de repu-
tatie van het merk. De inhoud van deze vereisten komt overeen met de inhoud van
die vereisten onder art. 5(2) Mrl/art. 2.20(1)(c) BVIE.43 Daarvan kan sprake zijn als er
onevenredig ostentatief gebruik gemaakt wordt van het merk van de concurrent, of
als in de vergelijking het merk vooral gebruikt wordt om aandacht te trekken voor
het eigen product of de eigen dienst.44 Ook brengt dit mee dat het gebruik niet ge-
oorloofd zal zijn als de goede naam van het merk wordt geschaad of kleinerende uit-
latingen worden gedaan over het merk.45 Dit komt overeen met de merkenrechtelij-
ke eis (onder art. 5(2) Mrl en art. 2.20(1)(c) BVIE dat geen afbreuk gedaan mag wor-
den aan de reputatie.46 Zie opnieuw nr. 7.1.4. 

7.1.2

328

39 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 76.
40 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
41 HvJEG 8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK; BMMB 2003-4, p. 217 (Pippig/Hartlauer) en

HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56 (O2/Hutchison 3G).
42 Vgl.: HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513

(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes), tevens nr. 7.1.4.
43 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
44 Vgl.: Rb. Utrecht 12 oktober 2006, IER 2007/10 (Schuitema/Steengoed; C1000).
45 Vgl.: Rb. Utrecht 12 oktober 2006, IER 2007/10 (Schuitema/Steengoed; C1000); Vzr. Rb. Arnhem

16 augustus 2006, IER 2006/81 m.nt. JK; BMMB 2006-4, p. 179 (KPN/UPC). 
46 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
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Wanneer het gaat om een vergelijking die betrekking heeft op aanduiding van de bestemming van de
eigen waren of diensten dan geldt wel dat er enige noodzaak moet zijn om het merk te gebruiken. Dan
geldt dat gebruik geoorloofd is als dit in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijk en
volledige informatie te verstrekken over deze bestemming.47

Wanneer het merkgebruik zonder meer plaats vindt, dat wil zeggen zonder dat er
enige vergelijking aan ten grondslag ligt, is dergelijk gebruik niet geoorloofd
Algemeen gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame, zon-
der dat gespecificeerd wordt op welk element de vergelijking ziet, zal al snel begre-
pen moeten worden als een mededeling inhoudende dat de waren van degene die
de vergelijkende reclame maakt en die van de merkhouder volledig uitwisselbaar
zijn en dus ook technisch identiek en gelijkwaardig zijn (hetgeen uiteraard juist
moet zijn om geoorloofde vergelijkende reclame te vormen).48

7.1.2.1.4 Praktische toepassing
In de Benelux-jurisprudentie is vergelijkende reclame met gebruikmaking van het
merk van een concurrent vaak inbreukmakend geoordeeld.49 Blijkens de Richtlijn
misleidende en vergelijkende reclame en de jurisprudentie van het Hof van Justitie
zal er thans meer ruimte voor vergelijkende reclame moeten worden gelaten. 

In de praktijk vindt vergelijkende reclame veelal plaats tussen aanbieders van
meerdere verschillende producten, zoals supermarkten en warenhuizen. Dit heeft
aanleiding gegeven tot jurisprudentie met betrekking tot de nadere regels die ge-
hanteerd moeten worden bij het maken van vergelijkingen waarbij meerdere (ver-
schillende) producten in de vergelijking worden betrokken. 

Vergelijkende reclame die vermeldt dat het algemene prijsniveau van de adverteerder lager is dan dat
van zijn concurrent(en), terwijl alleen een selectie van producten is vergeleken, kan misleidend zijn
wanneer uit de reclameboodschap niet blijkt dat slechts een selectie producten en niet alle producten
van de adverteerder zijn vergeleken. De vergelijking is ook niet geoorloofd wanneer de reclamebood-
schap de bestanddelen van de vergelijking niet identificeert of de geadresseerde niet inlicht over de
informatiebron waar die identificatie toegankelijk is. Ook is het niet geoorloofd dat in de reclame-
boodschap een collectieve verwijzing is opgenomen naar de mate van de besparingen die kunnen
worden gerealiseerd door de consument die zijn aankopen bij de adverteerder en niet bij zijn concur-
renten doet, zonder individualisering van het algemene niveau van de door elk van de genoemde con-
currenten toegepaste prijzen en van het bedrag van de besparingen die kunnen worden verwezenlijkt
door bij de adverteerder en niet bij deze concurrent(en) te kopen. Het is mogelijk om vergelijkende re-
clame te maken die collectief ziet op assortimenten van gangbare consumptiegoederen die door twee
concurrerende warenhuisketens worden verkocht, voorzover die assortimenten aan beide zijden be-
staan uit individuele producten die, per paar bezien, individueel voldoen aan het gestelde vereiste van
vergelijkbaarheid. Het vereiste dat de betrokken goederen op objectieve wijze met elkaar worden ver-
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47 Vgl.: HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005,51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513
(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes). 

48 Vgl.: D.W.F. Verkade, Het merk in de vergelijkende reclame, BIE 2000, p. 246-248; HvJEG 25 okto-
ber 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB 2002-2, p. 113
(Toshiba/Katun), ov. 34.

49 Zie voor een jurisprudentieoverzicht noot 72 in het artikel van R.W. de Vrey, Vergelijkende recla-
me: de vergelijking opgelost?, IER 2001, p. 164-175.
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geleken brengt niet mee dat, bij een vergelijking van de prijzen van een assortiment van vergelijkbare
gangbare consumptiegoederen of van het algemene niveau van de toegepaste prijzen van het assorti-
ment van vergelijkbare producten, de vergeleken producten en prijzen uitdrukkelijk en uitputtend in
de reclameboodschap worden genoemd. Wel moet de vergelijking controleerbaar zijn, hetgeen mee-
brengt dat voor de geadresseerde van die boodschap, kenbaar is waar en hoe deze gemakkelijk kennis
kan nemen van de bestanddelen van de vergelijking om de juistheid daarvan te controleren. 

Ook het weglaten van een merk in een vergelijking kan misleiding van het publiek
opleveren, en daarmee de vergelijkende reclame ongeoorloofd maken.50 Hoewel het
de adverteerder in beginsel vrij staat om in vergelijkende reclame het merk van de
concurrerende producten al dan niet te noemen51, moet de rechter toch nagaan of in
bijzondere omstandigheden, die verband houden met het belang van het merk voor
de keuze van de koper, zoals een aanzienlijk verschil in de bekendheid tussen de re-
spectieve merken van de vergeleken producten, het weglaten van het bekendste
merk misleidend kan zijn. 

7.1.3 Merkgebruik nodig om bestemming aan te geven

Het merkrecht staat de houder daarvan niet toe het gebruik te verbieden van het
merk wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als
accessoire of onderdeel, aan te geven, zo bepaalt art. 2.23(1)(c) BVIE (gebaseerd op
art. 6(1)(c) MRl), dat een pendant heeft in art. 12(c) GMVo. Hoewel het artikel ac-
cessoires en onderdelen expliciet noemt, is het niet nodig dat daarvan sprake is. Dit
zijn slechts twee door de wet genoemde voorbeelden, terwijl het artikellid ziet op
iedere vorm van het aanduiden van een bestemming.52 Wanneer een derde het merk
gebruikt om de bestemming van een onderdeel of accessoire te beschrijven, maar
ook zelf het hoofdproduct op de markt brengt, dan kan dit (dus) ook nog binnen de
grenzen van art. 6(1)(c) BVIE vallen (mits aan alle voorwaarden die wet en recht-
spraak stellen wordt voldaan).53

De eerste eis die aan dergelijk refererend gebruik gesteld wordt is dat het ‘nodig’
is om gebruik van eens anders merk te maken. Van een dergelijke noodzaak is spra-
ke wanneer dat in de praktijk het enige middel is om het publiek volledige en be-
grijpelijke informatie te verstrekken over die bestemming. De rechter dient dat te
beoordelen, mede met het oog op de aard van het betrokken publiek. Het betreft
hier derhalve een noodzakelijkheidseis die niet alleen ziet op het merkgebruik dat
nodig moet zijn, maar het moet voorts nodig zijn om een bestemming te communi-
ceren. 
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50 Vgl.: HvJEG 8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK; BMMB 2003-4, p. 217 (Pippig/Hartlauer),
ov. 52-53.

51 Het niet noemen van een merk levert geen gebruik van dat merk op en vormt derhalve geen merk-
inbreuk. 

52 Vgl.: HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513
(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes).

53 Vgl.: HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005,51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513
(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes).
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Het zou anders te makkelijk worden om misbruik van de uitzonderingsbepaling te maken (getuige de
voorbeelden ‘deze pet kan uitstekend in een Rolls Royce gedragen worden’ of ‘deze tandpasta kan ge-
bruikt worden in combinatie met Jordan tandenborstels’).54

Ten tweede dient sprake te zijn van eerlijk gebruik in nijverheid en handel, hetgeen
een loyaliteitsverplichting jegens de (legitieme belangen van de) merkhouder mee-
brengt. Zie voor de invulling daarvan nr. 7.1.4. Enkele gevallen van oneerlijk gebruik
komen in dit verband vaker voor. 

Dat betreft in het bijzonder het wekken van de indruk dat er een commerciële
band bestaat tussen de gebruiker van het merk en de merkhouder en het onge-
rechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen
van het merk. Daarnaast is niet van eerlijk gebruik sprake wanneer het gebruik af-
breuk kan doen aan de goede naam van het merk, bijvoorbeeld doordat ten onrech-
te gesuggereerd wordt dat de onderdelen of vervangingsproducten die met verwij-
zing naar het merk worden aangeboden, van eenzelfde kwaliteit zijn en/of dezelfde
technische kenmerken hebben als die van de merkhouder. Het enkele gebruik van
het merk om een bestemming aan te geven brengt nog niet mee dat daarmee ook
wordt gesuggereerd dat sprake is van een gelijkwaardige kwaliteit of techniek, maar
dat kan wel (mede) uit andere omstandigheden volgen.55, 56

7.1.3.1 Merkgebruik bij aanbieden alternatief voor product van de marktleider

Soms wordt het merk van een ander gebruikt om het eigen product aan te prijzen
als alternatief voor dat van de merkhouder (meestal de marktleider, omdat het com-
mercieel het aantrekkelijkst is om het bekende merk van de marktleider te noemen). 
In de Benelux werd dergelijk refererend gebruik altijd verboden, omdat er geen
noodzaak bestaat voor dat gebruik.57
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54 In Duitsland was men vóór het Gillette/LA Laboratories-arrest traditioneel minder streng met het
toepassen van deze noodzakelijkheidstoets. Vgl.: OLG München 13 februari 2003. GRUR RR 2003,
279; NJOZ 2003, 984; Bundesgerichtshof 15 juli 2004, GRUR 2005-2, p. 163-165 (Aluminium -
rädern). Zo werd een sportauto die duidelijk zichtbaar voorzien was van het Porsche-logo gebruikt
om velgen te tonen. Dit werd ‘nodig’ geacht om het esthetische effect van de velgen te tonen, en
daarom geoorloofd. Vergelijk voor de ‘huidige’ situatie in Duitsland o.a.: F. Bottenschein, Marken -
recht versus notwendige Bestimmungshinweise, GRUR 2006-6, p. 462-466.

55 Vgl.: HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513
(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes). Anders: HR 6 oktober 2000, NJ 2001, 582 m.nt. BBH; BIE
2002, 91; IER 2001, 23 (Hermans/Gillette).

56 De HR heeft in een vergelijkbare zaak geoordeeld in: HR 6 oktober 2000, NJ 2001, 582 m.nt. BBH;
BIE 2002, 91; IER 2001, 23 (Hermans/Gillette). Dit Nederlandse arrest is voor het grootste gedeel-
te in lijn met het latere arrest van het HvJEG, maar op een enkel punt niet. Zo speelt het onder-
scheid tussen hoofdproduct en onderdeel volgens het HvJEG geen rol. 

57 Vgl.: HR 20 januari 1989, NJ 1989, 375; BIE 1989, 66 (Nijs e.a./Ciba-Ceigy; Tanderil II). In de
Verenigde Staten is dat overigens een wel toegestane vergelijkingsmethode, die met name gehan-
teerd wordt in de branche van de vrij verkrijgbare (‘over the counter’) geneesmiddelen. Men
pleegt dan aanduidingen te gebruiken als ‘compare to ….’.
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Wanneer een dergelijk gebruik van het merk gelegd wordt langs de lat van art.
6(1)(c) MRl (en dus van art. 2.23(1)(c) BVIE en art. 12(c) GMVo) is het ten eerste de
vraag of op deze manier wel een ‘bestemming’ van de waar of dienst wordt aange-
duid. Dat lijkt niet het geval. Het gaat er bij dit soort referenties vooral om een ver-
gelijking te trekken met het merkproduct van de marktleider.58 De suggestie is eer-
der: ‘mijn product is van eenzelfde kwaliteit als of heeft dezelfde eigenschappen als
het product van de marktleider’59, dan: ‘mijn product kunt U gebruiken voor dezelf-
de doeleinden als het product van de marktleider’. Dan ligt daarna nog de vraag voor
of (als er toch van het aanduiden van een bestemming sprake is) een dergelijk ge-
bruik nodig is, in die zin dat het merkgebruik in de praktijk het enige middel is om
het publiek volledige en begrijpelijke informatie te verstrekken over de bestem-
ming. Ook dat lijkt niet het geval. Waren of diensten hebben voor het kopende pu-
bliek een functie. Die functie is over het algemeen niet zo uniek dat het publiek de
functie van een waar of dienst alleen kan begrijpen als het merk van de marktleider
wordt gebruikt; in bijna alle markten zijn er vele concurrerende waren of diensten
die voor het publiek eenzelfde functie vervullen. Vervolgens geldt nog de eis dat het
merkgebruik moet plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en han-
del.60 Zie voor de invulling daarvan nr. 7.1.4. 

Wanneer het gaat om geneesmiddelen is de bestemming van de waar de gene-
zing van een bepaalde aandoening. Die bestemming kan gecommuniceerd worden
zonder dat het nodig is gebruik te maken van het merk van de marktleider. De zaak
kan genuanceerder liggen als het merkgeneesmiddel en het generiek daarvan speci-
fieke eigenschappen hebben die voor de patiënt van belang zijn, bijvoorbeeld in ver-
band met overgevoeligheid voor bepaalde ingrediënten. In een dergelijk geval kan
een verwijzing naar het merk(geneesmiddel) gerechtvaardigd zijn als het gaat om
een generiek product waarvan het publiek de generieke naam niet kent61 en wan-
neer het gaat om zogenaamde ‘over the counter’-geneesmiddelen, dat wil zeggen
geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.62 Voorwaarde daarbij zal wel
zijn dat het gebruik van het merk zorgvuldig gebeurt, zodat bijvoorbeeld het publiek
niet de reputatie van de producten van de merkhouder gaat toeschrijven aan de pro-
ducten van de concurrerende leverancier die het merk gebruikt63, er een commer-
ciële relatie tussen de betrokken ondernemingen wordt gesuggereerd64 of er ernsti-
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58 Zie daarvoor ook de regels die gelden voor vergelijkende reclame; nr. 7.1.2.1.
59 En dan komt de situatie al snel in de buurt van vergelijkende reclame. Zie daaromtrent nr. 7.1.2.1.
60 Daarvan is in ieder geval geen sprake als het aangeboden product met het merkproduct wordt ver-

geleken, en daarbij wordt aangeprezen als een imitatie, replica of namaak vanhet merkproduct.
Vgl.: HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).

61 Soms kent het publiek dergelijke generieke namen wel, zoals bijvoorbeeld bij paracetamol en ibu-
profen; in dergelijke gevallen bestaat er dus ook geen noodzaak om het merk van een ander te ge-
bruiken om de bestemming aan het publiek te communiceren.

62 Vgl.: Cour de Cassation (Fr) 26 maart 2008, n.n.g. (Beecham/Sandoz).
63 Vgl.: HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK (Siemens/VIPA), ov. 18; HvJEG 25 ok-

tober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB 2002-2, p. 113
(Toshiba/Katun). 

64 Vgl.: HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK (Siemens/VIPA), ov. 20. 
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ge schade dreigt aan de registratie van het merk.65 Wanneer het echter gaat om re-
cept-geneesmiddelen loopt de verhandeling altijd via professionals in de gezond-
heidszorg (artsen, apothekers) die goed uit de voeten kunnen met de generieke
naam van het geneesmiddel.66 Er bestaat daar derhalve geen noodzaak om het merk
te gebruiken teneinde de bestemming te communiceren67 zodat er geen rechtvaar-
diging voor het merkgebruik is aan te voeren.68

Merkgebruik kan voorts geoorloofd zijn als het niet gaat om het aanbieden van
een alternatief voor het volledige product van de marktleider, maar als het gaat om
het aanbieden van een alternatief voor onderdelen, accessoires of vervangingspro-
ducten die samen met dergelijke producten gebruikt moeten worden.69 Te denken
valt aan het gebruik van onderdelennummers of het merk voor het hoofdproduct
waarvoor (alternatieve) onderdelen worden aangeboden. Ook hier geldt uiteraard
de eis dat sprake moet zijn van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. 

Wanneer het gaat om refererend gebruik zoals in dit nummer besproken, zal in
beginsel geen verdergaande beperkingen voor het merkgebruik gelden, dan wan-
neer het gaat om gebruik voor het eigenlijke merktproduct.70 Echter: er gelt in dat
geval wel een loyaliteitsverplichting jegens de merkhouder die onder andere mee-
brengt dat er geen commerciële relatie wordt gesuggereerd en de reputatie van het
merk niet ernstig wordt geschaad. Gebruik van een logo zal in dit verband – ook als
dat klein gebruikt wordt – nagenoeg nooit geoorloofd zijn, aangezien dit gewoonlijk
communiceert dat er een commerciële relatie bestaat met de merkhouder. 

7.1.3.2 Merkgebruik voor diensten met betrekking tot gemerkte waren

In de praktijk is een veel voorkomende situatie die waarbij het merk van de merk-
houder wordt gebruikt om aan het publiek aan te kondigen dat men diensten ver-
richt met betrekking tot waren die onder het merk door de merkhouder in het ver-
keer zijn gebracht.71 Dergelijk gebruik wordt gekwalificeerd als het gebruik van een
gelijk teken voor dezelfde waren of diensten in de zin van art. 2.20(1)(a) BVIE (en art.
5(1)(a) MRl en art. (1)(a) GMVo). Er kan een rechtvaardiging zijn voor een dergelijk
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65 Vgl.: HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; IER 1997, 55
m.nt. ChG (Dior/Evora).

66 Te meer waar tegenwoordig de informatieverwerking grotendeels electronisch verloopt; vgl.: W.
de Haan, W. Huizer en R. Span, refererend merkgebruik: is het Tanderil-arrest achterhaald na
Hölterhoff/Freiesleben?, AAe 2003-11, p. 814-822. 

67 Vgl.: HR 20 januari 1989, NJ 1989, 375; BIE 1989, 66 (Nijs e.a./Ciba-Ceigy; Tanderil II).
68 Zie voor een (summier) overzicht van de wijze waarop deze regel in verschillende Lid-Staten

wordt toegepast: R. Mallinson, M. Gavey, R. Viret, Europe: is reference to the brandleader lawful
when advertising generics?, PTMG magazine, september 2006, p. 3-4.

69 Vgl.: HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006/47 m.nt. JK (Siemens/VIPA), ov. 15; HvJEG 25 ok-
tober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB 2002-2, p. 113
(Toshiba/Katun), ov. 54. 

70 Vgl. HR 10 juli 2009, B9 8059 (G-star/Makro).
71 HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-3,

p. 159 (BMW/Deenik). 
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gebruik onder art. 6(1)(c) MRl (art. 2.23(1)(c) BVIE en art. 12(c) GMVo), namelijk
wanneer het gebruik van het merk nodig is om het publiek duidelijk te maken dat
de adverteerder de van dit merk voorziene producten repareert of onderhoudt. De
noodzaak van dergelijk gebruik in dit soort omstandigheden is door het Hof van
Justitie ook vastgesteld.72 Daarbij geldt wel dat het gebruik in overeenstemming
moet zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, hetgeen in wezen een
loyaliteitsverplichting meebrengt ten opzichte van de merkhouder. Dit houdt in dat
de verwijzing niet geoorloofd is wanneer het merk zo wordt gebruikt dat de indruk
kan worden gewerkt dat er een commerciële band tussen de derde (gebruiker van
het merk) en de merkhouder bestaat, en met name wanneer de indruk wordt ge-
wekt dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder be-
hoort of dat er een (andere) bijzondere relatie tussen die twee ondernemingen be-
staat.73

Een praktische vraag in dit verband is dan nog of bij het doen van dergelijke aan-
kondigingen ook het logo van de merkhouder mag worden gebruikt. Het antwoord
daarop luidt gewoonlijk ontkennend omdat het merkgebruik in beginsel niet terug-
houdender hoeft te zijn dan dat van de officiële (merk-)dienstverleners74, maar er
mag geen commerciële band worden gesuggereerd, of een behoren tot een distribu-
tienetwerk, hetgeen nu juist wel gebeurt door gebruik van een logo.75 Het voeren
van het logo wordt gewoonlijk alleen aan dealers toegestaan. De Benelux-jurispru-
dentie op dat punt is nagenoeg eenduidig.76 Ook het gebruik van het merk als han-
delsnaam of onderdeel daarvan gaat daarom te ver.77

7.1.4 Eerlijke gebruiken in nijverheid en handel

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het merk van een ander, en dat merkgebruik
geoorloofd is in verband met de beperkingen op het merkrecht, dan geldt toch dat
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72 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-
3, p. 159 (BMW/Deenik), ov. 60. 

73 Wanneer duidelijk is dat er geen officiële distributierelatie bestaat, wil dat nog niet zeggen dat er
niet een (andere) commerciële relatie gesuggereerd wordt; vgl.: Vzr. Rb. Den Haag 16 mei 2007,
B9 3983 (BMW/New Mini Parts; Mini). 

74 HR 10 juli 2009, B9 8059 (G-star/Makro).
75 Vgl. ook: Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nrs.

339, 370.
76 Vgl.: Hof Den Bosch 22 mei 1996, NJ 1997, 521; BIE 2002, 31 (Van Cranenbroek Budel e.a./Wolf

Geräte; Wolf beeldmerk), en de noot van A.A. Quaedvlieg in het BIE onder deze uitspraak; Vzr. Rb.
Alkmaar 31 juli 2003, BIE 2003, 93; BMMB 2004-1, p. 118 (Subaru e.a./Schot; Specialist in Subaru);
Vzr. Rb. Leeuwarden 30 oktober 2003, IER 2004, 25; BMMB 2004-3, p. 170 (Vriend/Batavus; beeld-
merk Batavus); Voorzitter Rb. van Koophandel Charlerois 4 februari 2004, IRDI 2004, p. 309
(Volvo/Wanet) en in het bijzonder ook de noten daaronder van B. Goossens en G. Philipsen; Rb.
Den Haag 31 mei 2006, BMMB 2006-3, p. 133 (Porsche/Ekris); Rb. Amsterdam 14 september 2006,
B9 2675 (Kia/Egbers Kia). Anders: Hof Amsterdam 7 juli 2005, B9 1115 met kritische noot aldaar
(Van As/Subaru). Vgl. ook voor de Duitse rechtspraak: Bundesgerichtshof 7 november 2002, GRUR
2003-4, p. 340-342 Mitsubishi. 

77 Vgl.: Vzr. Rb. Den Haag 16 mei 2007, BMMB 2006-3, p. 132 (BMW/New Mini Parts).
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dit gebruik loyaliteitsverplichtingen meebrengt ten opzichte van de (legitieme be-
langen van de) merkhouder.78 Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de voorwaarde
dat sprake moet zijn van gebruik van het merk in overeenstemming met de eerlijke
gebruiken in nijverheid en handel, welke voorwaarde ook in de wet is opgenomen
(art. 6(1) in fine MRl, art. 2.23(1) in fine BVIE, art. 12 in fine GMVo).
Wat allemaal gekwalificeerd kan worden als oneerlijk gebruik is niet vast omlijnd;
het is een open begrip. Het Hof van Justitie heeft echter een aantal voorbeelden ge-
noemd van oneerlijk gebruik dat in de weg staat aan het refererend merkgebruik.79

In het BMW/Deenik-arrest80 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat van oneer-
lijk gebruik sprake is wanneer door dat gebruik van het merk ongerechtvaardigd
voordeel kan worden getrokken uit, of afbreuk kan worden gedaan aan het onder-
scheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ook wanneer de indruk wordt
gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de derde en de merkhouder is
geen sprake van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. In het verlengde daarvan
heeft het Hof geoordeeld81 dat wanneer het relevante publiek de reputatie van de
producten van de merkhouder gaat toeschrijven aan die van de concurrerende (ver-
gelijkende) concurrent, oneerlijk gehandeld wordt. 

Ook als het product van de gebruiker van het merk wordt voorgesteld als zijnde
van dezelfde kwaliteit als het merkproduct of met kenmerken die gelijkwaardig zijn
aan die van het product van de merkhouder, wordt oneerlijk gehandeld wanneer dit
niet (volledig) juist is.82 Het feit dat het merk van een ander gebruikt wordt om de
bestemming aan te duiden brengt op zichzelf nog niet mee dat de aangeboden pro-
ducten worden voorgesteld als zijnde van dezelfde kwaliteit als het merkproduct of
met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het merkproduct. Dat moet
(mede) uit andere omstandigheden van het geval blijken.83

Ook wanneer de goede naam van het merk wordt geschaad of wanneer er over
het merk kleinerende uitlatingen worden gedaan, kan het merkgebruik niet ge-
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78 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-
3, p. 159 (BMW/Deenik), ov. 61; HvJEG 7 januari 2004, IER 2004/29 m.nt. JK; BMMB 2004-1, p. 40
(Gerolsteiner Brunnen/Putsch; Gerri/Kerry Spring), ov. 24; HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER
2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513 (Gillette/LA Laboratories; scheermesjes), ov.
41. 

79 Met name: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB
1999-3, p. 159 (BMW/Deenik); HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006,47 m.nt. JK (Siemens/
VIPA); HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB
2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun); HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR
Int. 2005-6, p. 509-513 (Gillette/LA Laboratories; scheermesjes).

80 HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-3,
p. 159 (BMW/Deenik), ov. 51-52. 

81 In de arresten: HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK;
BMMB 2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun); HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK
(Siemens/VIPA). 

82 HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513
(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes), ov. 49. 

83 HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513
(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes), ov. 49. 
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rechtvaardigd worden omdat dit indruist tegen de eerlijke gebruiken in nijverheid
en handel.84

In het geval dat de gebruiker van het merk zijn eigen product voorstelt als een
imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de hou-
der is, is eveneens sprake van oneerlijk gebruik.85

7.1.5 Disclaimers

Met de term ‘disclaimers’ worden in de praktijk – buiten het geval van een merk-
aanvrage – twee verschillende soorten uitingen bedoeld. 

Ten eerste wordt daarvan – in navolging van de Amerikaanse praktijk – gespro-
ken in situaties waarin gebruik gemaakt wordt van het merk van een ander (meest-
al de marktleider) om de bestemming van de eigen waar aan te geven en waarbij dan
voorts een tekst wordt toegevoegd die aangeeft welke partij de houder is van het
merk waaraan gerefereerd wordt (‘X is een merk van Y N.V.’). De merkhouder kan
zich volgens vaste rechtspraak86 verzetten tegen dergelijk gebruik van zijn merk. De
gebruiker van het merk kan immers geen geldige reden aanvoeren voor dat gebruik
van het merk.87 Het houdt geen geoorloofde vergelijkende reclame in, en is niet
nodig om een boodschap met betrekking tot de bestemming van de waar aan het
publiek te communiceren (ook niet dat het product afkomstig is van een ander dan
de merkhouder). Daar komt nog bij dat dergelijke aanduidingen (juist) de indruk
(kunnen) wekken (of versterken) dat het merkgebruik plaatsvindt met instemming
van de merkhouder. 

Met de term ‘disclaimer’ wordt ook wel gedoeld op de situatie waarin gebruik ge-
maakt wordt van het merk van een ander om de bestemming van de eigen waar aan
te geven, maar waarbij een mededeling wordt toegevoegd inhoudende dat het be-
treffende product niet afkomstig is van de merkhouder en/of dat het product niet
dezelfde kwaliteit en/of technische eigenschappen heeft als dat van de merkhouder.
Een dergelijke mededeling kan onder omstandigheden voorkomen dat sprake is van
oneerlijk gebruik van het merk (zie daarover nr. 7.1.4) omdat daarmee een onjuiste
indruk kan worden weggenomen.88 Het is echter wel van belang dat een dergelijke
disclaimer dan ook de misleiding wegneemt op het punt waar de misleiding is ge-
creëerd. 

Van dat laatste was geen sprake in de zaak die leidde tot het Gillette-arrest van
de Hoge Raad89 omdat de misleiding daar erin bestond – zo had het Hof vastgesteld
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84 HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513 (Gillette/
LA Laboratories; scheermesjes), ov. 44. 

85 HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513 (Gillette/
LA Laboratories; scheermesjes), ov. 45. 

86 Vgl.: Rb. Den Haag 14 februari 1996 en het Hof Den Haag 5 maart 1998 inz. Gillette/Hermans.
Kenbaar uit: HR 6 oktober 2000, NJ 2001, 582 m.nt. BBH; BIE 2002, 91; IER 2001, 23 (Hermans/
Gillette).

87 Een enkele uitzondering daargelaten, besproken in nr. 7.3.8.6.
88 Vgl.: HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513

(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes), ov. 46. 
89 HR 6 oktober 2000, NJ 2001, 582 m.nt. BBH; BIE 2002, 91 (Hermans/Gillette), ov. 4.2.
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– dat de onjuiste indruk werd gewekt dat de aangeboden scheermesjes wat kwali-
teit en techniek betreft gelijk zouden zijn aan die van Gillette, of dat van Gillette af-
komstige mesjes onder een andere naam werden aangeboden. Het Hof had niet
vastgesteld dat de indruk werd gewekt dat de mesjes afkomstig waren van Gillette.
Een disclaimer inhoudende dat ‘de mesjes niet afkomstig zijn van The Gillette
Company’, was in deze situatie derhalve niet gerechtvaardigd. 

7.2 Ouder recht van plaatselijke betekenis

7.2.1 Wettelijke bepalingen in BVIE en GMVo

Art. 2.23(2) BVIE (gebaseerd op art. 6(2) MRl) voorziet in de bescherming van be-
langen van derden die een met het merk overeenstemmend teken gebruiken op
basis van een ouder recht van ‘slechts plaatselijke betekenis’. 

Onder de Gemeenschapsmerkenverordening bestaat een vergelijkbare regeling,
in art. 107. Dit voorziet er enerzijds in dat de houder van een Gemeenschapsmerk
zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een ouder recht van slechts plaatselij-
ke betekenis (kennelijk: om een teken te gebruiken), ook wanneer dat recht niet
meer aan het Gemeenschapsmerk kan worden tegengeworpen (art. 111(3) GMVo90).
Anderzijds kan de houder van een dergelijk ouder recht bezwaar maken tegen het
gebruik van het Gemeenschapsmerk op het grondgebied waar dit recht wordt be-
schermd, voorzover het recht van de betrokken Lid-Staat dit toestaat. 

Art. 110(1) GMVo voorziet er ook in dat de houders van oudere rechten op een
niet-ingeschreven merk, of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van
meer dan alleen plaatselijke betekenis zich kunnen verzetten tegen het gebruik van
een jonger overeenstemmend Gemeenschapsmerk.91 Ook worden rechten op een
naam, een afbeelding, een auteursrecht en een recht van industriële eigendom ge-
noemd. Het BVIE noemt deze rechten niet, zonder dat ergens blijkt van de wens om
dergelijke tekens (waarop rechten van meer dan alleen plaatselijke betekenis be -
staan) minder gunstig te behandelen dan rechten van slechts plaatselijke betekenis.

De mogelijkheid om een beroep te doen op een ouder recht van plaatselijke be-
tekenis is geen uitwerking van de geldige reden92, maar vormt een zelfstandige be-
perking op het merkrecht, die ingeroepen kan worden onder alle inbreukbepalin-
gen, en niet alleen onder die welke de rechtvaardigingsgrond ‘geldige reden’ kennen
(art. 2.20(1)(c en d) BVIE). Wanneer deze beperking toepassing vindt kan de merk-
houder het gebruik van het teken van plaatselijke betekenis niet verbieden. 
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90 Zie voor toepassing van art. 111(3) (107(3)-oud) GMVo: Rb. Den Haag 12 april 2006, BIE 2007, 59;
IER 2006, 57; BMMB 2006-3, p. 132 (Harry’s Bar); Vzr. Rb Den Haag 16 mei 2007, B9 3983
(BMW/New Mini Parts).

91 Mits op grond van art. 54(2) GMVo op basis van die rechten ook de nietigheid van het Gemeen -
schapsmerk kan worden ingeroepen.

92 Anders: Ch. Gielen, Kort Begrip van het Benelux merkrecht, Deventer 2006, nr. 120; Ch. Gielen
(red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 364. 
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7.2.2 Slechts plaatselijke betekenis

De vraag is wat onder oudere rechten ‘van slechts plaatselijke betekenis’ verstaan
moet worden. De richtlijn verduidelijkt in art. 6(2) dat daaronder moet worden ver-
staan een recht dat erkend wordt door de wetgeving van de betrokken Lid-Staat. Dit
is in art. 2.23(2)BVIE zo geïmplementeerd dat voorzien wordt in bescherming van
een recht dat in elk van de Benelux-landen afzonderlijk erkend kan zijn. De beper-
king op het merkrecht kan dan ook alleen ingeroepen worden binnen de grenzen
van het grondgebied waarbinnen het recht erkend wordt. 

Over de aard van de rechten zegt de toelichting bij het artikel dat ‘hierbij gedacht
kan worden aan een op beperkte schaal gevoerde handelsnaam’.93 Dergelijke han-
delsnamen vinden bescherming onder de nationale handelsnaamwetten van de
Benelux-landen, en de regeling vindt in de praktijk dan ook het meest toepassing
wanneer het gaat om handelsnamen.94

De vraag dringt zich op waarom alleen lokale rechten gerespecteerd zouden moe-
ten worden en waarom de regeling zich niet zou uitstrekken tot nationaal geldende
rechten. Daar lijkt geen goede reden voor aan te voeren. Waarom zouden houders
van dergelijke nationale rechten in een slechtere positie moeten verkeren dan dege-
nen die (slechts) lokale rechten houden?95 Wanneer het gaat om dergelijke nationa-
le rechten kan gedacht worden aan wettelijk beschermde geografische herkomst -
aanduidingen (ook buiten de in art. 2.4(g) BVIE genoemde aanduidingen voor wij-
nen en spiritualiën).96

7.2.3 Houder ouder recht versus merkhouder

Naast het feit dat de merkhouder het gebruik van een ouder teken gebaseerd op een
recht van plaatselijke betekenis niet kan verbieden, geldt andersom dat de gebrui-
ker van een dergelijke ouder teken gewoonlijk het gebruik van het jongere merk kan
verbieden. Dat kan bijvoorbeeld gebaseerd worden op het handelen in strijd met een
wettelijke plicht (zoals het zich onthouden van het gebruik van een ingeschreven
rasbenaming). Ook kan het gebruik van een dergelijk jonger merk aanleiding geven
tot misleiding van het publiek, hetgeen een onrechtmatige daad oplevert ex art.
6:162 BW. Ook wanneer gebruik van het jongere merk tot verwarring bij het publiek
aanleiding kan geven, zal gebruik daarvan vaak een onrechtmatig handelen opleve-
ren.97
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93 Memorie van Toelichting (commentaar onder L) bij het Protocol houdende wijziging van de Een -
vormige Beneluxwet op de Merken van 2 december 1992, Trb. 1993, 12. 

94 Vgl.: Rb. Den Haag 24 november 1993, BIE 1996, 56 (Elmed/Electro Medico; Elmed); Hof
Amsterdam 6 november 1997, BIE 2000, 38 (Ajax/Sportshop Ajax); Vzr. Rb Den Haag 16 mei 2007,
B9 3983 (BMW/New Mini Parts). 

95 Zo ook: L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle 2000, nr. 327.
Anders: P.H.C.E. van der Kooij, S.J.A. Mulder, Hoofdzaken Intellectuele Eigendom, Deventer 2004,
p. 153.

96 Vgl.: T. van Innes, Les signes distinctifs, Brussel 1997, nr. 601. 
97 Uit hoofde van art. 10bis(3) Verdrag van Parijs en/of art 6:162 BW. 
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Voorts is het mogelijk dat het latere merk nietig wordt verklaard wanneer het,
vanwege de overeenstemming met een ouder ander onderscheidingsteken, tot mis-
leiding van het publiek kan leiden (vgl. art. 2.4(b) jo. art. 2.28(1)(e) BVIE en nr. 5.2.5)
of grond kan geven voor het verwijt dat het merk te kwader trouw werd gedepo-
neerd (vgl. art. 2.4(f) jo. art. 2.28(3)(b) BVIE en nr. 5.2.5). 

7.3 Uitputting

Art. 2.23(3) BVIE bepaalt (in navolging van art. 7(1) MRl) dat het uitsluitend recht
van de merkhouder niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het
merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in
de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht. In het verkeer
brengen kan ook door eigendomsoverdracht om niet.98 De Gemeenschapsmerken -
ver or de ning kent eenzelfde bepaling in art. 13(1). Het verlies van het recht om op te
treden tegen verdere verhandeling van waren die van het merk zijn voorzien, wordt
wel aangeduid met de term ‘uitputting’. 

Uitputting is met name van belang voor de (parallel)handel in luxe-artikelen, zoals merkkleding, ge-
luids- en/of beelddragers, sterke dranken en parfum, en voor de handel in geneesmiddelen. De reden
daarvoor is dat voor deze producten wereldwijd (maar soms ook binnen de Europese Gemeenschap)
grote prijsverschillen bestaan. Dat maakt parallelimport aantrekkelijk omdat de parallelhandelaar dan
in de duurdere markt het gemerkte product onder de gangbare prijs kan verkopen, terwijl hij toch een
marge op de verkopen maakt. 

7.3.1 EER-uitputting

Voor toepassing van de uitputtingsregel zijn niet de buitengrenzen van de Europese
Gemeenschap relevant, maar de grenzen van de landen die samen de Europese
Economische Ruimte vormen. De EER is ontstaan door een accoord tussen de
Europese Gemeenschap en leden van de Europese Vrijhandels Associatie met uit-
zondering van Zwitserland.99 De EER bestaat daarmee uit de Lid-Staten van de
Europese Gemeenschap aangevuld met het territoir van IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen. Hoewel ‘EER-uitputting’ dus een zuiverder term is, wordt gewoonlijk
gesproken over ‘Gemeenschaps-uitputting’. 

7.3.2 Volledige harmonisatie

Aangezien de uitputting van merkrechten van wezenlijk belang is voor het functio-
neren van de interne markt heeft op dit punt een volledige harmonisatie plaatsge-
vonden.100 Deze wettelijk regeling is een uitvloeisel art. 28 en 30 van het EG-Verdrag
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98 Vzr. Rb. Den Haag 29 januari 2009, IER 2009, 32 m.nt. HMHS (Davidoff/Doddema) en Bundesge -
richtshof 15 februari 2007, I ZR 63/04, [2009] ETMR 9; GRUR Int. 2008-1, p. 62-65; BMMB 2009-
1, p. 40 (parfumtesters). 

99 Naar de Engelse naam van de associatie ook wel bekend als de EFTA-landen. 
100 Vgl.: HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, NJ 1997, 129 en 130 m.nt DWFV (Bristol-

Myers Squibb/Paranova); HvJEG 16 juli 1998, C-355/96, NJ 1999, 392; BIE 2000, 13; IER 1998, 35
m.nt. EJA; BMMB 1999-3, p. 159 (Silhouette/Hartlauer).
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die de verhouding bepalen tussen enerzijds de eisen van het vrije verkeer van goe-
deren en anderzijds de (territoriale) intellectuele eigendomsrechten van (onder an-
dere) merkhouders. 

De uitputtingsregel zoals geformuleerd in de Merkenrichtlijn zou naar de tekst
ervan zo geïnterpreteerd kunnen worden dat de Lid-Staten tenminste Gemeen -
schapsuitputting zouden moeten toepassen, maar dat het hun vrij zou staan om ook
uit te gaan van wereldwijde uitputting. Deze interpretatie is door het Hof van
Justitie expliciet verworpen.101 De Lid-Staten moeten uitgaan van een uitputting die
slechts plaats vindt bij het binnen de EER door of met toestemming van de merk-
houder in het verkeer brengen van gemerkte waren, en mogen niet uitgaan van een
verdergaande uitputtingsregel. De bepaling van art. 7 MRl behelst dus, blijkens ju-
risprudentie van het HvJEG, een regel die daar a contrario uit kan worden afgeleid,
te weten dat de merkhouder zich wèl kan verzetten tegen ieder gebruik van het
merk voor waren die niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER in
het verkeer zijn gebracht.102

7.3.3 Toestemming van de merkhouder

Een volgende vraag die zich aandiende was wat verstaan moest worden onder het
‘met toestemming van de merkhouder’ in het verkeer brengen van de waren. Een
dergelijke toestemming valt niet af te leiden uit het feit dat de merkhouder zelf de
betreffende soort producten als die welke in het geding zijn binnen de EER in het
verkeer brengt of laat brengen. Per individueel product zal moeten worden bepaald
of de merkrechten zijn uitgeput.103 Voorts moet de toestemming daadwerkelijk zien
op het verhandelen van de betreffende waren binnen de EER. 

Het feit dat de waren buiten de EER zonder enige mededeling omtrent de ver-
handeling in de EER zijn verkocht, brengt nog niet mee dat daarmee toestemming is
gegeven voor een verhandeling binnen de EER.104 De toestemming van de merkhou-
der moet voorts ergens uit blijken; de merkhouder moet ‘met zekerheid’ afstand ge-
daan hebben van zijn recht.105 Weliswaar kan een dergelijke toestemming ook imp-
liciet worden gegeven, maar alleen onder strikte voorwaarden kan een dergelijke
impliciete toestemming worden aangenomen. Die toestemming kan niet worden af-
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101 Vgl.: HvJEG 16 juli 1998, C-355/96, NJ 1999, 392; BIE 2000, 13; IER 1998, 35 m.nt. EJA; BMMB
1999-3, p. 159 (Silhouette/Hartlauer); HvJEG 1 juli 1999, C-173/98, BIE 2000, 61; IER 1999, 49;
BMMB 1999-4, 197 (Sebago/GB Unic).

102 Dat behelst dus ook het geval dat het merk in de EER gebruikt wordt bij, of ten behoeve van de
verkoop in de EER van gemerkte waren die niet door of met toestemming van de merkhouder eer-
der in de EER in het verkeer waren gebracht, ook al bevinden die waren zich op dat moment (nog)
buiten de EER. 

103 Vgl.: HvJEG 1 juli 1999, C-173/98, BIE 2000, 61; IER 1999, 49; BMMB 1999-4, 197 (Sebago/GB Unic).
104 Vgl.: HvJEG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, NJ 2002, 183; IER 2002, 4 m.nt. SdW;

BMMB 2002-2, p. 113 (Davidoff & Levi Strauss).
105 Vgl.: HvJEG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, NJ 2002, 183; IER 2002, 4 m.nt. SdW;

BMMB 2002-2, p. 113 (Davidoff & Levi Strauss). Zo ook al: HR 25 januari 2002, NJ 2002, 170
(Dior/Etos). 
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geleid uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de
buiten de EER in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het
verhandelen binnen de EER verzet. Ook valt een dergelijke toestemming niet af te
leiden uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER
in de handel te brengen. Ook het feit dat de merkhouder de eigendom van de ge-
merkte waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen brengt nog niet
mee dat de merkhouder afstand van recht heeft gedaan. Bij beantwoording van de
vraag of er toestemming is verleend, is voorts niet relevant of de handelaar die de
waren invoert niet weet dat de merkhouder zich tegen verhandeling binnen de EER
verzet, noch dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen ko-
pers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin een verzet van de
merkhouder tot uiting komt.106 Daarnaast vormt ook het toestemming geven voor
het verrichten van enkele proefverkopen om te onderzoeken of er een markt bestaat
voor de betreffende waren, geen toestemming om verdere hoeveelheden van die
waren in de EER te gaan verkopen.107

Het zal in de praktijk dan ook maar zelden zo zijn dat een impliciet gedane af-
stand van recht door de merkhouder wordt aangenomen.108

De Hoge Raad heeft nog de prejudiciële vraag gesteld of deze regels ook gelden als het gaat om be-
oordeling van de vraag of waren met toestemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer
gebracht zijn.109

Wanneer de merkhouder probeert van het merk voorziene waren in de EER te ver-
kopen, maar daarin niet succesvol is, dan zijn de merkrechten van die merkhouder
nog niet uitgeput, omdat de merkhouder nog niet zijn recht op eerste verkoop in de
Europese Gemeenschap heeft kunnen uitputten.110 Echter, wanneer de merkhouder
gemerkte waren binnen de EER in het verkeer brengt door deze aan een aldaar ge-
vestigde koper van de hand te doen, dan zijn de merkrechten wel uitgeput, ook wan-
neer bij de verkoopovereenkomst is bedongen dat de betreffende waren alleen bui-
ten de EER in het verkeer mogen worden gebracht. Die contractuele bepaling bindt
dan wel de koper (die ook kan worden aangesproken op de schade die de merkhou-
der lijdt wanneer de gemerkte waren toch in de EER in het verkeer komen), maar die
contractuele afspraak bindt derden niet, zodat de merkhouder hen niet kan verhin-
deren om dergelijke waar binnen de EER te verhandelen. Datzelfde geldt voor de
verkoop door de licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de li-
centieovereenkomst, behalve als er (andere) gegronde redenen zijn voor de merk-
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106 Vgl.: HvJEG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, NJ 2002, 183; IER 2002, 4 m.nt. SdW;
BMMB 2002-2, p. 113 (Davidoff & Levi Strauss).

107 Vgl.: Rb. Amsterdam 29 december 2004, BIE 2005, 63; BMMB 2005-1, p. 44 (Diesel/Makro). 
108 Vgl.: Hof Arnhem 4 juli 2006, BIE 2007, 34; IER 2006, 91 (Struijk/Deere); geen impliciete toe-

stemming afgeleid uit het hebben van een site die als marktplaats fungeert voor verhandeling van
gemerkte producten.

109 HR 11 juli 2008, NJ 2008, 417; BIE 2008, 52; IER 2008, 68 m.nt. ChG (Makro/Diesel). Een bevesti-
gende beantwoording ligt voor de hand.

110 Vgl.: HvJEG 30 november 2004, C-16/03, BMMB 2005-1, p. 37 en 2006-1, p. 14-17 (Peak/Axolin-
Elinor).
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houder om zich tegen (weder)verkoop te verzetten, zoals in het geval dat de verkoop
ernstig schade zou doen aan de reputatie van de waren of aan het merk.111

7.3.4 Doorvoer

Wanneer gemerkte waren van buiten de EER fysiek op het grondgebied van de EER
worden gebracht, betekent dit nog niet altijd dat de merkhouder daartegen kan op-
treden op basis van zijn merkrecht. Wanneer waren vallen onder een douanerege-
ling zoals de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, dan zijn
die waren nog niet in het vrije verkeer in de Europese Economische Ruimte, en daar-
mee ook nog niet in de handel gebracht.112 In een dergelijk geval is het recht op eer-
ste verkoop in de Europese Economische Ruimte nog niet aangetast.113 Wanneer de
onder een dergelijke regeling geplaatste waren worden aangeboden voor verkoop
naar derde landen buiten de EER, is geen actie op basis van het merkrecht mogelijk114

en hetzelfde geldt wanneer die waren (daadwerkelijk) als bestemming hebben een
land van de EER waar de merkhouder geen rechten houdt.115 ook is er nog geen spra-
ke van merkinbreuk in de EER wanneer de eindbestemming van de goederen nog
niet is aangegeven bij het douane-entrepot. 

Als echter het ter verkoop aanbieden of verkopen van deze waren noodzakelij-
kerwijs impliceert dat de waren in de EER in het verkeer zullen worden gebracht,
kan de merkhouder daar tegen optreden. Daarbij zal het aan de merkhouder zijn om
te bewijzen dat een dergelijke inbreuk dreigt.116 Het ‘noodzakelijkerwijs impliceren
dat de waren in de EER op de markt zullen worden gebracht’ kan niet alleen volgen
uit het feit dat de koper van de waren bekend staat als parallelhandelaar, maar dat
zal (mede) uit andere omstandigheden moeten blijken.117 De situatie ligt mogelijk
anders wanneer het gaat om piraterij-artikelen. Zie met betrekking tot doorvoer en
merkinbreuk nr. 6.2.7 e.v. 

7.3.5 Bewijslastverdeling

In uitputtingszaken gaat het vaak om de vraag wie de bewijslast draagt: dient dege-
ne die de van dat merk voorziene waren verkoopt aan te tonen dat de merkrechten
met betrekking tot die waren zijn uitgeput, of is het de merkhouder die moet bewij-
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111 Vgl.: Conclusie A-G Kokott, HvJEG 3 december 2008, C-59/08, B9 7355 (Copad/Christian Dior
Couture).

112 Vgl.: HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29 (Class/
SKB). 

113 Vgl.: HvJEG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, NJ 2002, 183; IER 2002, 4 m.nt. SdW;
BMMB 2002-2, p. 113 (Davidoff & Levi Strauss); HvJEG 30 november 2004, C-16/03, BMMB 2005-
1, p. 37 en 2006-1, p. 14-17 (Peak/Axolin-Elinor); HvJEG 9 november 2006, C-281/05, NJ 2008, 601
m.nt. JHS; IER 2007, 30 (Montex/Diesel).

114 Vgl.: HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29 (Class/ SKB).
115 Vgl.: HvJEG 9 november 2006, C-281/05, NJ 2008, 601 m.nt. JHS; IER 2007, 30 (Montex/Diesel).
116 HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29 (Class/SKB). 
117 Vgl.: HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29 (Class/

SKB).
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zen dat de waren niet door hem of met zijn toestemming in de Europese Econo -
mische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht? In de praktijk is het vaak niet een-
voudig vast te stellen of sprake is van uitputting, omdat waren vaak niet herkenbaar
zijn als afkomstig van buiten of binnen de EER. Daar komt bij dat in de parallelhan-
del regelmatig aanduidingen die de herkomst aangeven worden verwijderd (zie nr.
7.3.8.5). De reden daarvoor is soms te verhullen dat de betrokken waren buiten de
EER op de markt gebracht werden, en soms om te voorkomen dat de bron van de pa-
rallelhandel bekend wordt aan de merkhouder. Wanneer de waren op de markt
komen via lekken in het distributiesysteem van de merkhouder wordt veelal de
vrees geuit dat de merkhouder de betreffende afnemer niet meer zal leveren.118

Veelal zal dus aan de ene kant gesteld worden dat de merkrechten zijn uitgeput en
aan de andere kant worden gesteld dat dit niet het geval is. Wie zal dan zijn stelling
moeten bewijzen?

Het Hof van Justitie heeft een gelaagde structuur ontwikkeld aan de hand waar-
van bepaald moet worden wie in deze de bewijslast draagt.119 De hoofdregel is dat
degene die zich op uitputting beroept (degene die handelt in de waren) zal moeten
bewijzen dat de merkrechten zijn uitgeput.120 Wanneer de handelaar de betrokken
waren heeft betrokken van de merkhouder of van diens vertegenwoordiger (bij-
voorbeeld importeur) in de EER dan zal het voor hem niet moeilijk te bewijzen zijn
dat de merkrechten zijn uitgeput. Wanneer het echter gaat om producten die een
andere oorsprong hebben, dan zal door middel van het teruglopen langs de ver-
koopketen aangetoond moeten worden dat aan het begin daarvan de merkhouder
de waren in de EER in het verkeer heeft gebracht of daarvoor zijn toestemming heeft
gegeven.121 De bewijslast rust terzake op de handelaar. 

De bewijslast kan omkeren als gevolg van de vereisten van de in art. 28 en 30 EG-
Verdrag verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen. Wanneer de
handelaar erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale
markten worden afgeschermd wanneer hij de bewijslast zou dragen, met name
wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel
van een exclusief distributiesysteem, dan moet de merkhouder op zijn beurt aanto-
nen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER
in de handel zijn gebracht.122 Indien dat bewijs wordt geleverd, is het vervolgens
weer aan de handelaar om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de
handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.123
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118 Wat overigens onder omstandigheden een handelen kan opleveren in strijd met het mededin-
gingsrecht. 

119 Vgl.: HvJEG 8 april 2003, C-244/00, BIE 2004, 11; IER 2003, 49; BMMB 2003-4, p. 218 (Van
Doren/Lifestyle; Stüssy). 

120 Vgl.: HvJEG 8 april 2003, C-244/00, BIE 2004, 11; IER 2003, 49; BMMB 2003-4, p. 218 (Van Doren/
Lifestyle; Stüssy), ov. 32-36. Anders: Hof Den Bosch 7 november 2006, B9 2915 (Lancaster/
Uijtdewilligen); vernietigd door de HR in zijn arrest van 18 april 2008, NJ 2008, 246.

121 Zie voor wat betreft de inhoud van de te bewijzen toestemming nr. 7.3.3.
122 Of in het geheel niet van hem afkomstig zijn, in welk geval sprake is van inbreuk ex art. 2.20(1)(a)

BVIE.
123 Vgl.: HvJEG 8 april 2003, C-244/00, BIE 2004, 11; IER 2003, 49; BMMB 2003-4, p. 218 (Van

Doren/Lifestyle; Stüssy), ov. 37-41. 
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Dit wil niet zeggen dat altijd wanneer er sprake is van een selectief distributie-
systeem er ook een afscherming van de nationale markten dreigt (en er een omke-
ring van de bewijslast moet plaatsvinden).124 Niet iedere selectieve distributie leidt
namelijk tot een afscherming van de markt. Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake als
detaillisten (in de parfumindustrie ook wel dépositaires genoemd) vrij zijn om de
gemerkte waren onderling te verhandelen. In een dergelijk geval bestaat er derhal-
ve geen aanleiding om de bewijslast om te keren.125

Wanneer er bewijsnood is aan de zijde van de parallelimporteur (omdat hij de
documentatie niet rond kan krijgen) is dat geen reden om de bewijslast om te
keren.126 Ook het feit dat de merkhouder er niet voor kiest om zijn waren zo te mar-
keren dat duidelijk is of deze voor de verhandeling in de EER of elders bestemd zijn,
is geen reden om de bewijslast om te keren.127, 128

Hoewel het hier gaat om op Europees niveau geharmoniseerd merkrecht dat rechtstreeks het vrije ver-
keer van goederen betreft, zodat in beginsel nationaal recht niet moet kunnen afdoen aan de door het
Hof van Justitie gestelde regels, lijkt het onder bijzondere omstandigheden toch mogelijk de bewijslast
op andere gronden om te keren.129 Te denken valt dan aan een situatie waarin de handelaar in hoge
mate aannemelijk maakt dat de betrokken waren door of met toestemming van de merkhouder in de
EER in het verkeer zijn gebracht. Daartoe zal meer nodig zijn dan dat de waren door hem in de EER zijn
aangekocht, omdat dit immers niets zegt over het al dan niet met toestemming van de merkhouder
voor het eerst in de handel brengen van die waren in de EER. Wel kan gedacht worden aan het door
een registeraccountant in die hoedanigheid afgeven van een verklaring waarin hij bevestigt dat hij op
basis van originele facturen heeft vastgesteld dat de betrokken (individuele) waren – bijvoorbeeld te
identificeren aan de hand van batchnummers of chassisnummers – aangekocht zijn bij de merkhou-
der of één van diens wederverkopers binnen de EER.130
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124 Vgl.: Hof Amsterdam 14 oktober 2004, NJ 2005, 122; IER 2005,12; BMMB 2005-2, p. 87-88 (Lan -
come/Kruidvat), in stand gelaten in cassatie: HR 22 september 2006, RvdW 2006, 885 (Kruidvat/
Lancôme); Hof Den Haag 18 augustus 2005, IER 2005, 86; BMMB 2006-1, p. 37 (Pelicar/Kia); J.K.
van Hezewijk, van Doren/Lifestyle sports: de invloed van het distributiesysteem op de bewijslast
bij uitputting, IER 2003, i.h.b. p. 208-209; Ch. Gielen, Van Doren/Lifestyle, AAe 2004-3, p. 191; Vzr.
Rb. Den Haag 18 november 2008, B9 7296 (Coty Prestige Lancaster/Tico Trading). 

125 Vgl.: HR 22 september 2006, RvdW 2006, 885 (Kruidvat/Lancôme).
126 Vgl.: J.K. van Hezewijk, van Doren/Lifestyle sports: de invloed van het distributiesysteem op de be-

wijslast bij uitputting, IER 2003, i.h.b. p. 211. 
127 Vgl.: HvJEG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, NJ 2002, 183; IER 2002, 4 m.nt. SdW;

BMMB 2002-2, p. 113 (Davidoff & Levi Strauss), ov. 60; Hof van Beroep Brussel 24 september 2004,
IER 2005, 22; BMMB 2005-3, p. 151 Ing.-Cons. 2005, p. 320 (Dior/Delhaize); J.K. van Hezewijk, van
Doren/Lifestyle sports: de invloed van het distributiesysteem op de bewijslast bij uitputting, IER
2003, i.h.b. p. 211-212. 

128 Los nog van het feit dat dergelijke aanduidingen in de parallelhandel nu juist veelvuldig worden
verwijderd; zie nr. 7.3.8.5.

129 Zoals eerder werd aangenomen: BenGH 6 juli 1979, NJ 1980, 344 m.nt. LWH; BIE 1980, 1
(Pfizer/Meditec; Mecadox); BenGH 6 december 1999, NJ 2000, 182; BIE 2000, 6; IER 2000, 14;
BMMB 2000-1, p. 32 en 2000-2, p. 82 (Kipling/GB Unic e.a). Dat kan in Nederland op basis van art.
150 Rv. Zie voor enige structuur in dit ingewikkelde leerstuk: HR 15 december 2006, NJ 2007, 203
m.nt. MRM (NNEK).

130 Wanneer de betrokken waren niet in de facturen geïndividualiseerd zijn kan een factuur ook op
andere dan de betrokken waren betrekking hebben, en dan relevantie missen. 
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Wanneer de bewijslast bij de (parallel)handelaar ligt, dan rust derhalve op hem de
plicht zich ervan te vergewissen dat de door hem verhandelde waren voor het eerst
door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.
Ontbreekt afdoende bewijs daarvoor dan stelt hij zichzelf bloot aan een inbreukvor-
dering van de merkhouder. 

7.3.6 Merkgebruik bij verkoop door niet-officiële wederverkopers

De uitputting van merkrechten brengt mee dat de betrokken gemerkte waren
(onder het merk) verder binnen de EER verhandeld kunnen worden en dat er dien-
sten met betrekking tot dergelijke waren met gebruikmaking van het merk kunnen
worden aangeboden.131 De vraag is hoe ver dat merkgebruik kan gaan zonder in-
breuk te maken op de rechten van de merkhouder. 

Bij de handel in merkartikelen buiten het distributie- of dealernetwerk van de
merkhouder om, is merkgebruik te rechtvaardigen voor zover dat noodzakelijk is om
de betreffende waren aan de man te brengen. Dat betekent dat de handelaar ge-
rechtigd is om de verdere verhandeling van de gemerkte waren bij het publiek aan
te kondigen.132 Daarbij mag de wederverkoper echter niet deloyaal handelen ten op-
zichte van (de gerechtvaardigde belangen van) de merkhouder. Dat brengt onder an-
dere mee dat wanneer het gaat om prestigieuze waren, deze wederverkoper moet
trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat die
het luxe imago van de betrokken waren schaadt.133 De merkhouder kan zich er ech-
ter niet tegen verzetten dat een wederverkoper het merk op de in diens bedrijfssec-
tor gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van waren voorzien van
het merk bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond dat dit de repu-
tatie van het merk ‘ernstig schaadt’. 

Voorzover het gaat om het aankondigen van het feit dat men diensten verricht
met betrekking tot gemerkte waren waarvoor de merkrechten zijn uitgeput (zoals
het uitvoeren van reparaties en onderhoud daaraan) brengt de rechtspraak van het
Hof van Justitie mee dat de houder van het merk zich niet kan verzetten tegen ge-
bruik van zijn merk behalve wanneer er gegronde redenen bestaan om zich tegen
dat gebruik te verzetten (zie nr. 7.3.7). 

De merkhouder kan zich wel tegen het merkgebruik verzetten wanneer het
merkgebruik niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper ge-
bruikelijke wijze van adverteren134 daardoor de indruk kan ontstaan dat er een com-
merciële band bestaat tussen de wederverkoper (of aanbieder van diensten) en de
merkhouder, en met name wanneer het merkgebruik suggereert dat de onderne-
ming van de wederverkoper tot het distributienet of dealernetwerk van de merk-
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131 Mits met inachtneming van de terzake relevante beperkingen; zie hierna. 
132 Vgl.: HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; BIE 1998, 41;

IER 1997, 55 m.nt. ChG (Dior/Evora), ov. 38. 
133 Vgl.: HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; BIE 1998, 41;

IER 1997, 55 m.nt. ChG (Dior/Evora), ov. 45. Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134
m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-3, p. 159 (BMW/Deenik), ov. 49.

134 HR 10 juli 2009, B9 8059 (G-star/Makro).
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houder behoort of dat er een bijzondere band tussen deze twee ondernemingen be-
staat.135 Bestaat er echter geen gevaar dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat
er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan
vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederkoper een voordeel op-
levert omdat de (overigens correcte en loyale) reclame voor de verkoop van de
waren onder het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen ge-
gronde reden voor de merkhouder om zich tegen dergelijk merkgebruik te verzet-
ten.136 Wanneer de waren worden verkocht door een partij die de waren heeft ver-
worven door schending van een (licentie)overeenkomst door zijn voorman, dan
brengt dat feit op zich nog niet mee dat er gegronde redenen tegen de wederverko-
per bestaan.137

Met deze laatste regel is door het Hof van Justitie afstand genomen van de Benelux-jurisprudentie op
dit punt, waaronder ook van merkinbreuk sprake was wanneer de gerede kans bestaat dat door de
wijze waarop het merk voor dergelijke aankondigingen gebruikt wordt, bij het publiek de indruk wekt
dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen on-
derneming door het wekken van een bepaalde kwaliteitsuggestie.138

Voorts zijn de door het Hof van Justitie genoemde loyaliteitsverplichtingen jegens de
merkhouder dezelfde als die gelden voor degene die het merk van een ander ge-
bruikt om de bestemming van zijn waren of diensten aan te duiden (in de zin van
art. 6(1)(c) MRl/Art. 2.23(1)(c) BVIE).139 Ook hier geldt dus dat het gebruik van het
merk conform de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet zijn. Zie over de
invulling daarvan nr. 7.1.4.140

Voor wat betreft de mogelijkheden voor de niet-officiële wederverkoper om het
logo van de merkhouder te gebruiken dat dit in beginsel geoorloofd is, mits aan drie
cumulatieve voorwaarden is voldaan, te weten dat niet de indruk wordt gewekt dat
er een commerciële band bestaat, merkgebruik afwijkt van wat in de betrokken
branche gebruikelijk is en de reputatie van het merk niet ernstig wordt geschaad.141

Hoewel de niet-officiële wederverkoper in beginsel niet terughoudender hoeft te
zijn in zijn merkgebruik dan de officiële wederverkoperm is dat praktisch wel het
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135 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-
3, p. 159 (BMW/Deenik), ov. 50-51. Zo ook: HR 10 juli 2009, B9 8059 (G-star/Makro).

136 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-
3, p. 159 (BMW/Deenik), ov. 53. 

137 Vgl.: Conclusie A-G Kokott, HvJEG 3 december 2008, C-59/08, B9 7355 (Copad/Christian Dior
Couture).

138 Vgl.: BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 638 m.nt. DWFV; BIE 1994, 44 m.nt. JHS (Daimler-
Benz/Haze; Mercedes/Haze).

139 Vgl.: HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, p. 509-513
(Gillette/LA Laboratories; scheermesjes), ov. 41. 

140 De hier toe te passen maatstaf heeft dan ook veel gemeen met de materiële normen die aange-
legd worden bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een geldige reden voor het merkge-
bruik (zie nrs. 6.8.10 en 6.9.7), zij het dat het merkgebruik zoals hier besproken gekwalificeerd
moet worden als gebruik in de zin van art. 2.20(1)(a) BVIE, welk artikellid een geldige reden niet
als rechtvaardigingsgrond noemt.

141 HR 10 juli 2009, B9 8059 (G-star/Makro).

dissertatie-07:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:34  Pagina 346



geval. Als hij het merk immers zo gaat gebruiken als de officiële wederverkopers zal
er al snel gesuggereerd worden dat men een officiële wederverkoper is (hetgeen niet
is toegestaan).

7.3.7 Gegronde redenen voor verzet tegen verdere verhandeling

Op de uitputtingsregel (besproken in nr. 7.3) bestaat een uitzondering, namelijk
wanneer er voor de merkhouder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen ver-
dere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren,
nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Dit is neergelegd
in art. 2.23(3) BVIE (gebaseerd op art. 7(2) MRl) en art. 13(2) GMVo. De invulling die
aan deze regel gegeven wordt moet aansluiten op de beperking zoals opgenomen in
art. 30 EG-Verdrag (voorheen art. 36 EG-Verdrag).142 In de praktijk wordt een beroep
op ‘gegronde redenen’ vooral gehonoreerd wanneer er sprake is van een wijziging of
verslechtering van de toestand van de waar of van de verpakking van de waar (zie
nr. 7.3.8). 

Er is in dat verband een uitgebreid lichaam aan jurisprudentie ontstaan over het
ompakken en heretiketteren van geneesmiddelen (zie nr. 7.3.8.6). Ook een verslech-
tering van de ‘psychische toestand van de waar’, is geaccepteerd als een gegronde
reden143, al zou het zuiverder zijn om in dit verband te spreken over de schadelijke
omstandigheden waaronder de gemerkte waren verhandeld worden. Zie nr. 7.3.8.7.
Andere gegronde redenen die zich laten denken zijn het na de verhandeling ont-
dekken dat de waren gebrekkig zijn, zodat verdere verhandeling tot schade en (pro-
duct)aansprakelijkheid kan leiden, of de situatie waarin oude merkproducten wor-
den aangeboden die niet langer voldoen aan inmiddels gewijzigde wettelijke eisen
die aan dat soort producten gesteld worden.

7.3.8 Wijziging of verslechtering van de toestand van de waar

De merkhouder kan zich verzetten tegen verdere verhandeling van gemerkte waren
die door hem of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht wan-
neer de toestand van die waren is gewijzigd of veranderd. De BMW kende al een
soortgelijke bepaling (in art. 13A(9) BMW) met betrekking tot waren waarvan de
toestand is gewijzigd. Nu een verslechtering van de toestand van de waar gewoon-
lijk ook een wijziging in de toestand van de waar oplevert, kan de oude Benelux-ju-
risprudentie op dit punt nog richtinggevend zijn. 

Voor het bestaan van een gegronde reden is het op zichzelf voldoende dat er een
wijziging of verslechtering in de toestand van de waar optreedt, zonder dat de aan-
vullende eis gesteld wordt dat daardoor de goede naam van het merk, van het ge-
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142 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-349/95, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV; BIE 1998, 49 m.nt. JHS (Loen -
dersloot/Ballentine). 

143 Vgl.: HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; BIE 1998, 41;
IER 1997, 55 m.nt. ChG (Dior/Evora).
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merkte product of van de merkhouder wordt geschaad.144 Dat houdt verband met
het feit dat wanneer de toestand van de waren gewijzigd of verslechterd is, de kwa-
liteitsgarantiefunctie van het merk wordt geschaad (zie nr. 2.2.2). De integriteit van
de band tussen het merk en het product wordt dan aangetast omdat de merkhouder
het product niet zo onder het merk op de markt heeft willen brengen. 

Een verslechtering van de toestand van de waar zal meestal samenvallen met een
wijziging van de toestand van de waar. De verslechtering behelst echter ook een
kwaliteitsoordeel. Onder een verslechtering kan bijvoorbeeld vallen het verwijderen
van batchnummers of productcodes (zie nr. 7.3.8.5), het slordig ompakken van
merkproducten (zie nr. 7.3.8.6), het aanlengen van vloeistoffen145 of het beschadigd
raken van waren, bijvoorbeeld door rook of water, of als gevolg van ondeugdelijk
vervoer of opslag.

7.3.8.1 Slijtage en veroudering

Niet iedere wijziging of verslechtering in de toestand van de waar geeft aanleiding
om aan te nemen dat er gegronde reden bestaat om zich te verzetten tegen verdere
verhandeling. De merkhouder moet niet in staat worden gesteld om de tweede-
hands handel in gemerkte waren te frustreren.146 Om die reden valt onder een wij-
ziging of verslechtering van de toestand van de waar niet de door enkel tijdsverloop
of gebruik optredende verslechtering of slijtage van het gemerkte product.147 Dat is
wel weer anders als waren worden verkocht waarvan de houdbaarheidsdatum is
verstreken.

7.3.8.2 Wijziging of verslechtering van de verpakking

De wijziging of verslechtering hoeft niet de waar in strikte zin te betreffen, maar ook
het wijzigen of verslechteren van de verpakking van de waar kan een gegronde
reden voor verzet opleveren. Die verpakking bepaalt immers voor een belangrijk
deel de wijze waarop het publiek het merkproduct ziet en de uitstraling van het
merk. Het gemerkte product dient het publiek dus ongeschonden te bereiken omdat
anders al snel afbreuk wordt gedaan aan het imago of de reputatie van het merk of
van het gemerkte product.

Wanneer het gaat om luxe-artikelen wordt vaak aangenomen dat het openbreken
van het cellofaan om het product en het bekrassen van het product of de verpakking
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144 Vgl.: BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993, 9; AAe 1994, p.
36 m.nt. HCJ (AP/Valeo). 

145 Vgl.: Pres. Rb. Almelo 21 maart 1989, BIE 1990, 41 (Stassek Diversit/Horse Friend; Equistar).
146 Vgl. ook T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële

Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 962. 
147 Vgl.: BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993, 9; AAe 1994, p.

36 m.nt. HCJ (AP/Valeo). 
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daarvan, een gegronde reden voor verzet tegen verdere verhandeling oplevert,
omdat dit alles afbreuk doet aan het luxe imago en de reputatie van het merk.148

7.3.8.3 Toepassing in de praktijk

Onder een wijziging van de toestand van de waar valt een oneindig aantal situaties.
Zo valt daaronder ieder bewerken van het product, zoals bijvoorbeeld het aan spij-
kerbroeken geven van een gedragen uiterlijk149, het maken van speelgoed van bier-
blikjes, het beschilderen van gloeilampen, het verfraaien van horloges150 en het in
andere dan de oorspronkelijke kleuren aanbieden van meubels. Ook het veranderen
van de aanbiedingswijze levert een wijziging op, bijvoorbeeld wanneer een parfum
die verkocht is in een grote fles wordt overgeheveld naar en verkocht in kleinere
flesjes.151

Een andere vorm van wijziging in de toestand van de waar waartegen een merk-
houder zich kan verzetten, is het veranderen van de zogenaamde THT-datum (de
datum tot wanneer het product tenminste houdbaar is). Veel producten zijn zo ge-
produceerd dat deze langer houdbaar zijn dan tot de THT-datum (en dat is zelfs uit-
gangspunt), maar de merkhouder kan er dan niet meer voor instaan dat die produc-
ten ook nog goed zijn. Hoewel het warenwettelijk meestal niet verboden is om de
THT-datum te wijzigen152 kan de merkhouder zich op basis van zijn merkrecht wel
tegen dergelijke wijziging verzetten, omdat hiermee de integriteit van het product
wordt aangetast. Op deze manier heeft de merkhouder niet bedoeld het product op
de markt te brengen, en wordt de garantiefunctie van het merk geschaad.153 Daar
komt nog bij dat deze wijziging in de toestand van de waar de merkhouder onrede-
lijk schaadt omdat het mogelijk is dat het product de consument niet in optimale
staat bereikt, terwijl de mindere kwaliteit dan (ten onrechte) aan het merk en/of de
merkhouder wordt toegeschreven. Daarnaast blijft de merkhouder als producent
van de waar gelden op grond van het bepaalde in art. 6:167(2) BW, hetgeen tot pro-
ductaansprakelijkheid kan leiden wanneer het product bedorven is en door con-
sumptie of gebruik daarvan schade ontstaat. 

7.3.8.4 Revisie van waren

In beginsel vormen het wederverkopen van gereviseerde waren die voorzien zijn
van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat
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148 Vgl.: HR 23 januari 1998, NJ 2000, 544; IER 2000, 64 m.nt. FWG (Kruidvat/Lancôme); Rb. Utrecht
19 november 1997, NJ 2005,122; IER 1998, 22 (Lancôme/Kruidvat); Hof Amsterdam 14 oktober
2004, NJ 2005, 122; IER 2005,12 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 87-88 (Lancôme/Kruidvat); Rb.
van Koophandel Luik 4 februari 2005, Ing.-Cons. 2005, p. 217 (Nina Ricci/Makro). 

149 Pres. Rb. Haarlem 29 maart 1988, BIE 1989, 6; IER 1988, 51 (Trip & Lion/Paris; spijkerbroeken). 
150 Vgl.: Hof van Beroep Antwerpen 17 maart 1997, IRDI 1997, 205 (Cartier). 
151 Vgl.: Pres. Rb. Rotterdam 5 juli 1985, BMMB 1985-3, p. 59 (Diva); Pres. Rb. Amsterdam 31 juli 1986,

KG 1986, 354 (Daonil).
152 Dat is alleen verboden voor wat betreft gepasteurizeerde melk, melkproducten en eieren. 
153 Vgl.: HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, NJ 1995, 480 m.nt. DWFV; BIE 1995, 39 (IHT/Ideal Standard).
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teken, handelingen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop wordt een
uitzondering gemaakt wanneer verwijdering van die merken niet mogelijk is zonder
afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, of wanneer
het om andere redenen onredelijk is om een dergelijke verwijdering van de merken
te vergen. Dit laatste kan een rol spelen bij producten waar het merk ingeslagen is,
en waarbij verwijdering van het merk afbreuk zou doen aan de bruikbaarheid.
Bovendien moet degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling
alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is, om duidelijk te maken dat het om gerevi-
seerde producten gaat.154

De vraag is wel hoe de oudere Benelux-jurisprudentie hierover zich verhoudt tot
latere jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, met name het arrest Arsenal/
Reed.155 Daarin werd een disclaimer irrelevant geacht in verband met de mogelijk-
heid van het optreden van zogenaamde ‘post sale confusion’, hetgeen meebrengt dat
ook gekeken moet worden naar de invloed van het merkgebruik na de eerste ver-
koop. Uit dit arrest valt mogelijk de aanvullende eis te distilleren, dat wanneer een
gereviseerd product, dat nog voorzien is van het oorspronkelijke merk, verhandeld
wordt, niet alleen in het aanbod en op de verpakking wordt vermeld dat het om een
gereviseerd product gaat, maar ook op het product zelf, en wel op zodanige wijze dat
dit ook na gebruik daarvan nog zichtbaar is.

7.3.8.5 Verwijderen batchnummers en productcodes

In de parallelhandel worden veelal batchcodes, productcodes en andere identifica-
tienummers of -tekens verwijderd, om aldus te verhullen dat de betreffende pro-
ducten voor het eerst buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Verwijdering kan
ook (of mede) te maken hebben met de vrees dat de merkhouder een lek in de eigen
distributiekanalen binnen de EER zal proberen te dichten wanneer duidelijk is waar
dit lek zit.

Merkhouders verzetten zich regelmatig tegen de verdere verhandeling van waren
waarvan de identificatietekens zijn verwijderd, meestal omdat deze waren niet door
of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.
Daarnaast kan ook de verwijdering zelf een gegronde reden voor verzet opleveren
(ongeacht waar de waren voor het eerst op de markt zijn gebracht) omdat de toe-
stand van de waren (vaak: de verpakking) wordt verslechterd en dit afbreuk kan
doen aan de reputatie van het merk (zie nr. 7.3.8.2). Daarbij is van belang dat het in
dergelijke gevallen vaak gaat om luxe-artikelen (zoals parfum, sterke drank en
mode-artikelen) en geneesmiddelen. 

In het geval van luxe-artikelen is het van belang dat de waren ook de luxe uit -
straling behouden die ze hebben, waaraan afbreuk kan worden gedaan wanneer de
verpakking of het product er slordig of als door derden bewerkt uitziet. Voor wat be-
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154 Vgl.: BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993, 9; AAe 1994, p.
36 m.nt. HCJ (AP/Valeo). Europese regels zouden hetzelfde leren volgens: Hof Den Bosch 29 maart
1995, NJ 1997, 643; BIE 1996, 17; IER 1995, 19 (AP/Valeo III).

155 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10
m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed), in het bijzonder ov. 56 en 57. 
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treft geneesmiddelen stellen patiënten de hoogst mogelijke eisen waar het gaat om
de kwaliteit en integriteit van het product. Wanneer het product of de verpakking er
gemanipuleerd uitziet of alsof het eerder door handen van anderen ging, ondermijnt
dit het vertrouwen van de gebruiker in het merkproduct. Ook kan de verwijdering
van identificatietekens het voor merkhouders onmogelijk maken om in het geval
van een defect aan het product partijen product te traceren en/of uit de markt terug
te halen. 

De regels die moeten worden gehanteerd bij het beoordelen van de vraag of het
verwijderen van identificatietekens een gegronde reden oplevert voor verzet van de
merkhouder tegen verdere verhandeling, zijn door het Hof van Justitie samengevat
in het Ballentine/Loendersloot-arrest.156 Essentieel daarbij is dat de herkomstgaran-
tie van het merk impliceert dat de consument of de eindgebruiker erop moet kun-
nen vertrouwen dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgaande fase zon-
der toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke
toestand van een aan die consument aangeboden en van het merk voorzien product.
Dit zou namelijk afbreuk doen aan de herkomstgarantiefunctie van het merk, het-
geen behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht.157 In dit verband laat
het Hof van Justitie verder meewegen dat het aanbrengen van identificatienummers
voor producten noodzakelijk kan zijn in verband met wettelijke etiketteringsver-
plichtingen, met name die welke voortvloeien uit Richtlijn 89/396 EG.158 Ook kan het
aanbrengen van dergelijke identificatietekens plaatsvinden met het oog op andere
relevante en Gemeen schaps rechtelijk legitieme doeleinden, zoals het terugroepen
van gebrekkige producten en de bestrijding van namaak. Wanneer identificatiete-
kens zijn aangebracht met het oog op de hiervoor genoemde legitieme doeleinden,
brengt het feit dat de merkhouder zich op zijn merkrecht beroept om te verhinde-
ren dat producten waarvan de identificatietekens zijn verwijderd verder worden
verhandeld, geen kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten mee.
Een dergelijk beroep van de merkhouder is dan gerechtvaardigd onder art. 30 EG-
Verdrag.159 Ook wanneer de identificatietekens enerzijds zijn aangebracht ter ver-
wezenlijking van legitieme doeleinden, maar tevens worden gebruikt om lekken in
de verkooporganisatie te kunnen opsporen, kan de merkhouder zich op basis van
zijn merkrecht verzetten tegen de verdere verhandeling van waren waarvan derge-
lijke identificatietekens zijn verwijderd. Bij parallelhandel betrokken personen kun-
nen echter wel bescherming vinden in het mededingingsrecht tegen handelingen
van de merkhouder die daarmee strijdig zijn. 
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156 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-349/95, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV; BIE 1998, 49 (Loendersloot/
Ballantine), ov. 19-43.

157 Vgl.: HvJEG 23 mei 1978, C-102/77, NJ 1979, 336 m.nt. LWH en m.nt. vNH in SEW 1979, p. 64 e.v.;
BIE 1979, 10 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm; Valium), ov. 7; HvJEG 3 december 1981, C-1/81, NJ
1983, 42; BIE 1982, 67 m.nt. vdZ (Pfizer/Eurim-Pharm; Vibramycin), ov. 9. En: HvJEG 11 juli 1996,
C-427/93, C-429/93 en C-436/93, NJ 1997, 129 en 130 m.nt DWFV (Bristol-Myers Squibb/Para -
nova), ov. 48.

158 Van 14 juni 1989 betreffende de vermelding op merktekens die het mogelijk maken de partij
waartoe een levensmiddel behoort te identificeren; PbEG 30 juni 1989, L 186/21. 

159 Rb. Rotterdam 19 november 2008, B9 7333 (Bacardi/Mevi).
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Het (laten) verwijderen van identificatienummers of –tekens kan voorts ook het
uitlokken van wanprestatie opleveren, en als zodanig onrechtmatig zijn.160 Dat kan
zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een geautoriseerde wederverkoper gevraagd of
bewogen wordt om – in strijd met zijn verbintenisrechtelijke verplichtingen jegens
de merkhouder – gemerkte waren te leveren zonder identificatietekens. 

Verpakkingen van producten kunnen ook auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Wanneer bij de
verwijdering van identificatienummers of –tekens schade toegebracht wordt aan die verpakking kan
dit het luxueuze imago van het auteursrechtelijk beschermde werk aantasten waardoor de goede
naam van de maker geschaad wordt, en dit een inbreuk op morele rechten oplevert.161

7.3.8.6 Ompakken en heretiketteren

Met name waar het gaat om de parallelhandel in geneesmiddelen wordt veel ge-
bruik gemaakt van het ompakken en heretiketteren van gemerkte waren. Dit heeft
geleid tot een grote hoeveelheid rechterlijke uitspraken, tot aan het Hof van Justitie
toe.162 De in de jurisprudentie ontwikkelde regels voor ompakken en heretiketteren
komen samengevat op het volgende neer. 

Art. 2.23(3) BVIE moet (in het verlengde van art. 7(2) MRl) aldus worden uitge-
legd dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een
farmaceutisch product, wanneer de importeur het in een nieuwe verpakking heeft
omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht of wanneer het een
nieuw of ander etiket heeft gekregen163, tenzij voldaan is aan een vijftal cumulatie-
ve voorwaarden. Deze houden in dat:

a komt vast te staan dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder, om
zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder dit merk te ver-
zetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdra-
gen. Dit is met name het geval wanneer de merkhouder in verschillende Lid-
Staten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het
verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur zowel noodzakelijk is
voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer, alsook is ge-
schied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het
product niet kan worden aangetast. In het geval van een noodzaak tot ompakking
voor verdere verhandeling in de Lid-Staat van invoer moet het ontwerp van deze
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160 Vgl.: Hof Amsterdam 14 oktober 2004, NJ 2005, 122; IER 2005/12 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p.
87-88 (Lancôme/Kruidvat); Rb. Utrecht 19 november 1997, NJ 2005/122; IER 1998, 22 (Lancôme/
Kruidvat).

161 Vgl.: Hof Amsterdam 14 oktober 2004, NJ 2005, 122; IER 2005, 12 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p.
87-88 (Lancôme/Kruidvat); Rb. Utrecht 19 november 1997, NJ 2005, 122; IER 1998, 22 (Lancôme/
Kruidvat).

162 Bijv.: HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, NJ 1997, 129 en 130 m.nt DWFV
(Bristol-Myers Squibb/Paranova); HvJEG 12 oktober 1999, C-379/97, NJ 2000, 136; IER 2000, 4
(Pharmacia & Upjohn/Paranova); HvJEG 23 april 2002, C-143/00, BIE 2003, 64; IER 2002, 38 m.nt.
HMHS (Boehringer Ingelheim/Swingward & Dowelhurst). 

163 HvJEG 26 april 2007, C-384/04, B9 3887; RvdW 2007, 578 (Boehringer Ingelheim/Swingward &
Dowelhurst), ov. 28-32.
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verpakking enkel worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van
het merk en van de merkhouder niet kan schaden.164 Deze voorwaarde betekent
echter niet dat moet worden aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft ge-
tracht de markten van de Lid-Staten af te schermen. De noodzakelijkheidseis
heeft alleen betrekking op de noodzaak om te pakken of te heretiketteren in ver-
band met wettelijke beperkingen, en betreft niet de stijl of wijze van om-
pakken.165 Er is dan ook geen sprake van een noodzaak wanneer het alleen gaat
om het aantrekkelijker verpakken of etiketteren.166

b door de parallelhandelaar wordt aangetoond dat de ompakking de oorspronkelij-
ke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten.
Dit is met name het geval wanneer de importeur zich heeft beperkt tot handelin-
gen zoals het verwijderen van doordrukstrips, flesjes, buisjes, ampullen of inhala-
tie sprays uit hun oorspronkelijke buitenverpakking en het in een nieuwe buiten-
verpakking plaatsen ervan, het aanbrengen van stickers op de binnenverpakking
van het product, het bijvoegen van een nieuwe bijsluiter of informatie, dan wel het
bijvoegen van een accessoire. De nationale rechter dient na te gaan of de oor-
spronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet indi-
rect wordt aangetast, bijvoorbeeld omdat de buiten- of binnenverpakking van het
omgepakte product of de nieuwe bijsluiter bepaalde belangrijke gegevens niet
bevat of onjuiste informatie bevat, of een door de importeur aan de verpakking
toegevoegd accessoire, bedoeld voor de inname en dosering van het product, niet
strookt met de door de fabrikant beoogde gebruiksaanwijzing en dosering;

c op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omge-
pakt, alsook de naam van de fabrikant, met dien verstande dat deze vermeldin-
gen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand
met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid. Die vermelding
mag ook niet op zodanige wijze plaatsvinden dat de indruk wordt gewekt dat de
ompakker (mede) de producent is of dat er een commerciële relatie bestaat tus-
sen de ompakker en de merkhouder, bijvoorbeeld door gebruik van een beeld-
merk van de ompakker.167 Voorts moet de herkomst van een niet van de merk-
houder afkomstige accessoire op zodanige wijze zijn aangegeven dat elke indruk
dat de merkhouder daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt weggenomen.
Daarentegen behoeft niet te worden vermeld dat de ompakking zonder toestem-
ming van de merkhouder heeft plaatsgevonden;

d de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de
merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte
kwaliteit of slordig zijn. Er is hier een overlap met de gegronde redenen die er
kunnen bestaan tegen verdere verhandeling van gemerkte waren (zie nrs. 7.3.7
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164 HvJEG 22 december 2008, C-276/05, B9 7447; RvdW 2009, 369 (The Wellcome Foundation/
Paranova).

165 HvJEG 26 april 2007, C-384/04, B9 3887; RvdW 2007, 578 (Boehringer Ingelheim/Swingward &
Dowelhurst), ov. 38-39.

166 HvJEG 12 oktober 1999, C-379/97, NJ 2000, 136; IER 2000, 4; BMMB 2000-1, p. 31 (Pharmacia &
Upjohn/Paranova), ov. 44.

167 Vgl.: HR 5 april 2002, NJ 2003, 356; BIE 2004, 55; IER 2002, 37 (Merck/Euromedica).  
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e.v.). Dat betekent dat ook de waarde van het merk niet mag worden aangetast,
bijvoorbeeld doordat schade wordt toegebracht aan de uitstraling van degelijk-
heid en kwaliteit van het merkproduct of aan het vertrouwen dat deze uitstraling
bij het betrokken publiek kan wekken.168 Een slordige ompakking kan de reputa-
tie van de merkhouder schaden. Dat zal bij geneesmiddelen nog eerder het geval
zijn dan bij andere waren omdat het publiek in het geval van geneesmiddelen bij-
zonder veeleisend is met betrekking tot de kwaliteit en integriteit van het pro-
duct, zodat een slordige presentatie al snel wantrouwen wekt.169 De goede naam
van het merk kan ook worden aangetast als de parallelimporteur het oorspron-
kelijke merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking, hij op de verpakking
zijn eigen logo of stijl aanbrengt, of als hij een ‘huis’-opmaak ofwel een opmaak
die gebruikt wordt voor verschillende producten, toepast. Van dergelijke schade
kan voorts sprake zijn als er een extra etiket op het merkproduct wordt aange-
bracht dat het merk geheel of gedeeltelijk aan het oog onttrekt, of op een extra
etiket niet wordt vermeld dat het merk toebehoort aan de merkhouder. Ook als
de parallelimporteur zijn eigen naam in hoofdletters op het merkproduct aan-
brengt kan dat de goede naam van het merk schaden170; en

e de importeur (zelf) de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt dat het omge-
pakte product op de markt wordt gebracht en hem desgevraagd een exemplaar
van het omgepakte product levert.171 Daarbij dient de parallelhandelaar de merk-
houder informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in
staat te stellen na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk nood-
zakelijk is voor de verhandeling in de Lid-Staat van invoer.172

De hiervoor gestelde eisen zijn cumulatief van aard en het is aan de parallelimpor-
teur om te bewijzen dat aan alle eisen is voldaan.173 Voor wat betreft de eis dat de
ompakking de oorspronkelijke toestand van de waren niet kan aantasten en dat de
reputatie van het merk of diens houder niet wordt geschaad, kan een begin van be-
wijs de bewijslast doen verschuiven naar de merkhouder.174 De sancties bij inbreuk
mogen dezelfde zijn als in het geval van namaakproducten.175
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168 HvJEG 26 april 2007, C-384/04, B9 3887; RvdW 2007, 578 (Boehringer Ingelheim/Swingward &
Dowelhurst), ov. 43.

169 Vgl.: HR 5 april 2002, NJ 2003, 356; BIE 2004, 55; IER 2002, 37 (Merck/Euromedica).
170 HvJEG 26 april 2007, C-384/04, B9 3887; RvdW 2007, 578 (Boehringer Ingelheim/Swingward &

Dowelhurst), ov. 45-47.
171 Vgl. voor een overzicht van de te stellen eisen: HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-

436/93, NJ 1997, 129 en 130 m.nt DWFV (Bristol-Myers Squibb/Paranova); HvJEG 11 november
1997, C-349/95, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV; BIE 1998, 49 (Loendersloot/Ballantine). Zie voor een
geval van toepassing van de ompakkingsregels: Hof Amsterdam 14 oktober 2004, NJ 2005, 122;
IER 2005/12; BMMB 2005-2, p. 87-88 (Lancome/Kruidvat). 

172 HvJEG 22 december 2008, C-276/05, B9 7447; RvdW 2009, 369 (The Wellcome Foundation/
Paranova).

173 HvJEG 26 april 2007, C-384/04, B9 3887; RvdW 2007, 578 (Boehringer Ingelheim/Swingward &
Dowelhurst), ov. 52. 

174 HvJEG 26 april 2007, C-384/04, B9 3887; RvdW 2007, 578 (Boehringer Ingelheim/Swingward &
Dowelhurst), ov. 54.

175 HvJEG 26 april 2007, C-384/04, B9 3887; RvdW 2007, 578 (Boehringer Ingelheim/Swingward &
Dowelhurst), ov. 57-64.
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7.3.8.7 Wijziging in de ‘psychische toestand’ van de waar

De in art. 2.23(3) BVIE genoemde voorbeelden van gegronde redenen voor de merk-
houder om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de gemerkte waren
(namelijk dat de toestand van de waar is gewijzigd of verslechterd) zijn slechts voor-
beelden. Ook andere omstandigheden kunnen een gegronde reden opleveren. Die
omstandigheden hoeven niet alleen betrekking te hebben op de waar zelf, maar
kunnen ook verband houden met de wijze waarop de waar (die eerder door of met
toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer werd gebracht) verder
verhandeld wordt. De aan de reputatie van het merk daarbij toegebrachte schade
kan in beginsel een gegronde reden voor de merkhouder zijn om zich te verzetten
tegen de verdere verhandeling van dergelijke gemerkte producten. 

In een geval waar het gaat om luxueuze en prestigieuze producten mag de we-
derverkoper niet deloyaal handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de
merkhouder. Hij moet dus trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van
het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en/of de luxueuze uit-
straling van de betrokken producten schaadt. 

Wanneer de wederverkoper gewoonlijk soortgelijke artikelen verkoopt die niet
noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn en daarvoor adverteert op een wijze
die in zijn bedrijfssector gebruikelijk is, dan mag hij voor de (luxueuze) producten
van de merkhouder op dezelfde wijze adverteren. Dat levert nog geen gegronde
reden op voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling,
ook al is die wijze van adverteren niet die waarop de merkhouder dat zelf doet.176

Hierop geldt echter een uitzondering wanneer wordt aangetoond dat in de bij-
zondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamema-
teriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. Dergelijke
ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper niet heeft voorko-
men dat het merk in de door hem verspreide reclames wordt afgebeeld te midden
van andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago dat de merk-
houder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen.177

In dat verband zou gedacht kunnen worden aan het adverteren van een parfum te midden van lucht-
verfrissers of schoonmaakartikelen. 

Hoewel de door het Hof van Justitie terzake gegeven regels met name betrekking
hebben op luxe-artikelen en op de specifieke wijze waarop de advertenties zijn in-
gericht, lijkt deze lijn door te trekken naar alle wijzen van aanprijzing van het ge-
merkte product (als dat door of met toestemming van de merkhouder in de EER in
het verkeer is gebracht) wanneer dit de reputatie van het merk ernstig kan schaden. 
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176 Vgl. bijv.: Hof Den Haag 19 juli 2007, BIE 2008, 42 (G-Star/Makro).
177 Vgl.: HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; IER 1997, 55

m.nt. ChG (Dior/Evora); BenGH 16 december 1998, NJ 2001, 133; BIE 1999, 81; IER 1999, 19; BMMB
1999-3, p. 159 (Dior/Evora II), m.nt. JHS onder NJ 2001, 134.
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Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de waren worden aangeboden voor illegale doel-
einden. Zo zal de merkhouder zich vanwege ernstige reputatieschade kunnen verzetten tegen het ad-
verteren voor zijn kunstmest178 met de mededeling dat dit een geschikt ingrediënt voor het fabriceren
van een bom is. 

7.4 Verjarings- en vervaltermijnen

Verjaring van de vordering van de merkhouder staat in de weg aan het geldend
maken van diens aanspraken. Verjaringstermijnen voor het instellen van rechtsvor-
deringen of met betrekking tot aanspraken op schadevergoeding zijn niet in de
Richtlijn, het BVIE of de Gemeenschapsmerkenverordening opgenomen, zodat hier-
aan invulling moet worden gegeven door de Lid-Staten zelf. 

In Nederland geldt als algemene verjaringstermijn voor rechtsvorderingen twin-
tig jaar (art. 3:306 BW). Voor vorderingen tot schadevergoeding geldt dat deze ver-
jaren na vijf jaar te rekenen vanaf het moment dat de merkhouder met de schade en
de persoon van de inbreukmaker bekend is, en voor het overige in ieder geval na
twintig jaar na de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid (art. 3:310(1) BW). 

In België en Luxemburg zijn die termijnen niet steeds hetzelfde.179 Zo is de alge-
mene verjaringstermijn in België en Luxemburg bijvoorbeeld dertig jaar.180 Het is
een onwenselijke consequentie van deze nationale verschillen dat bijvoorbeeld in
Nederland geen inbreukvordering meer zou kunnen worden ingesteld als dat in
België, vanwege de langere verjaringstermijn, nog wel mogelijk is.181 In het licht van
de uniformering van het merkenrecht in de Benelux-landen zou het aanbeveling
verdienen om (tenminste voor het merkenrecht specifieke) uniforme verjaringster-
mijnen in het BVIE op te nemen. 

Het BVIE en de Gemeenschapsmerkenverordening kennen voorts enige specifie-
ke termijnen waarbinnen rechtsvorderingen moeten worden ingesteld of termijnen
waarbinnen handelingen moeten worden verricht omdat die nadien geen effect
meer kunnen sorteren. Dit zijn vervaltermijnen. Los van door het BBIE en BHIM zelf
te stellen termijnen zijn de belangrijkste termijnen de volgende. 

Art. 2.6(1 en 3) BVIE bepaalt dat een beroep op voorrang moet worden gedaan bij depot of uiterlijk bin-
nen een maand na depot bij bijzondere verklaring. Een beroep op voorrang is op basis van een eerdere
internationale tentoonstelling mogelijk wanneer dit binnen zes maanden na de tentoonstelling in een
aanvrage om inschrijving wordt gedaan (art. 33(1) GMVo). Het merkrecht vervalt door verstrijken van
de geldigheidsduur (van telkens tien jaar), zo bepaalt art. 2.26(1)(a) BVIE, maar vernieuwing van een

7.4
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178 Waarbij het merk gebruikt wordt. 
179 In België is de verjaringstermijn m.b.t. schadevergoeding wel gelijk, te weten vijf jaar vanaf het

moment dat de merkhouder met de schade en de persoon van de inbreukmaker bekend is, dan
wel twintig jaar na de gebeurtenis: art. 2262bis, lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek. Persoonlijke
rechtsvorderingen (waaronder merkenrechtelijke vorderingen zullen vallen; vgl.: V. Sagaert, Het
onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke vorderingen, in: Verjaring in het privaatrecht: weet
de avond wat de morgen brengt?, Mechelen 2005, p. 1 en 4) zijn aan een tienjarige verjaringster-
mijn onderworpen. 

180 In België op basis van art. 2262 Burgerlijk Wetboek, in Luxemburg op basis van art. 2262 Code
Civile.

181 Vgl.: BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim), ov.
37-38; Hof van Beroep Brussel 22 februari 1990, BIE 1991, 65 (Dubois/Nogueira et Cie; Nogueira).
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merk kan tot uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur worden verzocht (art.
2.9(4) BVIE en voor wat betreft het Gemeenschapsmerk art. 47(3) GMVo). Art. 2.12(1) bepaalt dat een
beroep tegen een weigering moet worden ingesteld binnen twee maanden na kennisgeving van de (de-
finitieve) weigering, terwijl oppositie moet worden ingesteld binnen twee maanden te rekenen vanaf
de dag van de maand volgend op de publicatie van het depot (art. 2.14(1) en 2.18(1) BVIE; voor
Gemeenschapsmerken geldt hier een termijn van drie maanden: art. 41(1) GMVo). Beroep tegen een be-
slissing op oppositie moet worden ingesteld binnen twee maanden nadat uitspraak is gedaan (art.
2.17(1) BVIE) of is meegedeeld (art. 60 en 65(5) GMVo). De merkhouder zal binnen vijf jaar te rekenen
vanaf de datum van inschrijving normaal gebruik van het merk moeten maken, omdat het anders aan
vervallenverklaring bloot staat. Hetzelfde geldt als hij het merk niet gebruikt gedurende een ononder-
broken tijdvak van vijf jaar (art. 2.26(2)(a) BVIE en art. 15(1) en 51(1)(a) GMVo). Als de merkhouder er
kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld en
degene die het verval wil inroepen met het instellen van zijn vordering meer dan drie maanden wacht,
kan nieuw of hernieuwd gebruik van het merk tot herstel (‘Heilung’) van het merkrecht leiden (art.
2.27(2) en art. 51(1)(a) GMVo). De vordering tot nietigverklaring van de merkinschrijving moet binnen
vijf jaar na inschrijving worden ingesteld als deze vordering gebaseerd is op een merk dat overeenstemt
met een ouder vervallen collectief merk (art. 2.28(1)(f) BVIE). De vordering tot nietigverklaring van een
merkinschrijving moet binnen drie jaar na de datum waarop de geldigheidsduur van de eerdere in-
schrijving verstrijkt worden ingesteld als deze vordering gebaseerd is op een merk dat overeenstemt
met een ouder vervallen individueel merk (art. 2.28(3)(b) BVIE). De nietigheid van een merkinschrijving
moet binnen vijf jaar na inschrijving worden ingeroepen als deze vordering gebaseerd is op een alge-
meen bekend merk of wanneer het depot te kwader trouw is verricht, behalve als het met het algemeen
bekende merk overeenstemmende merk te kwader trouw werd gedeponeerd (art. 2.28(3)(b) BVIE).

7.5 Rechtsverwerking en coëxistentie

Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat het inroepen van het recht door de
merkhouder in strijd zou komen met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Om
daarin te voorzien kent zowel het Benelux-merkenrecht als het Gemeen schaps -
merkenrecht speciale regels met betrekking tot rechtsverwerking in specifieke ge-
vallen. 

7.5.1 Europese harmonisatie

Er is sprake van op Europees niveau geharmoniseerd merkenrecht waar het gaat om
het bewust gedogen van het gebruik van een merk dat later gedeponeerd werd. De
regeling daaromtrent is opgenomen in art. 2.24 en 2.29 BVIE, welke gebaseerd zijn
op art. 9(1 en 3) MRl. Zie voor wat betreft het Gemeenschapsmerkenrecht de gelijk-
luidende regel van art. 54(1 en 3) GMVo over de verhouding tussen Gemeenschaps -
merken onderling. Art. 54(2 en 3) GMVo voorziet in eenzelfde regeling in de ver-
houding tussen oudere nationale merken, of andere oudere tekens van meer dan al-
leen plaatselijke betekenis, en het gebruik van jongere Gemeenschapsmerken.
Voorts bepaalt art. 111(2 en 3) GMVo dat eenzelfde regeling geldt in de verhouding
tussen oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis en jongere Gemeen schaps -
merken.182
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182 Zij het zonder dat de regeling m.b.t. het inroepen van de nietigheid is opgenomen, aangezien het
recht van slechts plaatselijke betekenis geen basis kan vormen voor een nietigheidsactie. 
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7.5.2 Bewust gedogen

Voor wat betreft de rechtsverwerkingsregeling in het BVIE geldt dat de houder van
een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft
gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, zich niet meer kan verzetten tegen het
gebruik van dat jongere merk op basis van art. 2.20(1)(a, b of c) BVIE, met betrekking
tot de waren of diensten waarvoor het jongere merk gebruikt is, behalve als dat
merk te kwader trouw gedeponeerd werd.183, 184 Het jongere merk kan een Benelux-
merk zijn, een internationaal ingeschreven merk met werking in de Benelux of een
Gemeenschapsmerk.185

De woorden ‘bewust gedogen’ (die tautologisch aandoen) benadrukken dat de
houder van het oudere merk daadwerkelijk moet weten van het gebruik van het jon-
gere merk. Dan begint de vijfjaarstermijn te lopen. Er is geen ruimte voor een objec-
tivering, in die zin dat voldoende zou zijn dat de houder van het oudere merk van
het gebruik had behoren te weten, niet alleen omdat dit op gespannen voet staat
met de woorden ‘bewust gedogen’, maar ook omdat dit de mogelijkheid zou openen
dat rechten verwerkt worden waarvan de merkhouder de facto niet eens wist dat hij
ze had.186 Ook suggereert de terminologie in het BVIE dat het gebruik van het jonge-
re merk van enige serieuze omvang is en dus tenminste als normaal gebruik van het
merk moet kwalificeren.187 Het gedogen houdt in dat er geen als serieus te kwalifi-
ceren stappen door de merkhouder worden ondernomen tegen het gebruik van het
jongere merk. Alleen het sturen van een sommatiebrief zonder daar vervolg aan te
geven als de gebruiker van het jongere merk dat gebruik niet staakt, zal niet als se-
rieus handhaven van de rechten gezien kunnen worden.188

Zit de merkhouder lange tijd stil na het sturen van een sommatiebrief waarop een afwijzende reactie
is gekomen, dan zal dat zelfs kunnen bijdragen aan het wekken van het gerechtvaardigd vertrouwen
bij de gebruiker van het jongere merk, dat de houder van het oudere merk het er – gezien de afwij-
zende reactie – verder bij laat zitten. 

De periode van vijf jaar moet een ononderbroken periode zijn, hetgeen volgt uit de
woorden ‘vijf opeenvolgende jaren’. Dat is ook logisch omdat het tussentijds staken
van het gebruik bij de merkhouder de indruk zou kunnen wekken dat het inbreuk-
makend gebruik blijvend gestaakt is. 

De regeling geldt niet als het latere merk gebruikt gaat worden anders dan ter on-
derscheiding van waren of diensten; de oudere merkhouder kan daartegen nog wel
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183 Zo bepaalt art. 2.24(1) BVIE.
184 De HR ging er in HR 17 december 1993, NJ 1994, 573 m.nt. ChG overigens van uit dat hiermee een

scherpe regel geformuleerd werd waarmee afstand werd genomen van het rechtsverwerkings-
leerstuk zoals dat tot het moment van Europese harmonisatie in Nederland gold. 

185 Zie de toelichting bij art. 2.24 BVIE.
186 Anders: Hof Den Haag 27 juni 2002, BIE 2004, 63 (Galbani/De Lucia; Santa Lucia).
187 Bij gebreke van normaal gebruik zou ook een vervallenverklaringsactie tegen het jongere merk

open staan; zo ook: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 127
en Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 372. 

188 Zo ook: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 127 en Kort be-
grip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 372.
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optreden. De rechtsverwerkingsregeling vindt ook geen toepassing in het geval het
jongere merk te kwader trouw gedeponeerd werd (zie nr. 5.2.6). Dit beoogt oneer-
lijke praktijken tegen te gaan. 

Nu de nietigheid van depots te kwader trouw (behalve wanneer deze worden
aangevallen op basis van een algemeen bekend merk) binnen vijf jaar na datum van
inschrijving moet worden ingeroepen (volgens art. 2.28(3)(b) BVIE), geeft de toe-
lichting bij art. 2.29 BVIE aan dat dit artikel geen eigen grondslag oplevert om depots
te kwader trouw aan te vechten. 

Voor een beroep op rechtsverwerking onder de art. 2.24 en 2.29 BVIE is niet nodig
dat het vertrouwen is gewekt dat de houder van het oudere merk zijn rechten niet
meer geldend zou maken of dat de gebruiker van het jongere merk onredelijk bena-
deeld zou worden als een inbreukvordering zou worden toegewezen.189

Tot slot gaat de rechtsverwerking niet verder dan het gebruik dat daadwerkelijk
gedoogd is. Gaat de houder van het jongere merk zijn merkgebruik uitbreiden, dan
kan de merkhouder daartegen nog zijn volledig arsenaal aan exclusieve rechten in-
zetten.

7.5.3 Nietigheidsvorderingen

Art. 2.29 BVIE maakt voorts duidelijk dat de jongere merkinschrijving na verstrijken
van de gedoogtermijn niet meer op basis van de oudere merkinschrijving nietig ver-
klaard kan worden. Hoewel de tekst van art. 2.29 BVIE daarover niets zegt, blijkt uit
de redactie van art. 9(1) MRl, waarop het artikel in het BVIE gebaseerd is, dat de nie-
tigheidsvordering nog wel ingesteld kan worden met betrekking tot de waren en
diensten waarvoor het gebruik niet gedurende vijf jaar gedoogd is. 

Andersom geldt dat, krachtens art. 2.24(2) BVIE, de houder van het jongere merk
(ook als de houder van het oudere merk rechten verwerkt heeft) zich niet kan ver-
zetten tegen gebruik van het oudere merk. Dat betekent dat deze twee merkhouders
elkaars gebruik van het merk zullen moeten tolereren en er dus sprake is van coëxis-
tentie van deze merken. Dat komt de onderscheidende kracht van die merken (die
zonder rechtsverwerking immers niet naast elkaar hadden hoeven bestaan) van-
zelfsprekend niet ten goede.190

Gesuggereerd is wel om de regel van art. 2.24 BVIE ook toe te passen wanneer het gaat om een niet-
ingeschreven jonger merk waarvan het gebruik gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren be-
wust is gedoogd.191 Nu de Hoge Raad heeft geoordeeld192 dat de rechtsverwerkingsregels van de MRl
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189 Zo ook: P.A.C.E. van der Kooij, Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendoms-
recht, BIE 2006, p. 326. 

190 Zie voor de wijze waarop andere Lid-Staten de regeling van art. 9 MRI geïmplementeerd hebben:
P.A.C.E. van der Kooij, Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht, BIE
2006, p. 326. 

191 Vgl.: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 127 en Kort Begrip
van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 372; Rb. Den Haag 12 april 2006, BIE
2007, 59; IER 2006, 57; BMMB 2006-3, p. 132 (Harry’s Bar).

192 Vgl.: HR 17 december 1993, NJ 1994, 573 m.nt. ChG; IER 1994, 4 (Michelin/Michels).
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een wezenlijke afwijking betekenen van de Nederlandse nationale rechtsverwerkingsleer193, is het de
vraag of daar wel ruimte voor bestaat onder (dit) Benelux-recht. 

7.5.4 Nationaal recht

Buiten de in de wetgeving genoemde gevallen kan een beroep op rechtsverwerking
openstaan naar nationaal recht, nu zowel het BVIE als de GMVo daar ruimte voor
laten.194 Daarbij zouden verschillen kunnen ontstaan al naar gelang het nationale
recht dat wordt toegepast. 

Het leerstuk van de rechtsverwerking is in Nederland en België op nagenoeg de-
zelfde wijze ontstaan en wordt op een vergelijkbare wijze geïnterpreteerd.195 Zo
geldt onder beide rechtsystemen dat door rechtsverwerking de rechthebbende de
mogelijkheid wordt ontnomen zijn recht of bevoegdheid uit te oefenen wanneer die
rechthebbende door zijn doen (soms in combinatie met een nalaten) bij de weder-
partij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij zijn rechten niet meer zal
uitoefenen. Louter stilzitten leidt niet tot rechtsverwerking.196 Het rechtsverwer-
kingsleerstuk mag immers geen afbreuk doen aan het wettelijk stelsel van de be-
vrijdende verjaring. Andere omstandigheden kunnen wel aanleiding geven tot
rechtsverwerking, ook wanneer die omstandigheden zich voordoen voordat het jon-
gere merk al vijf jaar gebruikt is.197 Zo is soms aangenomen dat het zich (middels een
sommatie) verzetten en vervolgens verzuimen om gerechtelijke stappen te nemen,
kan leiden tot een verwerking van de rechten zoals die in de sommatiebrief zijn op-
genomen.198

De theorie van de rechtsverwerking is een creatie van de rechtsleer en wordt
meestal gezien als een toepassing van de beperkende werking van de redelijkheid en
billijkheid.199 De Nederlandse Hoge Raad onderscheidt nog een tweede grond die
aanleiding kan geven tot het aannemen van rechtsverwerking. Dat betreft de situ-
atie waarin de aangesproken partij onredelijk in zijn belangen zou worden geschaad
als het recht alsnog geldend gemaakt zou kunnen worden.200
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193 Zie Conclusie A-G Koopmans voor HR 17 december 1993, kenbaar uit NJ 1994, 573 m.nt. ChG; IER,
1994, 4  (Michelin/Michels). 

194 O.a. blijkend uit art. 4.8 BVIE en art. 101(2) GMVo. 
195 Zie voor wat betreft Nederland o.a.: R.P.J.L. Tjittes, Rechtsverwerking, monografieën nieuw BW A

6b, Deventer 1992; P.A.C.E. van der Kooij, Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele
eingedomsrecht, BIE 2006, p. 323-325. En voor België o.a.: W. van Gerven, Verbintenissenrecht,
Culemborg 2001, p. 406-407; Hof van Cassatie 20 februari 1992, Pas. 1992, I. 549 en Hof van
Cassatie 5 juni 1992, R. Cass. 1992, 212 m.nt. M.E. Storme; F. Coryn, noot onder Rb. van Koophandel
Luik 3 mei 2000, T.B.B.R. 2003, afl. 8, 597.

196 Vgl.: HR 17 december 1993, NJ 1994, 573 m.nt. ChG; IER 1994, 4 (Michelin/Michels). 
197 Zo ook: notulen van de Raadsvergadering waarin de Merkenrichtlijn werd vastgesteld, kenbaar uit

de toelichting op art. 2.24 BVIE. 
198 Vgl.: Rb. Den Haag 26 februari 1992, BIE 1993, 95 (Ogilvy & Mather/O&M Adviesgroep; OenM); Hof

Den Haag 6 mei 1993, BIE 1994, 60 (Bonusan/Kojacks; Bonusan/Biotisan); Hof Amsterdam 24 fe-
bruari 1994, BIE 1996, 6 (Result). 

199 Als bedoeld in art. 6:2(2) en art. 6:248(2) BW, in België de beperkende werking van de goede trouw.
200 Zie voor enkele voorbeelden: W.L. Valk, (T&C BW), art. 6:2 BW, aant. 4b; HR 29 september 1995,

NJ 1996, 89 (Van den Bosch/Provincial). 

dissertatie-07:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:34  Pagina 360



7.6 Positie eerdere gebruiker niet-merkhouder 

De vraag kan zich voordoen wat – naast de expliciet in de wet geregelde gevallen –
de positie is van degene die een bepaald teken voert dat later door een ander als
merk wordt gedeponeerd. 

Wanneer het bijvoorbeeld gebruikelijk is om ruiten voeringen in regenjassen aan te brengen en een re-
genjassenproducent een door vele jassenproducenten gebruikte ruit als merk deponeert en gaat ge-
bruiken, kan deze dan de andere regenjassenproducenten verbieden om (met) een dergelijke ruit te
voeren? 

Het registratiesysteem waarvoor in de Benelux is gekozen neemt als uitgangspunt
dat alleen door merkinschrijving merkrechten worden verkregen, en in beginsel ook
alleen door degene die het eerst het merk deponeert. Weliswaar vindt daarop een
correctie plaats in verband met oudere (andere) rechten op het voeren van tekens,
en wanneer het depot te kwader trouw is verricht, maar er wordt geen bescherming
geboden aan eerder gebruik van tekens als zodanig.201

7.6.1 Toepassing in de praktijk

In de praktijk hoeft dat niet vaak een probleem op te leveren. De oudste gebruiker
van een teken zal in veel gevallen ofwel een ouder (wettelijk erkend) recht hebben
op het voeren van dat teken, ofwel aan de jongere gebruiker een depot te kwader
trouw kunnen tegenwerpen. In dat laatste geval kan de gebruiker van een ouder on-
derscheidingsteken later nog een eigen merkdepot verrichten, omdat hij daarmee
niet te kwader trouw handelt jegens de eerdere deposant die het onderscheidings-
teken pas later is gaan voeren.202

7.6.2 Vangnet in misbruik van recht

In knellende gevallen kan soms ook het leerstuk van misbruik van recht (zoals onder
meer verwoord in art. 3:13 BW) soelaas bieden.203 De (rechts)verhouding tussen de
betrokken partijen kan meebrengen dat het beroep dat één van die partijen op een
merkrecht doet, onoorbaar is.204
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201 In die zin ook: BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54; IER 1986, 6 (O.M.
en Unbas/De Laet e.a.; driestrepenmerk), waarin werd aangenomen dat het niet relevant is dat een
teken eerder als model werd gevoerd waar het Benelux-merkenrecht geen recht van voorgebruik
kent zoals het modellenrecht dat wel kent (thans opgenomen in art. 3.20(1) BVIE). Anders: Hof
Arnhem 18 augustus 1998, IER 1998, 45 m.nt. ChG (Adidas/Fitnessworld) dat eerder gebruik als
‘geldige reden’ kwalificeerde, kenbaar uit: HR 12 oktober 2001, NJ 2002, 12; BIE 2002, 70 (Adidas/
Fitnessworld).

202 Vgl.: BenGH 25 juni 2004, NJ 2005, 526, m.nt. JHS; BIE 2004, 89; IER 2004, 79 m.nt. ChG; BMMB
2005-1, p. 42 (Unilever/Artic; Taco-ijsjes), ov. 5.2.6. 

203 Zie voor toepassing van het leerstuk van misbruik van recht bijvoorbeeld: Vzr. Rb. Den Haag 28 fe-
bruari 2003, BIE 2003, 92 (van Heezik/Speksnijder; Coolcare).

204 Wat niet afdoet aan de mogelijkheid om het merkrecht jegens anderen in te roepen. 
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Een voorbeeld. Partij A gebruikt een onderscheidingsteken, maar deponeert het niet als merk.
Concurrent B deponeert vervolgens te kwader trouw het onderscheidingsteken als merk, maar gaat
het niet gebruiken. Na een periode van vijf jaar kan de nietigheid van die merkinschrijving niet meer
worden ingeroepen door partij A en begint partij B met gebruik van het merk (waardoor dat merk ook
niet meer aan vervallenverklaring bloot staat). Wanneer partij B vervolgens op basis van zijn merkin-
schrijving zijn concurrent A gebruik van diens reeds lang gevoerde onderscheidingsteken wil ontzeg-
gen, zal een dergelijke vordering moeten worden afgewezen in verband met het misbruiken van het
merkrecht.205 Er is zelfs wel aangenomen dat in een dergelijk geval recht bestaat op overdracht van het
te kwader trouw gedeponeerde merk, bijvoorbeeld als de deposant een (voormalig) distributeur of
agent is van (in dit voorbeeld) partij A.206

Een merkrecht biedt een beperkt monopolie en daarmee soms een dominante posi-
tie, waarvan ook misbruik gemaakt zou kunnen worden. Dit kan bestreden worden
onder het mededingingsrecht.207

7.7 Buitenwettelijke beperkingen

In (onder andere) de Hölterhoff/Freiesleben, Arsenal/Reed, Budweiser en Opel/
Autec208-arresten heeft het Hof van Justitie vorm gegeven aan een buitenwettelijke
beperking op het merkrecht. Die buitenwettelijke beperking houdt in dat het in art.
5(1) MRl bedoelde uitsluitende recht (zoals verwoord in art. 2.20(1)(a en b) BVIE) is
verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als
houder van het merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn
wezenlijke functies kan vervullen. Daar leidt het Hof uit af dat de uitoefening van dit
recht beperkt moet blijven tot die gevallen waarin het gebruik van het teken door
een derde afbreuk doet of kan doen aan een functie van het merk en met name aan
de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen.
Is er geen sprake van een dergelijke afbreuk, dan kan de merkhouder niet op basis
van zijn merkrecht optreden, ook al is voldaan aan alle eisen die art. 2.20(1)(a of b)
BVIE (en art. 9(1)(a of b) GMVo) stellen. 

7.7.1 Beperkte toepassing

Gezien de genoemde arresten, en in het bijzonder het Opel/Autec-arrest, geldt deze
buitenwettelijke beperking alleen met betrekking tot de rechten die ontleend wor-
den aan art. 5(1) MRl, welke in gelijke bewoordingen voorkomen in art. 2.20(1)(a en
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205 Vgl. Hof Amsterdam 17 oktober 1996, BIE 1999, 61 (Vincente Giner/VG Citrus; VG).
206 Rb. Alkmaar 3 december 2008, IER 2009, 23 m.nt. ChG (Odlewnia/Bus Holland; EE). Zie ook:

Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële Eigendom 2, nr. 6.2.11.14.
207 HvJEG 16 juli 2009, C-385/07, B9 8072 (Der Grüne Punkt – Duales System/Europese Commissie).
208 Zie respectievelijk: HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-

3, p. 155 (Hölterhoff/Freiesleben), ov. 16, nog weifelend; HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ
2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed),
ov. 51 en 54; HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB
2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser), ov. 59; HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER
2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec), ov. 21. 
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b) BVIE en art. 9(1)(a en b) GMVo. In het bijzonder is opvallend dat in het Opel/
Autec-arrest de buitenwettelijke beperking opgeld doet voor de vordering onder art.
5(1)(a) MRl, maar (kennelijk) niet relevant is voor de toetsing onder art. 5(2) MRl,
omdat, ondanks het feit dat het Hof aanneemt dat het mogelijk is dat er geen af-
breuk wordt gedaan aan de functies van het merk, toch een beroep op (de nationa-
le implementatie van) het laatstgenoemde artikel mogelijk wordt geacht. Het Opel/
Autec-arrest verwijst209, net als het Budweiser-arrest210, voor deze beperking op het
merkrecht naar de bescherming ex art. 5(1) MRl, hetgeen reeds aangaf dat deze be-
perking ook opgeld kan doen onder toepassing van (de nationale implementatie
van) art. 5(1)(b) MRl (dus ook art. 2.20(1)(b) BVIE). Het HvJEG heeft dat nader ge-
preciseerd, door voor de b-gevallen te verwijzen naar de wezenlijke functie als ga-
rantie van herkomst, terwijl onder de a-gevallen ook ander functies van het merk in
het gedrang kunnen zijn, zoals de kwaliteitsgarantiefunctie, de communicatiefunc-
tie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie.211 Voor wat betreft de bescherming
onder art. 5(2) Mrl of 2.20(1)(c) BVIE, heeft het HvJEG aangegeven dat geen schade
aan het het merk nodig is om tot inbreuk te concluderen.212

De beperking van de toepassing tot deze artikelen is ook logisch, aangezien art.
5(2) en 5(5) MRl al als voorwaarde noemen dat er ongerechtvaardigd voordeel
wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of
de reputatie van het merk, hetgeen automatisch meebrengt dat er afbreuk wordt ge-
daan aan functies van het merk, namelijk de goodwill-functie en de identificatie-
functie. 

7.7.2 Strijd met het wettelijk systeem

De door het Hof van Justitie gecreëerde buitenwettelijke beperking past niet binnen
het systeem van de Merkenrichtlijn. Dat is immers een afgewogen stelsel van ver-
leende rechten en beperkingen. De rechtspraak van het Hof lijkt met dat systeem
zelfs in strijd te komen, waar de Merkenrichtlijn het absolute karakter van de be-
scherming ex art. 5(1)(a) MRl benadrukt.213 Bovendien staat deze buitenwettelijke
beperking op gespannen voet met de verdragsverplichtingen214 uit art. 16(1) eerste
en tweede zin TRIPs-Verdrag. Deze zinnen geven aan dat wanneer er ‘vermoedelijk
verwarring zou ontstaan’ door gebruik van een identiek of soortgelijk teken voor
waren of diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en/of diensten waar-
voor het merk is ingeschreven, dergelijk gebruik verboden moet worden. Bij iden-
tieke tekens gebruikt voor identieke waren of diensten wordt de verwarring zelfs
verondersteld. Dit suggereert dat in het door art. 5(1)(b) MRl bestreken geval niet
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209 In ov. 21.
210 In ov. 59.
211 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.), ov. 58-59.
212 Daarvan is in ieder geval geen sprake als het aangeboden product met het merkproduct wordt ver-

geleken, en daarbij wordt aangeprezen als een imitatie, replica of namaak vanhet merkproduct.
Vgl.: HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).

213 Zie de tiende overweging bij de Merkenrichtlijn. 
214 Die zowel voor de Benelux-landen als voor de EG gelden.
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méér geëist mag worden dan gevaar voor verwarring en dat onder toepassing van de
regeling van art. 5(1)(a) MRl, zelfs dàt niet geëist mag worden. Het TRIPs-verdrag
lijkt geen ruimte te laten voor het stellen van aanvullende eisen, zoals die welke
door het Hof van Justitie zijn geformuleerd. Een aanvullende eis (onder toepassing
van de regeling van art. 5(1)(a en b) MRl) inhoudende dat het gebruik afbreuk moet
(kunnen) doen aan de functies van het merk, lijkt dus in beide gevallen moeilijk ver-
enigbaar met het TRIPs-Verdrag. 

Er bestaat dan ook aanleiding tot een restrictieve toepassing van deze buiten-
wettelijke beperking, waarbij tenminste zou moeten gelden dat als er ‘vermoedelijk
verwarring ontstaat’ dit altijd (ook) betekent dat er afbreuk wordt gedaan aan een
functie van het merk.215

De benadering van het Hof van Justitie is ook daarom bezwaarlijk, omdat het Hof
in de Opel-zaak enerzijds aanneemt dat art. 5(1)(a) MRl in dat geval naar de letter
toepassing vindt, maar het toch toepassing daarvan uitsluit omdat het publiek het
teken niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van de
merkhouder of van een daarmee economisch verbonden onderneming. Op die ma-
nier wordt via de achterdeur dus toch – voor het geval dat sprake is van een gebruik
van een aan het merk identiek teken voor identieke waren – voor de merkinbreuk-
vraag relevant geacht216 of (daadwerkelijk) gevaar voor (directe of indirecte) ver-
warring bestaat.217 Het Opel-arrest heeft dan ook tot kritiek geleid.218

7.7.3 Geen behoefte aan de beperking

Daar komt nog bij dat er geen noodzaak bestaat om de door het Hof van Justitie bui-
ten de Richtlijn om gesmede beperking toe te passen. De beperkingen op het merk-
recht, in het bijzonder die welke zijn geformuleerd in art. 6 en 7 MRl, bieden al op-
lossingen voor alle gevallen die onder de buitenwettelijke beperkingen zouden
(moeten) vallen.219 De gevallen waarin het Hof van Justitie geoordeeld heeft dat de
buitenwettelijke beperking opgeld kan doen illustreren dat. 
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215 In die zin: P. Steinhauser, Het OPEL arrest van het HvJEG, B9 3605. Zo lijkt het HvJEG echter niet te
redeneren.

216 Hoewel niet doorslaggevend geacht; ook kan afbreuk worden gedaan aan andere functies van het
merk, in welk geval geen beperking op het merkrecht geldt.

217 Zoals ingevuld door het HvJEG in het arrest: HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 523
m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG (Puma/Sabel).

218 Hoewel de regel van het Opel/Autec-arrest al voorkwam in het Hölterhoff/Freiesleben-arrest, het
Arsenal/Reed-arrest en het Budweiser-arrest. Zie voor kritiek op het Opel-arrest: S. Klos, TRIPs aan
de Luxemburgse laars gelapt, B9 3420, die in het arrest ten onrechte de eis leest dat onder art.
2.20(1)(a) BVIE altijd verwarringsgevaar bewezen zou moeten worden; R. Overbeek, Reactie op de
reactie van Klos op het ‘Opel speelgoedauto-arrest‘ van het HvJEG EG, B9 3438; G. Theuws,
Nogmaals het arrest Opel (C-48/05), B9 3584; P. Steinhauser, Het OPEL arrest van het HvJEG, B9
3605. 

219 Ook de HR heeft onder het niet-geharmoniseerde merkrecht geoordeeld dat de wet een gesloten
systeem van beperkingen kent en dat er dus geen ruimte is voor een aanvullende belangenafwe-
ging, ook niet een algemeen belangafweging, omdat die belangen al door de wetgever zijn mee-
gewogen bij het opstellen van de beperkingen; HR 8 december 2000, NJ 2001, 248 m.nt. DWFV;
BMMB 2001-1, p. 33 (Rover/Robelcocar).
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In de Opel-zaak stelde het Hof vast dat het merk (mogelijk) niet gebruikt werd ter
aanduiding van herkomst. Het publiek zou het Opel-logo op de schaalmodellen van
Autec opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde
schaal van een voertuig van het merk Opel. Wanneer het Hof een dergelijk gebruik
buiten de reikwijdte van art. 5(1)(a) MRl had willen houden, had het eenvoudig kun-
nen vaststellen dat dergelijk gebruik geen gebruik ‘voor de eigen waren of diensten’
van Autec was, maar gebruik als onderdeel van de waar zelf, hetgeen kwalificeert als
‘ander gebruik’.220 Dat is ook de benadering die in de Benelux lange tijd is geko -
zen.221 Voor dat gebruik zou ook een geldige reden bestaan omdat het noodzakelijk
is voor het zo gedetailleerd mogelijk nabootsen van de auto in miniatuur, aangeno-
men dat dit op zich geoorloofd is (zoals het HvJEG in het arrest ook aanneemt). Waar
de bescherming van de legitieme belangen van Opel (namelijk de bescherming
tegen afbreuk aan de reputatie) door het Hof van Justitie nu via de band van art. 5(2)
MRl wordt geboden, is dat ook niet fraai. Ten eerste neemt het Hof nu juist als uit-
gangspunt dat het logo niet gebruikt werd ter onderscheiding van de eigen waren of
diensten zodat ook hier gekozen had kunnen worden voor een oplossing waarbin-
nen geen sprake was van gebruik van het merk in de zin van art. 5(2) MRl. Ten twee-
de had de bescherming van die belangen ook kunnen plaatsvinden via de eis dat
sprake moet zijn van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel
(welke eis altijd gesteld wordt wanneer iemand het merk van een ander gebruikt222).
Daaronder wordt dan ook bescherming geboden tegen het ongerechtvaardigd voor-
deel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk.223

Een ander voorbeeld waarin de buitenwettelijke beperking toepassing zou vin-
den, is te vinden in het arrest Hölterhoff/Freiesleben.224 Naar uit het arrest (en de
conclusie daarbij) te begrijpen valt, ging het om zuiver beschrijvend gebruik van het
merk in een handelstransactie met een gespecialiseerde wederpartij, om het slijpsel
van eigen diamanten aan te duiden, waarbij de verwijzing niet kon worden opgevat
als een verwijzing naar de herkomst. Die zaak had ook bevredigend opgelost kun-
nen worden via de band van art. 6(1)(b) MRl (geïmplementeerd in art. 2.23(1)(b)
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220 Dat dit een voor het Hof onaantrekkelijke route was, zal gelegen zijn in het feit dat ‘ander gebruik’
buiten de Europese merkenrechtelijke harmonisatie valt, en het Hof (daarom) de benadering kiest
dat het aanbrengen van een merk op waren al ‘gebruik voor waren of diensten’ oplevert; vgl.:
HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt.
ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed). 

221 Vgl.: BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH; BIE 1989, 58 m.nt. vNH; BMMB 1989-1, p.
38 m.nt. Glas (Omnisport/Bauweraerts; Omnisport); BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt.
DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993, 9; AAe 1994, p. 36 m.nt. HCJ (AP/Valeo); BenGH 20 december 1993,
NJ 1994, 637 m.nt. DWFV; BIE 1994, 45 m.nt. JHS (Shell/Walhout). Zie in dit verband ook: P.
Steinhauser, Het OPEL arrest van het HvJEG, B9 3605. 

222 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-
3, p. 159 (BMW/Deenik); HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int.
2005-6, p. 509-513 (Gillette/LA Laboratories; scheermesjes).

223 Vgl.: HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; BMMB 1999-
3, p. 159 (BMW/Deenik).

224 HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-3, p. 155 (Hölter -
hoff/Freiesleben).
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BVIE en op eenzelfde manier te vinden in art. 12(b) GMVo). Het merk werd hier ge-
bruikt om de aard van de aangeboden waren aan de duiden, en niet om de eigen
waren te onderscheiden van die van anderen, terwijl dit kennelijk ook niet gebeur-
de in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. 

7.7.4 Functies van het merk

Wanneer de kritiek die mogelijk is op de benadering van het Hof van Justitie terzij-
de wordt gelaten, kan nog het volgende worden opgemerkt. 

Het Hof spreekt in de relevante arresten steeds over ‘de functies van het merk’ die
niet mogen worden aangetast. In dat verband verwijst het Hof in het bijzonder naar
de (wezenlijke) functie van het merk als garantie van herkomst. Het Hof heeft ech-
ter ook andere functies erkend, zoals onder andere de kwaliteitsgarantiefunctie, de
reclamefunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de goodwil-
lfunctie.225 Dit onderstreept dat (behalve vanwege de hierboven genoemde wetssys-
tematische reden) er aanleiding bestaat om de leer van het Hof van Justitie beperkt
toe te passen, namelijk alleen onder die omstandigheden dat het absoluut uitgeslo-
ten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van her-
komst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat (zoals in het geval van het
Hölterhof/Freiesleben-arrest). Naar de mening van schrijver dezes moet daaraan
worden toegevoegd: en waardoor geen ongerechtvaardigd voordeel kan worden ge-
trokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie of het onderscheidend
vermogen van het merk. Immers: wanneer daarvan wel sprake zou zijn, zou afbreuk
gedaan worden aan (erkende) functies van het merk, in het bijzonder de goodwil-
lfunctie en/of de onderscheidingsfunctie van het merk. 

In verband met deze laatste functie is het van belang om in het oog te houden dat wanneer een merk
vaak beschrijvend wordt gebruikt, dit afdoet aan het onderscheidend vermogen van het merk. 

7.7.5 Toepassing in de praktijk

De gevallen waarin het Hof van Justitie toepassing van de buitenwettelijke beper-
king mogelijk achtte zijn in nr. 7.7.3 omschreven (beschrijvend gebruik in een zake-
lijke transactie en gebruik op speelgoedautootjes waarbij het merk slechts onder-
deel is van een getrouwe nabootsing van het origineel). Waar deze beperking wel-
licht ook een rol kan spelen, is bij het uitoefenen van het merkrecht met geen ander
doel dan om een ander te schaden (in welk geval er dus geen eigen door het merk-
recht beschermd belang in het geding is). Dit is een geval dat in Nederland ook op-
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225 Vgl.: HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int.
2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec), ov. 24-25; HvJEG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-
436/93, NJ 1997, 129 en 130 m.nt DWFV (Bristol-Myers Squibb/Paranova); HvJEG 4 november
1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; IER 1997, 55 m.nt. ChG (Dior/Evora);
HvJEG 11 november 1997, C-349/95, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV; BIE 1998, 49 (Loendersloot/
Ballantine); zie voorts nrs. 2.2 t/m 2.2.4.2.
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gelost zou kunnen worden met een beroep op het leerstuk misbruik van recht (art.
3:13 BW). 

De beperking zou voorts misschien toepassing kunnen vinden in gevallen waar-
in het merk niet geregistreerd werd om de normale merkfuncties te vervullen, maar
om een algemeen gegeven, een algemeen begrip, een gebruikelijke afbeelding of
naam, als merk te monopoliseren, omdat dit teken bij het publiek positieve associa-
ties oproept. Wanneer dat merk vervolgens alleen gebruikt wordt om het uit te li-
centiëren voor toepassing op allerlei verschillende waren (of bij het aanprijzen van
diensten) door verschillende marktpartijen, zonder dat gebruik van het merk in ver-
band wordt gebracht met de merkhouder of een centrale herkomst, wordt bij ge-
bruik van overeenstemmende tekens door derden niet noodzakelijkerwijs afbreuk
gedaan aan de (erkende) functies van het merk. 

Te denken valt aan de registratie van het bekende smiley-symbool, de naam van een bekende locatie
of bezienswaardigheid, het V-teken of een term als Flower Power. 

Er is voorts wel gesuggereerd dat de buitenwettelijke beperking relevant kan zijn
voor bepaalde niet-commerciële vormen van parodiërend gebruik van het merk226,
maar dergelijk gebruik is geen gebruik voor de eigen waren of diensten227, zodat het
gaat om ‘ander gebruik’ van het merk, dat buiten de Europese harmonisatie valt (zie
nr. 6.9.7).
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226 Vgl. Ch. Gielen, On the limitations of rights under European Trademark Law, in: Festschrift für
Jochen Pagenberg, red. D. Beier, L. Brüning-Petit, C. Heath, Keulen 2006, p. 130.

227 Vgl.: HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int.
2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec), ov. 29.
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1 Zie voor een uitgebreide bespreking hiervan en toelichting daarop: A. Braun en E. Cornu, Précis
des Marques, Brussel 2009, nrs. 433-440 en 465-499.

2 Er bestaat in Nederland geen vervolgingsplicht.
3 Wordt geen aangifte gedaan, dan wordt er praktisch nooit vervolgd.
4 Iemand die in zijn inkomen voorzag door de handel in counterfeit geneesmiddelen kreeg bijvoor-

beeld 180 uur werkstraf: Rb. Zwolle-Lelystad 19 maart 2009, LJN: BI0039, B9 7796 (Viagra).

HOOFDSTUK 8

Andere dan civielrechtelijke 
vormen van handhaving van
merkrechten

8.1 Strafrechtelijke handhaving

8.1.1 Algemeen

De civielrechtelijke handhaving van merkrechten sluit een parallelle of alternatieve
strafrechtelijke handhaving niet uit. Dit volgt uit art. 4.8 BVIE. Het BVIE kent zelf
geen strafbepalingen zodat terzake moet worden teruggevallen op het nationale
strafrecht. 

Voor Luxemburg zijn de relevante strafrechtelijke bepalingen opgenomen in art. 14 en art. 16 t/m 19
van de wet van 28 maart 1883, alsmede in het Luxemburgse Wetboek van Strafrecht in de art. 66 en
73. Voor België zijn dat de art. 5 t/m 17 van de Wet van 15 mei 2007 .1 In Nederland is de belangrijk-
ste strafrechtelijke bepaling art. 337 Sr; maar ook andere, hierna te bespreken, artikelen spelen daar-
bij een rol. 

Civiele partijen hebben weinig invloed op de strafrechtelijke handhaving, ten eerste
omdat dit een overheidstaak is en ten tweede omdat het vervolgingsbeleid door het
Openbaar Ministerie wordt bepaald2, hetgeen nauwelijks in positieve zin wordt
beïnvloed door het doen van aangifte.3 Ook zijn de langs die weg opgelegde straffen
niet angstaanjagend te noemen.4 Toch zijn de strafrechtelijke bepalingen ook voor
de merkhouder van belang. Naast de hiervoor al genoemde mogelijkheid van het
doen van aangifte in het geval van opzettelijke merkinbreuk (meestal: merkpirate-
rij) vormt het overtreden van de strafrechtelijke norm ook een onrechtmatige daad.
Daarnaast is het voor de merkhouder mogelijk om zich (op grond van art. 332 t/m
335 Sr) als gelaedeerde in een strafproces te voegen. Hij kan daarin de volledige door
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5 Voorheen gold voor een dergelijke civiele vordering een maximum van 1500 gulden uit hoofde
van art. 56(6) Wet RO. Op 1 april 1993 is dat maximum komen te vervallen. Dat maximum maak-
te het al weinig aantrekkelijk om zich als civiele partij in een strafrechtelijke procedure te voegen,
maar dat werd nog erger doordat men geacht werd met een civiele voeging in het strafgeding de
mogelijkheid van het instellen van een civiele vordering te hebben prijsgegeven: HR 20 oktober
1941, NJ 1942, 59 m.nt. B.M. Taverne.

6 Vgl.: BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6;
BMMB 1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas).

hem geleden schade bij vonnis toegewezen krijgen (art. 36f Sr).5 Een belangrijk bij-
komend voordeel van een dergelijke procedure is dat het Openbaar Ministerie belast
is met de tenuitvoerlegging van het aldus gewezen vonnis, inclusief de executie van
de civiele vordering (art. 553 en 554 Sv jo. art. 36f Sr). De merkrechthebbende hoeft
zich dan zelf geen moeite meer te getroosten om zijn vordering ook daadwerkelijk
geïnd te krijgen, terwijl het Openbaar Ministerie ook zware dwangmiddelen, zoals
vervangende hechtenis, ter beschikking staan (art. 24c Sr). Daarnaast krijgt een ge-
voegde civiele partij inzage in het strafdossier, hetgeen zinvolle informatie kan ver-
schaffen over de bron van de inbreukmakende artikelen. 

Het strafgeding staat niet los van de civielrechtelijke normen. Zo kan in een straf-
zaak door de verdachte een civiel verweer worden gevoerd dat aan een veroordeling
in de weg staat, ook als de merkhouder zelf geen partij in dat geding is.6 De ver-
dachte kan bijvoorbeeld, ook als de merkhouder geen partij is, een beroep doen op
het feit dat het merk aan vervallenverklaring of nietigverklaring bloot staat. De straf-
rechter kan die vervallenverklaring of nietigverklaring dan niet uitspreken, maar de
verdachte kan bij acceptatie van zijn argumenten op civiele gronden wel vrijgespro-
ken worden.7

8.1.2 Art. 337 Sr

Art. 337 Sr bepaalt dat hij die opzettelijk:
a valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, 
b waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam

van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, 
c waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam van een bepaalde

plaats, met bijvoeging van een verdichte handelsnaam, zijn voorzien, 
d waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of

een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwij-
king, is nagebootst of 

e waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertonen als een te-
kening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daarmede slechts onder-
geschikte verschillen vertonen, 

invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of in
voorraad heeft, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of
een geldboete van de vijfde categorie. 
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7 Vgl.: HR 17 oktober 2006, NJ 2007, 191 m.nt. ChG; BIE 2006, 93; IER 2007, 9; BMMB 2007-1, p. 29
(OM/verdachte; Canomatic). 

8 Deze wetswijziging is ingevoerd in het kader van de invoering van de Wet Namaakbestrijding, per
1 januari 1993.

9 Naar Nederlandse traditie: ruim te laat.
10 Bijvoorbeeld een zelfgebreide trui met het Playboy-logo.
11 D.J.G. Visser, Het in voorraad hebben van een zelfgetimmerde Rietveld-stoel voor eigen gebruik:

strafbaar?, NJB 1999-1, p. 8-10; F. Bus, Het recht op (beslag tot) afgifte in het merkenrecht en ge-
bruik in het economisch verkeer, BMMB 2000-1, p. 15-16.

12 HR 17 oktober 2006, NJ 2007, 191 m.nt. ChG; BIE 2006, 93; IER 2007/9; BMMB 2007-1, p. 29
(OM/verdachte; Canomatic). 

8.1.2.1 Sanctie

De in het artikel genoemde geldboete van de vijfde categorie bedraagt thans EUR
74.000 (art. 23(4) Sr), terwijl deze voor rechtspersonen één categorie verhoogd
wordt, hetgeen thans neerkomt op een maximum geldboete van EUR 740.000 (art.
23(7) jo. art. 23(4) Sr). Wanneer er voorts gevaar voor personen te duchten valt (wat
bijvoorbeeld het geval kan zijn bij namaakgeneesmiddelen) is naast een geldboete
van de vijfde categorie en een maximum gevangenisstraf van 4 jaar voorzien (art.
337(4) Sr). 

8.1.2.2 Verhandeling en verzenden van losse merken

Onder het artikel is thans ook de verhandeling van losse merken strafbaar gesteld
(art. 337(1)(a) Sr).8 Dat is van belang waar de betrokken waren soms zonder merken
worden verscheept, terwijl de later daarop aan te brengen merken separaat verzon-
den worden. In het bijzonder valt dan te denken aan merktekens voor kleding. De
vermelding in het artikel dat zowel invoer, doorvoer als uitvoer strafbaar zijn, is9 op-
genomen om het artikel te laten aansluiten op de nationale verplichtingen uit de
Anti-Piraterij Verordening (zie nr. 8.2.1). 

8.1.2.3 Enkele exemplaren voor eigen gebruik

Sinds 2000 is het in voorraad hebben van niet meer dan enkele waren voor eigen ge-
bruik uitgesloten van de strafbaarstelling (art. 337(2) Sr), omdat in de literatuur de
vrees geuit was dat ook huisvlijt10 strafrechtelijk vervolgd zou gaan worden.11

8.1.2.4 Aansluiting op de civiele norm

Art. 337 Sr spreekt over de nabootsing van een merk ‘zij het dan ook met een gerin-
ge afwijking’. Die terminologie moet zo worden uitgelegd dat die aansluit bij de nor-
men van art. 2.20(1)(a en b) BVIE.12 In het licht van het feit dat het hier gaat om een
strafrechtelijke bepaling waarin een misdrijf wordt geformuleerd, kan de drempel
laag genoemd worden, nu inbreuk ex art. 2.20(1)(b) BVIE niet alleen evidente geval-
len bestrijkt. Dit wordt in het strafrechtelijk artikel ondervangen doordat het om een
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opzetdelict gaat, waarbij de opzet ook geacht moet worden te zien op het feit dat het
gaat om een merk waarop een ander recht heeft (zij het dan ook met een geringe af-
wijking). Het verdient aanbeveling de congruentie met de civielrechtelijke normen
beter tot uitdrukking te brengen in de strafrechtelijke bepaling.13 Dat zou bijvoor-
beeld kunnen door in art. 337 Sr te spreken over ‘zij het ook met een zo geringe af-
wijking dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan’.14

Het feit dat iemand is vrijgesproken van het strafrechtelijk delict, staat niet in de
weg aan een civielrechtelijke aansprakelijkheid.15

8.1.2.5 Opzet

Art. 337 Sr vereist opzet. Het minimaal vereiste opzet is het zogenaamde voorwaar-
delijke opzet, hetgeen inhoudt dat men zich willens en wetens heeft blootgesteld
aan de aanmerkelijke kans dat sprake is van een handeling als in het artikel om-
schreven.16 Dit kan een rol spelen wanneer het gaat om merken met een sterk be-
schrijvend karakter. 

8.1.2.6 Niet-soortgelijke waren

De vraag die kan opkomen is of art. 337 Sr ook toepassing vindt wanneer de waren die van het merk
zijn voorzien niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. 

Er is veel te zeggen voor een bevestigende beantwoording, aangezien de strafrechtelijke bepaling
niet expliciet beperkt is tot de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en een dergelij-
ke benadering ook recht zou doen aan de goodwillfunctie van het merk die bescherming geniet onder
art. 2.20(1)(c) BVIE.17 Art. 337 Sr spreekt echter van een merk ‘waarop een ander recht heeft’. Rechten
op het merk bestaan voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en niet voor niet-
soortgelijke waren of diensten, behalve als het een Benelux-bekend (of in de Gemeenschap bekend)
merk betreft. Bekendheid van het merk is echter geen element van de delictsomschrijving in art. 337
Sr. 

Op zijn minst kan hier dus twijfel bestaan over de reikwijdte van het artikel. De hierdoor veroor-
zaakte onduidelijkheid zal altijd in het voordeel van de verdachte werken. Ook op dit punt verdient het
artikel dus een redactionele verduidelijking of uitbreiding, met name nu strafrechtelijke vervolging
vaak betrekking zal hebben op het nabootsen van bekende merken. Dat zou kunnen door aan art. 337
Sr een extra delictsomschrijving toe te voegen luidende: ‘hij die opzettelijk waren, waarop of op de
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13 Vgl. ook: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 218; Ch. Gielen, Piraterij, NJB 1986-
9, p. 283.

14 Zonder vermelding van de woorden ‘inhoudende het gevaar van associatie met het merk’ uit art.
2.20(1)(b) BVIE, enerzijds omdat de bepaling zowel ziet op merken als handelsnamen, en deze
terminologie niet strookt met die van de Handelsnaamwet, terwijl gevaar voor verwarring dat wel
doet, en anderzijds omdat aan die zinsnede geen zelfstandige betekenis toekomt getuige de ar-
resten Puma/Sabel en Adidas/Marca van het HvJEG; HvJEG 11 november 1997, C-251/95. NJ 1998,
9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG (Puma/Sabel) en HvJEG 22 juni 2000, C-425/98
NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt. RdR (Marca/Adidas; drie-strepenmerk I). 

15 Hof van Beroep Antwerpen 17 januari 2000, IRDI 2001, 55 (Quicksilver/Jama).
16 Vgl.: HR 23 januari 2001, NJ 2001, 327.
17 Vgl.: in die zin dan ook: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 217; P.A.M. Mevis,

P.C. Regter (red.), Fraudedelicten, Zwolle 1990, p. 76. 
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verpakking waarvan een in de Benelux of in de Europese Gemeenschap bekend merk waarop een
ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst en waardoor zonder geldi-
ge reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken kan worden uit of afbreuk kan worden gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te
koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt, in voorraad heeft of die die waren opzettelijk zelf van een dergelijk
merk heeft voorzien, wordt gestraft met’, waarop dan de sancties volgen die art. 337 Sr noemt. Dat zou
in ieder geval moeten gelden voor zo ver degene die inbreuk maakt daarvan zijn beroep maakt. 

8.1.2.7 Aanbrengen merk niet strafbaar

In het tekstvoorstel in het vorige nummer is meteen ook een ander redactioneel
punt aangepast. Volgens de delictsomschrijving van art. 337 Sr is het aanbrengen
van het merk van een ander op waren niet strafbaar. In de praktijk wordt dat vaak
ondervangen doordat iemand die de merken aanbrengt gewoonlijk ook valselijk van
het merk voorziene waren in voorraad heeft, aanbiedt en verkoopt, hetgeen wel
strafbaar is gesteld. Desondanks is het ontbreken van een strafsanctie op het valse-
lijk aanbrengen van een merk onwenselijk omdat hiermee de producent in namaak-
merkartikelen buiten de reikwijdte van de helingsbepalingen valt. 

Art. 416, 417 en 417bis Sr zien op heling (opzetheling, gewoonteheling en schuld-
heling). Dat kan een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen merkpiraterij.18 De be-
langrijkste drempel voor toepassing in merkinbreukzaken betreft het vereiste dat er
sprake is van een door misdrijf verkregen voorwerp. Daarvan is sprake bij ieder fy-
siek resultaat van het plegen van een misdrijf.19 Daaronder valt niet het voorwerp
dat verkregen is door het wederrechtelijk aanbrengen van het merk, omdat die han-
deling – als gezegd – niet strafbaar is gesteld onder art. 337 Sr.20 Dit is vanzelfspre-
kend een onwenselijke situatie. Het zou dan ook wenselijk zijn dat aan art. 337 Sr
wordt toegevoegd dat ‘hij die opzettelijk waren of hun verpakking voorziet van de
handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft voor die
waren of voor soortgelijke waren, zij het dan ook met een zo geringe afwijking dat
daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, wordt gestraft met’, waarna de
sancties van art. 337 Sr worden opgenomen.21

8.1.2.8 Gebruik merk in reclame niet strafbaar

Tot slot valt op te merken dat gebruik van het merk in reclame niet door art. 337 Sr
wordt bestreken. 
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18 Vgl.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 221-224. 
19 Vgl.: Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, art. 416, aant. 1, suppl. 95. 
20 Anders: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 221-224; de verwijzing naar: HR 2

maart 1982, NJ 1982, 446 m.nt. ACtH (verdachte/OM), mist relevantie omdat het daar ging om het
verkopen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, terwijl art. 31 Aw ook strafbaar
stelt het opzettelijk verveelvoudigen van het auteursrechtelijk beschermde werk.

21 Dezelfde bepaling zou moeten worden toegevoegd m.b.t. het vervaardigen van waren die valselijk
hetzelfde uiterlijk vertonen als een tekening of model waarop een ander recht heeft, dan wel daar-
mee slechts ondergeschikte verschillen vertonen. Dat treedt echter buiten het onderwerp van dit
deel.
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8.1.3 Art. 328bis Sr

Art. 328bis Sr bepaalt dat hij die om het handels- of bedrijfsdebiet van zichzelf of
van een ander te vestigen, te behouden of uit te breiden, enige bedrieglijke hande-
ling pleegt tot misleiding van het publiek of van een bepaald persoon, indien daar-
uit enig nadeel voor concurrenten van hem of van die ander kan ontstaan, als schul-
dig aan oneerlijke mededinging, gestraft wordt met een gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of een geldboete van de vijfde categorie.22 Het artikel biedt derhal-
ve bescherming tegen oneerlijke mededinging in ruime zin. Dat kan ook merkin-
breuk betreffen.23

Deze strafbepaling is weinig toegepast, waarschijnlijk vanwege de vele te bewij-
zen elementen, die het voor het Openbaar Ministerie moeilijk maken om een zaak
‘rond’ te krijgen. Daarnaast bestaat natuurlijk een specialis in art. 337 Sr, dat voor
wat betreft de te bewijzen elementen een lagere drempel kent. 

8.1.4 Art. 435 Sr

Art. 435b Sr voorziet voorts in de strafbaarstelling van het gebruikmaken van woor-
den, uitdrukkingen of kentekens die aanduiden, of de indruk kunnen wekken, dat
iemands optreden is bevorderd dan wel de steun of de erkenning geniet van rijks-
wege, vanwege de Nederlandse Antillen, Aruba of een buitenlandse mogendheid
dan wel vanwege een volkenrechtelijke organisatie. Dit dekt dus ook gebruik van on-
derscheidingstekens van dergelijke organisaties. Art. 435c Sr biedt een strafrechte-
lijke bescherming tegen misbruik van het Rode Kruis teken, van de woorden ‘Rode
Kruis’ of ‘Kruis van Genève’, dan wel van tekens of woorden die daarvan een na-
bootsing zijn. Art. 435d Sr kent daarnaast nog een speciale bescherming van de
Zwitserse vlag, in het bijzonder wanneer die wordt gebruikt als fabrieks- of han-
delsmerk of als onderdeel van een dergelijk merk. 

8.1.5 Aanvullende maatregelen

Onder art. 92(2) Sv kan het Openbaar Ministerie strafrechtelijk beslag leggen op
zaken waarmee een misdrijf is begaan of die daarvoor zijn bestemd. Die zaken kun-
nen op grond van art. 33 jo. art. 33a(1)(c en e) Sr ook verbeurd verklaard worden en
vernietigd worden. Art. 36e Sr voorziet in de mogelijkheid om een wederrechtelijk
verworven voordeel te ontnemen, hetgeen ook het voordeel kan zijn dat verkregen
is met de handel in valselijk van een merk voorziene waren. Overtreding van art.
337(3 en 4) Sr biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om inbreukmakers in
verzekering te stellen en in voorlopige hechtenis te nemen (art. 58 en 67 Sv). Art.
140 Sr maakt het mogelijk om deelname aan een criminele organisatie te vervolgen.
Dat is mogelijk wanneer sprake is van een organisatie die tot oogmerk heeft het ple-
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22 Zie voor wat betreft de hoogte van de boete nr. 8.1.2.1.
23 Vgl.: HR 27 november 1924, NJ 1925, p. 177-179 (Wasverwerking/Kitselaar); zie voor oudere lage-

re rechtspraak: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 210. 
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gen van het misdrijf zoals omschreven in art. 337 Sr. Aangezien de georganiseerde
misdaad steeds vaker en intensiever bij merkpiraterij betrokken is zou het artikel
daar ook goed ingezet moeten kunnen worden. 

Voorts is het mogelijk dat een bonafide afnemer van inbreukmakende artikelen
aangifte doet van oplichting (art. 326 Sr) of desgewenst van kopersbedrog (art. 329
Sr). 

8.1.6 Praktijk

De bestrijding van merkinbreuk is in beginsel overgelaten aan de merkrechtheb-
bende. Met name de douanemaatregelen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen
(zie nrs. 8.2, 8.2.1en 8.2.1.1). Daarbij speelt echter de effectiviteit van de strafrechte-
lijke bepalingen ook een rol (in het bijzonder art. 337 Sr) omdat één van de onder de
Anti-Piraterij Verordening te volgen routes het doen van aangifte van een strafbaar
feit is.

Civielrechtelijk optreden laat de mogelijkheden voor strafrechtelijke vervolging
onverlet. In het verleden werd inbreuk, ook grootschalige piraterij, nogal eens niet
vervolgd, omdat dit een lage vervolgingsprioriteit had.24 Uit verschillende onder-
zoeken is gebleken dat criminele organisaties, waaronder terroristische organisa-
ties, zich steeds vaker bezighouden met de productie van en handel in (merk)pira-
terij-artikelen.25 Een belangrijke reden daarvoor is dat de risico’s voor deze crimine-
le organisaties kleiner zijn en de sancties wezenlijk lager, dan wanneer het gaat om
de handel in andere illegale zaken, zoals wapens en drugs. Waar counterfeit vroeger
vooral betrekking had op luxe artikelen zoals parfums, sterke drank, horloges etc., is
het werkterrein (met name van criminele organisaties) uitgebreid tot dagelijkse ge-
bruiksartikelen, zoals waspoeder, scheermesjes, shampoo en batterijen. De laatste
jaren is ook handel in vervalste geneesmiddelen in opkomst. Daarmee bewegen
deze criminele organisaties zich dicht bij en soms zelfs in de bovenwereld. Met
name in de parallelhandel worden regelmatig partijen vervalste artikelen aangetrof-
fen, die soms ook gemengd worden met echte merkartikelen. Het inzicht dat pirate-
rij het werkterrein is van criminele organisaties26 heeft ertoe geleid dat het vervol-
gingsbeleid van het Openbaar Ministerie langzaamaan wordt aangescherpt. Daar -
aast wordt prioriteit gegeven aan strafrechtelijk ingrijpen als de volksgezondheid of
de veiligheid in het geding is. 

Strafrechtelijke vervolging wordt in de praktijk alleen ingezet wanneer het gaat
om nagenoeg één-op-één kopieën. Bij enige materiële afwijking (die nog wel zou
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24 Vgl.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 207. 
25 De berichten daarover namen sterk in intensiteit toe na 11 september 2001. Vgl. o.a.: het onder-

zoek van Interpol, kenbaar uit de verklaring afgelegd door de Secretaris-Generaal Ronald K. Noble
van Interpol voor het US House Committee on International Relations, 16 juli 2003, te vinden op
www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2003/PR200319.asp; onderzoeken van Carratu
Inter  national en van Kessler International; R. Ehrenfeld, Funding Evil, New York 2003.

26 Welk inzicht in West-Europa overigens pas laat is doorgebroken; met name in Aziatische landen
is de strijd daartegen eerder ingezet. 
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kunnen vallen onder het bereik van art. 337 Sr27) wordt het meestal aan de recht-
hebbende overgelaten om een civiele procedure te starten. 

8.1.7 Europees initiatief

Op 26 april 2006 heeft de Commissie een nieuw voorstel gelanceerd voor een richt-
lijn ter bestrijding van intellectuele eigendomsrecht-inbreuken.28 Het gaat dan om
een Europese harmonisatie van de strafrechtelijk toe te passen normen. De
Commissie reageert hiermee op een arrest van het Hof van Justitie29, waarin het Hof
aangaf dat voor de effectieve handhaving van Gemeenschapsrecht langs strafrechte-
lijke weg ook op Gemeenschapsniveau strafrechtelijke wetgeving gecreëerd zou
moeten worden. Dit heeft geleid tot een politieke discussie over de toelaatbaarheid
van Europees ingrijpen in het nationale strafrecht. 

8.1.8 Betrokken instellingen

De bij de vervolging van merkpiraterij betrokken instellingen zijn de politie, douane
(zie nr. 8.2), de FIOD-ECD30, het Openbaar Ministerie en uiteindelijk de (straf)rech-
ter. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie heeft een speciale officier
van justitie belast met de vervolging van wat binnen het OM wel ‘intellectuele ei-
gendomsfraude’ wordt genoemd. Daar vallen ook inbreuken op andere intellectuele
eigendomsrechten dan merkrechten onder. Het College van Procureurs-Generaal
heeft een richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude vastgesteld.31

Daarin wordt aangegeven waarop het Openbaar Ministerie let bij vervolging van
(onder meer) merkinbreuken. De meeste onderdelen zijn in algemene bewoordin-
gen gesteld, maar er worden wel duidelijke ondergrenzen aangegeven waaronder
geen strafrechtelijke actie wordt ondernomen. Er is voorts een meldpunt ingericht
bij de FIOD-ECD (onderdeel van de Belastingdienst) waar ook rechthebbenden en
hun vertegenwoordigers zaken kunnen melden. De FIOD-ECD heeft een Team
Opsporing Piraterij dat ondersteund wordt door de Risicokennisgroep Intellectuele
Eigendom. Daarbij is ook de particuliere stichting Brein betrokken, die de bij haar
aangesloten rechthebbenden vertegenwoordigt. 
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27 Vgl.: HR 17 oktober 2006, NJ 2007, 191 m.nt. ChG; BIE 2006, 93; IER 2007, 9; BMMB 2007-1, p. 29
(OM/verdachte; Canomatic).

28 Ter vervanging van een eerder voorstel door de Commissie gedaan op 12 juli 2005, COM/2005/
0276 def. - COD 2005/0127. 

29 Van 13 september 2005, C-176/03, Jur. p. I-07879 (Commissie van de Europese Gemeenschappen/
Raad van de Europese Unie).

30 Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst – Economische Controledienst.
31 Op 12 december 2005, inwerkingtreding: 1 februari 2006, geldigheidsduur: tot en met 31 januari

2010; Stcrt. 9 januari 2006, nr. 6.
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8.2 Douanemaatregelen

Omdat wenselijk wordt geoordeeld merkrechthebbenden een effectievere bescher-
ming te bieden tegen invoer van valselijk van het merk voorziene waren, is op
Europees niveau voorzien in maatregelen om dergelijke namaakartikelen aan de
grens tegen de houden. Dat is gebeurd in zogenaamde Anti-Piraterij Verordening
(hierna kortheidshalve, en in navolging van de praktijk, ook: ‘APV’). In de loop van
de tijd zijn er verschillende versies van de APV van kracht geweest, die voorzagen in
een steeds ruimer toepassingsgebied en in een eenvoudiger en effectiever toepas-
sing in de praktijk.32 De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in Verordening
1383/2003 waarbij een uitvoeringsverordening hoort met nr. 1891/200433; zie nrs.
8.2.1 en 8.2.1.1 respectievelijk. Daarmee geeft de Europese Gemeenschap uitvoering
aan de verplichtingen onder de artt. 51 t/m 60 TRIPs-Verdrag (terwijl de Lid-Staten
aldus ook handelen in overeenstemming met art. 9 Verdrag van Parijs). Douane -
maatregelen zijn alleen bedoeld voor namaak-artikelen, en niet voor de bestrijding
van parallelhandel (art. 3(1) APV). Ook niet-commerciële zaken die zich in de per-
soonlijke bagage van reizigers bevinden en onder de vrijstellingslimiet blijven, val-
len buiten toepassing van de APV, mits er geen concrete aanwijzingen zijn dat die
zaken deel uitmaken van het handelsverkeer.34

De bij de uitvoering van de APV betrokken douane-autoriteiten zijn alle ook aan-
gesloten bij de World Customs Organisation. Bij die organisatie zijn de douane-au-
toriteiten van meer dan 150 landen aangesloten. In dat verband worden ook trai-
ningen gegeven aan douanebeambten met betrekking tot het opsporen van namaak,
en hoe te handelen bij het aantreffen daarvan. Voorts bestaan er publiek-private ini-
tiatieven om smokkel en piraterij te bestrijden. Een voorbeeld daarvan is de succes-
volle Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement gesloten tussen de Europese
Gemeenschap en 24 Lid-Staten enerzijds en Philip Morris International anderzijds,
ter bestrijding van de ontduiking van accijnzen en de handel in namaak sigaretten.
In dat verband wordt ook aandacht besteed aan het onderscheppen van ladingen
door de douane. 

8.2.1 Verordening 1383/2003 inzake het optreden van de douane-autoriteiten

De Anti-Piraterij Verordening (APV) is van toepassing op goederen die voor het vrije
verkeer, voor uitvoer of voor wederuitvoer bij de douane worden aangegeven. Ook
vindt de APV toepassing wanneer namaakartikelen worden aangetroffen bij de con-
trole van goederen die het grondgebied van de Gemeenschap binnenkomen of ver-
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32 Dat waren achtereenvolgens: Vo 3842/86 van 1 december 1986, PbEG 18 december 1986, L 357/1;
Vo 3295/94 van 21 december 1994, PbEG 30 december 1994,  L 341/8, aangepast bij; Vo 241/99
van 25 januari 1999 PbEG 2 februari 1999, L 27/1. 

33 Vo 1383/2003 van 22 juli 2003, PbEU 2 augustus 2003, L 196/7; Vo 1891/2004 van 21 oktober
2004, PbEU 30 oktober 2004, L 328/16.

34 Zie voor de vrijstellingslimieten Vo 918/83 van 28 maart 1983 (douanevrijstellingen) en Vo 355/94
van 14 februari 1994 ter aanpassing van de eerder genoemde verordening.
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laten35, onder een schorsingsregeling zijn geplaatst36, na voorafgaande kennisgeving
weder uitgevoerd worden37 of in een vrije zone of een vrij entrepot worden opge-
slagen.38 De bevoegdheid tot optreden middels de APV bestaat wanneer de aange-
troffen goederen naar het recht van de Lid-Staat waar zij worden aangetroffen in-
breuk maken, wanneer als uitgangspunt wordt genomen dat de producten aldaar
vervaardigd zijn.39

8.2.1.1 Reikwijdte

De APV dekt onder andere goederen die valselijk van een merk zijn voorzien. Art.
2(1) APV definieert als ‘namaakgoederen’ de goederen, met inbegrip van hun ver-
pakking, waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht
dat identiek is aan of niet wezenlijk kan worden onderscheiden van het geldig gere-
gistreerde fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke goederen. Ook vallen daaronder
afzonderlijke beeldmerken (logo’s) en lege gemerkte verpakkingen.40 Mallen of ma -
trijzen die specifiek vervaardigd of aangepast zijn voor de vervaardiging van na-
maakgoederen, worden voorts gelijkgesteld met dergelijke goederen (art. 2(3) APV).

8.2.1.1 Verzoek om optreden

Een rechthebbenden kan bij de aangewezen douaneautoriteit – dat is in Nederland
(thans) de Belastingdienst/Douane Noord/Kantoor Groningen41 Afdeling IER – een
verzoek indienen tot optreden tegen namaakgoederen (art. 5 APV). Een dergelijk
verzoek kan zich ook uitstrekken tot de douane-autoriteiten van andere Lid-Staten
wanneer een recht gebaseerd is op een Gemeenschapsmerkinschrijving. Een ver-
zoek om optreden wordt ingediend op een speciaal daarvoor opgesteld formulier.
Het moet alle informatie bevatten die de douane-autoriteiten nodig hebben om de
goederen met zekerheid te identificeren.42 Met name betreft dat een nauwkeurige
en gedetailleerde technische beschrijving van de goederen, bijzonderheden be-
treffende het type of patroon van de fraude (indien de houder van de rechten daar-
van op de hoogte is) en de personalia van de door de houder van de rechten aange-
wezen contactpersoon. De verzoeken om optreden gaan vergezeld van een verkla-
ring van de houder van het recht waarin hij aansprakelijkheid aanvaardt voor het
geval een ingeleide procedure niet wordt voortgezet of wanneer achteraf wordt
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35 Overeenkomstig art. 33 en 183 van Vo 2913/92 van 12 oktober 1992 (douanewetboek).
36 In de zin van art. 84(1)(a) van Vo 2913/92 van 12 oktober 1992 (douanewetboek).
37 In de zin van art. 182(2) van Vo 2913/92 van 12 oktober 1992 (douanewetboek).
38 In de zin van art. 166 van Vo 2913/92 van 12 oktober 1992 (douanewetboek).
39 Vgl.: ov. 8 APV, art. 10 APV. En: HR 19 maart 2004, IER 2004/50 (Philips/Postech), ov. 3.5.3.2; ik ben

gelukkig niet de enige die zulke lange nummers nodig heeft.
40 De APV verstaat onder ‘door piraterij verkregen goederen’ die zaken die bescherming genieten

onder andere IE-régimes dan het merkenrecht. 
41 Postbus 380, 9700 AJ Groningen, http://www.douane.nl/zakelijk/downloadl. 
42 Formulieren en de aangewezen douane-instanties in de andere Lid-Staten zijn te vinden op:

http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/verordening-eg-1891_2004_L328.pdf.
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vastgesteld dat de betrokken goederen geen inbreuk maken op het merkrecht. In
deze verklaring stemt de merkhouder er eveneens mee in alle kosten die verband
houden met het douanetoezicht te betalen. De Nederlandse douane brengt voorals-
nog geen kosten in rekening.

Wanneer de bevoegde douanedienst het verzoek inwilligt worden de betrokken
douane-autoriteiten ervan op de hoogte gesteld en wordt gespecificeerd binnen
welke termijn de douaneautoriteiten zullen optreden. Deze termijn bedraagt ten
hoogste een jaar43 (art. 8(1) APV). Er kan steeds een verzoek om verlenging worden
ingediend. 

Het is ook mogelijk dat de douane bij het uitoefenen van haar taken voldoende
aanwijzingen vindt dat bepaalde goederen inbreuk maken op merkrechten, in welk
geval de douane-autoriteiten, ook wanneer er nog geen verzoek om optreden ligt, de
vrijgave van de betrokken goederen kan opschorten of deze kan vasthouden gedu-
rende een termijn van drie werkdagen vanaf het tijdstip waarop de merkhouder
daarvan op de hoogte is gesteld. Wanneer deze personen bekend zijn, worden ook
de aangever, de houder van de goederen of de eigenaar van de goederen in kennis
gesteld. Deze drie dagen geven de merkhouder de gelegenheid om alsnog een ver-
zoek om optreden in te dienen. 

8.2.1.3 Actie douanedienst

Wanneer er een positieve beslissing ligt op het verzoek tot optreden, dan schorst de
douane de vrijgave van de namaakgoederen of houdt zij deze vast (art. 9(1) APV).
Dat geschiedt voor een periode van in ieder geval tien werkdagen vanaf de kennis-
geving aan de rechthebbende dat de goederen zijn geschorst of vastgehouden. In
passende gevallen (meestal op verzoek van de merkhouder) kan die termijn nog
eens met tien dagen worden verlengd. Voor bederfelijke waar geldt een schorsings-
of vasthoudingsperiode van drie dagen, welke niet voor verlenging in aanmerking
komt (art. 13(2) APV). 

Daarnaast stelt het douanekantoor of de dienst die het verzoek heeft behandeld
de merkhouder in kennis van de namen en adressen van zowel de geadresseerde en
de afzender, als de aangever of houder van de namaakgoederen, alsmede van de oor-
sprong en de herkomst van de goederen die vermoedelijk inbreuk maken op de
merkrechten (art. 9(3) APV). De douane moet deze informatie verstrekken voorzo-
ver deze beschikbaar is. Privacy-regels en andere regels met betrekking tot vertrou-
welijke informatie mogen deze informatieplicht niet doorkruisen44 omdat dergelij-
ke informatie nodig is voor het starten van een procedure door de merkhouder.45

Wel biedt de APV in art. 12 bescherming tegen misbruik van aldus verkregen infor-
matie. 

De douane geeft ook een schatting van het aantal namaak-goederen dat is ge-
schorst of vastgehouden. Zij heeft daarbij ook informatie over de aangetroffen goe-
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43 Bij Gemeenschapsmerkrechten wordt het verzoek gewoonlijk ook voor een jaar toegewezen. 
44 Vgl.: HvJEG 14 oktober 1999, C-223/98, BIE 2000, 40; IER 2000, 10; BMMB 2000-1, p. 31 (Adidas/

Zweden).
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deren en stuurt gewoonlijk digitale foto’s. Gedurende de tien dagen-periode kan ook
een inspectie plaatsvinden door de rechthebbende en/of het Openbaar Ministerie,
en is monsterneming mogelijk. 

8.2.1.4 Vervolgstappen

Vervolgens zijn er drie mogelijkheden. Er kan een vereenvoudigde procedure tot
vernietiging plaatsvinden overeenkomstig art. 11 van de APV. Praktisch gesproken
wordt dan aan de aangever, houder of eigenaar van de goederen gevraagd of deze
zich verzet tegen vernietiging daarvan. Wordt daarop akkoord gegeven of niet bin-
nen de gestelde termijn ontkennend geantwoord, dan kunnen de goederen vernie-
tigd worden op kosten van de rechthebbende. De douane houdt een monster achter
in verband met een eventuele latere procedure. De tweede route is die waarbij aan-
gifte wordt gedaan bij het Openbaar Ministerie. Dat kan leiden tot het leggen van
strafrechtelijk beslag (door de FIOD-ECD). De derde route is het door de rechtheb-
bende nemen van civielrechtelijke stappen. Deze zullen meestal bestaan in het leg-
gen van beslag op de inbreukmakende artikelen en/of het entameren van een kort
geding. 

Worden binnen de termijn van drie, tien of twintig dagen geen maatregelen ge-
nomen, dan worden de goederen door de douane weer vrijgegeven.46

De APV verplicht de Lid-Staten in art. 17 voorts om maatregelen te treffen ten-
einde de bevoegde autoriteiten in staat te stellen stappen te nemen tegen de handel
in namaakgoederen. De aldaar genoemde maatregelen moeten versterkt zijn met
sancties die doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn (art. 18 APV). In
Nederland wordt hierin voorzien door de strafrechtelijke bepalingen die hierboven
in nr. 8.1 e.v. besproken zijn.47

8.2.1.5 Doorvoer

Er bestaat enige onduidelijkheid over de vraag hoe omgegaan moet worden met
doorvoer. Het doorvoeren van waren zonder dat deze in de Gemeenschap op de
markt dreigen te komen, dan wel zonder dat deze op de markt dreigen te komen
waar de rechthebbende merkrechten houdt, vormt geen inbreuk in de Lid-Staat over
wier grondgebied de doorvoer plaatsvindt.48 Maar dit is mogelijk anders wanneer
het gaat om namaakgoederen in de zin van de APV. 
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45 Onder de oude Anti-piraterijverordening 3295/94 van 22 december 1994 werd net als in Zweden
ook in Nederland de APV verkeerd uitgelegd en toegepast, waardoor nauwelijks relevante infor-
matie beschikbaar kwam. Dat leidde ertoe dat er in Nederland nauwelijks gebruik gemaakt kon
worden, en dus ook niet werd, van de mogelijkheden van de verordening. Vgl.: R. Brohm, B.E.
Husken, Praktische uitwerking toepassing EU Vo3295/94 in Nederland, BMMB 2000-1, p. 2-4.

46 Zie voor de praktische toepassing van de APV in Nederland o.a.: R. Brohm, B.E. Husken, Praktische
uitwerking toepassing EU Vo 3295/94 in Nederland, BMMB 2001-1, p. 1-7.

47 Maar die – zoals in nrs. 8.1.2.6 en 8.1.2.7 aangegeven – voor verbetering vatbaar zijn. 
48 Vgl.: HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006,8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29 (Class/SKB),

zie nr. 6.2.7.
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Voor zaken die onder deze Verordening vallen, geldt dat tegen doorvoer kan wor-
den opgetreden, in ieder geval door de douane-autoriteiten op grond van de APV, in
verband met de wettelijke fictie dat de inbreukvraag beoordeeld moet worden alsof
het land waar deze goederen worden aangetroffen, het land is van vervaardiging
daarvan.49 Dit volgt thans uit de achtste overweging bij en uit art. 10 van de APV. Het
Hof van Justitie heeft daarbij aangegeven dat wanneer het gaat om extern douane-
vervoer van niet-communautaire namaakgoederen, de APV van toepassing is in ver-
band met het risico dat deze langs illegale weg (toch) in het verkeer worden ge-
bracht.50 Op die manier kan doorvoer immers de interne markt beïnvloeden. 

Daarbij zal de derde overweging bij de APV ook een rol spelen. Daarin is aangegeven dat, wanneer na-
maakgoederen een oorsprong of herkomst hebben in landen buiten de Gemeenschap, het binnen-
brengen van dergelijke goederen in het douanegebied van de Gemeenschap (inclusief overlading, vrij-
gave voor het vrije verkeer in de Gemeenschap, plaatsing onder een schorsingsregeling en binnen-
komst in een vrije zone of vrij entrepot) moet worden verboden en dat er in een procedure moet wor-
den voorzien die de douane-autoriteiten de mogelijkheid geeft dit verbod zo doeltreffend mogelijk te
handhaven.

Daarentegen geldt dat de merkhouder niet tegen doorvoer van waren geplaatst
onder de regeling extern douaneverkeer, kan optreden uit hoofde van art. 2.20(1)
BVIE wanneer er geen handeling van een derde verricht wordt die noodzakelijker-
wijs impliceert dat die goederen in de staat van doorvoer in de handel zullen wor-
den gebracht.51

Het terzake door het Hof van Justitie gewezen Montex/Diesel-arrest52 laat op een aantal punten on-
duidelijkheid bestaan. Zo is niet duidelijk of het oordeel anders uitgevallen zou zijn wanneer de pre-
judiciële vragen niet betrekking zouden hebben gehad op art. 5(1 en 3) MRl, maar op toepassing van
de APV.53

Zie uitgebreid nr. 6.2.7. 

8.2.1.6 Toepassing in verschillende Lid-Staten

De APV dient in alle Lid-Staten door de nationale douane-autoriteiten te worden uit-
gevoerd. Die douane-autoriteiten hanteren niet allemaal dezelfde procedures en uit-
gangspunten. Dit leidt tot discrepanties, onder andere met betrekking tot behande-
lingstermijnen, verstrekte informatie, in rekening gebrachte kosten en effectiviteit.54
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49 Vgl.: HR 19 maart 2004, IER 2004, 50 (Philips/Postech).
50 HvJEG 6 april 2000, C-383/98, BMMB 2006-1, p. 12-14 (Ralph Lauren/Dwidua; Polo).
51 Vgl.: HvJEG 9 november 2006, C-281/05, NJ 2008, 601 m.nt. JHS; IER 2007, 30 (Montex/Diesel), dat

gewezen lijkt in het verlengde van: HvJEG 26 september 2000, C-23/99, NJ 2001, 152; BIE 2001,
15; BMMB 2001-2, p. 74 (Commissie/Frankrijk). 

52 HvJEG 9 november 2006, C-281/05, NJ 2008, 601 m.nt. JHS; IER 2007/30 (Montex/Diesel).
53 Vgl.: F. Eijsvogels, Some remarks on Montex Holdings Ltd./diesel SpA, B9 2968. 
54 Zie voor wat betreft de toepassing van de APV in België: L. Weynants, Toepassing van de Piraterij -

verordening in België op het vlak van merkenrechten, BMMB 2000-1, p. 8-10. 
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8.2.1.7 Verordening 1898/2004 ter uitvoering van Verordening 1383/2003 

Verordening 1891/200455 dient tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de
Anti-Piraterij Verordening (APV). De Verordening geeft nadere regels ten behoeve
van de (zoveel mogelijk uniforme) toepassing van de APV. 

Zo bepaalt de Verordening wie als vertegenwoordiger van de rechthebbende kan
optreden. Als zodanig zijn naast personen en rechtspersonen ook expliciet vermeld:
belangenorganisaties van rechthebbenden. Ook regelt de Verordening op welke
wijze bewezen kan worden dat men de gestelde IE-rechten houdt, de wijze waarop
de formulieren moeten worden ingevuld en wat daarop vermeld moet worden,
welke informatie de douane kan vragen, wanneer termijnen beginnen te lopen en de
wijze waarop de douane-autoriteiten aan de Europese Commissie rapporteren.
Voorts bevat de Verordening enige overgangsbepalingen.
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55 Van 21 oktober 2004 (de uitvoeringsverordening), PbEU 30 oktober 2004, L 328/16.
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HOOFDSTUK 9

Verlies van merkrechten

9.1 Doorhaling

De doorhaling van een merkinschrijving op verzoek van de merkhouder is altijd mo-
gelijk (art. 2.25(1) BVIE, art. 50 GMVo). Met de doorhaling vervalt het merkrecht met
betrekking tot het Benelux-merk (art. 2.26(1) BVIE). De GMVo bepaalt daarover
niets, maar het uitgangspunt is hetzelfde: vanaf het moment van de inschrijving van
de doorhaling bestaan de merkrechten niet meer. Na doorhaling heeft de eerdere in-
schrijving van een collectief merk nog wel enig effect als gevolg van het bepaalde in
art. 2.4(c) BVIE. Zie nr. 5.2.8. 

De terminologie in het wettelijk systeem met betrekking tot Gemeenschaps -
merken is in zoverre anders dat er afstand van het Gemeenschapsmerk kan worden
gedaan, met werking vanaf de inschrijving van die afstand (art. 50 GMVo). 

9.1.1 Positie licentienemer

Dergelijke afstand kan alleen plaatsvinden met toestemming van de merkhouder,
die bij een ingeschreven licentie de licentiehouder ook in kennis moet stellen van de
doorhaling (art. 50(3) GMVo). Toestemming van de licentienemer is dus niet vereist.
Art. 2.25(2) BVIE bepaalt dat bij een inschreven licentie het Benelux-merk alleen op
gezamenlijk verzoek van de merkhouder en de licentiehouder kan worden doorge-
haald, dus alleen met de instemming van de licentienemer. Naar valt aan te nemen
geldt in beide gevallen dat de licentienemer in kennis moet worden gesteld, dan wel
moet instemmen, voorzover de licentie de waren of diensten dekt waarvoor de in-
schrijving wordt doorgehaald. Het is namelijk ook mogelijk om de doorhaling of de
afstand te laten plaatsvinden met betrekking tot alleen bepaalde (andere) waren of
diensten(klassen); art. 2.25(5) BVIE en art. 50(1) GMVo. 

De regeling is van overeenkomstige toepassing op collectieve merken krachtens
de schakelbepaling van art. 2.35 BVIE respectievelijk art. 66(3) GMVo. De regeling
met betrekking tot het in kennis stellen, dan wel de toestemming verwerven van de
licentienemers heeft in dit geval praktisch weinig betekenis, omdat degenen die het
is toegestaan het collectieve merk te gebruiken, geen licentienemer zijn. 
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1 Art. 9bis van het Protocol van Madrid houdt een overeenkomstige bepaling in.
2 Dat speciaal voor de Benelux-situatie werd geschreven. 

9.1.2 Positie pandhouder of beslaglegger

Het Benelux-merk kan alleen worden doorgehaald met toestemming van de pand-
houder of beslaglegger op het merk (art. 2.25(2) BVIE). Dat geldt ook voor een Ge -
meenschapsmerk, wanneer Nederlands, Belgisch of Luxemburgs recht van toepas-
sing is ex art. 6(1) GMVo.

9.1.3 Territoriale werking

In verband met het unitaire karakter van zowel het Gemeenschapsmerk als het
Benelux-merk, betreft de doorhaling telkens het hele territoir van de Gemeenschap,
respectievelijk de Benelux (art. 1(2) GMVo/art. 2.25(3) BVIE). Dat geldt ook in het
geval van een internationale inschrijving waarvan de merkhouder alleen voor een
deel van de Benelux afstand wil doen. De Schikking van Madrid geeft in art. 8bis de
houder van het internationaal depot de mogelijkheid om afstand te doen van de be-
scherming in één of meer van de bij de Schikking aangesloten landen (terwijl alle
drie de Benelux-landen daarbij zijn aangesloten).1 Een dergelijk afstand doen voor
één of twee Benelux-landen geldt dan toch voor het hele Benelux-gebied (art.
2.25(4) BVIE). De Benelux-landen hebben daartoe een mededeling gedaan als be-
doeld in art. 9quater van de Schikking van Madrid.2

9.2 Verval door verstrijken geldigheidsduur

Een Benelux-merk is geldig gedurende tien jaar vanaf de datum van depot (dus een
datum die ligt vóór de datum van inschrijving; art. 9(1) BVIE). Art. 46 GMVo noemt
eenzelfde termijn te rekenen vanaf de datum van indienen van de aanvrage om in-
schrijving. Vernieuwing van de merkinschrijving is mogelijk (tegen betaling van
taxen) in de periode van zes maanden die liggen voor het verstrijken van de in-
schrijvingstermijn (art. 2.9(4) BVIE, art. 47(3) GMVo). Het BBIE stelt – net als het
BHIM voor Gemeenschapsmerken – de merkhouder tevoren in kennis van het aan-
staande verval (al is het BBIE, dan wel het BHIM niet aansprakelijk als het verzuimt
dat te doen; zie art. 2.9(5 en 6) BVIE, art. 47(2) GMVo). Vernieuwing van de merkin-
schrijving is voorts mogelijk tot een half jaar na het verstrijken van de inschrijvings-
termijn, maar wanneer de vernieuwing plaatsvindt na het verstrijken van de geldig-
heidsduur moeten daarvoor  extra taksen worden betaald (art. 2.9(4) BVIE, art. 47(3)
GMVo). Dan geldt dat in de periode gelegen tussen het verstrijken van de inschrij-
vingstermijn en de vernieuwing de merkrechten met terugwerkende kracht herle-
ven, krachtens de wettelijke fictie van art. 2.9(4) BVIE, art. 47(5) GMVo. 

Vernieuwingen van de inschrijving worden uiteraard in het register aangetekend
(art. 2.9(7) BVIE, art. 47(5) GMVo). 

Het Benelux-merkrecht vervalt door het verstrijken van de geldigheidsduur zon-
der tijdige vernieuwing (art. 2.26(1) BVIE). Dat verval hoeft niet in rechte te worden
ingeroepen, maar vindt van rechtswege plaats (art. 2.27(1) BVIE a contrario toege-
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past). De GMVo bepaalt hieromtrent niets expliciet, maar het effect is hetzelfde,
omdat er bij het uitblijven van een vernieuwing geen recht meer bestaat waarop
vorderingen gebaseerd kunnen worden. Het merk kan na vervallen te zijn toch nog
wel enig effect sorteren, in verband met het bepaalde in art. 2.4(c en d) BVIE. Zie nrs.
5.2.2 en 6.2.3 respectievelijk. 

9.2.1 Internationale inschrijving

Ook een internationale inschrijving kan worden doorgehaald en kan vervallen wan-
neer de geldigheidstermijn daarvan verstrijkt zonder dat de inschrijving tijdig wordt
vernieuwd. In doorhaling is voorzien in art. 9 van de Schikking van Madrid en art.
9bis van het Protocol van Madrid. Een internationale inschrijving onder de Schikking
van Madrid heeft een geldigheidsduur van twintig jaar, die onder het Protocol van
Madrid tien jaar (art. 6 Schikking van Madrid en art. 6 Protocol van Madrid).3 De re-
geling met betrekking tot vernieuwing, steeds voor eenzelfde inschrijvingstermijn,
is opgenomen in de art. 7 van zowel de Schikking als het Protocol. Ook hier geldt een
terme de grace van zes maanden na verstrijken van de inschrijvingstermijn waar-
binnen vernieuwd kan worden tegen betaling van een extra taks. 

9.2.1.1 Onafhankelijkheid van basisinschrijving

Krachtens art. 6(2) van zowel Schikking als Protocol wordt een internationale in-
schrijving onafhankelijk van de basisinschrijving na vijf jaar, te rekenen vanaf de in-
ternationale inschrijving. Gedurende de eerste vijf jaar geldt dus dat wanneer de ba-
sisinschrijving aangetast kan worden (bijvoorbeeld omdat die aan verval of nietig-
verklaring bloot staat) dit ook de geldigheid in de gedesigneerde landen raakt.4 Dit
geldt ook als het verval of de nietigheid pas na vijf jaar wordt uitgesproken, mits de
rechtsvordering die daartoe geleid heeft vóór het verstrijken van de vijfjaarstermijn
is ingesteld.5

Dit aanvechten van de geldigheid van de basisinschrijving wordt ook wel een
‘central attack’ genoemd. Onder de Schikking zijn bij verlies van de basisinschrijving
van het merk alle rechten uit de merkinschrijving verloren. 

Onder het Protocol is het – op grond van art. 9quinquies6 – mogelijk om binnen
drie maanden nadat de internationale inschrijving werd doorgehaald een aanvraag
in te dienen bij de merkenbureaus van de bij het Protocol aangesloten landen, waar
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3 Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 145 en Ch. Gielen
(red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 390, die de inschrij-
vingstermijnen onder de Schikking en het Protocol verwart.

4 Zie art. 6(3) van zowel de Schikking als het Protocol; bevestigd door art. 2.26(1)(b) BVIE voor de
Benelux.

5 Of wanneer als gevolg van de eerder aanhangig gemaakte procedure vrijwillig afstand wordt ge-
daan van de merkinschrijving na de vijfjaarstermijn, onder art. 6(3) van het Protocol van Madrid. 

6 Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 147 en Ch. Gielen (red.),
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 392 verwijst naar een art.
6quinquies, hetgeen waarschijnlijk een verschrijving is.
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de internationale inschrijving gelding had, om een overeenstemmend nationaal
merk in te schrijven. Daarbij wordt de ingediende aanvrage behandeld alsof die was
ingediend op het moment dat de aanvrage voor de internationale inschrijving werd
ingediend (inclusief eventuele voorrang), of op de datum waarop de internationale
inschrijving zich ging uitstrekken tot het betreffende land. 

9.3 Normaal gebruik

9.3.1 Algemeen

Art. 2.26(2) BVIE (gebaseerd op art. 10(1) MRl) en de artt. 15(1) en 50(1)(a) GMV, be-
palen dat het recht op een merk vervallen verklaard wordt voorzover na de datum
van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar, zonder geldige
reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt voor de waren of diensten
waarvoor het is ingeschreven. Blijkens de achtste overweging bij de Merken richtlijn
moet de eis gesteld worden dat een merk werkelijk gebruikt wordt, om het totale
aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken, en derhalve het
aantal daartussen rijzende conflicten, te verminderen.7 Merken zijn een schaars
goed als gevolg van de vele registraties. En dat valt (in theorie) te beperken door de
registers zoveel mogelijk te schonen van merken die niet normaal gebruikt worden,
zo is de gedachte. Daarnaast is vervallenverklaring mogelijk als het merk door toe-
doen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is
geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven (zie nr. 9.4), of als het
merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt het publiek kan misleiden
(zie nr. 9.5). 

Het verval werkt (anders dan in het geval van verval wegens het verstrijken van
de geldigheidstermijn) niet van rechtswege, maar moet in rechte worden ingeroe-
pen. Pas met de rechtelijke uitspraak vervalt het merkrecht. Art. 2.27(4) BVIE (dat is
gebaseerd op art. 11(1) MRl) bepaalt echter dat de houder van een ouder merk niet
op basis van zijn oudere recht de nietigheid kan inroepen van een later gedeponeerd
merk, als dat depot heeft plaatsgevonden in de periode dat het oudere merk aan ver-
vallenverklaring wegens het ontbreken van normaal gebruik bloot stond. Ook voor-
ziet art. 2.27(2) BVIE (dat is gebaseerd op art. 11(3) MRl) erin dat, wanneer tijdens
de periode dat het verval van het oudere merk kon worden ingeroepen een ander
een overeenstemmend merk deponeert, de houder van het oudere merk, ook na her-
leving van zijn merkrechten (zie nr. 9.3.13), zich niet op grond van de art. 2.20(1)(a
t/m c) BVIE kan verzetten tegen gebruik van het later gedeponeerde merk. 

De vervallenverklaring dient onderscheiden te worden van de nietigverklaring,
omdat het effect van beide verschillend is.8 Vervallenverklaring werkt vanaf het mo-

9.3
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7 Dat was anders onder het oude Benelux Merkenrecht; BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299
m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim), waarbij voorop gesteld werd dat de bescher-
ming die aan een merk wordt toegekend alleen gerechtvaardigd is als het betreffende teken in het
economisch verkeer ook daadwerkelijk wordt gebezigd om de waren (of diensten) van een on-
derneming te onderscheiden. 

8 Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 141 en Ch. Gielen
(red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 386. 
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ment dat het merk niet meer voldeed aan de daaraan te stellen eisen, bijvoorbeeld
vanaf het moment dat het verworden is tot een gebruikelijke benaming, of het mo-
ment waarop het vijf jaar niet meer normaal gebruikt is. Nietigheid daarentegen
werkt terug tot aan de datum van depot; het recht wordt geacht nooit bestaan te
hebben. 

Vervallenverklaring kan ook gedeeltelijk plaatsvinden, namelijk alleen voor een
deel van de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, maar waar-
voor het niet normaal is gebruikt. Zie nr. 9.3.14.

Het normaal gebruik is ook van belang bij de vraag of er sprake is van voorgebruik
dat de basis kan vormen voor het aanvallen van een te kwader trouw gedeponeerd
merk; het in art. 2.4(f) BVIE gestelde vereiste dat het oudere onderscheidingsteken
‘op normale wijze’ is gebruikt, sluit aan op de term ‘normaal gebruik’ in de zin van
art. 2.26(1)(a) BVIE.9

9.3.2 Vijfjaarstermijn

Art. 2.25(2)(a) BVIE spreekt (net als de overeenstemmende bepalingen uit de
Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening) over een ononderbroken
tijdvak van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van inschrijving. Er bestaat een prak-
tisch probleem met het bepalen van de aanvangsdatum, omdat het BBIE vòòr 1 ja-
nuari 2004 wel een depotdatum vaststelde, maar geen inschrijvingsdatum. Als aan
te houden datum geldt de datum waarop de inschrijvingsprocedure overeenkomstig
de nationale (Benelux-)regeling10, respectievelijk overeenkomstig de regeling van
het BHIM, voltooid is.11 Voor merken ingeschreven vòòr 1 januari 2004 zal dus met
toepassing van de huidige regels van het BBIE moeten worden vastgesteld wat de
datum van inschrijving geweest zou zijn.12

De vijfjaarstermijn kan vijf jaar na voltooiing van de inschrijvingsprocedure ein-
digen als nooit normaal gebruik van het merk is gemaakt, of beslaat een periode van
vijf opeenvolgende jaren waarin het merk niet meer normaal werd gebruikt. De zo-
genaamde Heilungs-regeling van art. 2.27(2) BVIE (zie nr. 9.3.13) zou zo begrepen
kunnen worden – namelijk naar de letterlijke bewoordingen ervan – dat de vijfjaar-
stermijn verkort kan worden met drie maanden, omdat begin van gebruik of her-
nieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaande aan de instelling van de vorde-
ring tot vervallenverklaring mogelijk niet in aanmerking wordt genomen. Art. 12(1)
MRl, waarop art. 2.27(2) BVIE is gebaseerd, maakt echter duidelijk dat dit alleen
geldt ‘met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het ver-
strijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet-gebruiken is inge-
gaan’.13 De merkhouder heeft dus altijd de volle vijfjaarstermijn om zijn merk (weer)
te gaan gebruiken. 
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9 Vgl.: E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, diss., Zwolle 1991, p. 89; T. van Innis, Les signes
distinctifs, Brussel 1997, nr. 375. 

10 Opgenomen in art. 1.6.3 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE.
11 HvJEG 14 juni 2007, C-246/05, B9 4155 (Armin Häupl/Lidl). 
12 Vgl.: BBIE oppositiebeslissing nr. 2000008, 29 juni 2005 (Etex/Etec).
13 Zo ook: art. 51(1)(a) GMVo. 
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Het feit dat het onwaarschijnlijk is dat de merkhouder het merk binnen die vijf
jaar (opnieuw) zal gaan gebruiken, staat niet in de weg aan het opleggen van een
verbod op basis van het (binnenkort aan vervallenverklaring bloot staande) merk.14

Gebruik van het merk hoeft in de vijfjaarstermijn niet continu te zijn; zo lang de pe-
riode van niet normaal gebruik maar niet langer wordt dan vijf opeenvolgende jaren,
kan de merkhouder zijn inschrijving ook in stand houden door onregelmatig en on-
derbroken normaal gebruik van het merk. 

9.3.3 Eisen aan normaal gebruik

Wat als normaal gebruik kan kwalificeren is door het Hof van Justitie in een serie ar-
resten nader ingevuld15, waarbij het Hof heeft benadrukt dat normaal gebruik onder
de Richtlijn op eenzelfde manier geïnterpreteerd moet worden als onder de
Gemeenschapsmerkenverordening.16 Dat brengt mee dat het navolgende in gelijke
mate geldt voor de normaal gebruik-eis die aan het Gemeenschapsmerk wordt ge-
steld. 

9.3.3.1 Vinden en behouden van afzet

Gebruik van een merk is normaal gebruik wanneer de merkhouder daarmee een
afzet beoogt te vinden of te behouden voor de gemerkte waren en/of diensten ten
opzichte van de waren of diensten van andere ondernemingen.17

Het zich verzetten tegen gebruik van het merk (of een daarmee overeenstemmend teken) door een
ander of het op basis van het merk verweer voeren in een procedure, levert op zichzelf nog geen nor-
maal gebruik van het eigen merk op, omdat dit merkgebruik niet gericht is op het onderscheiden van
de eigen waren of diensten ten opzichte van die van andere ondernemingen.18

Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval in de beoordeling worden be-
trokken.19 Dat geeft de rechter een grote mate van beoordelingsvrijheid. 

9.3.3

388

14 Vgl.: HR 28 september 2001, NJ 2002, 104 m.nt. DWFV; BIE 2002, 87; BMMB 2001-4, p. 166 (Rowa/
Hooters; Hooters).

15 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/
Ajax); HvJEG 27 januari 2004, C-259/02, NJ 2007, 280 m.nt. JHS onder NJ 2007, 281 (La Mer/
Goemar); HvJEG 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, p. 130 (The Sunrider/BHIM, Espadafor
Caba; Vitafruit); HvJEG 9 december 2008, C-442/07, IER 2009, 25 m.n.t. ChG onder IER 2009, 26
(Verein Radetzky/Bundesvereinigung Kameradschaft ‘Feldmarschall Radetzky’).

16 HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax), ov.
30.

17 HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax), ov.
37. Zo ook al: BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH; BIE 1981, 33 (Turmac/Reynolds;
Whiston/Winston).

18 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/
Ajax); Hof Den Bosch 4 januari 1994, NJ 1994, 586; BIE 1994, 112, IER 1994, 23 (MCM/MOM); Vgl.
T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigendom en
mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 1044.

19 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax).
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9.3.3.2 Extern gebruik

Wel wordt altijd geëist dat het gebruik extern is geweest. Gebruik alleen binnen de
betrokken onderneming is in ieder geval niet voldoende.20

Dat gebruik binnen de eigen onderneming zal waarschijnlijk ruim moeten worden opgevat, in ieder
geval ruimer dan alleen gebruik binnen de rechtspersoon op wiens naam het merk is ingeschreven.
Daaronder kan bijvoorbeeld ook vallen gebruik in een onderneming die bestaat uit een groep ven-
nootschappen, of het gebruik dat uitsluitend voor de merkhouder en diens licentienemer kenbaar is.21

Wanneer alleen sprake is van voorbereidingshandelingen kan geen sprake zijn van
normaal gebruik van het merk wat al blijkt uit het feit dat art. 2.27(2) BVIE een on-
derscheid maakt tussen voorbereiding van gebruik en gebruik zelf.22

Het moet voorts gaan om het gebruik in het economisch verkeer op de markt
voor de betrokken waren of diensten. Het merkgebruik moet worden opgevat als
merkgebruik voor de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en
bijvoorbeeld niet als merkgebruik voor soortgelijke waren of diensten.23

9.3.3.3 Commercieel verantwoord gebruik

Bij de beoordeling van het gebruik zal met name ook een rol spelen welk gebruik van
het merk in de betrokken economische sector gerechtvaardigd wordt geacht om
voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of
te verkrijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop gewoonlijk voor der-
gelijke waren of diensten reclame wordt gemaakt, en de omvang waarin dat pleegt
te gebeuren. Voorts zal de rechter het oog moet houden op de aard van de waren of
diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en frequentie van het gebruik
van het merk.24 Daarnaast kan een rol spelen of het merk wordt gebruikt bij de ver-
koop van alle identieke producten of diensten van de merkhouder, dan wel slechts
bij sommige daarvan.25 Er kan echter ook sprake zijn van normaal gebruik door een

Hoofdstuk 9 / Verlies van merkrechten 9.3.3

389

20 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/
Ajax), ov. 37. Zo ook al: Zo ook al: BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH; BIE 1981, 33
(Turmac/Reynolds; Whiston/Winston).

21 Vgl.: Rb. Den Haag 12 december 2001, BIE 2002, 88 (Ikea/Attachmate; Ikea/Kea).
22 Vgl.: D.C. Elzinga, Normaal gebruik in de Benelux Merkenwet; wat valt of vervalt onder artikel 5

lid 2 sub a BMW?, BMMB 2005-2, p. 62-65; Rb. Den Haag 14 oktober 1998, BIE 2000, 28; IER 1999,
7; BMMB 2000-2, p. 85 (De Ambachtshof/Quality Bakers; King Corn); Hof Den Haag 27 april 2000,
BIE 2000, 99; IER 2000, 47 m.nt. ChG; BMMB 2000-4, p. 175 (Quality Bakers/De Ambachtshof;
King Corn II). Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr.
148; Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 393.

23 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142
(Ansul/Ajax), ov. 38.

24 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/
Ajax), ov. 39. 

25 Vgl.: HvJEG 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, p. 130 (The Sunrider/BHIM, Espadafor Caba;
Vitafruit).
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stichting of vereniging zonder winstoogmerk.26 Er zal dan wel sprake moeten zijn
van enig gebruik in het economisch verkeer, dat wil zeggen waarbij ook transacties
tegen financiële vergoeding plaatsvinden. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het
merk in contacten met het publiek gebruikt wordt in aankondigingen van manifes-
taties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en/of dat het ge-
bruikt wordt bij het inzamelen en uitdelen van giften.27 Daarvan is geen sprake
waren voorzien van het merk gratis worden weggegeven bij de verkoop van andere
waren.28

De aantallen verkochte waren of geleverde diensten kunnen indicatief zijn, maar
zijn op zich niet doorslaggevend, omdat deze beschouwd moeten worden in het
licht van de kenmerken van de betrokken waren of diensten en de rest van de be-
trokken markt. Zelfs gebruik in kwantitatief onbelangrijke omvang kan – onder bij-
zondere omstandigheden – voldoende zijn om als normaal gebruik gekwalificeerd
te worden.29 Het is niet mogelijk om in abstracto te bepalen vanaf welke kwantita-
tieve drempel er sprake is van normaal gebruik. Een de minimis regel kan dus niet
worden vastgesteld. 

Ook de verkoop van waren aan één enkele klant, kan normaal gebruik van dat
merk opleveren, als dat gebruik commercieel gerechtvaardigd is.30 Te denken valt
aan het bouwen van een raffinaderij of het leveren van geavanceerde en kostbare
medische apparatuur ten behoeve van een superspecialisme. Het type waar of
dienst kan meebrengen dat een kwantitatief beperkt gebruik van het merk normaal
gebruik vormt. 

Spyker produceerde in 2005 slechts zo’n 50 auto’s, hetgeen in het betreffende marksegment voldoen-
de is om te spreken van een reële commerciële exploitatie; maar het zou waarschijnlijk niet voldoen-
de zijn om van normaal gebruik te spreken wanneer het om 50 doosjes kauwgom gaat. 

Het valt echter te betwijfelen of de omvang van de onderneming die het merk ge-
bruikt van wezenlijke invloed kan zijn op de vraag of sprake is van normaal gebruik,
nu dit door het Hof van Justitie niet als relevante omstandigheid wordt genoemd, en
in de commerciële praktijk ook maar beperkt invloed zal hebben op de vraag wat in
het algemeen als een commercieel verantwoorde exploitatie van het merk heeft te
gelden.31
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26 HvJEG 9 december 2008, C-442/07, IER 2009, 25 m.n.t. ChG onder IER 2009, 26 (Verein
Radetzky/Bundesvereinigung Kameradschaft ‘Feldmarschall Radetzky’).

27 HvJEG 9 december 2008, C-442/07, IER 2009, 25 m.n.t. ChG onder IER 2009, 26 (Verein
Radetzky/Bundesvereinigung Kameradschaft ‘Feldmarschall Radetzky’).

28 HvJEG 15 januari 2009, C-495/07, IER 2009, 26 m.nt. ChG (Silberquelle/Maselli Strickmode;
Wellness).

29 Vgl.: HvJEG 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, p. 130 (The Sunrider/BHIM, Espadafor Caba;
Vitafruit), ov. 21; HR 23 december 2005, NJ 2007, 281 m.nt. JHS; BIE 2006, 65; IER 2006, 25; BMMB
2006-4, p. 176 (Sidoste/Bonnie Doon; beeldmerken voor sokken). 

30 Vgl.: HvJEG 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, p. 130 (The Sunrider/BHIM, Espadafor Caba;
Vitafruit).

31 Vgl. ook: J.H. Spoor in zijn noot onder NJ 2007, 281 (Sidoste/Bonnie Doon; beeldmerken voor sok-
ken), in welk arrest meer gewicht wordt toegekend aan de omvang van de onderneming.
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9.3.3.4 Zoeken van afzet

Tot normaal gebruik kan ook behoren het met serieuze inspanningen proberen te
vinden van een afzet voor producten onder het merk, ook al is dat niet succesvol.32

De Hoge Raad heeft aangenomen dat wanneer het daarbij ook nog eens gaat om een
kleine aanbieder, het normaal gebruik beperkt kan zijn tot een gering aantal pro-
ducten dat onder het merk is verkocht, ook wanneer het om massaproducten gaat.33

Onder omstandigheden (namelijk wanneer daarmee daadwerkelijk een afzet voor
de gemerkte waren wordt gezocht) zal ook het verstrekken van monsters of het uit-
delen van gratis gemerkte waren normaal gebruik kunnen opleveren.34

9.3.3.5 Relevante markt

Voorts is het van belang de relevante markt te bepalen. Als het gebruik op de con-
sumentenmarkt te beperkt is om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalifi-
ceerd, kan het in de daarvan separate markt van wederverkopers of distributeurs
nog wel voldoende zijn om de concluderen dat sprake is van een reële exploitatie.
Dat kan het geval zijn wanneer de wederverkopers wel met het merk geconfron-
teerd worden, maar deze de producten vervolgens onder eigen merk wederverko-
pen.35

9.3.3.6 Uitverkoop restpartij

Wanneer het merk wordt ‘uitgefaseerd’, zal het verkopen van een restpartij gemerk-
te waren tegen een dumpprijs36 niet snel gekwalificeerd worden als het gebruik van
het merk dat gericht is op het vinden van afzet van de waren onder het merk (laat
staan op het behouden van een afzet onder het merk). 

Voor de partij die zich op vervallenverklaring van het merk wil beroepen is het
vaak niet eenvoudig vast te stellen of er normaal gebruik is gemaakt van het merk,
omdat niet ieder normaal gebruik voor de buitenstaander zichtbaar is. Zo kan er
sprake zijn van het aanbrengen van het merk voor export (zie nr. 9.3.12) en kan het
gebruik minimaal van omvang zijn en niet zichtbaar voor concurrerende marktpar-
tijen, bijvoorbeeld omdat de merkhouder een poging waagt tot de markt toe te tre-
den. Niet al dergelijk gebruik blijkt uit gebruiksonderzoeken. 
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32 Kritisch over die benadering (van de Hoge Raad): J.H. Spoor in zijn noot onder NJ 2007, 281
(Sidoste/Bonnie Doon; beeldmerken voor sokken), kort gezegd omdat de vijfjaarstermijn nu juist
de merkhouder gegund wordt om een ‘normale’ afzet te bewerkstelligen. 

33 Vgl.: HvJEG 27 januari 2004, C-259/02, NJ 2007, 280 m.nt. JHS onder NJ 2007, 281 (La
Mer/Goemar); HR 23 december 2005, NJ 2007, 281 m.nt. JHS; BIE 2006, 65; IER 2006/25; BMMB
2006-4, p. 176 (Sidoste/Bonnie Doon; beeldmerken voor sokken).

34 Vgl.: Hoge Raad Zweden 15 januari 1987, GRUR Int. 1988-8/9, p. 698 (Budweiser/Budvar). 
35 Vgl.: HR 23 december 2005, NJ 2007, 281 m.nt. JHS; BIE 2006, 65; IER 2006, 25; BMMB 2006-4, p.

176 (Sidoste/Bonnie Doon; beeldmerken voor sokken).
36 Lager dan de intrinsieke waarde.
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9.3.4 Gebruik voor reeds verkochte waren

Ook wanneer het merk gebruikt wordt voor onderhoud van reeds eerder op de
markt gebrachte waren kan sprake zijn van normaal gebruik.37 Dat is het geval wan-
neer sprake is van gebruik van het merk voor onderdelen die moeten worden gere-
kend tot de samenstelling of de structuur van reeds op de markt gebrachte waren.38

Normaal gebruik van het merk voor die onderdelen moet worden beschouwd als ge-
bruik van het merk voor de reeds op de markt gebrachte waren zelf.39 Ook buiten de
situatie dat sprake is van waren die behoren tot de samenstelling of de structuur van
de producten kan sprake zijn van normaal gebruik van het merk, namelijk wanneer
dat merk gebruikt wordt voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden
met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoefte
van de afnemers van deze waren te voldoen. Dat kan het geval zijn bij de verkoop
van toebehoren voor de gemerkte waren of aanverwante producten, dan wel bij het
verrichten van onderhouds- en reparatiediensten.40

9.3.5 Locatie van gebruik

Gebruik in één van de Benelux-landen kan voldoende zijn voor het normaal gebruik
van het merk in de Benelux, ook wanneer dit slechts op één bevolkingsgroep of regio
binnen de Benelux gericht is.41 Dit zal mutatis mutandis gelden voor het normaal ge-
bruik van een Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap.42

Gebruik op het internet kan normaal gebruik in de Benelux opleveren, mits daar-
mee (ook) een reële exploitatie van het merk in de Benelux plaatsvindt, dat wil zeg-
gen dat het de bedoeling is dat daarmee een afzet voor de gemerkte waren of dien-
sten in de Benelux gevonden of behouden wordt (zie nr. 6.10.2 met betrekking tot
het op de Benelux-markt gericht zijn van websites). Dat geldt ook voor advertenties
in internationaal verspreide publicaties. 

Gebruik van een merk voor diensten die buiten het Benelux-gebied genoten moe-
ten worden, kan gelden als normaal gebruik van het merk in de Benelux, wanneer
de betreffende diensten in het Benelux-gebied worden aangeboden onder het merk
en er dus getracht wordt om in de Benelux een afzet voor de diensten onder het
merk te verwerven of te behouden.43 Te denken valt aan het aanbieden van buiten-
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37 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/
Ajax).

38 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/
Ajax), ov. 41. 

39 HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax), ov.
41.

40 Vgl.: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax).
41 Zo ook: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 148 en Ch. Gielen

(red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 393. Vgl.: Hof Den
Haag 3 april 2008, B9 6254 (Playboy/Laporte). 

42 Art. 15(1) GMVo.
43 Vgl.: HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 m.nt. DWFV; BIE 1997, 5 (Le Lido/Exploitatie; Le Lido/

Lido).
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landse reizen aan het Benelux-publiek. Wel moet sprake zijn van een reële com-
merciële exploitatie en moet het merkgebruik ook merkgebruik van de merkhouder
zijn of van een derde die de toestemming van de merkhouder heeft (zie nr. 9.3.9). 

9.3.6 Gebruik in handelsnaam

Gebruik van een handelsnaam levert in beginsel geen gebruik op van het merk voor
waren of diensten en daarmee ook geen normaal gebruik van het merk voor de
waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Dat is ook niet het geval wan-
neer het gaat om een handelsnaam die identiek is aan het merk dat is ingeschreven
voor de diensten die de onderneming met die handelsnaam aanbiedt. Dit kan anders
liggen als het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van
een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen wor-
den onderscheiden.44 Juist in het geval van dienstmerken valt in de praktijk al snel
aan te nemen dat het gebruik van de handelsnaam ook dient ter onderscheiding van
de door de onderneming aangeboden diensten. Datzelfde geldt voor waren als de
handelsnaam daarop (ostentatief) is aangebracht. 

9.3.7 Gebruik op reclamematerialen

Merken worden vaak (ook) gedeponeerd voor niet-relevante waren of diensten, na-
melijk voor allerlei aanverwante waren zoals ‘drukwerk’, omdat men advertenties
plaatst voor het eigenlijke product. Ook wordt veel gedeponeerd voor ‘kleding’
omdat het merk ook wel eens op petjes of T-shirts gevoerd wordt en voor ‘reclame’
omdat men ook reclame maakt voor het eigenlijke product. Het merk wordt in zeer
veel gevallen echter niet gebruikt ter onderscheiding van deze waren of diensten,
zodat het daarvoor ook niet normaal gebruikt wordt. In advertenties voor gemerkte
waren, of op T-shirts met daarop andere dan kledingmerken, worden de desbe-
treffende merken immers niet gebruikt ter onderscheiding van het drukwerk dan
wel het T-shirt.45 Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het maken van reclame
voor een gemerkt product. Het merk wordt dan niet gebruikt ter onderscheiding van
reclamediensten.46 Ook de promotie van een merk door waren voorzien van het
merk (bijvoorbeeld frisdrank) gratis weg te geven bij de aankoop van andere waren
voorzien van dat merk (bijvoorbeeld kleding) levert geen normaal gebruik op van
het merk voor de eerstgenoemde waren.47
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44 Vgl.: BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313 m.nt. DWFV; BIE 1998, 58; IER 1997, 18 (Europabank/
Banque pour l´Europe; Europabank); HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG;
RvdW 2008, 17 (Céline). 

45 Vgl.: Rb Amsterdam 26 juni 1989, BIE 1990, 13 (Kirkbi/Nicola; Lego/le-go).: Hof Amsterdam 8 no-
vember 1990, IER 1990, 59 (Newlong/Fischbein). 

46 Vgl.: E.A. Van Nieuwenhoven Helbach, Het begrip merk voor en na invoering van de Benelux
Merkenwet, BMMB 1994-1, p. 10-17. 

47 HvJEG 15 januari 2009, C-495/07, IER 2009, 26 m.nt. ChG (Silberquelle/Maselli Strickmode;
Wellness).
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Anderzijds geldt dat gebruik op bijvoorbeeld merchandising artikelen (petjes, mokken etc.) of bij wijze
van sponsoring (bijv. op shirts) wel door het publiek zo begrepen kan worden dat daarmee reclame
wordt gemaakt voor het merk als onderscheidingsteken voor de waren en diensten waarvoor het merk
(wel) is ingeschreven. Langs die weg kan het gebruik dan normaal gebruik opleveren voor de (eigen-
lijke) ingeschreven waren of diensten. 

9.3.8 Geen normaal gebruik; token use 

Van normaal gebruik is uitgesloten het symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de
aan het merk verbonden rechten te behouden; dat wordt ook wel ‘token use’ ge-
noemd.48 Er is sprake van token use als het gebruik van het merk niet hoofdzakelijk
is gericht op het verkrijgen of behouden van marktaandelen.49 In de benadering van
het Hof van Justitie is gebruik van een merk ofwel normaal gebruik, ofwel token use;
het één sluit het ander uit. 
De grens tussen normaal gebruik en token use is – in het licht van de jurisprudentie
van het Hof van Justitie50 – niet altijd makkelijk objectief vast te stellen, omdat de
intentie van de merkhouder hierbij een rol speelt.51 De verkoop van een groter aan-
tal gemerkte waren kan token use zijn, wanneer dit gedaan is met de  intentie het
merkrecht voor vervallenverklaring te behoeden, terwijl verkoop van een kleinere
hoeveelheid van dezelfde gemerkte waren normaal gebruik kan opleveren wanneer
dat wordt gedaan met de oprechte intentie een marktaandeel te verwerven of te be-
houden. Wel is een indicatie dat van token use sprake is wanneer maar aan één par-
tij of een gering aantal partijen geleverd is, ook al is dit op zichzelf niet doorslagge-
vend.52 Het zal dan wel aan de merkhouder zijn om te bewijzen dat het gebruik van
het merk gericht was op het behouden of verkrijgen van een marktaandeel voor de
gemerkte waren of diensten.53

9.3.9 Gebruik door derden

Sinds de aanpassing van het Benelux-merkenrecht aan de Merkenrichtlijn is er voor
normaal gebruik van het merk een actieve bemoeienis van de merkhouder nodig; zo
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48 Zo ook reeds: BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH; BIE 1981, 33 (Turmac/Reynolds;
Whiston/Winston). Voorts: HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB
2003-3, p. 142 (Ansul/Ajax), ov. 36. 

49 Vgl.: HvJEG 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, p. 130 (The Sunrider/BHIM, Espadafor Caba;
Vitafruit), ov. 26. 

50 In het bijzonder: HvJEG 27 januari 2004, C-259/02, NJ 2007, 280 m.nt. JHS onder NJ 2007, 281 (La
Mer/Goemar); HvJEG 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, p. 130 (The Sunrider/BHIM,
Espadafor Caba; Vitafruit).  

51 Vgl.: M.V. Wellink-Vollmer, Vindt het HvJEG EG de A-G’s eis van continu en publiek gebruik nor-
maal?, IER 2003, p. 158.

52 Dat hangt af van de markt en de marktpositie. Vgl.: HvJEG 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3,
p. 130 (The Sunrider/BHIM, Espadafor Caba; Vitafruit). 

53 Vgl. ook: J.H. Spoor in zijn noot onder NJ 2007, 281 (Sidoste/Bonnie Doon; beeldmerken voor sok-
ken).
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bepaalt art. 2.26(3)(c)BVIE (gebaseerd op art. 10(1 en 3) MRl). De ratio hiervan zal
zijn dat de merkhouder ook daadwerkelijk zelf een afzet van de waar of dienst onder
het merk moet nastreven om voldoende belang te hebben bij instandhouding van
zijn merkrechten. Wanneer bijvoorbeeld een partij gemerkte waren via parallelim-
port (buiten de merkhouder om) in de Benelux wordt afgezet, duidt dat nog niet op
een nastreven van afzet onder het merk in de Benelux door de merkhouder. 

Het Benelux-Gerechtshof maakte in 1981 al uit54 dat er sprake moet zijn van gebruik van het merk
door of namens de merkhouder in het economisch verkeer buiten de onderneming van de merkhou-
der, van diens licentiehouder of van degene die in zijn naam optreedt. 

Het gebruik moet kenbaar dat van de merkhouder zijn, of het merkgebruik moet
met diens expliciete toestemming plaatsvinden. Die situatie valt te onderscheiden
van die waarin de merkhouder het merkgebruik door een derde alleen tolereert.55

Ook art. 19(2) TRIPs-Verdrag spreekt over gebruik van het merk door derden mits
dit gebruik onderworpen is aan het toezicht van de merkhouder. Alleen gedogen dat
een ander het merk gebruikt is dus ook vanuit dat perspectief onvoldoende om te
spreken van instandhoudend merkgebruik door de merkhouder.56

Een en ander geldt mutatis mutandis voor het gebruik van Gemeenschaps -
merken, als gevolg van het bepaalde in art. 15(3) GMVo, dat overeenstemt met art.
10(3) MRl. 

9.3.10 Geldige reden voor niet-normaal gebruik

Het niet normaal gebruiken van een merk gedurende een periode van tenminste vijf
opeenvolgende jaren, kan niet tot vervallenverklaring van het merk leiden wanneer
de merkhouder een geldige reden heeft om het merk (zo lang) niet te gebruiken. Dit
volgt uit art. 2.26(2)(a) BVIE (gebaseerd op art. 10(1) en 12(1) Merkenrichtijn) en
voor Gemeenschapsmerken uit art. 15(1) GMVo. De vraag is dan wat een geldige
reden voor niet-gebruik kan zijn.
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54 Vgl.: BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH; BIE 1981, 33 (Turmac/Reynolds; Whiston/
Winston).

55 Vgl.: HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 m.nt. DWFV; BIE 1997, 5 (Le Lido/Exploitatie; Le
Lido/Lido); D.C. Elzinga, Normaal gebruik in de Benelux merkenwet, wat valt of vervalt onder art.
5 lid 2 sub a BMW?, BMMB 2005-2, p. 63; IEC, J.H. Spoor, art. 5 BMW, par. 3.3; Rb. Den Haag 13
april 2005, BMMB 2005-2, p. 80 (Halibna). Kritisch daarover: Ch. Gielen, Kort begrip van het
Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 148 en in: Kort begrip van het intellectuele eigendom,
Deventer 2007, nr. 393. 

56 Vgl.: HR 5 december 1997, NJ 1998, 524 m.nt. DWFV; IRDI 1995, p. 61 (Weel/Groeneveld; Route
66/Historic US 66). Overigens wordt onder Amerikaans merkenrecht een nog veel grotere betrok-
kenheid van de merkhouder gevergd, die zorg dient te dragen voor kwaliteitscontrole op onder li-
centie vervaardigde waren.
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9.3.10.1 Eisen te stellen aan geldige reden

In de Benelux zijn altijd strenge eisen gesteld aan die geldige reden.57 Dat vloeide
voort uit de grondslag van de in deze regeling besloten liggende plicht om een merk
normaal te gebruiken. Die gebruiksplicht vindt zijn grond in de gedachte dat de vèr-
gaande bescherming van een merk alleen dan gerechtvaardigd is, als het desbe-
treffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de
waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dan ligt in de rede dat
een merkhouder voor een merk dat hij daartoe niet gebruikt, die vèrgaande be-
scherming slechts deelachtig kan blijven in de uitzonderlijke gevallen waarin hem
dat niet-gebruik niet kan worden toegerekend.58

Hetzelfde lijkt te gelden onder het geharmoniseerde merkenrecht. De Merken -
richtlijn geeft zelf geen aanwijzingen over hoe de geldige reden geïnterpreteerd
moet worden. Wel is een aanwijzing te vinden in het TRIPs-Verdrag, in het licht
waarvan het BVIE en de GMVo moeten worden uitgelegd.59 Uit art. 19(1) TRIPs volgt
dat van een geldige reden sprake kan zijn wanneer er belemmeringen voor het ge-
bruik worden aangetoond door de merkhouder. Daarbij wordt verwezen naar om-
standigheden die zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen en die
een belemmering vormen voor het gebruik van het merk, zoals invoerbeperkingen
of andere overheidsmaatregelen die betrekking hebben op door het merk be -
schermde waren of diensten.60

9.3.10.2 Buiten de wil van de merkhouder

Het element dat de belemmering niet afhankelijk mag zijn van de wil van de merk-
houder, is ook in de Benelux steeds onderkend.61 Dit element wordt ook genoemd
door het Hof van Justitie in de zaak Armin Häupl/Lidl, waarin het Hof aangeeft dat
art. 12(1) MRl aldus moet worden uitgelegd dat sprake is van een geldige reden voor
het niet-gebruiken van een merk, bij belemmeringen die een rechtstreeks verband
houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken,
en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen.62

Hiermee legt het HvJEG een andere norm aan dan het BenGH eerder geformuleerd had.63 De nieuwe
norm is strenger waar de belemmering direct betrekking moet hebben op het merkgebruik. De norm
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57 Zie voor de opvatting in de Benelux: Gielen 2005, (T&C IE), art. 5 BMW, aant. 6; Ch. Gielen, Kort
Begrip van het Intellectueel Eigendomsrecht, Deventer 1993, nr. 638; W. van Dijk, Merkenrecht in
de Beneluxlanden, Amsterdam 1973, art. 5 BMW, p. 68; A. Komen en D.W.F. Verkade, Het Nieuwe
Merkenrecht, Deventer 1970, nr. 118.

58 BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim).
59 Vgl.: HvJEG 13 september 2001, C-89/99, NJ 2002, 90; IER 2001, 59 (Schieving-Nijstad/Groeneveld;

Route 66).
60 Zie voor de toepassing van die regels bijv. ook: BHIM Oppositieafdeling 19 juni 2001, nr.

1446/2001 (Ercros/Eden; Rollercross); BHIM Oppositieafdeling 27 juni 2001, nr. 1507/2001 (Al -
mirall/Alza; Diadur/Viadur), beide te vinden op de website van het BHIM.

61 Vgl.: BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim).
62 HvJEG 14 juni 2007, C-246/05, B9 4155 (Armin Häupl/Lidl).
63 Bijv. geformuleerd in BenGH 27 januari 1981, BIE 1981, 33 (Whiston).
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is ruimer waar niet méér nodig is dan dat de belemmeringen van dien aard zijn dat van de merkhou-
der in redelijkheid niet kan worden verlangd dat bij het merk gebruikt. Niet (meer) vereist is dat het
gaat om omstandigheden die buiten de normale ondernemersrisico’s vallen.64

In ieder geval valt aan te nemen dat de noodzaak om tegen anderen gerechtelijke
stappen te nemen geen geldige reden voor niet-gebruik zal opleveren65, noch het feit
dat men zelf gesommeerd is om het merkgebruik te staken of achterwege te laten66.  

9.3.10.3 Belemmeringen door regelgeving

Zoals het TRIPs-Verdrag duidelijk maakt zullen als geldige reden in ieder geval gel-
den die situaties waarin een handelsverbod of overheidsingrijpen het gebruik van
het merk voor bepaalde waren of diensten onmogelijk maakt. Er is wel verdedigd
dat al hetgeen buiten de macht van de merkhouder ligt en een belemmering voor
het gebruik van het merk voor bepaalde waren of diensten waarvoor het merk is in-
geschreven vormt, een geldige reden oplevert.67 Zo ver zou schrijver dezes niet wil-
len gaan; het zal moeten gaan om een belemmering die niet door het nemen van tot
de normale bedrijfsvoering behorende maatregelen omzeild kan worden.68 Derge -
lijke maatregelen zijn bijvoorbeeld niet mogelijk wanneer er wettelijke beperkingen
bestaan met betrekking tot de verkoop van bepaalde waren of het aanbieden van be-
paalde diensten onder het merk.69
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64 HR 11 januari 2008, BIE 2008, 21; IER 2008, 19 m.nt. ChG (Hugo Boss/Reemtsma).
65 Vgl.: Rb. Den Haag 19 april 2006, BIE 2007, 30 (Dell/Tychon).
66 Vgl.: Hof Den Bosch 4 januari 1994, NJ 1994, 586; BIE 1994, 112, IER 1994, 23 (MCM/MOM); Hof

Den Bosch 5 juli 1996, BIE 1999, 30 (Golden American/Golden USA).
67 Vgl.: S.J.A. Mulder en P.A.C.E. van der Kooy, Enkele opmerkingen naar aanleiding van het begrip

‘(zonder) geldige reden’ in de Benelux-Merkenwet, BIE 1982, p. 197.
68 Dat lijkt ook de positie van A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer bij het arrest inzake Armin Häupl/Lidl. In

die zaak was de aangevoerde reden gelegen in het niet kunnen openen van een winkel vanwege
‘bureaucratische hindernissen’ die de opening vertraagden. Daarover oordeelt de A-G dat bureau-
cratische formaliteiten alleen een geldige reden opleveren wanneer zij aan de voorwaarden vol-
doen dat zij buiten de macht van de merkhouder liggen en een belemmering vormen. Dit is niet
het geval wanneer die formaliteiten in de weg staan aan de uitvoering van een commerciële stra-
tegie, aangezien de onderneming volkomen bevoegd blijft te beslissen haar strategie aan te pas-
sen aan de administratieve omstandigheden. Dat is logisch omdat de bureaucratische hindernis-
sen niet op zichzelf een belemmering vormden voor de verkoop van de betrokken waren, en met
redelijke tot de normale bedrijfsvoering behorende maatregelen aan die voorwaarden/belemme-
ringen tegemoet gekomen kon worden.

69 Anders: Hof Den Haag 4 augustus 2005, BIE 2006, 27; BMMB 2005-4, 202 (Hugo Boss/Reemtsma).
Het ging in die zaak om een serie wettelijke beperkingen die verbieden om niet-tabaksproducten
te verkopen onder een merk dat verwarringwekkende gelijkenis vertoont met een tabaksmerk of
een merk te gebruiken dat niet een duidelijk andere vorm heeft dan het voor tabak gebruikte
merk. Hugo Boss had haar merk (BOSS) niet voor tabakswaren gebruikt omdat dit de verkoop van
andere waren (zoals mode-artikelen) in gevaar zou brengen. Volgens het Hof konden die wettelij-
ke beperkingen niet worden aangemerkt als buiten de macht van Hugo Boss liggende, niet tot haar
normale ondernemersrisico behorende omstandigheden die het normaal gebruik van het merk
voor tabaksproducten onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk zijn dat zulks, naar in het eco-
nomisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht. De
Hoge Raad casseerde dit arrest op 11 januari 2008, (RvdW 2008, IER 2008, 19 m.nt. ChG).
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9.3.10.4 Belemmeringen die gebruik onredelijk maken

Uit de woorden van het Hof van Justitie70 blijkt dat een geldige reden zich niet alleen
voordoet onder omstandigheden die het gebruik van het merk onmogelijk maken,
maar ook onder omstandigheden die maken dat van de merkhouder in redelijkheid
niet kan worden gevergd dat hij het merk gebruikt (‘belemmeringen die het gebruik
onmogelijk of onredelijk maken’). Daarmee ligt de benadering van het Hof van
Justitie dicht bij het in het verleden door het Benelux-Gerechtshof gekozen uit-
gangspunt. Onder de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof was de maatstaf
of er sprake was van buiten de macht van de merkhouder liggende, niet tot zijn nor-
male bedrijfsrisico behorende feiten en omstandigheden, die ofwel het gebruik van
het merk onmogelijk maakten ofwel zo bezwaarlijk maakten dat dit naar in het eco-
nomisch verkeer gebruikelijk maatstaven, in redelijkheid niet van hem kon worden
gevergd.71 Overigens heeft dat geleid tot een zeer, en wellicht te, terughoudende la-
gere jurisprudentie.72

Daarbij kan worden aangetekend dat in andere Europese Lid-Staten de lat lager werd gelegd.73 De
vraag is of die buitenlandse benaderingen nog wel in lijn zijn met hetgeen het Hof van Justitie hier-
omtrent heeft bepaald. Veel aanwijzingen daaromtrent vallen van het Hof van Justitie overigens niet
te verwachten, nu het in de zaak Armin Häupl/Lidl ook niet verder heeft willen gaan dan hiervoor aan-
gegeven, met verwijzing naar de lagere rechter om de feiten van het hoofdgeding in het licht van de
door het Hof aangegeven maatstaf te beoordelen. 

9.3.11 Gebruik in gewijzigde vorm

Art. 2.26(3)(a) BVIE bepaalt dat onder gebruik van het merk (wanneer het gaat om
de vraag of sprake is van normaal gebruik) ook verstaan wordt het gebruik van het
merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend ver-
mogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd.
Voordat de BMW aan de Merkenrichtlijn werd aangepast, werd dit ook al afgeleid uit
art. 5C(2) Verdrag van Parijs. 
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70 HvJEG 14 juni 2007, C-246/05, B9 4155 (Armin Häupl/Lidl).
71 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH; BIE 1981, 33 (Turmac/Reynolds; Whiston/

Winston); BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT;
Kim). 

72 Waarbij o.a. het niet-gebruik van een merk voor een geneesmiddel gedurende de klinische testen
t.b.v. het verkrijgen van een toelating tot de markt, niet als geldige reden werd aanvaard: Rb. van
Koophandel Kortrijk 12 september 1994, IER 1994, 29 (Demeulemeester/Grünenthal; Amoxypen).
Vgl. ook: Hof Amsterdam 2 januari 1992, BIE 1993, 32; IER 1992, 25 (Surinaamse Brouwerij/
Laigsingh; Parbobier); Rb. Utrecht 30 december 1992, BIE 1995, 15 (Hagen/Schiesser; Blue bird);
Hof Den Haag 26 mei 2005, BIE 2005, 85; BMMB 2005-2, p. 81 (Porsche/Fiat Auto; Targa); Hof Den
Haag 4 augustus 2005, BIE 2006, 27; BMMB 2005-4, 202 (Hugo Boss/Reemtsma). 

73 Zoals bijv. in Engeland: High Court, RPC 875, 1998 (Worth Trademarks). Het niet kunnen licentië-
ren als gevolg van juridische aanvallen werd gezien als een geldige reden; Chancery Division 23
June 1999, ETMR 2000, p. 226 (Nestlé/Zeta; Magic Ball). Het niet-gebruiken wegens een machine
die acht jaar niet werkt, maar waar wel continu aan gewerkt wordt, levert een geldige reden op.
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Deze regeling bedoelt tegemoet te komen aan de praktijk waarin opmaak en ver-
pakkingen van producten steeds wijzigen, teneinde aan te sluiten bij de smaak en de
stijl van het moment. Wanneer dat ook met de merken gebeurt, wordt dit ook wel
‘upgrading’ van het merk genoemd. Dat kan dus merkenrechtelijk door de beugel, zij
het tot op zekere hoogte. Zolang het gaat om ondergeschikte aanpassingen in spel-
ling of figuratieve aanpassingen die niet van visueel aanzienlijke aard zijn, wordt het
gebruik van het aangepaste merk nog wel aangemerkt als het gebruik van het merk
zoals ingeschreven.74 Echter als de upgrading wezenlijk van aard is, kan het zo zijn
dat het onderscheidend vermogen van het merk (zoals ingeschreven) wordt gewij-
zigd.75

De praktijk laat zien dat rechters vaak coulant zijn wanneer het gaat om een woordmerk dat is inge-
schreven in een bepaalde opmaak, maar in een andere opmaak wordt gebruikt.76 Wanneer het gaat om
wijzigingen van beeldelementen in beeldmerken, of wijzigingen van woorden in beeldmerken, is de
jurisprudentie sterk casuïstisch77, behalve als aan een beeldmerk tekst wordt toegevoegd. Dan wordt
meestal wel gebruik van het ingeschreven merk aangenomen.78 Ook wordt vaak normaal gebruik van
een woordmerk aangenomen als er een beeldelement is toegevoegd.79 Wanneer woorden in woord-
merken worden gewijzigd wordt vaak aangenomen dat dit het onderscheidend vermogen wijzigt.80

Wanneer aan woordmerken andere woorden zijn toegevoegd, en het oorspronkelijke merk nog als
zelfstandig deel herkenbaar is, wordt vaak gebruik van het ingeschreven merk aangenomen.81
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74 Vgl.: D.C. Elzinga, Normaal gebruik in de Benelux merkenwet, wat valt of vervalt onder art. 5 lid 2
sub a BMW?, BMMB 2005-2, p. 63. 

75 Vgl.: Hof Den Bosch 3 april 1985, IER 1985, 28 (Morris/PM; Kim).
76 Vgl.: Hof Den Bosch 3 april 1985, IER 1985, 28 (Morris/PM; Kim); gebruik van het woordmerk KIM

is gebruik van het woord/beeldmerk KIM dat gedomineerd wordt door het portret van een mu-
zelman; Rb. Van Koophandel Brussel 28 december 1989, BIE 1991, 87 (United Brands/Martina -
varro; Chico); gebruik van het woord CHOICO vormt gebruik van het woord/beeldmerk CHICO
met een speciale schrijfwijze en de plaatsing van het woord in een dubbele cirkel, met daarin toe-
voegingen; Hof Amsterdam 27 juli 1995, BIE 1998, 19 (Semic Juniorpress/De Doelen pers; Atelier/
Ate liers Magazine); gebruik van het woord/beeldmerk ATELIER levert gebruik op van datzelfde
woord/beeldmerk maar dan met de A gesteld op een schildersezel; Hof Amsterdam 11 mei 2006,
BIE 2007, 74; IER 2007, 12 (Euretco/Encon; Wheely); gebruik van het woord/beeldmerk WHEELY
SYSTEM wordt normaal gebruik geacht van het woord/beeldmerk WHEELY BIKE SYSTEMS, waar-
in een ander opvallend lettertype wordt gebruikt. 

77 Zie voor een overzicht: IEC, J.H. Spoor, art. 5 BMW, par. 3.6.1 en 3.6.2.
78 Vgl.: Rb. Den Haag 2 augustus 2006, BIE 2007, 57; BMMB 2006-4, p. 178  (Ikea/Serboucom; Ikea

beeld- en kleurmerken); gebruik van het logo met het woordmerk levert normaal gebruik op van
het logo zonder woord, zoals ingeschreven. 

79 Vgl.: BHIM Nietigheidsafdeling 28 februari 2006, GM nr. 319269 (Pirelli).  
80 Vgl.: Hof Den Haag 26 mei 1989, BIE 1990, 34 (Duif’s/Trial; Vlammetje/Vlam in de pan); gebruik

van VLAM IN DE PAN is geen gebruik van het merk FLAMBORJA D’ESPAGNOLE – VLAM IN DE PAN;
Rb. Van Koophandel Brussel 7 januari 1991, BIE 1994, 58 (d’Aoste/Hartog; Bâton du Berger/Bâton
des Fagnes); gebruik van BATON DU BERGER is geen gebruik van het merk LE BATON; Rb. van
Koophandel Brussel 12 juli 1991, Ing.-Cons. 1991, 436 (A cause des garcons), vormt geen gebruik
van het merk A cause des garcons on s’habille de cette facon.  

81 Vgl.: IEC, J.H. Spoor, art. 5 BMW, par. 3.6.4, met de daar opgenomen lagere jurisprudentie.
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Woordmerken kunnen uiteraard in elke mogelijke opmaak gebruikt worden. Dan is
nog immer sprake van gebruik van het merk zoals ingeschreven, behalve als visuele
elementen zozeer de overhand krijgen dat het merk niet meer als woordmerk her-
kend wordt.82 Instandhoudend gebruik van beeldmerken die in zwart/wit zijn inge-
schreven kan ook het gebruik daarvan in (andere) kleuren zijn. Het zwart/wit depot
geeft immers aan dat het merk in alle mogelijke kleuren gebruikt kan worden, zodat
het onderscheidend kenmerk daarvan niet anders wordt wanneer het in (verschil-
lende) kleuren gebruikt wordt.83

9.3.12 Gebruik als exportmerk

Waar het in de Benelux nog wel eens omstreden is geweest of alleen het aanbren-
gen van een merk op het Benelux-territoir voldoende was om (normaal) gebruik van
het merk in de Benelux aan te nemen, wordt dit thans expliciet bepaald in art.
2.26(3)(b) BVIE (gebaseerd op art. 10(2)(b) MRl). Om als normaal gebruik te gelden
is het wel nodig dat de aldus gemerkte waren in het verkeer worden gebracht, ook
al is dat buiten de Benelux.84 De vraag naar merkinbreuk dient in die gevallen be-
oordeeld te worden aan de hand van de opvattingen van het (dan: fictieve) Benelux-
publiek.85

Voor Gemeenschapsmerken geldt mutatis mutandis hetzelfde op grond van art.
15(2)(b) GMVo. 

De vraag is echter of er in gevallen van pure exportmerken wel sprake is van
enige schade aan een functie van het merk (wanneer het gemerkte product niet ge-
zien wordt of op de markt komt in het territoir waarvoor het merk gehouden wordt).

9.3.13 Heilung

Onder de oude Benelux Merkenwet kon een merk dat gedurende drie jaar na depot
of gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar niet normaal gebruikt was, al-
tijd vervallen verklaard worden, ook nadat het merk nadien voor het eerst of op-
nieuw normaal gebruikt werd. In navolging van art. 12(1) MRl bepaalt art. 2.27(2)
BVIE thans86 dat het verval niet meer kan worden ingeroepen indien het merk op-
nieuw of voor het eerst normaal gebruikt is in de periode tussen het verstrijken van
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82 Vgl.: BenGH 16 december 1994, NJ 1996, 34 m.nt. ChG; BIE 1995, 64; IER 1994, 4 (Michelin/
Michels). 

83 Vgl.: Rb. Den Haag 26 juni 1991, BIE 1994, 7 (Dunhill/Gallaher). Vragen die de HR hierover aan het
BG stelde in: HR 20 november 1992, NJ 1994, 388 m.nt. DWFV; BIE 1994, 4; IER 1993, 6 (Dunhill/
Turmac), zijn nooit beantwoord.

84 Dit werd ook al onder de oude Benelux-jurisprudentie aangenomen: BenGH 13 juni 1994, NJ 1994,
666 m.nt. DWFV; BIE 1995, 65 m.nt. vNH (Wolf Oil/Century Oils; Champion).

85 Vgl.: Rb. Groningen 3 september 2008, IER 2008, 79 m.nt. ChG (Fraas/Storteboom; Olympia).
86 Zie voor beschrijving van het nieuwe regime en de wijzigingen ten opzichte van het oude regime:

R.C.K van Oerle, de nieuwe regeling van gebruik en herstel-door-gebruik, BMMB 1995-3, p. 15-21.
En voorts: E. Vollebregt, ‘Heilung’ onder de Benelux Merkenwet en de Gemeenschaps merken -
verordening: de dode hoek van het merkenrecht, IER 2002, p. 1-5.

dissertatie-09:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:40  Pagina 400



de vijf opeenvolgende jaren genoemd in art. 2.26 BVIE en het instellen van een vor-
dering tot vervallenverklaring. De vervalgrond wordt daarmee weggenomen of ‘ge-
heeld’. Dit wordt in navolging van de Duitse theorie87 ook wel aangeduid met de
term ‘Heilung’. Minder zuiver wordt dit ook wel aangeduid met ‘herstel’.88

De Gemeenschapsmerkenverordening bevat een identieke regeling voor Ge -
meen  schapsmerken, in art. 50(1)(a).

Teneinde Heilung te voorkomen kan een derde de merkhouder erop wijzen dat
het merk aan vervallenverklaring bloot staat. Wanneer de merkhouder er namelijk
kennis van heeft dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden in-
gesteld, leidt een begin van gebruik of hernieuwd gebruik dat pas nadien werd voor-
bereid, niet tot Heilung, mits de derde binnen drie maanden (nadat de merkhouder
weet dat een vordering zou kunnen worden ingesteld) een vordering tot vervallen-
verklaring instelt. De toelichting bij het artikel spreekt erover dat de merkhouder
‘bewust is geworden’ van het feit dat zijn merk aan vervallenverklaring bloot staat.
Dat lijkt ruimer dan ‘er kennis van heeft genomen’, waarover het artikel spreekt. Het
artikel mag echter niet ruimer geïnterpreteerd worden, omdat daarvoor geen steun
te vinden is in de Merkenrichtlijn.89

Hernieuwd of aangevangen normaal gebruik van het merk na instelling van de
vordering tot vervallenverklaring kan niet leiden tot Heilung van het merkrecht,
wanneer dit op het tijdstip van het instellen van de vordering aan vervallenverkla-
ring bloot stond. Wel kunnen latere ontwikkelingen een bevestiging opleveren, of
bijdragen aan een betere beoordeling van de aard van het gebruik van het merk en
de werkelijke intenties van de merkhouder in de daarvòòr gelegen vijfjaarsperio-
de.90

De tekst van art. 2.27(2) BVIE zou zo begrepen kunnen worden – namelijk naar de letterlijke bewoor-
dingen ervan – dat de vijfjaarstermijn verkort kan worden met drie maanden, omdat een begin van ge-
bruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaande aan de instelling van de vordering tot
vervallenverklaring, mogelijk niet in aanmerking wordt genomen.91 Art. 12(1) MRl, waarop art. 2.27(2)
BVIE is gebaseerd, maakt echter duidelijk dat dit alleen geldt ‘met dien verstande dat de periode van
drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet-
gebruiken is ingegaan’.92 De merkhouder heeft dus altijd de volle vijfjaarstermijn om zijn merk (weer)
te gaan gebruiken. 

Wanneer een merkrecht door eerste of hernieuwd gebruik niet langer aan verval-
lenverklaring bloot staat, vallen aan de inschrijving in beginsel dezelfde rechten te
ontlenen als het geval was geweest wanneer het merk nooit aan vervallenverklaring
had bloot gestaan. Zie echter ook het volgende nummer. 
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87 Die inspiratiebron is geweest voor de Europese regeling.
88 De onzuiverheid zit hierin dat er op het moment van eerste of hernieuwd gebruik niets hersteld

wordt, maar alleen voorkomen wordt dat een merkrecht vervallen kan worden verklaard.
89 Te ruim lijkt dan ook: Hof Amsterdam 27 oktober 2005, BIE 2005, 38; IER 2006, 9 (Talpa/TV10). 
90 Vgl.: HvJEG 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, p. 130 (The Sunrider/BHIM, Espadafor Caba;

Vitafruit), ov. 31.
91 Namelijk als de voorbereiding van dat gebruik ook in die driemaandsperiode viel.
92 Zo ook: art. 51(1)(a) GMVo.

dissertatie-09:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:40  Pagina 401



9.3.13.1 Coëxistentie

Op de regel dat een merkrecht door normaal gebruik van het merk na verstrijken van
de vijfjaarstermijn volledig ‘geheeld’ wordt, bestaan, volgens de tekst van art. 2.27(3
en 4) BVIE, twee uitzonderingen. 

Ten eerste bepaalt art. 2.27(4) BVIE voor merken van derden die in de ‘vervalrij-
pe’ periode zijn gedeponeerd, dat de merkhouder daarvan niet de nietigheid kan in-
roepen op basis van art. 2.28(3) BVIE.93 Ten tweede zal de merkhouder zich na
Heilung niet kunnen verzetten tegen het gebruik van de in de vervalrijpe periode ge-
deponeerde merken, op grond van art. 2.20(1)(a, b of c) BVIE. Kennelijk kan de merk-
houder zich dan nog wel verzetten tegen ander gebruik van het merk, zoals bedoeld
in art. 2.20(1)(d) BVIE. De uitzonderingen gelden – blijkens de tekst van art. 2.27(3
en 4) BVIE – alleen voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn in de vervalrij-
pe periode, en dus niet voor (gebruik van) merken die voordien (maar na inschrij-
ving van het oudere merk) gedeponeerd zijn.94

Praktisch betekenen de hiervoor omschreven uitzonderingen dat de houder van
het oudere merk het bestaan en gebruik van (onder andere) identieke en verwar-
ringwekkend overeenstemmende merken, gedeponeerd in de vervalrijpe periode,
zal moeten gedogen, zodat dan sprake is van coëxistentie van het oudere en het jon-
gere merk, niet alleen in het register, maar ook in de markt. Dat is een merkwaardi-
ge consequentie, niet in de laatste plaats omdat in dergelijke situaties geaccepteerd
zou worden dat het publiek misleid wordt door het gebruik van identieke of ver-
warringwekkend overeenstemmende merken voor identieke en/of soortgelijke
waren en/of diensten. De twee hiervoor genoemde uitzonderingen op de
Heilungsregeling vinden dan ook geen basis in de Merkenrichtlijn, in het bijzonder
niet in de art. 10(1) en 12(1) MRl, die bepalen wat de gevolgen van het uitblijven van
normaal gebruik zijn. 

Blijkens de toelichting op art. 2.27 BVIE heeft de Benelux-wetgever zich dit wel
gerealiseerd, maar heeft hij de uitzonderingen opgenomen ‘in overleg met de geïn-
teresseerde kringen’. De Richtlijn bepaalt in de zevende overweging dat het doel van
de harmonisatie alleen bereikt kan worden als de verkrijging en het houden van het
recht op een ingeschreven merk in alle Lid-Staten in beginsel afhankelijk wordt ge-
steld van dezelfde voorwaarden, terwijl de negende overweging zegt dat het van
fundamenteel belang is dat de ingeschreven merken in alle Lid-Staten dezelfde wet-
telijke bescherming genieten. Het lijkt er daarom op dat de Benelux-wetgever hier
verder is gegaan dan de Merkenrichtlijn toelaat.95
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93 Op basis van een merkinschrijving die in rangorde komt vóór het latere depot. 
94 Zo ook: Rb. Amsterdam 8 oktober 2003, BIE 2004, 43 (Euretco/Sijpkens; Wheely), met kritische

noot van J.H. Spoor, welke kritische aantekening ook terug te vinden is in: IEC, J.H. Spoor, art. 5
BMW, par. 3.9.3.

95 De Duitse wetgever heeft zich gerealiseerd dat er geen dergelijke bepaling voorkomt in de GMVo,
en heeft de aldaar bestaande coëxistentieregel daarom beperkt tot die situaties dat het oudere
merk een nationaal Duits merk is (artt. 22, 51 en 55 MarkenG).
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Het toelaten van afwijkingen op nationaal (of Benelux-niveau) zou betekenen dat er geen volledige
harmonisatie bestaat van de Heilungs-regeling (terwijl die in de Richtlijn in detail is uitgewerkt). Dat
betekent voorts dat er geen volledige harmonisatie is van de nietigheidsgronden (art. 4(2) MRl sluit
van ‘oudere merken’ niet uit de merken die vervalrijp zijn ten tijde van het depot van het latere merk),
en er zou dan geen volledige harmonisatie zijn van de rechten die te ontlenen zijn aan een ingeschre-
ven merk. Met name dit laatste lijkt niet alleen rechtspolitiek en economisch ongewenst, maar ook
slecht te rijmen met het doel van de Richtlijn. De Gemeenschapsmerkenverordening kent wel een re-
geling die de houder van een ouder Gemeenschapsmerk of nationaal merk verhindert om een later
Gemeenschapsmerk nietig te laten verklaren als dit gedeponeerd is tijdens de vervalrijpe periode (art.
57(2 en 3) GMVo), maar het gebruik van het latere merk kan wel voorkomen worden, bijvoorbeeld als
het oudere merk na depot van het jongere merk, herleeft (‘heilt’) als gevolg van normaal gebruik daar-
van. Wanneer naar de regeling met betrekking tot het Gemeenschapsmerk gekeken wordt, zou daar
dus nog wel een argument aan te ontlenen zijn dat er in de registers coëxistentie mogelijk moet zijn.
Een regeling die voorziet in de mogelijkheid van coëxistentie in de markt, valt daar echter niet op te
baseren.96

Het is dus zeer de vraag of er in rechte wel een beroep op (alle onderdelen van) deze
coëxistentie-bepalingen kan worden gedaan.97

9.3.14 Gedeeltelijke vervallenverklaring

Art. 2.30(1) BVIE bepaalt dat de vervallenverklaring het merk in zijn geheel moet be-
treffen, maar lid 2 van dat artikel (gebaseerd op art. 13 MRl) bepaalt dat de verval-
lenverklaring wel beperkt kan worden uitgesproken voor één of meer van de waren
of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De GMVo kent een gelijke regeling
in art. 50(2). 

Dat betekent dat de rechter voor iedere waar of dienst waarvoor het merk is in-
geschreven en waarop de vervallenverklaringsactie ziet, zal moeten beoordelen of
het merk daarvoor normaal gebruikt is. De verdeling in klassen speelt daarbij geen
rol; ook binnen één klasse kan het merk voor bepaalde waren of diensten wel en
voor andere niet vervallen verklaard worden, en vice versa (dat wil zeggen dat nor-
maal gebruik binnen één klasse instandhouding kan rechtvaardigen voor soortgelij-
ke waren in andere klassen). 

Een belangrijke praktische vraag die zich hierbij kan voordoen is, hoe het geval
moet worden beoordeeld van zeer algemene waren- en/of dienstenomschrijvingen,
zoals bijvoorbeeld ‘kleding’, terwijl het merk alleen voor bepaalde soorten kleding
wordt gebruikt. In beginsel zal sprake zijn van gebruik van het merk voor de waren
of diensten waarvoor het is ingeschreven wanneer het wordt gebruikt voor waren of
diensten die vallen binnen de ruimere term die in de merkinschrijving wordt ge-
bruikt. Dat kan echter anders zijn als die waren- of dienstenomschrijving zo ruim is
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96 Anders: Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Ch. Gielen (red.), Deventer 2007, nr.
394; E. Vollebregt, Heilung onder de Benelux Merkenwet en de Gemeenschapsmerken -
verordening: de dode hoek van het merkenrecht, IER 2002, p. 4.

97 Meer ruimte ziet: V. Von Bomhard, Dormant trademarks in the European Union – swords of
Damocles?, TMR Vol. 96, 2006 nr. 5, pp. 1134-1136. Voor juist een ruime toepassing van de coëxis-
tentieregeling pleit: J.H. Spoor in zijn noot onder Rb. Amsterdam 8 oktober 2003, BIE 2004, 43
(evenwel zonder aandacht voor de verhouding tot MRl en GMVo).
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dat daarbinnen eenvoudig algemeen gebruikelijke en algemene sub-categorieën zijn
te onderscheiden. 

Wanneer het merk bijvoorbeeld wordt gebruikt voor pinda’s en het is ingeschreven voor noten in het
algemeen, dan is toch sprake van het gebruik voor noten, omdat ‘pinda’s’ een te specifieke warenom-
schrijving is die niet kwalificeert als een algemene sub-categorie, laat staan als algemeen gebruikelij-
ke sub-categorie. Wanneer er daarentegen een merk voor kleding wordt ingeschreven en alleen ge-
bruikt wordt voor jassen, betekent dit dat het merk aan vervallenverklaring bloot staat voor lingerie,
omdat lingerie een algemeen gebruikelijke en algemene sub-categorie van kleding vormt.98 Een depot
met een ruime waren- en dienstenomschrijving is dus niet altijd een garantie dat het merk in stand
gehouden wordt wanneer het gebruikt wordt voor een specifieke algemeen gebruikelijke en algeme-
ne sub-categorie van de betrokken waren en/of diensten.99

In het algemeen valt niet aan te nemen dat sprake is van een algemeen gebruikelij-
ke en algemene sub-categorie wanneer het gaat om de waren waarvoor het merk is
ingeschreven, vervaardigd uit een bepaald materiaal100 of wanneer de waren waar-
voor het merk gebruikt wordt typische voorbeelden zijn van de ruimere categorie
van de waren waarvoor het merk is ingeschreven.101

Eenvoudiger ligt de zaak wanneer de subcategorie waarvoor het merk is gebruikt
eenvoudig valt te destilleren uit de waren- en dienstenomschrijving in de merkin-
schrijving.102

9.3.15 Overgangsrechtelijke vraagstukken

Voordat de Benelux Merkenwet werd aangepast aan de Merkenrichtlijn kende deze
een systeem waarbij het recht op het merk verviel door niet-gebruik gedurende drie
jaar na depot, dan wel na vijf jaar aaneengesloten niet-gebruik. De rechter die vast-
stelde dat het verval had plaatsgevonden sprak ambtshalve de doorhaling van ver-
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98 Zo ook: GvEA 14 juli 2005, T-126/03, B9 657 (Reckitt Benckiser/BHIM, Aladin; Aladin), ov. 44-46;
GvEA 13 februari 2007, T-256/04, B9 3489 (Mundifarma/BHIM, Altana), ov. 23-24; Hof Arnhem 18
maart 1997, BIE 1998, 35 (Caron/Caro), voorheen ook: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle
1992, nrs. 629-634. Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006,
nr. 148 en Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 393; Gielen 2005,
(T&C IE), art. 5 BMW, aant. 5.

99 Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 148; Kort begrip
van het intellectuele eigendomsrecht (red. Ch. Gielen), Deventer 2007, nr. 393.

100 Bijvoorbeeld wanneer is ingeschreven voor kleding, maar alleen gebruikt wordt voor cashmere
kleding: Rb. Den Haag 21 augustus 2002, BIE 2003, 11 (Laura Ashley Manufacturing/Tiziana Bucci;
Ashley’s).

101 Bijvoorbeeld bij het gebruik voor pinda’s bij inschrijving voor noten: IEC, J.H. Spoor, art. 5 BMW,
par. 3.2.2; bij gebruik voor drop bij inschrijving voor suikerbakkerswaren: Rb. Amsterdam 1 de-
cember 1991, BIE 1992, 81 (Venco/Pogen; Tikkels/Tikkis); bij gebruik voor stoelen bij inschrijving
voor meubelen: Tingsrätt Stockholm 7 mei 2004, (Tripp Trapp/Stokke Gruppen).

102 Vgl.: GvEA 17 oktober 2006, T-483/04, B9 2772 (Armour/BHIM, Teva; Galzin/Calsyn), ov. 26-30.
Wat betreft farmaceutica lijkt het Gerecht van Eerste Aanleg vooral te kijken naar de aard van de
aandoening, de bestemming van het geneesmiddel (de eindgebruikers) en de vraag of sprake is
van een over the counter of receptgeneesmiddel.
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vallen merken uit (op grond van art. 5(3) jo. art. 14C BMW (oud)). Er bestond geen
mogelijkheid om rechten te laten herleven door hervatting van het gebruik. De re-
geling is thans in zoverre anders dat ook vijf jaar (in plaats van drie jaar) na in-
schrijving wordt gegund om gebruik van het merk aan te vangen en dat er een mo-
gelijkheid van Heilung bestaat door aanvang van gebruik of door hernieuwd gebruik
(zie nr. 9.3.13). 

De art. IV en V van het Protocol waarbij de implementatie van de Merkenrichtlijn
plaatsvond, bevatten het overgangsrecht. Art. IV leert dat op depots, welke tenmin-
ste drie jaren voor inwerkingtreding, dus vóór 1 januari 1993, zijn verricht, het oude
art. 5 onder 3 BMW van toepassing blijft. De strekking daarvan is te voorkomen dat
merken waarvan de driejaarstermijn reeds verstreken was, door verlenging van de
initiële termijn tot vijf jaar, alsnog zouden kunnen herleven. Het verval van vóór 1
januari 1993, maar na 1 januari 1990 gedeponeerde merken die nooit gebruikt
waren, kon daarmee (direct) na inwerkingtreding van het Protocol ingeroepen wor-
den. Op na 1 januari 1993 gedeponeerde merken is de vijfjaarstermijn van toepas-
sing. Art. V bepaalt dat de houder geen gebruik als bedoeld in art. 14C (Heilung) kan
doen gelden, dat voorafgaat aan 1 januari 1996 (de datum van inwerkingtreding van
het Protocol).103

9.3.15.1 Verval op vordering of van rechtswege

Er is wel gesuggereerd104 dat de overgangsregeling van art. IV meebrengt dat voor
depots verricht vòòr 1 januari 1993 die onder het oude recht (dus vóór 1 januari
1996) vervallen waren, geen Heilung mogelijk is, omdat verval onder het oude recht
van rechtswege plaatsvond en onherroepelijk was. Die stelling wordt ook verdedigd
op de gronden dat de wet anders terugwerkende kracht zou hebben en omdat er een
discrepantie ontstaat tussen merken waarvan de rechter heeft vastgesteld dat deze
vervallen waren en merken die wel vervallen waren, maar waarvan de rechter dat
niet vaststelde.105

Deze benadering miskent ten eerste dat (ook) onder de oude Benelux Merkenwet
vervallenverklaring niet van rechtswege intrad.106 Voorts miskent dit de strekking
van de regeling in de Merkenrichtlijn, die in art. 12 voorziet in de Heilung van ieder
merk dat vervallen verklaard kan worden, dus ook merken waarvoor dat al mogelijk
was vòòr aanpassing van de nationale wetgeving. 

Daarnaast blijkt ook anders uit het overgangsrecht. De Merkenrichtlijn zelf bevat
niet veel overgangsrecht; zij bepaalt (in art. 10(4)) slechts dat de lopende termijnen
allemaal vijfjaarstermijnen moeten worden. Omdat de oude Benelux Merkenwet
ook een vervaltermijn van drie jaar kende, moest de Benelux-wetgever in art. IV een
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103 Zie ook: Rb. Den Haag 14 oktober 1998, BIE 2000, 28; IER 1999, 7; BMMB 2000-2, p. 85 (De Am -
bachts  hof/Quality Bakers; King Corn).

104 P. Peters, Heilung, Mort et resurrection? Dood en verrijzenis?, BMMB 2005-2, p. 72-75.
105 Zie voor wat betreft het eerste in deze zin genoemde voorbeeld ook: Ch. Gielen, Kort begrip van

het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 188; Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellec-
tuele eigendomsrecht, Deventer 2007, nr. 433. 

106 Vgl.: BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim).
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overgangsbepaling geven om de op het moment van inwerkingtreding lopende drie-
jaarstermijnen om te zetten in vijfjaarstermijnen, zo staat te lezen in de toelichting
op art. IV. Voorts maakt de toelichting op art. V duidelijk dat het de bedoeling van de
Benelux-wetgever is een in beginsel vervallen recht door een alsnog of wederom in
gebruik nemen na 1 januari 1996 te ‘helen’. Ook dat valt in de toelichting te lezen.
Alleen gebruik dat dateert van vóór de wetswijziging kan (vanzelfsprekend) niet lei-
den tot Heilung. 

Meestal wordt dan ook aangenomen dat ook de vóór 1 januari 1996 vervallen
merkrechten waarvan de vervallenverklaring niet werd vastgesteld, door eerste of
hernieuwd gebruik na 1 januari 1996 herleven.107

9.3.16 Bewijslastverdeling

De ervaring leert dat de sanctie op het niet-gebruiken een dode letter zou blijven in-
dien de algemene beginselen van het bewijsrecht volledig gehandhaafd zouden
worden en als derhalve de eiser bij uitsluiting met het negatieve bewijs van het niet-
gebruik zou worden belast. Het BVIE geeft de rechter de bevoegdheid de bewijslast
op de meest billijke wijze te verdelen.108 Daarbij zal in het algemeen de blote bewe-
ring van niet-gebruik onvoldoende zijn om de merkhouder met het bewijs van ge-
bruik te belasten. Wanneer daarentegen een vermoeden van niet-gebruik ontstaat,
kan de rechter de merkhouder opdragen het (meestal door hem niet moeilijk te le-
veren) bewijs van gebruik te leveren. Daarvoor biedt art. 2.26(2)(a) BVIE de ruimte,
waar het bepaalt dat de rechter in een geding de merkhouder geheel of gedeeltelijk
met het bewijs van het gebruik kan belasten.109 Bij de vraag of de merkhouder met
het bewijs van normaal gebruik belast wordt kan de rechter meewegen dat de wet-
telijke verplichting voor het bestuur van rechtspersonen en voor degene die een be-
roep of bedrijf uitoefent, om de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te
bewaren, in beginsel beperkt is tot zeven jaar.110 Daarbij kan ook een rol spelen of de
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107 Vgl.: Hof Den Haag 1 oktober 1998, BIE 1999, 104; IER 1999, 2 m.nt. RdR (Biemans/TGIF; Friday’s/
TGI Friday’s); Hof Den Haag 27 april 2000, BIE 2000, 99; IER 2000, 47 m.nt. ChG; BMMB 2000-4,
p. 175 (Quality Bakers/De Ambachtshof; King Corn II); Rb. Den Haag 5 december 2001, BIE 2002,
12; BMMB 2002-1, p. 35-36 (Gillette/Kelemata; Venus); Rb. Den Haag 21 augustus 2002, BIE 2003,
11 (Laura Ashley Manufacturing/Tiziana Bucci; Ashley’s); Rb. Den Haag 9 juli 2003, BIE 2004, 80;
BMMB 2003-3, p. 147 (Montana/Farbo); Hof Den Haag 13 januari 2005, BMMB 2005, p. 76-77
(Viking); Rb. Den Haag 13 april 2005 BMMB 2005-2, p. 80 (Halibna); R.C.K van Oerle, De nieuwe
regeling van gebruik en herstel-door-gebruik, BMMB 1995-3, p. 15-21.; E. Vollebregt, Heilung
onder de Benelux-Merkenwet en de Gemeenschapsverordening: de dode hoek van het merken-
recht, IER 2002, p. 1-5; A. Braun en E. Cornu, Précis des Marques, Brussel 2009, nr. 528. Anders:
Vzr. Rb. Amsterdam 23 januari 2003, BIE 2003, 56 met kritische noot Ste; IER 2003, 3 met kriti-
sche noot ChG; BMMB 2005, 72 m.nt. Peters (Raats/Vitalife; Vital Life).

108 Onder de oude BMW gold voor 1 januari 1996 dat het niet-gebruik in een periode die meer dan
zes jaar voor dagvaarding lag, bewezen moest worden door degene die zich op het verval beroept.
Deze regel is vervallen in verband met de Heilungsregeling die maakt dat als het merk opnieuw
of alsnog gebruikt wordt, het merkrecht herleeft; zie nr. 9.3.13.

109 Zie daaromtrent ook de toelichting bij art. 2.26 BVIE en het Gemeenschappelijk Commentaar bij
art. 5 BMW (oud). 

110 Art. 2:10(3) en art. 3:15(i)(2) BW.
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merkhouder erop bedacht had moeten zijn dat de betreffende bescheiden (later) re-
levant zouden kunnen zijn, zodat hij deze (toch) had behoren te bewaren. Daarvan
kan bijvoorbeeld sprake zijn omdat hij al eerder gewezen werd op niet-gebruik van
het merk, bijvoorbeeld in een procedure waarin vervallenverklaring gevorderd
werd. 

De bewijslastverdelingsregel van het BVIE betekent dat de eiser tenminste een
begin van bewijs zal moeten aandragen om zijn stelling te onderbouwen dat de
merkhouder het merk gedurende vijf opeenvolgende jaren niet gebruikt heeft. Dat
kan bijvoorbeeld door een zogenaamd gebruiksonderzoek over te leggen of verkla-
ringen van marktdeelnemers in de betreffende branche. De rechter heeft een grote
vrijheid om te bepalen in hoeverre vervolgens de bewijslast naar de merkhouder
verschuift.111 Daarvoor zal snel aanleiding kunnen bestaan op grond van het feit dat
de merkhouder de gegevens met betrekking tot het merkgebruik gewoonlijk voor-
handen heeft. Het normaal gebruik van het merk dient immers door of met expli-
ciete toestemming van de merkhouder te geschieden (zie nr. 9.3.9). 

Het zal in de praktijk meestal gaan om het gebruik in een periode die ligt vijf jaar
voor de datum van aanschrijven of dagvaarding. Slechts in uitzonderlijke gevallen
zal een (veel) eerdere periode relevant zijn, bijvoorbeeld als de merkhouder voor
een deel van de periode van vijf jaar voorafgaande aan de dagvaarding een geldige
reden voor niet-gebruik had. In dergelijke situaties kan de rechter de bewijslast naar
redelijkheid verdelen. 

9.3.17 Relevantie in het strafrecht

Hoewel de strafrechter geen vervallenverklaring van het merk kan uitspreken (aan-
gezien de merkhouder in een dergelijke zaak geen partij is), mag deze een verdach-
te wel vrijspreken als deze met succes een beroep kan doen op het aan vervallen-
verklaring bloot staan van het merk wegens het ontbreken van normaal gebruik. Zou
de civiele rechter in een geding waarbij de merkhouder wel betrokken was de ver-
vallenverklaring hebben uitsproken, dan staat dit aan strafbaarheid van de verdach-
te in de weg.112

9.3.18 Hernieuwd depot

Wanneer een merk aan vervallenverklaring blootstaat, of de vervallenverklaring is
ingeroepen, staat dit er niet aan in de weg dat de merkhouder een nieuw merkde-
pot verricht, waarvoor dan een nieuwe vijfjaarstermijn gaat lopen.113 Natuurlijk
komt een dergelijk nieuw depot dan wel in rangorde na de depots die derden intus-
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111 Zie voor het ingewikkelde leerstuk van de bewijslastverdeling, bewijslastomkering en stelplicht:
HR 15 december 2006, NJ 2007, 203 (NNEK). De daar gegeven regels lijken nergens strijdig met
Benelux- of EG-recht. 

112 Vgl.: HR 17 oktober 2006, NJ 2007, 191 m.nt. ChG; BIE 2006, 93; IER 2007, 9; BMMB 2007-1, p. 29
(OM/verdachte; Canomatic). 

113 BenGH 19 december 1996, NJ 1997, 623 m.nt. JHS; IER 1997, 13 (Perner/Pressman; Triomino/Tri-
Ominos).
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sen verrichtten. Ook kan het tweede depot, ten tijde van dat depot, te kwader trouw
zijn verricht (terwijl dat niet gold voor het eerste depot). 

9.4 Verworden tot gebruikelijke benaming 

Inburgering en verwatering (zie nrs. 4.14.15 en 4.14.16) hebben invloed op de be-
schermingsomvang van het merk. Wanneer een merk verwordt tot de gebruikelijke
benaming voor de gemerkte waar of dienst, dan is dat de ultieme vorm van verwa-
tering. Dit heeft niet slechts tot gevolg dat het merk een steeds geringere en tot nul
teruglopende beschermingsomvang geniet, maar leidt tot algeheel verlies van merk-
rechten, omdat het merk bloot staat aan hetzij vervallenverklaring, hetzij nietigver-
klaring.114

9.4.1 Verschil met nietigheidsgrond

Voor verlies van merkrechten in verband met verwatering in zo ernstige vorm dat
het merk de soortaanduiding wordt, gelden verschillende criteria al naar gelang ge-
keken wordt naar de grond voor vervallenverklaring of naar de grond voor nietig-
verklaring. 

Art. 2.26(2)(b) BVIE (gebaseerd op art. 12(2)(a) MRl en met een pendant in art.
51(1)(b) GMVo) bepaalt dat het recht op het merk vervallen wordt verklaard voor
zover het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel ge-
bruikelijke benaming is geworden, van een waar of dienst waarvoor het is inge-
schreven. Art. 2.28(1)(d) BVIE leert dat de nietigheid kan worden ingeroepen van de
inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het
normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer, gebruikelijk zijn geworden
(zie nr. 5.1.8). Bij vervallenverklaring wordt dus de aanvullende eis gesteld dat de
verwording tot soortnaam het gevolg is van ‘toedoen of nalaten van de merkhouder’,
welke eis niet wordt gesteld in het geval van nietigverklaring. 

Achtergrond hiervan is dat de nietigverklaring terugwerkt tot op het moment van inschrijving (ex
tunc). Dat wil zeggen dat het merk op het moment van inschrijving al een gebruikelijke aanduiding
was. In het geval van vervallenverklaring vervalt het merkrecht ex nunc, en gaat het dus om een ver-
wording tot soortnaam die heeft plaatsgevonden na inschrijving van het merk. 

De terminologie van art. 2.26(1)(b) BVIE en art. 2.28(1)(d) BVIE stemt niet overeen.
Art. 2.26(1)(b) BVIE spreekt over de gebruikelijke benaming, terwijl art. 2.28(1)(d)
BVIE spreekt over tekens en benamingen die gebruikelijk zijn geworden. Deze laat-
ste terminologie lijkt daarmee ruimer.115 Het verschil valt waarschijnlijk hieruit te
verklaren dat art. 3 MRl (waar art. 2.28 BVIE op gebaseerd is) ook ziet op weigering
van de inschrijving, terwijl art. 12(2) MRl (waar art. 2.26 BVIE op gebaseerd is) ziet
op de situatie die zich is gaan voordoen nadat het merk is ingeschreven. Was het
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114 Zie m.b.t. nietigheid op deze grond nr. 5.1.8.
115 Zo ook: IEC, J.H. Spoor, art. 5 BMW, par. 4.3. 
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merk altijd al een teken of benaming die gebruikelijk was in het normale taalgebruik
of bonafide handelsverkeer, dan is de sanctie is beginsel weigering en komt het niet
tot een inschrijving. Is het merk na inschrijving (door toedoen of nalaten van de
merkhouder) verworden tot de gebruikelijke benaming voor de waar of dienst waar-
voor het is ingeschreven, dan is de sanctie vervallenverklaring. Dat laat natuurlijk
onverlet dat dit laatste kan samenvallen met de nietigheidsgrond van art. 2.28(1)(d)
BVIE, dat tevens voorziet in een latere nietigverklaring. Er is wel gesuggereerd116 dat
de specialis regeling van art. 2.26(1)(b) BVIE voorrang zou moeten genieten boven
de algemene regeling met betrekking tot de eisen van onderscheidend vermogen
zoals gesteld in art. 2.28(1) BVIE. Dat lijkt echter strijdig met de tekst en ratio van
art. 3 MRl. 

9.4.2 Toedoen of nalaten van de merkhouder

De eis dat de verwording tot de gebruikelijke benaming te wijten is aan een toedoen
of nalaten van de merkhouder heeft als ratio dat de merkhouder zich redelijkerwijs
voldoende moet inspannen om te voorkomen of tegen te gaan dat zijn merk ver-
wordt tot soortaanduiding.117

Is de verwording tot de gebruikelijke benaming niet aan de activiteiten van de
merkhouder (of een gebrek daaraan) te wijten, dan kan het merk niet vervallen ver-
klaard worden. Dat laat onverlet dat het merk in een dergelijke situatie een gering
onderscheidend vermogen heeft en daarmee een geringe bescherming geniet. Zo zal
op basis van het merkenrecht niet geageerd kunnen worden tegen partijen die het
tot gebruikelijke benaming verworden merk op een zuiver beschrijvende wijze (en
dus ook niet als onderscheidingsteken) gebruiken. 

9.4.3 Optreden door de merkhouder

Het zal aan de merkhouder zijn om te voorkomen dat zijn merk verwordt tot de ge-
bruikelijke benaming voor de waar of dienst. De strijd tegen dergelijke verwording
is niet altijd eenvoudig. 

Bayer strijdt al vele jaren met veel inspanningen en kosten tegen het gebruik van haar merk Aspirine
als generieke aanduiding voor pijnstillers, terwijl Google al in een vroeg stadium de strijd aanbindt
met woordenboeken die ‘googelen’ opnemen als werkwoord met als betekenis ‘zoeken op het inter-
net’. De vraag dringt zich op wat de merkhouder kan doen om verwording van zijn merk te voorko-
men.
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116 J. Schaap, Soortnamen en andere uitgeburgerde merken, BMMB 2005-2, p. 70-71.  
117 Vgl.: IEC, J.H. Spoor, art. 5 BMW, par. 4.3. Vgl. ook al: S.K. Martens, Verwording van een merk tot

soortnaam: Bellen blazen rond artikel 5 onder 4 BMW, BIE 1985, p. 218, die spreekt over een han-
delen of nalaten dat niet in overeenstemming is met de zorg die een behoorlijk geïnstrueerd en
oplettend merkhouder voor de instandhouding van zijn merk aanwendt. 
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Hoewel opname in een woordenboek op zichzelf niet beslissend is voor de vraag of
de aanduiding de gebruikelijke benaming is geworden118, betekent opname van een
merk in een woordenboek, zonder dat van de merkenrechtelijke aanspraken daarop
blijkt, ongunstig voor de positie van de merkhouder. De merkhouder doet er derhal-
ve verstandig aan om zich tegen dergelijke vermeldingen in woordenboeken te ver-
zetten.

Overigens biedt art. 10 GMVo merkhouders hier de helpende hand, waar het de uitgevers van woor-
denboeken, encyclopedieën en andere naslagwerken verplicht om op verzoek van de merkhouder toe
te voegen dat het om een ingeschreven merk gaat (zie nr. 10.3.4). Het BVIE kent geen soortgelijke ex-
pliciete verplichting, maar denkbaar is dat het weigeren om een dergelijke vermelding (in een vol-
gende uitgave) op te nemen meebrengt dat die vermelding een ‘ander gebruik’ van het merk oplevert,
waardoor zonder geldige reden (aangezien met minimale inspanning en kosten wijzigingen kunnen
worden doorgevoerd, terwijl de merkpretentie de vermelding alleen maar completer maakt) afbreuk
wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Dit merkgebruik zou dan bestreden
kunnen worden op grond van art. 2.20(1)(d) BVIE. 

Daarnaast verdient het aanbeveling om bij nieuwe producten naast de merknaam
tevens een soortnaam te introduceren.119 Het tot de gebruikelijke benaming verwor-
den van merken doet zich immers vooral voor bij nieuwe soorten producten die suc-
cesvol zijn.120 Voorts is uiteraard van belang dat de merkhouder het merk zelf niet
beschrijvend gaat gebruiken. Dat kan door in de typografie de merkfunctie te bena-
drukken, door het ®-symbool te gebruiken bij dit merk en door zelf geen verbaste-
ringen van het eigen merk te gebruiken. Hij zal daarbij niet alleen moeten letten op
zijn eigen uitingen, maar ook op die van zijn licentienemers en wederverkopers.
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118 Vgl.: Pres. Rb. Utrecht 22 december 1992, BIE 1995, 5; IER 1993, 20 (Sanofi/Lekkerkerker; Bio -
garde/Boerengarde).

119 Zoals bijvoorbeeld Solex deed; zij introduceerde het woord ‘bromfiets’ in de Nederlandse taal, om
het publiek een generieke aanduiding van haar nieuwe soort produkt te geven.

120 Bijvoorbeeld: de eerste kopieerapparaten die in de VS werden verkocht waren van het merk
Xerox, wat ertoe leidde dat het maken van een fotokopie aldaar werd en wordt aangeduid met ‘to
xerox’. Dichterbij huis zijn ook vele voorbeelden te vinden: linoleum, grammophoon, formica, cel-
lofaan, waxine en frisbee waren ooit allemaal merk. Enkele voorbeelden uit de rechtspraak: Rb.
Arnhem 17 december 1981, BIE 1983, 37 (Van Straaten/Van Duijghuijzen’s; zelfverhuizer); Pres.
Rb. Den Haag 7 juli 1994, BIE 1995, 81 (Kras Reizen/Sporttotalisator e.a.; Krasreizen/ Krasloterij);
Rb. Utrecht 26 april 2000, BIE 2001, 29 m.nt. Ste; (Agatha/CMG; Moorddiner); Hof Den Bosch 25
september 2000, IER 2001, 4; BMMB 2001-2, p. 75 (Blanks/Lens; Tae Bo); Rb. Utrecht 14 maart
2001, IER 2001, 43; BMMB 2001-2, p. 79 (Ferrero/Raak; kindercola); Pres. Rb. Den Bosch 22 no-
vember 2001, DomJur 2001, 115 (Infotheek/Sikking; infotheek.com). Niet verworden tot de ge-
bruikelijke benaming: Hof Amsterdam 22 mei 1980, BIE 1981, 72 (Jeep/Loonstein; Jeep voor da-
meskleding); Pres. Rb. Arnhem 28 september 1983, BIE 1984, 67 (De Telegraaf/ Timmer en Tim -
mer; de Woonkrant); Pres. Rb. Haarlem 26 november 1984, BIE 1986, 22; IER 1985, 18 m.nt. REPdR
(RVS/ Legal en General; Parapluiemerken voor verzekeringen); Pres. Rb. Den Haag 25 maart 1994,
BIE 1996, 35 (Pizza Express/Johnny’s Pizza Express); Hof Amsterdam 13 april 1995, BIE 1996, p.
375 (Van den Broek e.a./Air Miles; Airmiles I). 
Waarschijnlijk ook niet aan vervallenverklaring bloot staand omdat de merkhouders actief optre-
den tegen beschrijvend gebruik: Aspirine, Luxaflex, Vaseline, Walkman (vgl. Pres. Rb. Haarlem 3
augustus 1990, IER 1990, 58) en Maggi.
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Verdedigbaar is ook dat wanneer de merkhouder vele verschillende derden toestaat
om zijn merk te gebruiken, zonder dat dit merkgebruik naar één en dezelfde bron
verwijst, de merkfunctie voor het publiek verdwijnt.121

Voorts is denkbaar dat de merkhouder speciale aandacht vraagt voor het feit dat het
merk, hoewel het soms beschrijvend gebruikt wordt, een merk is, en de merkhou-
der zijn rechten voorbehoudt. Dat kan zijn in de pers122 of in eigen reclamecampag-
nes waarin de merkfunctie benadrukt wordt. Waar het gaat om het beschrijvend ge-
bruik door derden, zal de merkhouder er verstandig aan doen daartegen op te tre-
den, in ieder geval wanneer het gaat om aanbieders van concurrerende waren, al kan
niet van een merkhouder verlangd worden dat hij tegen elk beschrijvend gebruik op-
treedt.123

9.4.4 Woordmerken en andere merkvormen

Volgens de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof124 heeft de regeling met be-
trekking tot vervallenverklaring van merken die de gebruikelijke benaming zijn ge-
worden voor de betrokken waar of dienst, uitsluitend betrekking op woordmerken.
Dat lijkt logisch wanneer gekeken wordt naar de wettekst, die spreekt van de ge-
bruikelijke ‘benaming’.125 Andere merkvormen dan woordmerken (zoals vormmer-
ken) zouden daarmee buiten deze grond voor vervallenverklaring vallen. De opmer-
kelijke inconsequentie die daardoor in het merkenrechtelijke systeem ontstaat,
werd door het Benelux-Gerechtshof weer gecompenseerd, doordat het oordeelde
dat een merk dat ieder onderscheidend vermogen had verloren, niet in rechte met
succes kan worden ingeroepen. Dat laatste oordeel is echter niet gebaseerd op enige
wettelijke bepaling, maar kan mogelijk gezien worden als een reflexwerking van de
hiervoor al genoemde nietigheidsgrond, waaraan een element van openbare orde
kleeft. 

Het is zeer de vraag of deze wetssystematisch weinig fraaie constructie stand kan houden, of dat deze
sneuvelt wanneer vragen daarover worden voorgelegd aan het Hof van Justitie (nu het hier immers op
Europees niveau geharmoniseerde materie betreft: art. 12(2)(a) MRl). In het bijzonder kan worden ge-
wezen op het Levi Strauss-arrest126 waarin het Hof van Justitie duidelijk maakt dat wanneer een merk
door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het
de gebruikelijke benaming is geworden in de zin van art. 12(2)(a) MRl, de merkhouder zich niet meer
kan beroepen op de rechten die art. 5 MRl (geïmplementeerd in art. 2.20 BVIE) hem toekent. Anders
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121 Vgl.: BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS; BIE 1998, 44 m.nt. Ste; IER 1998, 14
(Beaphar/Nederma; hartvormige gisttabletten). 

122 Vgl. bijv. de acties van Apple m.b.t. haar iPod-merk en Google m.b.t. het wel als werkwoord ge -
bruikte ‘googelen’.

123 Vgl.: Hof Den Bosch 12 april 1977, BIE 1981, 69 (Coca-Cola/De Drie Hoefijzers; Coca-Cola/Royal
Crown Cola); Hof van Beroep Brussel 19 februari 1985, Ing.-Cons. 1985, 153 (Burberry’s). 

124 BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS; BIE 1998, 44 m.nt. Ste; IER 1998, 14 (Beaphar/
Nederma; hartvormige gisttabletten).

125 Zo ook: J. Schaap, Soortnamen en andere uitgeburgerde merken, BMMB 2005-2, p. 69. 
126 HvJEG 27 april 2006, C-145, 05, IER 2006,60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss/Casucci; Levi

Strauss), ov. 33. 
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dan het Benelux-Gerechtshof, stelt het Hof van Justitie hier de voorwaarde dat dit verval van rechten
het gevolg is van een toedoen of nalaten van de merkhouder, ongeacht de merkvorm.127 Het ging in die
zaak ook niet om een woordmerk maar om een beeldmerk. De Franse tekst van de Merken richtlijn lijkt
ook ruimer dan de Nederlandse versie, waar deze laatste spreekt van ‘de gebruikelijke benaming’ en
de Franse tekst het heeft over ‘la désignation usuelle’. De regeling lijkt dus (toch) niet beperkt te moe-
ten worden tot woordmerken.128

9.4.5 In de handel gebruikelijke benaming

‘De in de handel gebruikelijke benaming’ betekent volgens het commentaar bij art.
2.26 BVIE dat het merk ‘gewoonlijk wordt gebruikt’ om de betreffende waren of
diensten aan te duiden. Dat duidt al op een ruime interpretatie van de woorden ‘in
de handel’. Dat wordt bevestigd door het feit dat deze tekst te begrijpen is in het
licht van het bepaalde in art. 6quinquies B onder 2 Verdrag van Parijs, dat spreekt
van ‘gebruikelijk geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande ge-
woonten van de handel’. Het verworden tot de gebruikelijke benaming in hetzij de
handel, hetzij in de gangbare taal (waarschijnlijk: zoals gesproken door het in aan-
merking komende publiek), lijkt dus voldoende te zijn voor verval. 

Steun voor die opvatting is ook te vinden in het BOSTONGURKA-arrest van het
Hof van Justitie.129 Daarin werd geoordeeld dat, wanneer tussenpersonen optreden
bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een
ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen, waarvan de zienswijze
in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de
gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consu-
menten of eindverbruikers en, naar gelang van de kenmerken van de markt van de
betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze
waar.130

9.4.6 Gebruikelijk in een deel van de Benelux

Wanneer het merk in één van de officiële nationale- of streektalen van de Benelux
is verworden tot de gebruikelijke benaming van de waar of dienst, zal dat merk als
geheel (voor de gehele Benelux) aan vervallenverklaring bloot staan. Wanneer het
merk immers bij een aanmerkelijk deel van het publiek in een taalgebied onder-
scheidend vermogen mist, omdat het de gangbare benaming is van de betreffende
waar of dienst, dient merkenrechtelijke bescherming onthouden te worden.131
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127 Vgl.: IEC, J.H. Spoor, art. 5 BMW, par. 4.3; D.W.F. Verkade in zijn noot onder HR 1 juli 1982, BIE 1983,
48 (Adidas/Hema). 

128 Zo ook: D.J.G. Visser, BIE 2006, p. 240. Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merken-
recht, Deventer 2006, nr. 152. 

129 HvJEG 29 april 2004, C-371/02, BMMB 2004-4, p. 221 (Björnekulla/Procordia Food; Bostongurka).
130 Anders: S.K. Martens, Verwording van een merk tot soortnaam: Bellen blazen rond artikel 5 onder

4 BMW, BIE 1985, p. 214; Hof Den Bosch 22 februari 2001, IER 2001, 32; BMMB 2001-4, p. 119 (Du
Pont/Michielsen; Teflon). 

131 Vgl.: HvJEG 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92; RvdW
2006, 1014 (Bovemij/BMB; Europolis).
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9.4.7 Bewijslast

De bewijslast met betrekking tot het in de handel tot de gebruikelijke benaming zijn
geworden ligt bij degene die het verval van het merk inroept. Bij de beoordeling van
deze vervalgrond zal de rechter zijn oordeel moeten bepalen naar het tijdstip waar-
op vonnis of arrest wordt gewezen.132 Het onderscheidend vermogen van het merk
zal moeten worden bepaald op het moment dat er een beroep op het merkrecht
wordt gedaan133, terwijl toewijzing van een vordering effect zal sorteren in de toe-
komst134. Een andere benadering zou meebrengen dat een inbreukvordering zou
kunnen worden toegewezen hoewel het merk inmiddels de in de handel gebruike-
lijke benaming voor de waren of diensten is geworden, of andersom een merk ver-
vallen verklaard zou kunnen worden dat ten tijde van de uitspraak niet de gebrui-
kelijke benaming meer is (bijvoorbeeld ten gevolge van inburgering ten tijde van de
procedure).

9.5 Door gebruik misleidend merk

Het merkrecht staat krachtens art. 2.26(2)(c) BVIE (gebaseerd op art. 12(2)(b) MRl)
aan vervallenverklaring bloot voor zover het merk, als gevolg van het gebruik dat
ervan wordt gemaakt, door de merkhouder of met diens toestemming, voor waren
of diensten waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name om-
trent de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of dien-
sten. Een identieke bepaling is opgenomen in art. 51(1)(c) GMVo.

Of sprake is van een misleidend merk zal naar dezelfde maatstaven moeten wor-
den bepaald als onder art. 2.4(b) BVIE (zie daarover nr. 5.1.3), met dit verschil dat het
in art. 2.4(b) BVIE gaat om merken die op zichzelf al misleidend zijn voor de waren
of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven, ongeacht het gebruik dat ervan gemaakt
wordt. 

Art. 2.26(2)(c) BVIE slaat op alle vormen van misleiding, maar noemt drie voor-
beelden die in de praktijk de meeste gevallen zullen dekken. Dat betreft allereerst de
misleiding omtrent de aard van de waren, ten tweede de hoedanigheid of eigen-
schappen van de waren en tenslotte misleidende aanduidingen met betrekking tot
(geografische) herkomst. De misleiding hoeft niet bewezen te worden; voldoende is
dat gevaar voor misleiding bestaat.135

Deze grond voor verval kent geen tegenhanger in de vorm van een verbod om
merken te voeren op een wijze die misleidend is. Dergelijk merkgebruik zal echter
een vorm van ongeoorloofde mededinging opleveren die meestal verboden kan
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132 Vgl. T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële
Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 804.

133 Vgl.: HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, 60 (Levi Strauss/Casucci).
134 Vgl.: HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117; IER 2007, 44 m.nt. ChG (Adidas/Marca e.a.; drie-strepen-

merk II). In spiegelbeeld: BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV; BIE 1995, 43 m.nt.
Ste (Motorest/Hody; Quick/Jumbo Quick), ov. 17. Anders: IEC, J.H. Spoor, art. 5 BMW, par. 4.5.

135 Vgl. ook: IEC, J.H. Spoor, art. 5 BMW, hfst. 5.
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worden op basis van art. 6:194 BW. Voor zover dat artikel al geen soelaas zou bie-
den, kan dergelijk gebruik verboden worden op basis van art. 6:162 BW. 

9.6 Inroepen verval van het merkrecht

Het verval van het merkrecht zal moeten worden ingeroepen door een belangheb-
bende (zie nr. 9.6.5) in een gerechtelijke procedure, in conventie of bij wijze van eis
in reconventie. Voor Benelux-merken kan dat bij iedere bevoegde nationale recht-
bank, voor Gemeenschapsmerken zal de vervallenverklaring in conventie moeten
plaatsvinden in een speciale procedure bij het BHIM, of kan die plaatsvinden bij
wege van een reconventionele vordering in een inbreukprocedure bij een Gemeen -
schapsmerkenrechtbank. 

9.6.1 Deelname merkhouder aan het geding

In een geding waarin de vervallenverklaring van een merk gevorderd wordt, kan het
verval alleen worden uitgesproken als de merkhouder aan het geding deelneemt136,
omdat anders de merkhouder rechten zouden worden ontnomen door middel van
een procedure waarin hij niet zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken, hetgeen
strijd met art. 6 EVRM zou opleveren. 

9.6.2 Verval als verweer

Het voorgaande staat er niet aan in de weg dat in een strafrechtelijk geding verval
van een merkrecht als verweer kan worden aangevoerd, ook als de merkhouder
daarin geen rol speelt.137 Ook in civiele procedures kan het verweer dat een merk
aan vervallenverklaring bloot staat in de weg staan aan toewijzing van de inbreuk-
vordering, ook al zal zonder een vordering daartoe, niet het verval kunnen worden
uitgesproken.138 Dit volgt ook uit art. 11(1) en (4) MRl, dat bepaalt dat de nietigheid
van een latere merkinschrijving niet kan worden uitgesproken op grond van het be-
staan van een ouder merkrecht, dat geheel of gedeeltelijk aan vervallenverklaring
blootstaat in verband met niet normaal gebruik (zonder dat de eis gesteld wordt dat
de vervallenverklaring van dat merk wordt gevorderd of uitgesproken). Deze arti-
kelleden zijn ten onrechte niet in het BVIE geïmplementeerd (zie nader nr. 9.7). 

9.6
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136 Vgl.: BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim).
137 Vgl.: BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 1986, 6;

BMMB 1986-3, p. 44 (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas); HR 17 oktober 2006, NJ 2007, 191
m.nt. ChG; BIE 2006, 93; IER 2007, 9; BMMB 2007-1, p. 29 (OM/verdachte; Canomatic). 

138 Vgl.: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 154; Kort begrip van
het intellectuele eigendomsrecht (red. Ch. Gielen), Deventer 2007, nr. 399. BenGH 18 november
1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim). Overigens wordt in de prak-
tijk een verweer inhoudende dat het merk aan vervallenverklaring bloot staat soms al snel opge-
vat als een (reconventionele) eis tot vervallenverklaring: Vgl. Hof Den Haag 23 juni 1988, NJ 1990,
299; IER 1988, 40; BMMB 1986-2, p. 64 (AUB/Vrienden van de Pieterskerk; Uitmarkt II) en naar
analogie in het modellenrecht: Rb. Den Haag 27 juni 2007, BIE 2008, 44 (Starform/Time Out).
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Een en ander is met name van belang in kort gedingprocedures, waarin het niet
mogelijk is om een reconventionele vordering tot vervallenverklaring in te stellen,
en de tijdrestricties het vaak onmogelijk maken om een vordering tot vervallenver-
klaring in een bodemprocedure in te stellen. Wanneer in kort geding het verval als
verweer wordt aangevoerd, zal de rechter moeten beoordelen of er een serieuze,
niet te verwaarlozen kans bestaat dat het merk in een bodemprocedure vervallen zal
worden verklaard.139

Wellicht ligt dit anders voor Gemeenschapsmerken, waarvoor geldt dat deze (op
grond van art. 99(1) GMVo) voor geldig moeten worden gehouden, tenzij door de ge-
daagde een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt ingesteld
(met uitzondering van verweren gebaseerd op oudere eigen rechten van de gedaag-
de en/of niet-normaal gebruik; vgl. art. 99(3) GMVo). Een dergelijke regeling leent
zich niet voor analoge toepassing op Benelux-merken140, omdat het hier niet gehar-
moniseerd ‘nationaal’ merkenrecht betreft, dat onderworpen is aan nationale pro-
cesrechtelijke regels.141

9.6.3 Doorhaling

De rechter dient ambtshalve de doorhaling van vervallen verklaarde merken te ge-
lasten.142 Wanneer het merk vervallen is verklaard en er tegen de rechterlijke beslis-
sing geen hogere voorziening meer open staat, kan de meest gerede partij het BBIE
vragen het merk in de registers door te halen (art. 1.14 BVIE). 

9.6.4 Verval van een reeds niet meer geldig merk

Art. 2.47 BVIE, gebaseerd op art. 14 MRl, bepaalt dat als voor een Gemeen schaps -
merk de anciënniteit van een ouder Benelux-merkenrecht wordt ingeroepen, het
verval van dat oudere recht kan worden gevorderd en uitgesproken, zelfs als dat
recht reeds is vervallen door vrijwillige doorhaling of door het verstrijken van de
geldigheidsduur daarvan. Reden daarvoor is dat anders de anciënniteit van een
Gemeenschapsmerk onaantastbaar zou zijn, ook al was met het oudere merk niet
voldaan aan de eisen die aan een merk gesteld worden, zoals bijvoorbeeld dat het de
gebruikelijke benaming voor de waar of dienst is geworden. 
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139 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 2 maart 2001, BIE 2003, 9; BMMB 2001-2, p. 77-78 (Parmalux/Trek -
pleister; Kleur/beeld/vormmerken voor voedingssupplementen).

140 Eventueel wel voor analoge toepassing op Gemeenschapsmerken in kort geding-procedures; zie
bijv.: Vzr. Rb. Den Haag 28 maart 2006, BIE 2006, 84 (Hästens/Raamsveld), al komt het geforceerd
formalistisch voor om een verweer niet te willen behandelen alleen omdat nog geen bodempro-
cedure is geëntameerd; dat dit ten tijde van de behandeling van het kort geding (nog) niet ge-
beurd is, lijkt geen reden om aan te nemen dat het verweer minder zwaarwegend of minder ern-
stig gemeend zou zijn.

141 Vzr. Rb. Den Haag 18 augustus 2004, BIE 2005, 28 (Wegenwacht/Waterwacht).
142 Zie art. 4.5(3) BVIE, waarin de terminologie ‘spreekt de doorhaling uit’ wordt gebruikt.
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9.6.5 Belanghebbende

Degene die een eis tot vervallenverklaring instelt dient belanghebbende te zijn, zo
bepaalt art. 2.27(1) BVIE (dat geen basis vindt in de Merkenrichtlijn en geen pendant
heeft in de GMVo; dit betreft niet geharmoniseerd merkenrecht). Deze eis was al
vermeld in de oude Benelux Merkenwet en werd niet toegelicht, zodat niet valt aan
te nemen dat de wetgever hier een speciale drempel wilde opwerpen. Dat geldt nog
te meer nu de hele regeling van vervallenverklaring bedoeld is om het register te
zuiveren van niet-geldige inschrijvingen, welk doel niet gediend zou zijn met het op-
werpen van hoge drempels voor ontvankelijkheid. Het begrip ‘belanghebbende’
dient dus ruim uitgelegd te worden.143

Dat iemand de moeite neemt een vordering tot vervallenverklaring in te stellen,
suggereert op zichzelf al dat men belanghebbende is.144 In dat verband kan ook ge-
wezen worden op de regeling van art. 56(1) GMVo, die alleen de natuurlijke of
rechtspersoon, of organisaties die opgericht zijn om de belangen van derden te be-
hartigen, noemt en voor het instellen van een actie geen bijzonder belangvereiste
stelt. 

In ieder geval bestaat het vereiste belang wanneer sprake is van concurrentiever-
houdingen145 of wanneer de eiser zelf waren en/of diensten op de markt brengt of
aanbiedt die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.146

Ook zal toewijzing van de vordering de eiser wel enige baat moeten brengen te-
genover de wederpartij, omdat anders een procedureel belang in de zin van art.
3:303 BW ontbreekt.147

9.6.5.1 Onbehoorlijke vordering

Waar het merkrecht deel uitmaakt van het mededingingsrecht en als zodanig de
verhouding regelt van een merkhouder en de overige deelnemers aan het econo-
misch verkeer, moet er volgens het Benelux-Gerechtshof van worden uitgegaan dat
het BVIE in beginsel bedoelt rekening te houden met hetgeen die deelnemers met
inachtneming van elkaars belangen betaamt. Daaruit volgt dat mag worden veron-
dersteld dat de bevoegdheid van art. 2.27 BVIE niet ertoe strekt een vordering tot
vervallenverklaring mogelijk te maken, die op grond van de bijzondere omstandig-
heden van dat geval, in de onderlinge verhouding tussen de merkhouder en degene
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143 Vgl. ook: Hof Den Haag 4 augustus 2005, BIE 2006, 27; BMMB 2005-4, 202 (Hugo Boss/ Reemts -
ma).

144 Vgl. P. Steinhauser, De belanghebbende in het merkenrecht, Spoorbundel (2007), p. 345-351.
145 Vgl.: P. Steinhauser, De belanghebbende in het merkenrecht, Spoorbundel (2007), p. 348. Anders:

Rb. Den Haag 9 juli 2003, BIE 2004, 80; BMMB 2003-3, p. 147 (Montana/Farbo). 
146 Zo ook: Hof Amsterdam 4 december 1997, IER 1998, 21 (Intergro/Interbuy). Kenbaar uit: HR 14 ja-

nuari 2000, NJ 2000, 173; BIE 2002, 16; BMMB 2000-2, p. 82 (Interbuy/Intergro).
147 Vgl.: Rb. Groningen 23 juli 1999, IER 1999, 56; (Vrijmerk/KPN), waar het weliswaar ging om nie-

tigverklaring, maar de daar toegepaste redenering is gelijkelijk relevant in het geval van verval-
lenverklaring. 
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die bij vervallenverklaring van diens merk belang heeft, als onbehoorlijk moet wor-
den aangemerkt.148

Te denken valt aan handelen in strijd met verbintenisrechtelijke verplichtingen of in strijd met de
eisen van goede trouw, welke de relatie tussen de merkhouder en eiser kunnen beheersen.149

Het is de vraag of het Hof van Justitie dit op Europees niveau ook zo zal benaderen.
Daar is wel wat voor te zeggen150, maar de betamelijkheidsnormen en de aard en in-
houd van de goede trouw-verplichtingen die bijvoorbeeld voortvloeien uit een
(voormalige) contractuele relatie, zijn niet in alle Lid-Staten hetzelfde, zodat deze
benadering mogelijk teveel beperkingen stelt aan de mogelijkheid om vervallenver-
klaring te vorderen. Het voorgaande hoeft er echter niet aan in de weg te staan een
eiser niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vordering omdat hij met het instellen
daarvan misbruik van recht maakt (art. 3:13 BW).

9.6.5.2 Openbaar Ministerie

Anders dan het geval is bij nietigverklaring noemt de wet niet het Openbaar
Ministerie als belanghebbende bij de vervallenverklaring van merken. Daaruit valt af
te leiden dat de wetgever bij verval van merkrechten geen rol heeft gezien voor het
Openbaar Ministerie.151

9.7 Nietigheid

Hoewel merken die aan nietigverklaring blootstaan op grond van absolute nietig-
heidsgronden ook al vóór inschrijving geweigerd hadden kunnen worden, bestaat er
een mogelijkheid om deze merken achteraf alsnog nietig te laten verklaren. Dit kan
een omissie in het inschrijvingstraject corrigeren. Bovendien zijn alleen merken ge-
deponeerd na 1 januari 1996 op absolute weigeringsgronden gecontroleerd. 

Andersom geldt dat merken die ten tijde van het depot wellicht aan nietigverkla-
ring blootstonden, later door inburgering zozeer aan onderscheidend vermogen
kunnen hebben gewonnen dat de nietigheidsgronden van art. 2.11(1)(b t/m d)
BVIE152 zich niet meer voordoen (art. 2.28(2) BVIE). 

Voor wat betreft de relatieve nietigheidsgronden: daaraan wordt niet getoetst
vóór inschrijving, zodat de houders van betere rechten in dat geval aangewezen zijn
op de regeling van 2.28 BVIE. 
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148 BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim). Moge -
lijk heeft hetzelfde te gelden in het geval van een oppositieprocedure. Daarover zijn vragen van
uitleg gesteld aan het Benelux Gerechtshof: Hof Den Haag 28 april 2009, B9 7863 (Frenko/Frigor).

149 Vgl.: Hof Den Bosch 4 januari 1994, NJ 1994, 586; BIE 1994, 112, IER 1994, 23 (MCM/MOM). 
150 Vgl.: P. Steinhauser, De belanghebbende in het merkenrecht, Spoorbundel (2007), p. 350.
151 Vgl.: BenGh 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim). 
152 En dus van art. 2.28(1)(b t/m d) BVIE.
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9.7.1 Nietigheidsgronden

De nietigheidsgronden zijn limitatief in de wet opgenomen153, in art. 2.28 BVIE ge-
baseerd op de artt. 3 en 4 MRl, met een pendant in art. 51 jo. art. 7 en art. 52 jo. art.
8 GMVo (zij het dat de Verordening enkele aanvullende nietigheidsgronden kent; zie
nr. 10.5.3 e.v.). 

9.7.2 Absolute nietigheidsgronden

Voor wat betreft de absolute nietigheidsgronden zij – omtrent de wijze waarop de
inhoud daarvan begrepen moet worden – verwezen naar Hoofdstuk 5.154 Er gelden
voor nietigverklaring op absolute gronden geen aanvullende eisen, anders dan dat
wanneer het Openbaar Ministerie een vordering tot vervallenverklaring heeft inge-
steld, uitsluitend de rechter te Brussel, Den Haag of Luxemburg bevoegd is en ieder
ander geding op die grondslag wordt geschorst (art. 2.28(4) BVIE). 

9.7.3 Relatieve nietigheidsgronden

De relatieve nietigheidsgronden zijn te vinden in art. 2.28(1)(f) en 2.28(3) BVIE. Een
toelichting op deze nietigheidsgronden en de wijze waarop zij begrepen moeten
worden is eveneens opgenomen in Hoofdstuk 5.155

9.7.4 Terugwerkende kracht

De nietigverklaring werkt terug tot aan het moment van depot, en heeft daarmee
niet alleen terugwerkende kracht; het merkrecht wordt geacht nooit bestaan te heb-
ben. Daarin verschilt de nietigverklaring wezenlijk van de vervallenverklaring. 

9.7.5 Ouder merk dat aan vervallenverklaring blootstaat

Er is geen nietigheidsactie mogelijk gebaseerd op een conflict met een ouder merk
dat aan vervallenverklaring blootstaat wegens niet normaal gebruik. Indien het ou-
dere merk slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is inge-
schreven normaal is gebruikt wordt het merk in de nietigheidsprocedure geacht al-
leen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn. 

Deze voor de praktijk toch belangrijke regels zijn opmerkelijk genoeg niet in het
BVIE opgenomen, hoewel ze voorkomen in de niet facultatieve bepalingen van art.
11(1 en 4) MRl. Onder de huidige wettelijke regeling van het BVIE wordt de gedaag-
de (ten onrechte) gedwongen om een reconventionele vordering tot vervallenver-
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153 Dat was al zo onder het oude Benelux-merkenrecht: BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt.
LWH; BIE 1986, 54; IER 1986, 6 (O.M. en Unbas/De Laet e.a.; drie strepen merk).

154 Voor art. 2.28(1) sub a BVIE: nr. 5.1.5; sub b: nr. 5.1.6; sub c: nr. 5.1.7; sub d: nr. 5.1.8; sub e: nrs.
5.1.1, 5.1.3, 5.1.4; sub f: nr. 5.2.3.

155 Voor art. 2.28(1)(f) BVIE: nr. 5.2.3; voor art. 2.28(3) sub a BVIE: nr. 5.2.1; sub b: nrs. 5.2.2, 5.2.4 en
5.2.6.
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klaring in te stellen, terwijl het niet-normaal gebruik van het ingeroepen merk (ook)
alleen bij wijze van verweer moet kunnen worden aangevoerd. Het gaat hier klaar-
blijkelijk om een omissie van de Benelux-wetgever.

9.7.6 Merk dat basis is voor anciënniteit

Zie voor Gemeenschapsmerken waarvoor een beroep is gedaan op anciënniteit voor
het Benelux-gebied156 nr. 11.7.6. Art. 2.47 BVIE, gebaseerd op art. 14 MRl, bepaalt dat
als voor een Gemeenschapsmerk de anciënniteit van een ouder Benelux-merkrecht
wordt ingeroepen, de nietigheid van dat oudere recht kan worden uitgesproken,
zelfs als dat recht reeds is vervallen door vrijwillige doorhaling of door het verstrij-
ken van de geldigheidsduur daarvan. Reden daarvoor is dat anders de anciënniteit
van het Gemeenschapsmerk onaantastbaar zou zijn, ook al was met het oudere merk
niet voldaan aan de eisen die aan een merk gesteld worden, zoals de eisen met be-
trekking tot onderscheidend vermogen.

9.7.7 Inroepen nietigheid van inschrijving

Voor het uitspreken door de rechter van nietigheid is nodig dat daartoe een vorde-
ring (eventueel een reconventionele vordering) wordt ingesteld.157

Wanneer de houder van het oudere merk het gebruik van een ingeschreven jon-
ger merk bewust heeft gedoogd gedurende tenminste vijf opeenvolgende jaren, kan
hij niet meer op basis van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk in-
roepen op grond van art. 2:28(3) BVIE (een recht van hogere rangorde) behalve als
het latere merk te kwader trouw werd gedeponeerd (art. 2.29 BVIE, gebaseerd op
art. 9 MRl en ov. 11 daarbij). De houder van een later ingeschreven merk kan geen
bezwaar maken tegen gebruik van het oudere merk, ofschoon dat merkrecht niet
langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen. Dat blijkt niet uit de tekst
van art. 2.29 BVIE, maar volgt uit art. 9(3) MRl. Zie over deze materie uitgebreid nr.
7.5 hierboven.

Zie voor de termijnen waarbinnen nietigheid moet worden ingeroepen nr. 9.7.7.1.
Zie voor internationale inschrijvingen en de mogelijkheid van een zogenaamde ‘cen-
tral attack’, waarbij de nietigheid van een basisinschrijving wordt ingeroepen met
effect in de gedesigneerde jurisdicties, nr. 9.2.1.1. 

De rechter dient ambtshalve de doorhaling van nietig verklaarde merken te ge-
lasten.158 Wanneer het merk nietig is verklaard en er tegen de rechtelijke beslissing
geen hogere voorziening meer openstaat, kan de meest gerede partij het BBIE vra-
gen het merk in de registers door te halen (art. 1.14 BVIE). 
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156 Vgl.: art. 2.26 BVIE en art. 34 en 35 GMVo. 
157 Vgl.: de noot van E.A. van Nieuwenhoven Helbach onder BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299

(KIM); P. Steinhauser in zijn noot onder Rb. Den Haag 17 januari 1990, BIE 1991, 50 (Droste/Tjoklat
II). 

158 Art. 4.5(3) BVIE, dat als terminologie gebruikt ‘spreekt de doorhaling uit’. 
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9.7.7.1 Termijnen voor inroepen nietigheid

Het inroepen van de absolute nietigheidsgronden is niet aan een termijn gebonden.
Een nietigheidsactie met betrekking tot een merk dat overeenstemt met een ouder
vervallen collectief merk, dat overeenstemt met een algemeen bekend merk of dat
te kwader trouw werd gedeponeerd, moet worden ingesteld binnen vijf jaar na de
datum van inschrijving van het latere merk159, welke termijn alleen niet geldt voor
merken die te kwader trouw zijn gedeponeerd en overeenstemmen met een alge-
meen bekend merk (art. 2.28(3)(b) BVIE). De termijn bedraagt in het geval van een
conflict met een vervallen individueel merk drie jaar vanaf de datum waarop de in-
schrijvingsduur van het individuele merk verstreek (art. 2.28(3)(b) BVIE). 

9.7.7.2 Belang van deelname merkhouder/betrokken derde aan het geding

In sommige gevallen vereist art. 2.28 BVIE dat de derde wiens rechten ten grondslag
worden gelegd aan een vordering tot nietigverklaring, aan het geding deelneemt.
Dat betreft de gevallen waarin de vordering is gebaseerd op een merkrecht met een
hogere rangorde, gevallen waarin de vordering gebaseerd is op een vervallen indivi-
dueel merk (art. 2.4(d) BVIE), of op een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis
Verdrag van Parijs (art. 2.4(e) BVIE) of wanneer gesteld wordt dat het merk te kwa-
der trouw gedeponeerd werd (art. 2.4(f) BVIE). 

De toelichting bij het artikel stelt dat de nietigheid door iedere belanghebbende
kan worden ingeroepen mits de houder van het oudere merk of de in zijn belangen
geschade derde aan het geding deelneemt. 

De handhaving van het uitsluitend recht zou hoogst bezwaarlijk zijn wanneer de
eisende merkhouder verplicht zou zijn, zijn recht te verdedigen tegen de eventuele
rechten van derden die niet aan het geding deelnemen. Hetzelfde geldt wanneer ee-
nieder er zich op zou kunnen beroepen dat de inschrijving de belangen van derden
aantast. Daarom is bepaald dat de eiser bij een vordering tot nietigverklaring van
een merk, respectievelijk de gedaagde in een inbreukactie die een nietigheidsver-
weer voert, zich slechts kan beroepen op een eerdere inschrijving respectievelijk op
de aantasting van belangen van een derde, wanneer deze derde aan het geding deel-
neemt. Het ligt dus op zijn weg deze deelneming uit te lokken wanneer de derde
daartoe niet uit eigen beweging het initiatief neemt. 

Er is nog wel discussie gevoerd over de vraag of de derde aan het geding deelneemt als deze wel ge-
dagvaard wordt (bijvoorbeeld op basis van art. 118 Rv.) maar verstek laat gaan. In de Belgische litera-
tuur lijkt die vraag bevestigend beantwoord te worden160, in de Nederlandse literatuur en jurispru-
dentie ontkennend.161 De Belgische benadering doet geen recht aan het feit dat de in de toelichting ge-
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159 Art. 2.28(1)(f) en art. 2.28(3)(b) BVIE. 
160 Vgl.: M. Gotzen, van Belgisch naar Benelux merkenrecht, Zwolle 1969, nrs. 69-70; A. Braun en E.

Cornu, Précis des Marques, Brussel 2009, nr. 173.
161 Vgl. T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële

Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 844, met verdere vindplaatsen;
Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 140; Kort begrip van het
intellectuele eigendom, Ch. Gielen (red.), Deventer 2007, nr. 385; Hof Amsterdam 14 juni 1979, BIE
1980, 10 (Burrus/Kyriazi; Parisienne). 
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signaleerde problemen voor de merkhouder niet minder worden wanneer de betrokken derde wel is
gedagvaard maar niet verschijnt; ook bij verstek neemt hij niet deel aan het debat in de procedure.
Onjuist zou voorts zijn om uit het niet-verschijnen van de derde af te leiden dat hij het beroep op zijn
eerdere inschrijving of zijn eerdere gebruik ondersteunt. Veeleer moet die niet-verschijning worden
opgevat als een stilzwijgende toestemming in het latere depot, nu de betrokkene kennelijk niet de
moeite wil nemen om tegen dat latere depot te ageren. 

Deelnemingsproblemen doen zich in ieder geval niet voor indien de ene partij in een
geding de nietigheid wil inroepen van de inschrijving ten gunste van een rechts-
voorganger van haar wederpartij, die onder omstandigheden als bedoeld in art.
2.28(3) BVIE heeft plaatsgevonden. Alsdan kan ook zonder dat die rechtsvoorganger
aan het geding deelneemt nietigheid van het door hem verrichte depot worden in-
geroepen. De mogelijk uit dat depot voortvloeiende rechten zijn immers op de we-
derpartij overgegaan zodat in het geding geen andere rechten ter beoordeling staan
dan die van de gedingvoerende partijen zelf.162 Wanneer de derde niet meer bestaat
of om andere dan de hiervoor genoemde redenen geen enkel belang meer heeft bij
het merkrecht waarop de nietigheidsactie gebaseerd is, is dat reden om de nietig-
heidsvordering af te wijzen, aangezien met het latere merkrecht dan geen door de
nietigheidsactie beschermde belangen worden geschaad.163

9.7.7.3 Belanghebbende, met inbegrip Openbaar Ministerie

Hetgeen hiervoor in nr. 9.6.5 over de belanghebbende bij een vordering tot verval-
lenverklaring van een merk is opgemerkt, geldt mutatis mutandis voor de eis dat de-
gene die de nietigverklaring vordert belanghebbende moet zijn. Dat geldt inclusief
de opmerkingen over het KIM-arrest van het Benelux-Gerechtshof164, en de algeme-
ne procesrechtelijke regels. 

Belanghebbende organisaties, zoals consumentenorganisaties en verenigingen
van producenten, worden gewoonlijk als belanghebbende erkend.165

Het artikel meldt nog dat ook het Openbaar Ministerie als belanghebbende kan
optreden. Daarmee wordt onderstreept dat aan veel van de nietigheidsgronden een
algemeen belang ten grondslag ligt. In de praktijk maakt het Openbaar Ministerie
van deze bevoegdheid nauwelijks gebruik, omdat zijn prioriteiten elders liggen.
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162 Vgl.: BenGH 25 mei 1979, NJ 1981, 192 m.nt. vNH; BIE 1979, 31 (Verwerkings Industrie Vreeland/
National Foods Holland; Cow Brand I); Rb. Haarlem 20 januari 1987, IER 1987, 11 (Vrijbuiter/
Spaarnestad; Intiem). 

163 Anders: Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 140; Kort begrip
van het intellectuele eigendom, Ch. Gielen (red.), Deventer 2007, nr. 385. 

164 Waarin het Hof aannam dat in de bijzondere omstandigheden van het geval de eiser onbehoorlijk
zou kunnen handelen jegens de merkhouder door de vervallenverklaring te vorderen en daarom
niet als belanghebbende zou moeten worden aangemerkt. Daarbij moet wel opgemerkt worden
dat het Benelux Gerechtshof in die zaak liet meewegen dat het Openbaar Ministerie geen be -
voegd heid had tot het instellen van een vervallenverklaringsactie, waaruit het Hof afleidde dat de
openbare orde niet door de daar besproken materie werd geraakt. Dat argument gaat in het geval
van een vordering tot nietigverklaring niet op. 

165 Vgl.: HR 14 juni 1991, NJ 1992, 393 m.nt. DWFV; BIE 1993, 57 (Van Benten & NIVAK/ Administra -
teurs); Hof Den Bosch 26 januari 1994, BIE 1995, 99 (van Alst/I.N.O.; Champ de Lux). 
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9.7.7.4 Nietigheid als verweer 

Voor het slagen van een verweer inhoudende dat het merk aan nietigverklaring
bloot staat, is het instellen van een daartoe strekkende vordering niet nodig.166 Dit
laatste is met name van belang in kort geding, waarin de nietigverklaring niet bij
wege van reconventionele vordering kan worden gevorderd en de tijdrestricties het
vaak onmogelijk maken om een vordering tot nietigverklaring in een bodemproce-
dure in te stellen. Wanneer in kort geding de nietigheid van het merkrecht als ver-
weer wordt aangevoerd, zal de rechter moeten beoordelen of er een serieuze, niet te
verwaarlozen kans bestaat dat het merk in een bodemprocedure nietig zal worden
verklaard.167

Wellicht ligt dit anders voor Gemeenschapsmerken, waarvoor geldt dat deze (op
grond van art. 99(1) GMVo) voor geldig moeten worden gehouden, tenzij door de ge-
daagde een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt ingesteld
(met uitzondering van verweren gebaseerd op oudere eigen rechten van de gedaag-
de en/of niet-normaal gebruik; vgl. art. 99(3) GMVo). Een dergelijke regeling leent
zich niet voor analoge toepassing op Benelux-merken168, omdat het hier niet gehar-
moniseerd ‘nationaal’ merkenrecht betreft, dat onderworpen is aan nationale pro-
cesrechtelijke regels.169

9.7.8 Gedeeltelijke nietigverklaring

Nietigverklaring van het merk moet het merk als geheel betreffen (art. 2.30(1) BVIE),
zodat niet alleen onderdelen daarvan nietig verklaard kunnen worden. Wel is mo-
gelijk dat de nietigverklaring beperkt blijft tot één of meer waren of diensten waar-
voor het merk is ingeschreven (art. 2.30(2) BVIE). Deze regel is gebaseerd op art. 13
MRl. Zie – mutatis mutandis – nr. 9.3.14 hierboven. 

9.7.9 Territoriale werking nietigverklaring

In verband met de eenheid van het Benelux-merkrecht heeft de nietigverklaring ef-
fect in alle drie de Benelux-landen, en kan die niet beperkt worden tot één of twee
van die landen (zie nr. 3.1).
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166 Vgl.: BenGh 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/BAT; Kim).
Impliciet: HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148 m.nt. vNH; BIE 1990, 63; IER 1990, 30 (Droste/Tjoklat;
Choclat); Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer 2006, nr. 131; Kort be-
grip van het intellectuele eigendomsrecht, Ch.Gielen (red.), Deventer 2007, nr. 376.

167 Vgl.: Pres. Rb. Den Haag 2 maart 2001, BIE 2003, 9; BMMB 2001-2, p. 77-78 (Parmalux/Trek -
pleister; Kleur/beeld/vormmerken voor voedingssupplementen). 

168 Eventueel wel voor analoge toepassing op Gemeenschapsmerken kort gedingprocedures; zie bijv.:
Vzr. Rb. Den Haag 28 maart 2006, BIE 2006, 84 (Hästens/Raamsveld), al komt het geforceerd for-
malistisch voor om een verweer niet te willen behandelen alleen omdat nog geen bodemproce-
dure is geëntameerd; dat dit ten tijde van de behandeling van het kort geding (nog) niet gebeurd
is, lijkt geen reden om aan te nemen dat het verweer minder zwaarwegend of minder ernstig ge-
meend zou zijn.

169 Vzr. Rb. Den Haag 18 augustus 2004, BIE 2005, 28 (Wegenwacht/Waterwacht).
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1 HvJEG 7 oktober 2004, C-136/02, BMMB 2004-4, p. 222 (Mag Instrument/BHIM; Maglite).
2 In het bijzonder de Gemeenschapmerkenverordening (Vo 207/2009 van de Raad inzake het

Gemeenschapsmerk van 26 februari 2009; PbEG 24 maart 2009, L 78/1); Uitvoeringsverordening
2868/95 (PbEG 15 december 1995, L 303/1); Vo 2869/95 inzake de aan het BHIM te betalen tak-
sen (PbEG 15 december 1995, L 303/33); Vo 216/96 houdende het reglement voor de procesvoe-
ring bij de kamers van beroep van het BHIM (PbEG 6 februari 1996, L 28/11), zoals nadien alle –
verschillende malen – gewijzigd.

3 Bij Vo 3288/94 (PbEG 31 december 1994 , L 349/83); Vo 807/2003 (PbEU 16 mei 2003, L 122/36),
(toevoeging art. 141; nu art. 163 GMVo); Vo 1653/2003 (PbEU 29 september 2003, L 245/36); Vo
1992/2003 (PbEU 14 november 2003, L 296/1); Vo 422/2004 (PbEU 9 maart 2004, L 70/1), de toe-
voeging van artikel 142a (nu art. 165 GMVo) als gevolg van de toetreding van nieuwe Lid-Staten
op 1 mei 2004 en Vo 1891/2006 (PbEU 29 december 2006, L 386/14).

HOOFDSTUK 10

Het Gemeenschapsmerk

10.1 De Gemeenschapsmerkenverordening 207/2009

In dit hoofdstuk worden onderwerpen behandeld die niet voorkomen in, of afwijken
van de regeling met betrekking tot Benelux-merken. De structuur van dit boek met
betrekking tot Benelux-merken wordt in dit hoofdstuk ook voor Gemeenschaps -
merken aangehouden, en her en der zal verwezen worden naar de regeling met be-
trekking tot Benelux-merken. Identieke bepalingen uit de Gemeenschaps merken -
verordening en de Merkenrichtlijn moeten immers op identieke wijze uitgelegd en
toegepast worden.1

Daarnaast is de Gemeenschapsmerkenverordening doorspekt met voorschriften
en formaliteiten, hetgeen geleid heeft tot een grote hoeveelheid relevante artikelen.
Alleen al de Gemeenschapsmerkenverordening en de Uitvoeringsverordening
samen kennen meer dan 300 artikelen. Het lijkt niet zinvol al die formaliteiten hier
te herhalen. Terzake wordt ten eerste verwezen naar de tekst van de relevante rege-
lingen.2 Daarnaast zullen hieronder bij de bespreking van de materiële onderwerpen
ook de meest relevante formele eisen worden behandeld.

De Gemeenschapsmerkenverordening is in werking getreden op 15 maart 1994
en werd operationeel op 1 april 1996. Deze verordening werd verschillende malen
aangepast.3 Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst
diende men tot codificatie over te gaan. Dit resulteerde in de nieuwe Verordening
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4 Vo 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 26 februari 2009; PbEG 24 maart
2009, L 78/1; i.w.tr. 13 april 2009.

5 Bij Vo 782/2004 (PbEU 27 april 2004, L 123/88) en Vo 1041/2005 (PbEU 5 juli 2005, L 172/4).
6 Bij Vo 781/2004 (PbEU 27 april 2004, L 123/85), Vo 1687/2005 (PbEU 15 oktober 2005, L 271/14 en

Vo 1042/2005 (PbEU 5 juli 2005, L 172/22).
7 of tenminste zou moeten hebben.

207/2009.4 Ook de Uitvoeringsverordening 2868/95 is verschillende malen gewij-
zigd5 net als de Taksenverordening 2869/95.6

De Gemeenschapsmerkenverordening bevat 13 titels, elk onderverdeeld in afde-
lingen. De eerste titel ziet op de algemene bepalingen waarin (het karakter van) het
Gemeenschapsmerk en het BHIM geïntroduceerd worden. De tweede titel ziet op de
definitie en verkrijging van Gemeenschapsmerken, rechtsgevolgen en vermogens-
rechtelijke bepalingen. De derde titel behandelt de aanvraag van een Gemeen -
schaps  merk, titel IV de inschrijvingsprocedure. De vijfde titel beschrijft de duur, de
wijziging en afsplitsing van het Gemeenschapsmerk, terwijl de zesde titel het ver-
lies van merkrechten door afstand, verval en nietigheid behelst. Titel VII is gewijd
aan de beroepsprocedure die doorlopen kan worden met betrekking tot alle beslis-
singen van het BHIM. De achtste titel bevat specifieke bepalingen die zien op collec-
tieve Gemeenschapsmerken, de negende titel bevat algemene procedureregels. Titel
X is van groot belang bij de handhaving van Gemeenschapsmerkrechten waar het de
bevoegdheid van rechterlijke instanties omschrijft en regels geeft voor de proces-
voering. Titel XI geeft aan waar het Gemeenschapsmerk ingrijpt in de nationale
rechtstelsels van de Lid-Staten. Titel XII is geheel gewijd aan het BHIM en titel XIII
bevat de slotbepalingen waarvan met name de verhouding tot andere regelingen en
de regels met betrekking tot de uitbreiding van de Europese Gemeenschap van prak-
tisch belang zijn.

10.1.1 Doel Gemeenschapsmerk

Het Gemeenschapsmerk is in het leven geroepen om verschillende doelen te dienen. 
Ten eerste wordt daarmee een uniform recht geschapen dat in de hele Gemeenschap
hetzelfde effect heeft7 zodat de interne markt beter (in ieder geval in juridisch op-
zicht) als één markt kan functioneren, zoals dat kan op nationaal niveau. Dat is in de
praktijk lastiger dan in theorie. De Gemeenschap telt 27 landen met tientallen talen
en culturen (soms ook meerdere per Lid-Staat). Voor de beoordeling van het onder-
scheidend vermogen van merken, dan wel de vraag of er sprake is van inbreuk, is es-
sentieel hoe het publiek het merk (en het teken) opvat. Als dat publiek divers is (wat
het geval is binnen de EG) dan levert dat ook diverse uitkomsten op, al naar gelang
het deelgebied van de Gemeenschap. Daarnaast is het nadeel van een dergelijk rela-
tief nieuw overkoepelend recht dat het niet gebaseerd is op een juridische traditie.
De bestaande nationale merkenrechtelijke tradities (ook Benelux-tradities) kunnen
niet doorslaggevend zijn voor het bepalen van de inhoud en de juridische begrippen
uit de Gemeenschapsmerkenverordening, maar blijken in de praktijk nog wel een
rol te spelen. Het HvJEG heeft de afgelopen jaren dan ook vele malen uitleg moeten
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geven aan dergelijke begrippen8 en dat proces komt naar verwachting voorlopig nog
niet tot stilstand.

De creatie van het Gemeenschapsmerk vormt daarnaast een politiek statement,
dat aan het bedrijfsleven en de wereld daarbuiten duidelijk moet maken dat de in-
terne markt als één markt gezien moet worden en als zodanig bewerkt kan worden.
Daarnaast zou dit stelsel een volledige rechtseenheid moeten garanderen (die niet
wordt bereikt met de harmonisatie van nationale merkenwetten). 

Van praktisch belang is voorts dat over de geldigheid van het merkrecht centraal
beslist wordt, wat niet alleen vele procedures, maar ook tegenstrijdige uitkomsten
voorkomt. Net zo kan (onder voorwaarden) op basis van het merk in één gerechte-
lijke uitspraak een verbod verkregen worden voor het territoir van de hele Europese
Gemeenschap. 

Bijkomende praktische voordelen zijn dat de administratieve lasten met één in-
schrijving, in plaats van bijvoorbeeld 27 nationale inschrijvingen, aanzienlijk ver-
licht worden en dat de kosten van een dergelijke registratie lager zijn. 

10.1.2 Verhouding tot nationale merken

Het systeem bestaat geheel naast, en parallel aan de nationale merkenrechtelijke
systemen. Die blijven van groot belang, niet alleen omdat veel bedrijven nationaal of
regionaal opereren, en dus met één of enkele nationale merkinschrijvingen kunnen
volstaan, maar ook omdat door het grote aantal merken dat in de 27 verschillende
Lid-Staten is ingeschreven, er veel conflicten optreden die aan inschrijving van het
Gemeenschapsmerk in de weg staan.9 Wanneer er een Gemeenschapsmerk wordt
aangevraagd en er bestaat maar één conflicterend ouder recht in één van de 27 Lid-
Staten, dan kan dit de inschrijving en bescherming als Gemeenschapsmerk in de
weg staan, zodat dan teruggevallen moet worden op nationale inschrijvingen.

10.1.3 BHIM

Ten behoeve van de administratie met betrekking tot het Gemeenschapsmerk is één
merkenbureau opgericht, geheten het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne
Markt (hier afgekort als BHIM, maar in de praktijk soms ook aangeduid met de
Engelse afkorting OHIM). Bij het BHIM worden centraal de merken gedeponeerd (in
de terminologie van de Gemeenschapmerkenverordening: ‘aangevraagd’), worden
de merkaanvragen onderzocht op absolute weigeringsgronden en worden de oppo-
sitieprocedures, vervallenverklaringsprocedures en nietigheidsprocedures gevoerd
(zie daaromtrent nader nr. 10.5.4 e.v.). Inbreukprocedures moeten worden aange-
bracht bij de nationale rechtbanken die in de Lid-Staten zijn aangewezen als Ge -
meenschapsmerkenrechtbanken. Voor Nederland is de rechtbank te Den Haag aan-
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8 Te denken valt alleen al aan de uitlegging van het begrip ‘verwarringsgevaar’ uit art. 5(1)(b)
MRl/art. 9(1)(b) GMVo.

9 Ter illustratie: ongeveer 20% van de Gemeenschapsmerkaanvragen zijn onderwerp van een oppo-
sitieprocedure.
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gewezen als rechtbank voor het Gemeenschapsmerk. Voor België is dat de
Rechtbank van Koophandel te Brussel en voor Luxemburg het Tribunal d’Arrondisse -
ment Luxembourg. In dergelijke nationale procedures kan, ook in reconventie de
nietigheid en vervallenverklaring van Gemeenschapsmerken gevorderd worden.
Met het oog daarop zijn er regels gesteld met betrekking tot litispendentie.

10.1.4 Eenheid van het Gemeenschapsmerk

De kern van het Gemeenschapsmerk is dat het een eenheid vormt voor het gehele
territoir van de Europese Gemeenschap, zoals ook het Benelux-merk een eenheid
vormt voor het gehele territoir van drie Benelux-landen.10 De eenheid laat zich
onder andere voelen doordat het merk via één enkele procedure wordt verkregen,
een eenvormige bescherming geniet en rechtsgevolgen heeft op het gehele grond-
gebied van de Europese Gemeenschap.11 Ook het afstand doen, de overdracht en de
vervallen- of nietigverklaring van het Gemeenschapsmerkrecht geschiedt voor het
gehele gebied van de Gemeenschap (art. 1(2) GMVo). Dat heeft als praktische con-
sequentie (onder andere) dat als er maar in één Lid-Staat omstandigheden bestaan
die in de weg staan aan merkenrechtelijke bescherming, dit consequenties heeft
voor de andere 26 Lid-Staten (waarvoor dan ook geen Gemeenschapsmerk verwor-
ven of instandgehouden kan worden). 

In beginsel geldt dat het verbod op basis van een Gemeenschapsmerk(recht)
wordt uitgesproken voor het gehele territoir van de Gemeenschap (art. 1(2) GMVo),
maar daarop bestaan uitzonderingen. Zie daaromtrent art. 98(2) jo. 97(5) GMVo.
Voorts is de overdracht van het Gemeenschapsmerk alleen mogelijk voor het gehe-
le territoir van de Gemeenschap. Dat geldt echter niet voor licenties die onder het
Gemeenschapsmerk worden verleend; deze kunnen zowel naar waren en diensten,
alsmede naar territoir opgesplitst worden; zie art. 22(1) GMVo.

10.1.5 Eisen gesteld aan Gemeenschapsmerken

Om voor bescherming als Gemeenschapsmerk in aanmerking te komen, zal een
teken allereerst moeten voldoen aan de eisen die art. 4 GMVo stelt.12 Dat artikel is
inhoudelijk identiek aan art. 2 MRl. Voor de wijze waarop deze eisen te begrijpen
zijn, wordt verwezen naar nrs. 4.1 t/m 4.1.1.10 en 4.2 t/m 4.13. 

Het Gemeenschapsmerk zal ook moeten voldoen aan de eisen van onderschei -
dend vermogen en er mag geen absolute weigeringsgrond aan de inschrijving in de
weg staan (zie nrs. 10.1.5.1 t/m 10.1.5.4). Inschrijving van het Gemeenschapsmerk
kan geweigerd worden naar aanleiding van een oppositie ingesteld op basis van re-
latieve weigeringsgronden (zie nrs. 10.2.4 e.v.). Voorts geldt (ook) voor Gemeen -
schaps merken de eis van normaal gebruik (zie nr. 10.5.2.1). Er kunnen (andere)
gronden bestaan voor vervallenverklaring of nietigverklaring (zie nrs. 10.5.2 t/m
10.5.3.2.2).
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10 Zie nrs. 3.1. t/m ,3..1.4.6.
11 Vergelijk de tweede overweging bij de Gemeenschapsmerkenverordening.
12 Zo blijkt uit art. 7(1)(a) GMVo.
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Het tijdstip waarop het Gemeenschapsmerk aan de vereisten moet voldoen is dat
van aanvrage, omdat dit de datum is waarop rechten (zullen) ontstaan, die tegen
derden geldend gemaakt (zullen) kunnen worden. 

10.1.5.1 Onderscheidend vermogen en inburgering

De eisen van onderscheidend vermogen die art. 7(1)(b, c en d) GMVo stelt, zijn iden-
tiek aan die genoemd in art. 3(1)(b, c en d)MRl en daarmee aan de regels die terza-
ke gelden met betrekking tot Benelux-merken. Voor de bespreking van deze eisen
wordt dan ook verwezen naar nrs. 4.14 t/m 4.14.19.2 en 5.1.6 t/m 5.1.8.

In de Examination Guidelines (art. 8.3 – 8.8.3) worden voorbeelden genoemd van tekens die onder
deze artikelleden geweigerd moeten worden. Zo zou een teken dat bestaat uit eenvoudige geometri-
sche figuren, zoals een cirkel of vierkant in beginsel onderscheidend vermogen missen.13 Voor wat be-
treft de kenmerken van de waar verwijzen de Examination Guidelines naar voorbeelden als: light voor
producten met een laag vetgehalte, ‘premium’ als aanduiding van kwaliteit, ‘cheapest’ als aanprijzing,
het wijnjaar, of aanduidingen van eigenschappen van diensten zoals ‘24 hour banking’. Bij de toepas-
sing van art. 7(1)(c) GMVo lijkt het BHIM soms een liberalere koers te varen dan het BBIE, in het bij-
zonder waar het gaat om de vraag of het publiek een teken onmiddellijk zal herkennen als een aan-
duiding van kenmerken van de waar of dienst, dan wel of het publiek het teken zo kàn zien.14

Bezwaren die voortvloeien uit een gebrek aan onderscheidend vermogen kunnen
overwonnen worden doordat het merk inburgert, dat wil zeggen onderscheidend
vermogen verkrijgt als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor de waren
en/of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd (art. 7(3) GMVo) of is inge-
schreven (art. 52(2) GMVo). Zie voor de bespreking van de figuur van inburgering nr.
4.14.15 e.v. Dit geldt niet wanneer zich een absolute uitsluitingsgrond voordoet, in de
zin van art. 7 (1)(a, e t/m k) GMVo. Dan geldt dat als de uitsluitingsgrond zich een-
maal heeft voorgedaan, deze hindernis niet overwonnen kan worden door inburge-
ring.15

Wanneer een Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen ontbeert in één
Lid-Staat, dan staat dit al in de weg aan inschrijving van het merk en kan het leiden
tot nietigverklaring van het merk.16 In dergelijke gevallen zal inburgering van het
merk moeten worden aangetoond in alle landen waar het onvoldoende onderschei-
dend was. In het Werther’s Echte-arrest17 overwoog het HvJEG dat een merk op
grond van art. 7(3) GMVo slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat
het onderscheidend vermogen door ge bruik heeft verkregen in dat deel van de
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13  Vgl. GvEA 12 september 2007, T-304/05, B9 4897 (Caincellars/BHIM), voor een merk bestaande uit
een vijfhoek.

14 Vgl. bijv. de uitspraken BHIM KB 21 oktober 1999, R-123/1999-3 (Fresh), R-132/1999 (Biotrans -
plant), R-213/1999-3 (Lash Enhancer); BHIM KvB 22 september 1998, R-36/1998-2 (Oilgear).

15 Vgl. HvJEG 20 september 2007, C-371/06, B9 4745 (Benetton/G-star).
16 Vgl.: HvJEG 22 juni 2006, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; C-25/05, BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-

10, p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking).
17 HvJEG 22 juni 2006, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; C-25/05, BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10,

p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking).
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Gemeenschap waar het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste (in de
zin van art. 7(1)(b) GMVo). Het in art. 7(2) bedoelde deel van de Gemeen schap kan
in voorkomend geval, uit slechts één Lid-Staat bestaan.18 Dit heeft vergaande prak-
tische consequenties voor ab initio weinig onderscheidende tekens (waarbij met
name te denken valt aan vormmerken en kleurmerken, waaraan vaak de eis wordt
gesteld dat zij onderscheidend vermogen verkrijgen door inburgering; zie nr. 4.14.8).
Voor inschrijving daarvan zal inburgering in alle 27 landen van de Gemeenschap
moeten plaatsvinden. Dat is praktisch een hoge drempel; het gezamenlijk territoir
van de Lid-Staten vormt niet altijd ook één (of een deel van een) commerciële markt.
Denkbaar is bijvoorbeeld dat een product of dienst in een groot aantal Lid-Staten
aangeboden wordt, maar niet in de Baltische Staten of niet in Malta. 
Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken is niet van door-
slaggevende betekenis of er andere eerdere Gemeenschapsmerkinschrijvingen be-
staan waartegen dezelfde bezwaren aan te voeren zouden zijn. Elke aanvraag moet
op zijn eigen merites beoordeeld worden.19 Desondanks kunnen dergelijke eerdere
inschrijvingen wel een argument voor de aanvrager opleveren; als een goed verge-
lijkbaar teken eerder onderscheidend geacht werd, is dat tenminste een aanwijzing
dat dit ook geldt voor het aangevraagde merk.

10.1.5.2 Vatbaarheid voor grafische voorstelling

De eisen die gesteld worden aan de vatbaarheid voor grafische voorstelling (onder
art. 4 GMVo) zijn dezelfde als die worden gesteld aan Benelux-merken. Zie nr. 4.1.10.

10.1.5.3 Vormmerken

Vormmerken nemen in de GMVo dezelfde (bijzondere) plaats in als onder de
Merkenrichtlijn. Hoewel het bestaan ervan expliciet erkend wordt in art. 4 GMVo,
gelden daarvoor specifieke absolute uitsluitingsgronden (die tot weigering en nie-
tigverklaring kunnen leiden; art. 7(1)(e) en art. 52(1)(a) GMVo). Daarnaast zijn ook
hier de eisen die gesteld worden aan onderscheidend vermogen in de praktijk hoog
(zie nrs. 14.14.18 e.v.). De absolute uitsluitingsgronden zijn dezelfde als die van art.
3(1)(e)(i t/m iii) MRI.20

Deze weigerings- en nietigheidsgronden vinden hun oorsprong in de nagenoeg
gelijkluidende uitsluitingsgronden zoals deze al voorkwamen in de BMW. Hoewel
het hier om (autonoom uit te leggen) Gemeenschapsrecht gaat, komt voor de bete-
kenis van deze uitsluitingsgronden toch ook betekenis toe aan de Benelux-leer op
dit punt. Zie voor een bespreking van de inhoud en achtergrond, alsmede de prakti-
sche betekenis nrs. 4.5.6.1 t/m 4.5.9.4.
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18 Vergelijk ook HvJEG inzake Europolis; C.J.J.C. van Nispen, Inburgering, in Spoorbundel (2007), p.
247.

19 HvJEG 19 september 2002, C-104/00, BIE 2003, 19 m.nt. Ste; IER 2002, 52 m.nt. ChG; BMMB 2003-
1, p. 44-46 (DKV/BHIM; Companyline).

20 Zie voor de wijze waarop het BHIM vormmerken beoordeelt de Examination Guidelines art. 8.6.2.
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10.1.5.4 Andere absolute weigeringsgronden

De absolute weigeringsgronden van art. 7(1)(a t/m h) GMVo zijn (inhoudelijk) de-
zelfde als die van art. 3(1)(a t/m h) MRl. Zij dienen op dezelfde wijze uitgelegd en
toegepast te worden. Zie nrs. 4.14.10 t/m 4.14.15.6 en 4.1 t/m 5.1.8.

10.1.5.4.1 Andere badges, emblemen en wapenschilden dan die van art. 6ter VvP
Daarnaast worden in art. 7(1)(i) GMVo uitgesloten merken die andere badges, em-
blemen en wapenschilden van bijzonder openbaar belang omvatten, dan de in art.
6ter van het Verdrag van Parijs bedoelde (uiteraard tenzij de bevoegde autoriteiten
de inschrijving daarvan hebben toegestaan). Die bepaling is niet in het BVIE opge-
nomen (hoewel dit wel als facultatieve regeling wordt genoemd in art. 3(2)(c) MRl).
De regeling is kennelijk bedoeld om heraldische tekens en nationale symbolen die
niet onder art. 6ter Verdrag van Parijs vallen, te beschermen. Te denken valt aan het
groene klavertje dat naar Ierland verwijst of de Nederlandse Koninklijke kroon.21

10.1.5.4.2 Geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën
De absolute weigeringsgrond van art. 7(1)(j) GMVo is gebaseerd op art. 23(2) TRIPs-
Verdrag en heeft een parallel in art. 2.11(1)(e) jo. 2.4(g) BVIE, zij het dat in die laat-
ste regeling wel (anders dan in de GMVo) een voorbehoud wordt gemaakt voor te
goeder trouw verrichte depots ingediend vóór 1 januari 2000, dan wel voordat de
aanduiding beschermd werd in het land van oorsprong of in de Gemeenschap.
Opgemerkt wordt dat deze weigeringsgrond slechts opgeld doet voor zover de wij-
nen of spiritualiën niet de oorsprong hebben die het merk suggereert. Is dat wel het
geval dan kan het merk dus ingeschreven worden, zij het dat het merk moet voldoen
aan de eisen van onderscheidend vermogen (in het bijzonder die gesteld in art.
7(1)(c) GMVo). Dat zal niet snel het geval zijn als het merk alleen bestaat uit een der-
gelijke geografische aanduiding, maar kan wel het geval zijn als een meer omvattend
merk een dergelijke geografische aanduiding bevat. Het BHIM interpreteert deze be-
paling zo dat die alleen toepassing vindt in het geval er sprake is van een onder
Gemeenschapsrecht beschermde geografische aanduiding.22

10.1.5.4.3 Merken die een oorsprongsbenaming of geregistreerde geografische
aanduiding bevatten

Met de weigeringsgrond van art. 7(1)(k) GMVo wordt (ook) bescherming geboden
aan oorsprongsbenamingen of geregistreerde geografische aanduidingen in de zin
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21 Nederlandse teksten van de GMVo verwijzen naar een bij de Uitvoeringsverordening vast te stel-
len procedure volgens welke deze badges, emblemen en wapenschilden worden vastgesteld. De
Uitvoeringsverordening bevat terzake echter geen regeling, en in de andere taalversies van de
Verordening komt deze verwijzing ook niet voor. De Examination Guidelines verwijzen in art.
8.8.3 in dit verband naar een praktijk die zich in de rechtspraak nog zal moeten ontwikkelen,
omdat zich nog geen gevallen voordeden.

22 Art. 8.6.5.5 Examination Guidelines.
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van verordening 510/200623 (waarmee uitvoering wordt gegeven aan de verplich-
tingen onder art. 22 TRIPs-Verdrag). Niet nodig is (zoals onder art. 7(1)(j) GMVo) dat
de waren een andere dan de gesuggereerde oorsprong hebben, maar voldoende is
dat het merk uit een oorsprongsbenaming of geregistreerde geografische aandui-
ding bestaat, of deze bevat, en betrekking heeft op dezelfde productklasse. Dat laat-
ste betekent een aanzienlijke beperking van de regeling, omdat daarmee de good-
will verbonden aan een beschermde geografische aanduiding getransponeerd zou
kunnen worden op andersoortige producten.24 Teneinde ook daartegen te bescher-
men, verwijst het artikellid naar art. 13 van Verordening 510/200625, dat onder an-
dere bescherming biedt tegen gebruik van de benaming waarmee geprofiteerd
wordt van de reputatie daarvan. 

10.2 Verkrijging van een Gemeenschapsmerkrecht

De inschrijving van een Gemeenschapsmerk kan een langdurig proces zijn, door de
vele te doorlopen stappen en mogelijke obstakels. Er moet een aanvrage worden in-
gediend voor het merk, waarbij formaliteiten in acht genomen moeten worden en
taksen moeten worden betaald. Vervolgens moet na onderzoek van deze formalitei-
ten (zie nr. 10.2.2.1) een datum aan de aanvrage worden toegekend. Er wordt on-
derzoek gedaan in het Gemeenschapsmerkregister en (vanaf maart 2008: op ver-
zoek van de aanvrager) in de nationale merkenregisters, naar eerdere (mogelijke)
conflicterende inschrijvingen, waarvan mededeling wordt gedaan aan de aanvrager
(art. 38 GMVo; zie nr. 10.2.2.3). Vervolgens vindt het onderzoek van het BHIM op ab-
solute weigeringsgronden plaats (zie nr. 10.2.2.2). In geval van weigering bestaat er
de mogelijkheid van beroep bij de Kamers van Beroep van het BHIM, waarvan weer
beroep openstaat bij het GvEA. Voorzover het rechtsvragen betreft, staat ook daar-
van weer beroep open bij het HvJEG. 

Dan volgt publicatie van de aanvrage, waarna voor derden de gelegenheid open-
staat om observaties aan het BHIM te doen toekomen (waarom het merk (alsnog)
geweigerd zou moeten worden). Ook bestaat de gelegenheid voor derden om oppo-
sitie in te stellen. In geval van oppositie (wat in ongeveer 20% van de gevallen plaats-
vindt) onderzoekt het BHIM of de oppositie aan alle formele vereisten voldoet,
waaronder het bewijs van normaal gebruik van het oudere ingeroepen merk. Nadat
het BHIM een beslissing op de oppositie heeft genomen bestaat er de mogelijkheid
om daarvan beroep in te stellen bij de Kamers van Beroep van het BHIM. Daar be-
staat weer de mogelijkheid van beroep bij het GvEA en in geval van rechtsvragen
(vergelijkbaar met de Nederlandse cassatiegronden) bij het HvJEG. 

Pas als de merkaanvrage dit alles heeft overleefd, wordt overgegaan tot inschrij-
ving van het Gemeenschapsmerk en publicatie daarvan. Vanaf dat moment kunnen
Gemeenschapsmerkrechten geldend gemaakt worden jegens derden (art. 6 en 9
GMVo), zij het dat voor de periode gelegen tussen de aanvraag en de inschrijving een
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23 Art. 8.6.5.5 Examination Guidelines.
24 Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van ‘Champagne’ voor chocolade.
25  Voorheen art. 13 Vo 2081/92 (PbEG 24 juli 1992, L 208/1).
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redelijke vergoeding kan worden gevorderd van degene die het teken in die periode
gebruikt heeft (art. 9(3) GMVo). 

Het hele inschrijvingsproces kan vele jaren duren, terwijl er onduidelijkheid be-
staat over wat voor de tussenliggende periode heeft te gelden als een ‘redelijke ver-
goeding’ (zie nr. 10.3). Daarnaast staat het Gemeen schaps merk na inschrijving aan
vervallenverklaring of nietigverklaring bloot als de voorwaarden daarvoor zich heb-
ben voorgedaan (zie nrs. 10.5.2 e.v. en 10.5.3 e.v.).

10.2.1 Houders van Gemeenschapsmerken

Art. 5(1) GMVo stelt als eerste vereiste dat houders van Gemeenschapsmerken na-
tuurlijke of rechtspersonen zijn, inclusief publiekrechtelijke lichamen. Met rechts-
personen worden krachtens art. 3 GMVo gelijk gesteld vennootschappen en andere
juridische eenheden die overeenkomstig het van toepassing zijnde recht bevoegd
zijn om in eigen naam drager te zijn van ongeacht welke rechten en verplichtingen,
overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte
op te treden. Voor Nederland voegt een en ander niet veel toe. Daar zal in alle ge-
vallen een natuurlijke of rechtspersoon aangewezen kunnen worden. Naast besloten
vennootschappen en naamloze vennootschappen komt immers ook rechtspersoon-
lijkheid toe aan stichtingen, verenigingen en publiekrechtelijke lichamen. 

Daarnaast stelt de GMVo de eis dat men onderdaan is van een land waarvan vol-
doende duidelijk is dat dit afdoende merkrechtelijke bescherming biedt aan onder-
danen van de Europese Lid-Staten, dan wel dat men aldaar als vluchteling of staat-
loze gevestigd is. Als houders worden uiteraard zonder meer erkend onderdanen
van de Lid-Staten, maar daarnaast ook onderdanen van staten die partij zijn bij het
Verdrag van Parijs en/of het TRIPs-Verdrag. Ook kan men een Gemeenschapsmerk
houden als men een daadwerkelijke en wezenlijke bedrijfs- of handelsvestiging
heeft op het grondgebied van een land dat partij is bij het Verdrag van Parijs.26 Die
gelijkstelling vloeit voort uit art. 3 Verdrag van Parijs. Tot slot kunnen onderdanen
van landen die geen partij zijn bij het Verdrag van Parijs of het TRIPs-Verdrag, een
Gemeenschapsmerk houden mits in het land waarvan men onderdaan is eenzelfde
merkenrechtelijke bescherming wordt geboden aan onderdanen van alle Lid-Staten
als aan de eigen onderdanen, en aldaar het Gemeenschapsmerk erkend wordt als
het merk in het land van oorsprong (art. 5(1)(d) GMVo). De onderdanen van derge-
lijke landen moeten bewijzen dat zij een overeenstemmend ingeschreven merk hou-
den in hun land van oorsprong, tenzij hun staat geen inschrijving in een land van
oorsprong vereist om aldaar als buitenlander een merk ingeschreven te krijgen (art.
5(3) GMVo). 

Art. 5(2) GMVo bevat nog een specifieke regeling voor vluchtelingen en staatlozen (in de zin van het
Vluchtelingenverdrag van 1951, respectievelijk het Staatlozenverdrag van 1954). Zij worden gelijkge-
steld met de onderdanen van de staat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben.
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26 Of in de Gemeenschap, zegt art. 5 GMVo ten overvloede, omdat alle Lid-Staten ook partij zijn bij
het Verdrag van Parijs.
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10.2.2 Indiening en onderzoek van de aanvrage

De aanvraag om een Gemeenschapsmerk dient (een afbeelding van) het merk, de
waren en diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd en gegevens van de aan-
vrager te bevatten (art. 26(1) GMVo). De aanvraag moet worden ingediend in een of-
ficiële taal van de Gemeenschap (bijvoorbeeld in het Nederlands). Daarnaast moet
de aanvrager een tweede taal kiezen die één van de vijf talen van het BHIM is, ook
al is de eerste taal een taal van het BHIM. De vijf officiële talen van het BHIM zijn
Duits, Engels, Spaans, Frans en Italiaans (art. 115 UVo). Als de eerste taal niet één van
de vijf talen van het BHIM is, dan zorgt het BHIM voor een vertaling van de aanvra-
ge in de opgegeven tweede taal. 

De aanvraag moet worden ingediend bij het BHIM of het nationale merkenbureau
(de centrale dienst voor de industriële eigendom van een Lid-Staat; in de Benelux
het BBIE). In dat laatste geval heeft de aanvrage dezelfde rechtsgevolgen als ware zij
op diezelfde datum bij het BHIM ingediend (art. 25(1) GMVo), en de aanvrage krijgt
dan dus ook dezelfde indieningsdatum (art. 27 GMVo). In die gevallen zendt de na-
tionale dienst de aanvrage door naar het BHIM. Dat zou binnen twee weken moeten
gebeuren (art. 25(2) GMVo), maar omdat dit in de praktijk vaak langer duurde, en
dus leidde tot verrassingen voor derden27, is in art. 25(3) GMVo nu bepaald dat als
het BHIM de aanvrage meer dan twee maanden na indiening bij de nationale dienst
ontvangt, die geacht wordt te zijn ingediend op de dag waarop het BHIM de aanvra-
ge ontvangt. 

De aanvrage moet – buiten het voorgaande – voldoen aan de formele vereisten
zoals vastgesteld bij de Uitvoeringsverordening (UVo). Om de aanvrage in behande-
ling te laten nemen, is een indieningstaks verschuldigd, eventueel verhoogd met een
extra taks in verband met een aanvrage voor meer dan drie klassen. Wordt de taks
niet binnen een maand betaald, dan leidt dit tot een latere datum van indiening (af-
hankelijk van wanneer de taks wel betaald is; art. 27 GMVo). 

De waren en diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, dienen gekwalifi-
ceerd te zijn conform de classificatie van het Verdrag van Nice (art. 2 UVo). Zonodig
wordt de classificatie tijdens de regularisatie van de aanvrage in overeenstemming
gebracht met de eisen die dit verdrag stelt. In een dergelijke regularisatie heeft het
BHIM het laatste woord, maar van zijn beslissing staat beroep open.

10.2.2.1 Onderzoek op formele gronden

Het BHIM onderzoekt de aanvraag op formele gronden en stelt de aanvrager in de
gelegenheid om eventuele tekortkomingen te herstellen (art. 36(1, 2) GMVo).
Worden gebreken in de zin van art. 26(1) en 27 GMVo28 niet hersteld, dan wordt de
aanvraag niet in behandeling genomen. Worden deze gebreken wel hersteld, dan
geldt als de indieningsdatum de datum waarop de gebreken zijn hersteld (art. 36(3)
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27 Omdat aanvragen gepubliceerd werden met een zeer oude indieningsdatum.
28 Verzoek tot inschrijving met gegevens van de aanvrager, een opgave van de waren en/of diensten,

een afbeelding van het merk en de betaling van een indieningstaks.
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GMVo). Gaat het om gebreken in de formaliteiten die de GMVo en de UVo stellen,
dan wordt bij niet-herstel de aanvrage afgewezen (art. 36(4) GMVo). Wordt de klas-
setaks (voor indiening voor meer dan drie klassen) niet voldaan, dan wordt de aan-
vrage geacht te zijn ingetrokken, behalve als uit de aanvrage duidelijk is voor welke
waren en dienstenklasse(n) de wel betaalde indieningstaks betaald is

10.2.2.2 Onderzoek op absolute weigeringsgronden

Het BHIM onderzoekt de aanvrage vervolgens op absolute weigeringsgronden (art.
37(1) GMVo; zie ook nrs. 10.2.2 t/m 10.2.2.2). Het BHIM kan als voorwaarde voor in-
schrijving stellen dat de aanvrager een verklaring aflegt dat hij geen beroep zal doen
op het uitsluitend merkrecht voor een deel van het merk (art. 37(2) GMVo; zie nr.
10.2.2.2).

Als zich een absolute weigeringsgrond voordoet weigert het BHIM de inschrij-
ving, maar niet dan nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om zijn aanvraag
in te trekken (hetgeen van belang kan zijn om publicatie van de weigering te voor-
komen; dat is niet altijd informatie die de aanvrager aan de openbaarheid prijs wil
geven), om zijn aanvraag te wijzigen (bijvoorbeeld door bepaalde waren en diensten
waarvoor het merk onvoldoende onderscheidend is uit de aanvrage te schrappen) en
om zijn opmerkingen kenbaar te maken. Dit laatste kan zinvol zijn als de onderzoe-
ker die het dossier behandelt (en gewoonlijk slechts beperkte tijd aan het onderzoek
van de aanvrage besteedt) een kennelijke vergissing heeft gemaakt. 

De beslissingen van het BHIM dienen gemotiveerd te zijn. Hoewel het BHIM in
zijn beslissing in beginsel moet aantonen dat de feiten waarop de beslissing geba-
seerd is juist zijn, geldt dat niet voor het geval het BHIM zich beroept op algemeen
bekende feiten.29 Hoewel per waar en/of dienst waarvoor het merk wordt aange-
vraagd moet worden beoordeeld of het teken voldoende onderscheidend vermogen
heeft, is het BHIM niet gehouden om voor iedere waar of dienst afzonderlijk een mo-
tivering te geven, maar kan het volstaan met een motivering die relevant is voor ver-
schillende waren en/of diensten. De motivering moet dan wel deugdelijk zijn voor
alle door die motivering gedekte waren en/of diensten. 

Van de beslissing van het BHIM om de aanvraag te weigeren staat beroep open bij
de Kamers van Beroep, binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing. Het
beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks is betaald (art. 60
GMVo). 

Gezien de korte termijnen en de moeilijkheden die (nog) bestaan bij buitenlandse overschrijvingen,
verdient het aanbeveling een rekening courant te openen bij het BHIM, waarvan met een enkele me-
dedeling kan worden afgeschreven. 

Beroepsgronden moeten binnen vier maanden na mededeling van de beslissing wor-
den ingediend.30 Het BHIM heeft dan gedurende een maand na ontvangst van de uit-
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29 Vgl.: HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-
10, p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepjesverpakking).

30 Dus niet: vier maanden na instellen van het beroep.
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eenzetting van de gronden van beroep de mogelijkheid om zijn beslissing te herzien
(art. 61(2) GMVo). Dat stelt het BHIM in de gelegenheid om de eerdere beslissing van
de onderzoeker te heroverwegen, bijvoorbeeld in het geval van kennelijke misslagen.
Doet het BHIM dat niet, dan wordt de zaak naar de Kamer van Beroep gestuurd. 

De Kamer van Beroep laat de aanvrager en het BHIM toe standpunten toe te lich-
ten en beslist daarop (art. 63, 64 GMVo). Het is mogelijk dat in deze fase nog nade-
re stellingen worden betrokken en stukken worden overgelegd, zij het dat de Kamer
van Beroep een discretionaire bevoegdheid heeft om nieuwe stellingen en stukken
te weigeren. Een dergelijke weigering moet wel gemotiveerd worden.31

De Kamer van Beroep kan, als het beroep in enig opzicht gegrond wordt bevon-
den, zelf de beslissing nemen die het BHIM had behoren te nemen (bijvoorbeeld om
alsnog tot inschrijving van het merk over te gaan), maar kan de zaak ook terugver-
wijzen naar het BHIM ter verdere afdoening, met inachtneming van haar beslissing
(art. 63(1,2) GMVo). De aanwijzingen daaruit dient het BHIM dan op te volgen voor
zover de feiten dezelfde zijn, en na het verstrijken van de appèltermijn van art. 65(5)
GMVo. Dit laatste artikel bepaalt immers dat er binnen twee maanden na kennisge-
ving van de beslissing van de Kamer van Beroep hoger beroep van die beslissing kan
worden ingesteld bij het GvEA. Dat kan op de gronden: onbevoegdheid, schending
van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het EG-verdrag, schending van de
GMVo (of een uitvoeringsregel daarvan) of misbruik van bevoegdheid.

In de procedure voor het GvEA kunnen geen nieuwe feiten worden aangevoerd of
nieuwe stukken in het geding worden gebracht.32 Dit beroep wordt in eerste instan-
tie behandeld door het GvEA, dat daarin arrest wijst. Van die beslissing staat weder-
om beroep open, dan bij het HvJEG, op grond van schending van wezenlijke vorm-
voorschriften of schending van het recht. Het GvEA of HvJEG kan niet zelf maatre-
gelen treffen om uitvoering te geven aan de beslissing (anders dan de Kamer van
Beroep), maar kan de aangevallen beslissing wel vernietigen of herzien. Het BHIM is
vervolgens verplicht om ter uitvoering van het gewezen arrest de maatregelen te
treffen die met inachtneming van de betrokken uitspraak nodig zijn (art. 65(3 en 6)
GMVo). 

10.2.2.2.1 Onderzoeksrichtlijnen BHIM
Teneinde zijn beslissingen voorspelbaar te maken, de eenheid van zijn beslissingen
te optimaliseren en de rechtzekerheid te dienen, heeft het BHIM interne richtlijnen
opgesteld (de zgn. Examination Guidelines, soms ook wel de Office Guidelines ge-
noemd) die het hanteert bij het onderzoek van aanvragen. Deze richtlijnen behan-
delen onder andere de wijze waarop het BHIM omgaat met formaliteiten, classifica-
tie, prioriteit, senioriteit, absolute weigeringsgronden, publicatie van aanvragen, op-
merkingen van derden, collectieve Gemeenschapsmerken, overgangsregels met be-
trekking tot uitbreiding van de EG en wijzigingen in de classificatieregels.33 Deze
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31 Vgl.: GvEA 4 oktober 2007, T-481/04, B9 4812 (Advance/BHIM; Vogue).
32 Vgl.: GvEA 6 maart 2003, T-128/01, BMMB 2004-1, p. 41; ETMR 2003-11, p. 1050 (DaimlerChrysler/

BHIM; Jeep Grill); HvJEG 13 maart 2007, NJ 2007, 461 (BHIM/Kaul).
33 Deze richtlijnen (Examination Guidelines) zijn te vinden op de website van het BHIM (http://oami.

europa.eu/en/mark/marque/direc.htm).
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richtlijnen hebben geen officiële status. Zij worden regelmatig gewijzigd en geactu-
aliseerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van arresten van het GvEA of het HvJEG.

10.2.2.2.2 Disclaimers
Art. 37(2) GMVo voorziet in de bijzondere mogelijkheid dat wanneer het merk een
bestanddeel zonder bijzonder onderscheidend vermogen bevat, en de opneming
van dat bestanddeel in het merk twijfel kan doen rijzen over de omvang van de be-
scherming die door het merk wordt geboden (namelijk of deze zich ook uitstrekt tot
het niet  onderscheidende bestanddeel), het BHIM als voorwaarde voor de inschrij-
ving kan verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uit-
sluitende recht met betrekking tot dit bestanddeel. Een dergelijke verklaring wordt
samen met de aanvrage en tegelijk met de inschrijving gepubliceerd. Deze praktijk
waarbij dergelijke zogenaamde ‘disclaimers’ worden gebruikt34, is bekend uit ver-
schillende merkrechtelijke regimes35, maar wordt niet toegepast in de Bene lux. 

10.2.2.3 Recherche

Nadat een indieningsdatum is bepaald voor de aanvraag om een Gemeen schaps -
merk verricht het BHIM een onderzoek (recherche) naar eerder ingeschreven of aan-
gevraagde Gemeenschapsmerken die aan het aangevraagde Gemeen schaps merk in
de weg zouden kunnen staan op grond van art. 8 GMVo (zie nr. 10.2.2.3). Het BHIM
brengt daaromtrent een zogenaamd communautair recherche-verslag uit. 

Aanvankelijk werd het onderzoek naar oudere merkinschrijvingen en merkaan-
vragen niet alleen in het Gemeenschapsmerkenregister verricht, maar ook in de na-
tionale registers van de landen die dergelijke onderzoeken in de nationale (of
Benelux-)registers uitvoerden. Deze regeling is bedoeld om de (toekomstige) merk-
houder duidelijkheid te geven over zijn positie en de haalbaarheid van zijn aanvra-
ge, maar een dergelijke duidelijkheid is de facto niet te verkrijgen. 

Behalve dat vaak een veelheid aan inschrijvingen wordt opgespoord, geldt dat
zo’n 90% van alle merkinschrijvingen betrekking heeft op merken die niet normaal
gebruikt worden voor alle waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschre-
ven. Men zal dan dus moeten nagaan of de geciteerde merken normaal gebruikt zijn
in de afgelopen vijf jaar, en zo ja, voor welke waren of diensten. Verder strekt de
merkenrechtelijke bescherming zich ook uit tot niet-soortgelijke waren of diensten
wanneer het gaat om een nationaal bekend merk (art. 8(5) GMVo). Voor de aanvra-
ger van het Gemeenschapsmerk is niet kenbaar of de geciteerde merken nationale
bekendheid genieten (zodat de bescherming daarvan zich dus zou kunnen uitstrek-
ken tot niet-soortgelijke waren of diensten). Verder is bij ontvangst van de rappor-
tage de (relatief hoge) indieningstaks al betaald, zodat dit ook geen financiële prik-
kel oplevert om een aanvraag in te trekken. 
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35 Bijvoorbeeld uit het Engelse merkenrecht.
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Tot slot was de regeling met betrekking tot het aanleveren van nationale rappor-
tages facultatief, en bleek een aantal belangrijke Lid-Staten (zoals Frankrijk en
Duitsland) geen recherche-rapporten te leveren. De waarde van de rapportages was
dus op zijn best beperkt, terwijl daarvoor wel substantiële bedragen aan taksen be-
taald moesten worden.36 Daarom is de regeling met betrekking tot de recherche in
zoverre aangepast37 dat het BHIM wel een recherche-rapport maakt op basis van in-
geschreven en aangevraagde oudere Gemeen schapsmerken, maar dat de aanvrager
daarnaast (tegen betaling van een taks) moet verzoeken om nationale rapporten, die
het BHIM dan bij de centrale merkenautoriteiten opvraagt en die binnen twee
maanden na verzoek geleverd moeten worden (art. 38(1, 2 en 3) GMVo).

Het onderzoeksverslag wordt zo spoedig mogelijk aan de aanvrager doorge-
stuurd, die vervolgens tenminste een maand de tijd heeft om zijn aanvrage in te
trekken. Handhaaft deze zijn aanvrage, dan wordt deze gepubliceerd en stelt het
BHIM de partijen wier Gemeenschapsmerken of aanvragen voor Gemeenschaps -
merken in zijn recherche-rapport voorkomen, op de hoogte van de publicatie van de
jongere aanvrage (art. 38(7) GMVo). Daarmee worden deze oudere merkhouders ge-
attendeerd op de latere aanvrage. Vaak leidt dit tot het door deze houders van (ou-
dere) Gemeenschapsmerken instellen van een oppositieprocedure. 

De regeling is in zoverre opmerkelijk dat de rapportage merkinschrijvingen of
aanvragen vermeldt die op grond van art. 8 GMVo tegengeworpen kunnen worden
aan de latere aanvrage. Wanneer er merken in de rapportage vermeld zijn, wordt
daarmee dus al impliciet een (eerste) oordeel gegeven over de mogelijkheid voor
derden om zich tegen inschrijving van het later aangevraagde merk te verzetten. 

10.2.2.4 Beroep op voorrang

Het recht van voorrang gebaseerd op een eerdere nationale of Benelux-aanvrage,
houdt in dat voor de vaststelling van de rangorde van de rechten (wie houdt de oud-
ste rechten) de voorrangsdatum (de datum van indiening van de eerdere aanvrage)
beschouwd wordt als de indieningsdatum van de aanvrage waarvoor het recht van
voorrang wordt ingeroepen (art. 31 GMVo). 

De prioriteit kan gedurende 6 maanden na de eerdere aanvrage worden ingeroe-
pen door degene die een dergelijke eerdere aanvrage indiende in enig land dat par-
tij is bij het Verdrag van Parijs en/of het TRIPs-Verdrag (art. 29(1)GMVo). Ook aan-
vragen uit andere landen dan die partij zijn bij het Verdrag van Parijs en/of het TRIPs-
Verdrag, kunnen een recht van voorrang laten ontstaan, zij het op basis van recipro-
citeit. De betrokken staat moet blijkens in het Publicatieblad gepubliceerde gege-
vens (zie art. 101 UVo) aan een bij het BHIM ingediende eerste aanvrage een recht
van voorrang verbinden onder vergelijkbare voorwaarden en met vergelijkbare ge-
volgen als die van de Gemeenschapmerkenverordening (art. 29(5) GMVo). In de Lid-
Staten is de aanvrage om een Gemeenschapsmerk automatisch gelijkwaardig met
een regelmatig ingediende nationale aanvrage (art. 32 GMVo), zodat de indienings-
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37 Met inwerkingtreding op 10 maart 2008.
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datum van het Gemeenschapsmerk (evt. met prioriteitsdatum) automatisch de
rangorde bepaalt ten opzichte van nationale merkaanvragen. 

Het recht van voorrang kan ook door een rechtsopvolger worden ingeroepen (art.
29(1) GMVo). Dat kan degene zijn die de rechten op de eerdere aanvrage heeft ver-
worven, maar het prioriteitsrecht is ook separaat overdraagbaar. 

Voorwaarde voor het inroepen van prioriteit is telkens dat het merk identiek is
aan het merk waarop de prioriteit gebaseerd is en dat het merk aangevraagd werd
voor de waren en diensten waarvoor de eerdere aanvrage (mede) werd verricht (art.
29(1) GMVo). Uit de uitzonderingsbepaling van art. 29(4) GMVo (gebaseerd op art.
4C(4) Verdrag van Parijs) valt af te leiden dat prioriteit alleen gebaseerd kan worden
op een eerste aanvrage van een nationaal merk, en bijvoorbeeld niet op een herha-
lingsdepot (van hetzelfde merk voor dezelfde waren en/of diensten). Het artikel
biedt alleen een uitzondering als het eerste depot ten tijde van het tweede depot is
ingetrokken, prijsgegeven of afgewezen, zonder voor het publiek ter inzage te heb-
ben gelegen en zonder rechten te hebben laten bestaan, en mits het nog niet als
grondslag heeft gediend voor een beroep op het recht van voorrang.

De aanvrager van een Gemeenschapsmerk die een beroep wil doen op voorrang
van een eerder depot, dient bij indiening van de aanvrage, of binnen twee maanden
nadien (art. 1(1)(f) UVo, art. 6(2) UVo; een verlengbare termijn: art. 9(3)(c) UVo) een
verklaring van voorrang en een afschrift van de eerdere aanvraag in te dienen. Die
eerdere aanvraag moet gesteld zijn in één van de vijf talen van het BHIM, dan wel
moet er een vertaling in één van deze talen worden overgelegd (art. 30 GMVo; art.
6(3) UVo). Zie voor verdere formele vereisten art. 1(1)(f) en 6 UVo.

De aanvrage voor een Gemeenschapsmerk kan ook zelf de basis vormen voor een
recht op voorrang in de Lid-Staten op grond van art. 32 GMVo, dat bepaalt dat een
aanvrage om een Gemeenschapsmerk waaraan een indieningsdatum is toegekend
voor wat betreft de prioriteit, gelijkgesteld moet worden aan een oudere nationale
inschrijving. Daarbij wordt zonodig rekening gehouden met het recht van voorrang
dat voor de aanvraag om een Gemeenschapsmerk werd ingeroepen. Hetzelfde geldt
wanneer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid van omzetting van een Ge -
meenschapsmerkaanvrage in nationale aanvragen (op grond van art. 112 GMVo).

10.2.2.5 Tentoonstellingsprioriteit

In overeenstemming met het bepaalde in art. 11 Verdrag van Parijs biedt de Ge -
meenschapsmerkenverordening de mogelijkheid om voor een Gemeenschaps merk
prioriteit in te roepen op basis van het exposeren van gemerkte waren of het aan-
prijzen van diensten onder een merk op een officiële of officieel erkende internatio-
nale tentoonstelling (waarvan een lijst wordt gepubliceerd door het BHIM); art. 33
GMVo.38 De aanvrager zal moeten bewijzen dat van een dergelijke tentoonstelling
sprake is geweest, en wanneer (art. 33(2) GMVo, en zie art. 7 en 9(2)(c) UVo). Die
tentoonstellingsprioriteit kan de prioriteit gebaseerd op een eerdere aanvrage niet
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verlengen (art. 33(3) GMVo). De tentoonstellingsprioriteit heeft voor merken nau-
welijks praktische betekenis.

10.2.2.6 Beroep op anciënniteit nationaal of Benelux-merk

Het is voor de aanvrager (art. 34 GMVo) of houder (art. 35 GMVo) van een Ge -
meenschapsmerk mogelijk om onder de paraplu van zijn Gemeenschapsmerk zijn
identieke39, oudere40 nationale merk voor dezelfde waren en/of diensten41 te laten
vervallen of daar afstand van doen, zonder dat hij daarmee de rechten van het ou-
dere nationale merk verliest. 

Onder nationaal merk zijn te verstaan de in de Lid-Staten rechtstreeks ingeschreven merken, Benelux-
merken, of een internationale inschrijving van een merk met werking in één of meer Lid-Staten. 

Daartoe dient deze aanvrager of houder een beroep op de anciënniteit van het ou-
dere nationale merk te doen. Deze regeling stelt de aanvrager of houder van een
Gemeenschapsmerk in staat om de kosten van een nationale merkinschrijving42 te
besparen. De regeling geldt alleen bij het door de merkhouder afstand doen of laten
vervallen van het nationale merk nadat het Gemeenschapsmerk is ingeschreven, en
niet bij vervallenverklaring (bijvoorbeeld door niet-gebruik) of nietigverklaring (bij-
voorbeeld door gebrek aan onderscheidend vermogen) van het oudere nationale
merk; zie art. 34(3) en 35(2) GMVo. Het beroep op anciënniteit kan worden gedaan
bij de aanvrage om het Gemeenschapsmerk (tot twee maanden na indiening van de
aanvrage) en bij reeds ingeschreven Gemeenschapsmerken zonder enige tijdsbeper-
king.

De regels die gelden voor het inroepen van de anciënniteit zijn te vinden in de art.
1(1)(h) en 8 UVo. Zie voor het talenregime dat hier geldt art. 95(a) en 96 UVo.

Het laten vervallen of afstand doen door de houder van een Gemeenschapsmerk
van een overeenstemmende Benelux-merkinschrijving, met een beroep op anciën-
niteit, staat niet in de weg aan de (latere) vervallenverklaring of nietigverklaring van
die Benelux-inschrijving (art. 2.47 BVIE en art. 14 MRl). Zou dat anders zijn, dan zou-
den rechten op het Benelux-merk gehandhaafd blijven ondanks het feit dat zich een
vervallenverklarings- of nietigheidsgrond voordoet. Een dergelijk vervallenverkla-
ring of nietigverklaring leidt tot het tenietgaan van de ingeroepen anciënniteit (art.
34(3) GMVo). Deze kan ook partieel teniet gaan, voor enkele waren of diensten.43 De
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39 Meestal eenvoudig vast te stellen; aan het gebruik van hoofdletters of gewone letters, dat van na-
tionaal merkenbureau tot nationaal merkenbureau verschilt, wordt geen belang gehecht.

40 De inschrijvingsdatum van het nationale merk dient te liggen vóór de inschrijvingsdatum van het
Gemeenschapsmerk.

41 Het oudere nationale merk dient in ieder geval ingeschreven te zijn voor de waren en/of diensten
waarvoor het Gemeenschapsmerk is of wordt aangevraagd, maar kan ook ruimer zijn.

42 Te denken valt aan de vernieuwingstaksen en de kosten van de nationale merkenagenten.
43 Vgl. ook impliciet: Von Muhlendahl/Ohlgart, Gemeinschaftsmarke, München 1998, par. 13, Rdnr.

114.
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anciënniteit gaat ook verloren als niet langer voldaan wordt aan het vereiste dat het
Gemeenschapsmerk en het nationale merk in dezelfde hand zijn.44

Van het Gemeenschapsmerk waarvoor een (geldig) beroep op anciënniteit van
een oudere Benelux-inschrijving is gedaan, wordt de rangorde (in de zin van art. 2.3
en 2.28(3)(a) BVIE) bepaald aan de hand van de inschrijvingsdatum van het Benelux-
merk waarop de anciënniteit gebaseerd is, ook al is het Benelux-merk inmiddels
vervallen of heeft de houder daar afstand van gedaan (art. 2.46 BVIE). Datzelfde
geldt voor de rangorde van art. 8 en art. 53 GMVo, gebaseerd op de oudere nationa-
le inschrijving. De houder van het Gemeenschapsmerk aan wie een beroep op an-
ciënniteit toekomt, behoudt immers alle rechten die aan de nationale inschrijving
ontleend konden of zouden kunnen worden. 

Voor de Benelux is de anciënniteit een belangrijk element voor de merkhouder,
omdat daarmee (in de Benelux) een beroep op art. 2.20(1)(d) BVIE mogelijk blijft,
waar de GMVo geen overeenstemmende regeling kent.

In het geval de aanvraag om een Gemeenschapsmerk wordt omgezet in een aan-
vrage voor een nationaal merk in een Lid-Staat waar de aanvrager van het Gemeen -
schaps merk een ouder nationaal merkrecht hield, waarop hij een beroep op anciën-
niteit heeft gebaseerd, zal de datum van de aanvrage de datum zijn van het merk
waarvoor de anciënniteit kon worden ingeroepen (art. 112(3) GMVo; zie nr. 10.2.6).

10.2.2.7 Opmerkingen van derden

Na publicatie van de aanvrage (conform art. 39 GMVo) kunnen alle natuurlijke en
rechtspersonen alsmede groeperingen die fabrikanten, producenten, dienstverrich-
ters, handelaren of consumenten vertegenwoordigen (in feite dus: alle derden)
schriftelijk opmerkingen bij het BHIM indienen (art. 40 GMVo), waarin wordt aan-
gegeven op welke grond de inschrijving van het merk ambtshalve, en in het bijzon-
der krachtens de gronden van art. 7 GMVo, geweigerd zou moeten worden. Dit is
met name van belang als het BHIM geen kennis lijkt te hebben van vaktermen, of als
het merk beschrijvend is in een in de Gemeenschap gesproken taal (of talen) die
minder bekend is (of zijn) bij het BHIM45 en waarvan het beschrijvend karakter dus
niet evident is. In een aantal zaken zijn de opmerkingen van derden ook aanleiding
geweest voor het BHIM om een beslissing te herzien of te nemen.46

De opmerkingen worden aan de aanvrager doorgegeven, en deze kan daarover
zijn mening geven (art. 40(2) GMVo). 

Hoewel gewoonlijk het onderzoek op absolute gronden wordt afgerond alvorens
oppositie wordt aangevangen (omdat anders teveel onnodige opposities worden ge-
voerd), staat in art. 40 GMVo geen termijn genoemd. In theorie zouden dus nog tot
aan het einde van de oppositieprocedure opmerkingen van derden kunnen worden
ingediend en zou het BHIM daarop nog kunnen beslissen de inschrijving te weige-
ren. 
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44 Vgl.: Von Muhlendahl/Ohlgart, Gemeinschaftsmarke, München 1998, par. 13, Rdnr. 15.
45 Denk bijvoorbeeld aan het Baskisch of Fries.
46 Vgl.: BHIM KvB 7 maart 2006, R-1074/2005-4 (Wine Oh!) en BHIM KvB 3 februari 2006, R-

888/2005-4 (Himalayan Goji).
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10.2.2.8 Intrekking, beperking en wijziging van de aanvrage

De aanvrager van een Gemeenschapsmerk kan te allen tijde zijn aanvraag geheel in-
trekken of de waren en/of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd beper-
ken, ook na publicatie van de aanvrage (art. 43(1) GMVo). Hoewel het artikel dit niet
vermeldt, is het ook mogelijk om afstand te doen van prioriteitsrechten of een eer-
der ingeroepen recht van anciënniteit (zie nrs. 10.2.2.4 en 10.2.2.5). Daarvoor zijn
geen additionele taksen verschuldigd. Intrekking of beperking van de aanvrage vindt
met name plaats als er oppositie is ingesteld of wordt aangekondigd. In dergelijke
gevallen is het ook mogelijk om de aanvrage (of het betrokken deel van de aanvra-
ge) te laten omzetten in een nationale aanvrage volgens de regeling van art. 112 e.v.
GMVo; zie nr. 10.2.6.

Wanneer het gaat om wijzigingen in de aanvrage, zijn de eisen uiteraard strenger.
De waren of diensten mogen niet uitgebreid worden. Daarvoor zal een nieuwe aan-
vrage gedaan moeten worden. Ook mag het merk zelf niet gewijzigd worden. De
enige ruimte die in de GMVo wordt gelaten, is om taal- of schrijffouten en andere
kennelijke vergissingen te verbeteren, en dan nog alleen voor zover het merk daar-
door niet wezenlijk gewijzigd wordt (art. 43(2) GMVo). Te denken valt bijvoorbeeld
aan fouten ontstaan door onduidelijke faxverzending, fouten in gebruik van hoofd-
letters en gewone letters, fouten in prioriteitsaanspraken of aanspraken op anciën-
niteit, of het aankruisen van dezelfde taal als de eerste en de tweede taal. Alleen
voor wijzigingen in het merk zelf wordt een taks in rekening gebracht; art. 145(2)
GMVo. Verder mogen naam en adres van de aanvrager (en diens vertegenwoordiger)
gecorrigeerd worden. 

Wanneer de wijzigingen betrekking hebben op het merk of waren- en/of dien-
stenomschrijving, en deze wijziging pas na publicatie wordt aangebracht, wordt het
merk opnieuw in de gewijzigde vorm gepubliceerd (art. 43(2) GMVo). Zie voor de
administratieve behandeling van dergelijke wijzigingsverzoeken de art. 13 en 14
UVo. 

10.2.3 Relatieve weigeringsgronden 

Terwijl het BHIM in de inschrijvingsprocedure (ambtshalve) het aangevraagde
Gemeenschapsmerk aan absolute weigeringsgronden toetst, staat voor houders van
bepaalde met het aangevraagde merk botsende rechten, al tijdens de inschrijvings-
procedure, de mogelijkheid open om oppositie op relatieve gronden in te stellen
(art. 8 GMVo). Hoewel houders van oudere rechten (zoals in art. 8 GMVo omschre-
ven) na inschrijving van jongere Gemeenschapsmerken de nietigheid daarvan nog
kunnen inroepen (op grond van art. 53(1) GMVo) en ook gebruik ervan kunnen ver-
bieden (op grond van art. 110(1) GMVo), bestaat er een belang om opname van der-
gelijke jongere, conflicterende merken in het Gemeenschapsmerkenregister te voor-
komen (door middel van de in art. 41 en 42 GMVo geregelde oppositieprocedure; zie
nrs. 10.2.4 e.v.).

Na succesvolle oppositie door de houder van een ouder recht wordt de inschrij-
ving van het aangevraagde Gemeenschapsmerk door het BHIM geweigerd in een
vijftal gevallen, die hierna apart besproken worden (zie nrs. 10.2.3.2. t/m 10.2.3.6).
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Het oudere recht kan bestaan in een ouder merkrecht (zie nr. 10.2.3.1), wat niet al-
leen een ouder Gemeenschapsmerk (of de aanvrage daarvoor) kan betreffen, maar
ook merken die bescherming genieten in één van de Lid-Staten (hetzij als nationaal
gedeponeerd merk, hetzij ingeschreven op basis van internationale overeenkomsten
met werking in één of meer Lid-Staten). Ook algemeen bekende (al dan niet inge-
schreven) merken kunnen de basis van een oppositie vormen. Dit kunnen telkens
zowel individuele als collectieve merken zijn. Ook niet-ingeschreven merken of an-
dere beschermde tekens van meer dan alleen plaatselijke betekenis kunnen de basis
voor een oppositie vormen (zie nr. 10.2.3.6). Daarnaast kan een aanvrage te kwader
trouw door een vertegenwoordiger of gemachtigde aanleiding zijn voor weigering
van de inschrijving na oppositie (zie nr. 10.2.3.5).

In oppositie kunnen alleen de gronden genoemd in art. 8 GMVo worden ingeroe-
pen. Tot de relatieve weigeringsgronden behoren derhalve niet: een ouder auteurs-
recht, een (ander) recht op een afbeelding, een ouder recht op een naam, een recht
van industriële eigendom (anders dan een merkrecht), rechten op wapens, vlaggen,
staatsemblemen, controle- en waarborgtekens en –stempels, rechten op andere
badges, emblemen en wapenschilden, rechten op geografische aanduidingen ter be-
noeming van wijnen of spiritualiën, rechten op beschermde oorspongsbenamingen
of geografische aanduidingen, of het feit dat het merk te kwader trouw werd gede-
poneerd (anders dan in het geval van het depot door een gemachtigde of vertegen-
woordiger). Dit zijn wel gronden voor nietigverklaring (zie nr. 10.5.3.1 e.v.), en deels
ook absolute weigeringsgronden (zie nr. 10.1.5.4).

10.2.3.1 Oudere merken

De ‘oudere merken’ die in oppositieprocedures kunnen worden ingeroepen, kunnen
in verschillende categoriën vallen (zie art. 8(2) GMVo). Het kan gaan om Gemeen -
schapsmerken, rechtstreeks in een Lid-Staat (dan wel de Benelux) ingeschreven
merken of merken die zijn ingeschreven in een Lid-Staat (of de Benelux) ingevolge
internationale overeenkomsten. In dat laatste geval zijn natuurlijk de Overeenkomst
van Madrid en het Protocol daarbij relevant. De tekst van de Verordening houdt nog
geen rekening met het feit dat de Gemeenschap is toegetreden tot het Protocol van
Madrid, waardoor er ook internationale inschrijvingen met effect in de Gemeen -
schap bestaan. 

Voorwaarde is dat de datum van aanvrage van deze inschrijving (waar relevant:
de prioriteitsdatum; zie nr. 10.2.2.4) voorafgaat aan de datum van de aanvrage voor
het Gemeenschapsmerk (ook daar: waar relevant, de prioriteitsdatum) waartegen
de oppositie zich richt. De oppositie kan ook al gebaseerd worden op de aanvrage
van dergelijke oudere ‘nationale’ of Gemeenschapsmerken (art. 8(2)(b) GMVo), mits
die aanvrage uiteindelijk tot inschrijving leidt (anders ontvalt alsnog de grond aan
de oppositie). Dat betekent dat in dergelijke gevallen een beslissing op oppositie pas
kan worden genomen nadat duidelijkheid is verkregen over de inschrijving van het
aangevraagde merk waarop de oppositie gebaseerd is. 

Een bijzondere categorie oudere merken wordt gevormd door de algemeen be-
kende merken in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs, behandeld in nr. 10.2.3.1.1.
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10.2.3.1.1 Algemeen bekende merken 
Tot de in te roepen oudere rechten behoren ook algemeen bekende merken in de zin
van art. 6bis Verdrag van Parijs (zie nr. 5.2.9), mits van een algemene bekendheid in
(tenminste) één Lid-Staat sprake was ten tijde van de aanvrage om het Gemeen -
schapsmerk, of in voorkomend geval de prioriteitsdatum. 

De beoordeling van de oppositie gebaseerd op een algemeen bekend merk heeft
een iets ander karakter dan die welke gebaseerd is op een ouder ingeschreven merk.
Het zal in deze gevallen immers gaan om de wijze waarop het publiek met het alge-
meen bekende merk geconfronteerd is geweest; dus de wijze waarop het merk in de
praktijk gebruikt of waargenomen is (gebruik is geen vereiste, alleen de algemene
bekendheid). Hoe dat merk (ergens ter wereld) is gedeponeerd of ingeschreven, is in
dit verband slechts van zijdelings belang. Ofschoon bij algemeen bekende merken
gewoonlijk wel een beroep op een inschrijving ergens ter wereld mogelijk zal zijn,
stelt de GMVo die eis niet; in theorie kan het merk dat nergens is ingeschreven, al-
gemeen bekend zijn. 

Art. 8(1)(a) GMVo spreekt in de Nederlandse versie van een ouder merk dat ‘is ingeschreven’. Dat sug-
gereert – ten onrechte – dat wanneer het ingeroepen oudere merk een algemeen bekend merk is, dit
– voor het inroepen van de bepaling – ingeschreven zou moeten zijn. Art. 8(1)(b) GMVo spreekt wel
van een merk dat ‘beschermd wordt’. De Engelse versie van de GMVo spreekt – terecht– van een merk
dat ‘is protected’, zowel in art. 8(1)(a) als 8(1)(b) GMVo.

In elk geval is voor een beroep op het algemeen bekende merk niet nodig dat de
houder van het desbetreffende recht aangeeft dat zijn merk is ingeschreven (en waar
dat zoal het geval is). Hij moet natuurlijk wél aanvoeren dat hij recht op het alge-
meen bekende merk kan doen gelden (en feiten aangeven waar dat recht op berust).
Een beroep op depots/inschrijvingen in andere landen vormt een eenvoudige ma-
nier om aan die eis tegemoet te komen, maar andere feiten kunnen daar ook toe die-
nen. De feitelijke grondslag voor een beroep op een algemeen bekend merk verschilt
daardoor aanzienlijk, en wezenlijk, van die voor een beroep op ‘inschrijvings-ante-
rioriteit’.

Art. 6bis VvP noemt alleen handelsmerken, en geen dienstmerken. In het licht
van art. 16(2) TRIPs-Verdrag zal art. 8(2)(c) GMVo echter ook toepassing (moeten)
vinden in het geval van algemeen bekende dienstmerken.

10.2.3.2 Gelijke merken voor dezelfde waren of diensten

Ten eerste slaagt de oppositie als het latere merk gelijk is aan het oudere merk en
aangevraagd wordt voor dezelfde waren en/of diensten (art. 8(1)(a) GMVo). Men
herkent daarin de bescherming die geboden wordt onder art. 9(1)(a) GMVo; voor de
hier toe te passen criteria wordt verwezen naar nrs. 10.3.1 en 6.4 t/m 6.6.3. In oppo-
sities spelen – anders dan bij de beoordeling van de inbreukvraag – de omstandig-
heden van het gebruik van het jongere merk, geen rol.

Gegeven de duidelijke omlijning van het merk en de betrokken waren en/of dien-
sten (die volgens de classificatie van Nice moeten zijn opgenomen) in de aanvrage,
is het in dit soort gevallen eenvoudiger vast te stellen of sprake is van een gelijk
merk en van dezelfde waren of diensten, dan in het geval van een inbreukvordering
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ex art. 9(1)(a) GMVo. In dat laatste geval moet immers gekeken worden naar het ge-
bruik van het jongere teken in de praktijk, hetgeen een meer diffuus beeld kan op-
leveren. Alleen als het ouder ingeroepen merkrecht een niet-ingeschreven algemeen
bekend merk is bestaat er iets minder duidelijkheid, maar dan aan de zijde van het
oudere merk.

10.2.3.3 Gelijke of overeenstemmende merken voor dezelfde of soortgelijke waren of
diensten

Ten tweede wordt inschrijving geweigerd wanneer het aangevraagde merk gelijk is
aan of overeenstemt met het oudere ingeroepen merk en wordt aangevraagd voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het pu-
bliek kan ontstaan, op het grondgebied waar het oudere merk beschermd wordt (art.
8(1)(b) GMVo). Men herkent hier de bescherming die wordt geboden onder art.
9(1)(b) GMVo; voor de toe te passen criteria wordt verwezen naar nrs. 10.3.2 en 6.7
t/m 6.7.6. 

Men moet er echter op bedacht zijn dat in opposities (evenals in procedures
waarin nietigheid van een inschrijving wordt ingeroepen) de vergelijking plaats-
vindt tussen het merk zoals dit is ingeschreven en het merk zoals dat later is aange-
vraagd (met inbegrip van de waren en/of diensten waarvoor de inschrijving/de aan-
vrage geldt), terwijl in een inbreukprocedure het ‘aangevallen’ teken altijd beoor-
deeld moet worden zoals het daadwerkelijk wordt gebruikt. Daarnaast kan in in-
breukprocedures – als onderdeel van de mee te wegen omstandigheden van het
geval; zie nr. 6.7.5.1 – ook betekenis toekomen aan de manier waarop de merkhou-
der zijn merk in de praktijk gebruikt. Daardoor kan de toetsing aan ogenschijnlijk
identieke criteria tot wezenlijk andere uitkomsten leiden. 

Hierbij verdient voorts aantekening dat veel van de gehanteerde termen geen ab-
solute criteria bevatten; de inhoud daarvan wordt voor een belangrijk deel bepaald
door de perceptie van het in aanmerking komende publiek. Doordat de Lid-Staten
wel een juridische maar geen feitelijk homogene gemeenschap vormen, kan het ge-
beuren dat een bepaald merk en teken in de ene Lid-Staat wel overeenstemmend
wordt geacht, en in de andere Lid-Staat niet. Net zo kan het begrip soortgelijkheid in
concreto een andere invulling krijgen al naar gelang de jurisdictie waar dat beoor-
deeld wordt. Wanneer een teken in een deel van de Gemeenschap verwarringwek-
kend wordt geacht (in de zin van het hier besproken artikel), welk deel in voorko-
mend geval kan bestaan uit één Lid-Staat, is dat voldoende om de oppositie te laten
slagen (art. 8(1)(b) in fine GMVo).47

10.2.3.4 Ouder bekend nationaal, Benelux- of Gemeenschapsmerk

Ten derde zal inschrijving na oppositie geweigerd worden indien het aangevraagde
merk gelijk is aan of overeenstemt met het ingeroepen oudere merk en is aange-
vraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere
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47 Vgl.: GvEA 10 oktober 2006, T-172/05, B9 2746 (Armacell/BHIM; Armafoam/Nomafoam).
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merk ingeschreven is, indien het, in het geval van een ouder Gemeenschapsmerk,
een in de Gemeenschap bekend merk (zie nr. 10.3.3), en in geval van een ouder na-
tionaal merk, een in de betrokken Lid-Staat bekend merk betreft, en indien door het
gebruik van het aangevraagde merk, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voor-
deel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermo-
gen of de reputatie van het oudere bekende merk (art. 8(5) GMVo). 

De GMVo spreekt in dit verband niet expliciet van Benelux-merken. Uit de systematiek van die veror-
dening (waarin steeds een Benelux-merk gelijk gesteld wordt met een nationaal merk in een Lid-Staat)
en de rechtspraak van het HvJEG48 valt af te leiden dat waar het een Benelux-merk betreft, de opposi-
tiegrond kan worden ingeroepen op basis van een Benelux-merk dat bekend is bij een aanmerkelijk
deel van het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn in een
aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van
de Benelux-landen kan zijn.

Waar onder art. 8(1)(b) GMVo, krachtens art. 8(2)(c) GMVo, ook een oppositie geba-
seerd kan worden op een niet-ingeschreven algemeen bekend merk in de zin van
art. 6bis VvP, kan dit onder art. 8(5) alleen op basis van een ingeschreven algemeen
bekend merk, hetgeen is toegestaan onder art. 6bis VvP en art. 16(3) TRIPs.49

Het criterium van art. 8(5) moet op dezelfde wijze worden uitgelegd en toegepast
als art. 5(2) MRl en art. 2.20(1)(c) BVIE. Zie nrs. 6.8 t/m 6.8.10.1. Om die reden valt
ook aan te nemen dat het artikel eveneens die gevallen dekt waarin aan alle ge-
noemde voorwaarden is voldaan, maar sprake is van wèl soortgelijke waren of dien-
sten50. Ook hier geldt het caveat dat de toetsing van een aanvrage op basis van een
inschrijving in de praktijk niet volledig dezelfde zal zijn als de toetsing in een in-
breukprocedure, waarin het feitelijk gebruik van het jongere teken een belangrijke
rol speelt, maar ook van belang kan zijn hoe het merk van de eiser gebruikt wordt.

10.2.3.5 Aanvrage door gemachtigde of vertegenwoordiger 

Ten vierde zal na oppositie inschrijving van een Gemeenschapsmerk geweigerd wor-
den indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op
eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de ge-
machtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt (art. 8(3) GMVo). 
Dit biedt een bijzondere bescherming tegen handelingen van gemachtigden of ver-
tegenwoordigers, wier handelen in dit soort gevallen altijd te kwader trouw wordt
geacht, buiten het geval van een (door de gemachtigde of vertegenwoordiger te be-
wijzen) rechtvaardigingsgrond, die zou kunnen bestaan in – bijvoorbeeld door mid-
del van een overeenkomst – verleende toestemming.51 De regeling is gebaseerd op
art. 6septies Verdrag van Parijs. 
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48 Vgl.: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG
(General Motors/Yplon; Chevy).

49 Vgl.: GvEA 11 juli 2007, T-150/04, B9 4341 (Mülhens/BHIM, Minoronzoni; Tosca).
50 Vgl.: HvJEG 9 januari 2003, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Davidoff/

Gofkid).
51 En wellicht zaakwaarneming, maar dan zou overdracht aan de houder geïndiceerd zijn, en zou het

dus niet op een oppositieprocedure moeten aankomen.
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De begrippen ‘gemachtigde’ en ‘vertegenwoordiger’ dienen ruim uitgelegd te
worden; daaronder vallen niet alleen degenen die de merkhouder formeel mogen en
kunnen vertegenwoordigen, maar eenieder die het merk mag gebruiken, en in ver-
band daarmee een loyaliteitsverplichting jegens de merkhouder heeft. Dat kan bij-
voorbeeld een licentienemer, lokale distributeur of agent zijn.52

Wie in deze als ‘de houder van een merk’ kan gelden, bepaalt het artikel niet. De
term ‘houder’ suggereert dat deze al bestaande (merk)rechten houdt. Deze opposi-
tiegrond zou toepassing kunnen vinden wanneer de houder het merk eerder is gaan
gebruiken (en daar rechten aan kan ontlenen) of een inschrijving houdt in een niet-
Lid-Staat, en een (bijvoorbeeld plaatselijke) licentienemer of vertegenwoordiger op
eigen naam een aanvrage indient. Dat is een situatie die ook gedekt lijkt te worden
door art. 6septies Verdrag van Parijs. 

Andere situaties zijn slecht denkbaar, omdat dan al snel één van de andere oppositiegronden soelaas
zou bieden (bijvoorbeeld in het geval de merkhouder zelf al overeenstemmende Gemeenschaps -
merken houdt).

Wanneer het Gemeenschapsmerk toch wordt ingeschreven op naam van de ge-
machtigde of vertegenwoordiger, dan kan degene die (elders) houder van het merk
is het gebruik daarvan verbieden op grond van art. 11 GMVo en kan hij (op grond van
art. 18 GMVo) de overgang van de inschrijving vorderen (zie nr. 10.3.5).

10.2.3.6 Teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis

Art. 8(4) GMVo biedt de mogelijkheid om een oppositie te baseren op een niet-in-
geschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer
dan alleen plaatselijke betekenis. De inschrijving van het jongere aangevraagde
Gemeen schapsmerk wordt dan geweigerd, mits aan twee cumulatieve voorwaarden
is voldaan. Ten eerste moeten de rechten op het betrokken teken verworven zijn
vóór de datum van indiening van de aanvrage, waarbij eventuele prioriteit van be-
lang kan zijn. Ten tweede moet het teken de houder ervan het recht verlenen om ge-
bruik van een later merk te verbieden. Het nationale recht waaronder bescherming
kan worden verkregen moet in de procedure door de opposant bewezen worden,
bijvoorbeeld wanneer het gaat om een bescherming als geografische herkomstaan-
duiding.53

Onduidelijk is wat als een teken ‘van meer dan alleen plaatselijke betekenis’ moet
worden beschouwd. Moet dat naar de oppervlakte van het betrokken territoir wor-
den beoordeeld? Op basis van economische factoren? Of spelen hier de landsgren-
zen van de Lid-Staten (toch nog) een rol? Een handelsnaam die alleen bescherming
geniet in een dorp of streek zal die drempel niet snel halen, maar hoe te denken over
rechten van regionale betekenis, in het bijzonder wanneer die regio van economisch
groot belang is (zoals bijvoorbeeld de Randstad)? Mede met het oog op politiek-ju-
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52 In die zin ook: Von Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, par 10, aant. 3.
53 Vgl.: GvEA 12 juni 2007, T-57/04, B9 4134 (Budejovicky Budvar/Anheuser-Busch; Budweiser).
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ridische argumenten valt te verwachten dat rechten die in een gehele Lid-Staat gel-
dend gemaakt kunnen worden, (in ieder geval) te gelden hebben als van ‘meer dan
alleen plaatselijke betekenis’ (omdat er anders een scheiding te maken zou zijn tus-
sen belangrijke en minder belangrijke Lid-Staten).

De toepasselijkheid van deze bepaling is afhankelijk van de inhoud van het na-
tionale recht der Lid-Staten. Zo biedt het Engelse common law-systeem bijvoorbeeld
onder het ‘passing off’ leerstuk een dergelijke bescherming aan niet-geregistreerde,
maar wel gebruikte merken (terwijl ook andere Lid-Staten niet-ingeschreven mer-
ken bescherming bieden). Het valt niet aan te nemen dat dergelijke tekens ook in de
Benelux bescherming genieten (onder het gemene recht), gegeven de regeling van
art. 2.19 BVIE, zodat de gebruikers van die tekens met lege handen staan.54

Buiten de werking van art. 8(4) GMVo vallen de in art. 52(2) GMVo opgesomde
rechten, nu in dat laatste artikellid wordt gesproken over ‘een ander ouder recht’
(dan die welke gedekt worden door o.a. art. 8(4) GMVo). Aldus vallen buiten de toe-
passing van art. 8(4) GMVo het recht op de eigen naam (Nederland kent geen sub-
jectief recht op de naam), het recht op een afbeelding (waaronder een portretrecht
te vatten kan zijn), een auteursrecht (dat bijvoorbeeld kan bestaan op teksten, af-
beeldingen en vormen) en een recht van industriële eigendom (waarmee onder an-
dere (geregistreerde) rechten op een tekening of model gedekt worden).55 De mees-
te schrijvers nemen aan dat art. 8(4) GMVo ook kan zien op handelsnaamrechten.56

In dergelijke gevallen wordt voorts (naar Nederlands recht) aangenomen dat de ge-
rechtigde tot de handelsnaam gebruik van het jongere merk kan verbieden. Ook kan
gedacht worden aan namen van organisaties die geen onderneming zijn (goede doe-
len).

Art. 53(1)(c) GMVo voorziet in de gevallen gedekt door art. 8(4) GMVo, ook in de
mogelijkheid om het latere Gemeenschapsmerk nietig te laten verklaren, terwijl art.
110(1) GMVo voorziet in de mogelijkheid om het gebruik van dergelijke jongere
Gemeenschapsmerken te verbieden (zie nr. 10.5.3.2.2). 

10.2.4 Oppositie

Evenals het BVIE stelt de GMVo de mogelijkheid open van oppositie tegen een aan-
vrage die nog niet tot inschrijving heeft geleid, op ‘relatieve’ gronden, te weten: op
grond van de betere rechten op het desbetreffende merk waar de opposant zich op
mag beroepen. De GMVo regelt dat in art. 41 en 42; maar geeft uitgebreide nadere
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54 Ondanks het vereiste van art. 8(4)(b) GMVo dat het plaatselijke recht ook de mogelijkheid biedt
het merkgebruik van een ander te verbieden, is met kracht van argument betoogt dat de houder
van een voorgebruikt niet-ingeschreven merk zich moet kunnen beroepen op art. 8(4) GMVo, in-
dien het Gemeenschapsmerk te kwader trouw aangevraagd werd. Zie: C.J.J.C. van Nispen,
Verhouding gemeenschapsmerk en het nationale recht, BIE 2001, p. 347-348.

55 Zo ook: Von Mühlendahl/Ohlgart, Gemeinschaftsmarke, München 1998, par. 5, Rdnr. 10a; C.J.J.C.
van Nispen, Verhouding gemeenschapsmerk en het nationale recht, BIE 2001, p. 347.

56 Bijv.: P.A.C.E. van der Kooij, The Community Trademark Regulation, London 2000, aantek. 2-044;
Von Mühlendahl/Ohlgart, Gemeinschaftsmarke, München 1998, par. 5, Rdnr. 10a.
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voorschriften in het Uitvoeringsreglement57, en voor de appèlinstantie in een Ver -
ordening betreffende regels voor de procesvoering bij de Kamers van Beroep.58

De ruimte voor oppositie, en in het bijzonder de gronden waarop oppositie kan
worden gevoerd, zijn ruimer dan het geval is onder het BVIE; maar ook hier geldt dat
die gronden beperkt zijn, en dat er de nodige gevallen bestaan waarin voor nietig-
verklaring of vervallenverklaring wél een grond bestaat, maar voor oppositie niet.59

Ook hier geldt dat het feit dat iemand de gelegenheid om te opponeren voorbij heeft
laten gaan (en ook hier staat daarvoor een vrij beperkte termijn, zie art. 41(1)
GMVo), geen beletsel vormt om alsnog een vordering tot nietigverklaring of verval
geldend te maken, waarbij (ook) op de gronden waarop een oppositie had kunnen
worden gebaseerd een beroep mag worden gedaan. 

De oppositiemogelijkheid onder de GMVo wordt, behalve door de ruimere gron-
den die daarvoor beschikbaar zijn, ook ‘gefaciliteerd’ door de regels betreffende het
in art. 38 GMVo voorgeschreven onderzoek (zie nr. 10.2.2.3). Art. 38(6) GMVo schrijft
namelijk voor dat de houders van ‘oudere’ rechten die bij een onderzoek op basis
van dit artikel worden achterhaald, moeten worden ingelicht. Daarmee wordt de
kans dat oppositie wordt ingesteld niet onaanzienlijk vergroot. Van deze mogelijk-
heid wordt dan ook in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt.

10.2.5 Afsplitsing

Zowel voor als na verlening van het Gemeenschapsmerk is afsplitsing mogelijk van
een deel van de waren of diensten. Aan afsplitsing in de aanvraagfase kan bijvoor-
beeld behoefte bestaan indien oppositie is ingesteld met betrekking tot een deel van
de waren en/of diensten, en de aanvrager met betrekking tot de rest van de waren
en/of diensten snel over een merkrecht wil beschikken. Na verlening kan aan af-
splitsing behoefte bestaan indien de houder het merk voor een deel van de waren
en/of diensten wil vervreemden. 

Ingevolge art. 44 GMVo kan de aanvrager de aanvrage afsplitsen door te verkla-
ren dat een deel van de waren of diensten die onder de oorspronkelijke aanvrage
vallen het voorwerp zijn van één of meer afgesplitste aanvragen. Er mag tussen de
waren en/of diensten van de oorspronkelijke aanvrage en die van de afgesplitste
aanvrage(n) geen overlap bestaan. 

De verklaring van afsplitsing is niet-ontvankelijk indien tegen de oorspronkelijke aanvrage oppositie
is ingesteld en de oppositie zich (mede) richt tegen de waren of diensten waarvan de aanvrager af-
splitsing wil. 
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57 Vo 2868/95, PbEG 15 december 1995, L 303/1.
58 Vo 216/96, PbEG 6 februari 1996, L 28/11.
59 Zie voor een opmerkelijk voorbeeld: BHIM KvB 12 juni 2003, R-286/2002-3 (‘Havana’); als oppo-

sitie is ingesteld op grond van een Gemeenschapsmerkinschrijving die in de loop van de opposi-
tie wordt nietigverklaard, kan de oppositie niet worden voortgezet op grond van de daarna op
basis van het nietig verklaarde Gemeenschapsmerk verkregen ‘omgezette’ nationale inschrij vin -
gen.
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60 Vo 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004, PbEU 9 maart 2004, L 70/1.
61 Trb. 1995, 255. 

Evenzo kan na verlening de houder ingevolge art. 49 GMVo de inschrijving afsplit-
sen door te verklaren dat een deel van de waren of diensten die onder de oorspron-
kelijke inschrijving vallen, het voorwerp zijn van één of meer afgesplitste inschrij-
vingen. Ook dan mag er geen overlap optreden tussen de oorspronkelijke inschrij-
ving en de afgesplitste. 

De verklaring van afsplitsing is niet-ontvankelijk indien bij het BHIM tegen de oorspronkelijke in-
schrijving een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingediend of bij een rechtbank voor het
Gemeenschapsmerk een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring hangende is, tel-
kens mits die vordering zich (mede) richt tegen de waren of diensten waarvan de houder afsplitsing
wenst. 

Art. 44 en 49 GMVo zijn ingevoegd bij Verordening 422/2004 (als art. 44bis resp.
48bis).60 De mogelijkheid van afsplitsing is in overeenstemming met art. 7 Verdrag
inzake het Merken recht van 27 oktober 1994.61

10.2.6 Omzetting

Evenals afsplitsing kan ook omzetting zowel voor als na inschrijving van het Ge -
meen  schapsmerk worden bewerkstelligd. Omzetting heeft echter een ander doel
dan afsplitsing. Omzetting zal worden verzocht als zich in één of meer Lid-Staten
een relatieve of absolute weigerings- of nietigheidsgrond voordoet, bijvoorbeeld in
de vorm van een ouder nationaal merk of indien het merk in de taal van één of meer
Lid-Staten onderscheidend vermogen mist. 

Art. 112(1) GMVo bepaalt dat de aanvrager of houder van een Gemeenschaps -
merk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn Gemeenschapsmerk, in een aanvrage
om een nationaal merk wordt omgezet. Doorgaans zal het niet gaan om één aanvra-
ge maar om een aantal aanvragen om een nationaal (waaronder begrepen: een
Benelux-)merk. 

Het verzoek tot omzetting wordt ingediend bij het BHIM. Dit gaat na of is voldaan
aan de voorwaarden van de GMVo en de vormvereisten van de UVo (art. 113 GMVo).

Art. 112 GMVo stelt als voorwaarde dat omzetting alleen kan plaatsvinden voor zover de aanvrage om
een Gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken, dan wel voor
zover het Gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft doordat een afstand is ingeschreven of
de inschrijving niet vernieuwd is. 

Verder houdt art. 108(2) in dat geen omzetting kan plaatsvinden indien het Gemeenschapsmerk
wegens niet-gebruik vervallen is verklaard (tenzij het in de Lid-Staat waar om omzetting wordt ver-
zocht zodanig is gebruikt dat dit gebruik volgens het nationale recht van die Lid-Staat als normaal ge-
bruik zou worden beschouwd) of indien bescherming wordt verlangd in een Lid-Staat waar voor de
aanvrage of het merk overeenkomstig de beslissing van het BHIM of de nationale rechter, een grond
voor weigering, verval of nietigheid van toepassing is. 
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Indien aan bedoelde voorwaarden en vormvereisten is voldaan doet het BHIM het
verzoek tot omzetting toekomen aan de diensten voor de industriële eigendom van
de in het verzoek aangewezen landen. Deze diensten behandelen het verzoek tot
omzetting als een nationale aanvrage; het BBIE volgt dus de regels voor Benelux-de-
pots als vervat in art. 6 BVIE. 

10.3 Inhoud van het Gemeenschapsmerkrecht 

Art. 6 GMVo bepaalt kort maar krachtig dat het Gemeenschapsmerk wordt verkre-
gen door inschrijving. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat (behoudens het geval
van art. 9(3) GMVo) geen rechten geldend gemaakt kunnen worden uit hoofde van
de aanvrage om een Gemeenschapsmerk. Dat kan pas nadat de inschrijving gepu-
bliceerd is (art. 9(3) GMVo). 

Voor de periode gelegen tussen de publicatie van de aanvrage om een Ge meen -
schapsmerkrecht en de inschrijving daarvan (wat in de praktijk een periode van
jaren kan zijn), geldt wel dat de (uiteindelijke) houder van het Gemeenschaps merk
een redelijke vergoeding kan vorderen voor het gebruik dat derden in die periode
van het merk hebben gemaakt (art. 9(3) GMVo). Voorwaarde is (uiteraard) dat dit
gebruik van het merk verboden had kunnen worden62, ware het Gemeen schaps merk
op de datum van publicatie ingeschreven. 

Niet duidelijk is wat als een ‘redelijke vergoeding’ zal hebben te gelden (al is deze
figuur ook bekend uit het octrooirecht en kwekersrecht). Wellicht zal bezien moe-
ten worden welke vergoeding redelijkerwijs aan de merkhouder betaald had moe-
ten worden om toestemming voor gebruik te verkrijgen (een fictieve licentievergoe-
ding). Veel merkhouders zouden echter juist niet genegen zijn een licentie te verle-
nen (tegen welke vergoeding dan ook), in welk geval waarschijnlijk aansluiting ge-
zocht moet worden bij wat in het algemeen in de branche als een redelijke licentie-
vergoeding beschouwd wordt.

De laatste zin van art. 9(3) GMVo maakt duidelijk dat een vordering al kan wor-
den ingesteld voordat de inschrijving van het Gemeenschapsmerk gepubliceerd is,
maar zo lang die publicatie er niet is, kan de rechter geen uitspraak doen, zodat hij
zijn vonnis in afwachting daarvan zal moeten aanhouden.

De exclusieve rechten die zijn verbonden aan het Gemeenschapsmerk zijn opge-
somd in art. 9 tot en met 11 GMVo (zie nrs. 10.3.1 t/m 10.3.5), terwijl beperkingen
zijn opgenomen in art. 12 (algemene beperkingen; nr. 10.4) en 13 (uitputting; nr.
10.4.2). Daarnaast kunnen beperkingen voortvloeien uit door de merkhouder bij het
BHIM afgelegde verklaringen ex art. 37(2) GMVo. Art. 14 GMVo geeft aan welke
ruimte er daarnaast (nog) bestaat voor het inroepen van bescherming onder het na-
tionale recht der Lid-Staten (zie nr. 10.3.6). De catalogus van exclusieve rechten in
art. 9(1) GMVo stemt inhoudelijk overeen met de rechten omschreven in art. 5(1 en
2) MRl en art. 2.20(1)(a t/m c) BVIE (zie nrs. 10.3.1 t/m 10.3.3). Een regeling met be-
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62 De woorden ‘verboden zouden zijn’ in art 9(3) GMVo zijn niet zuiver, omdat het exclusieve recht
de houder het recht geeft bepaald gebruik van het merk te verbieden; het is niet automatisch ver-
boden.
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trekking tot ‘ander gebruik’ van het Gemeenschapsmerk (zoals te vinden in art. 5(5)
MRl en art. 2.20(1)(d) BVIE) ontbreekt in de GMVo (zie nr. 10.3.3.1).

10.3.1 Gebruik van gelijk teken voor dezelfde waren of diensten

Het Gemeenschapsmerk geeft de houder ervan het recht zich te verzetten tegen het
gebruik in het economisch verkeer door derden die niet zijn toestemming hebben,
van een teken dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor de-
zelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven (art. 9(1)(a)
GMVo). Deze terminologie stemt letterlijk overeen met het bepaalde in art. 5(1)(a)
MRl (waarop art. 2.20(1)(a) BVIE gebaseerd is) en moet dan ook op dezelfde wijze
worden uitgelegd en toegepast. Zie nrs. 6.4 t/m 6.6.3. De voorbehouden (en dus te
verbieden) handelingen worden niet-limitatief opgesomd in art. 9(2) GMVo, welke
catalogus overeenstemt met die van art. 5(3) MRl. Zie voor de betekenis daarvan nrs.
6.2 e.v. en 6.5 e.v.

10.3.2 Gebruik van overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of 
diensten

Art. 9(1)(b) GMVo verleent de houder van het Gemeenschapsmerk het recht om der-
den die niet zijn toestemming hebben het gebruik in het economisch verkeer te ver-
bieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk
en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (als die waarvoor
het merk is ingeschreven) indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan,
omvattende het gevaar van associatie met het merk. De gehanteerde terminologie is
gelijk aan die welke te vinden is in art. 5(1)(b) MRl, waarop art. 2.20(1)(b) BVIE ge-
baseerd is.63 Deze termen en criteria dienen dan ook op eenzelfde manier uitgelegd
en toegepast te worden. Zie nrs. 6.4 e.v. 

Hierbij verdient wel aantekening dat veel van de gehanteerde termen geen abso-
lute criteria geven; de inhoud daarvan wordt voor een groot deel bepaald door de
perceptie van het in aanmerking komende publiek. Doordat de Lid-Staten wel een
juridische, maar geen feitelijk homogene gemeenschap vormen, kan het gebeuren
dat (ondanks het in art. 1(2) GMVo geformuleerde beginsel dat het Gemeenschaps -
merk een eenheid vormt en in alle Lid-Staten op dezelfde wijze wordt beschermd)
een bepaald merk en teken door het publiek in de ene Lid-Staat wel overeenstem-
mend worden geacht, en door het publiek in een andere Lid-Staat niet. Een woord-
merk kan auditief overeenstemmen of verschillen al naar gelang de taal waarin het
woord wordt uitgesproken. Ook kan het begrip soortgelijkheid in concreto een an-
dere invulling krijgen al naar gelang de gebruiken in de jurisdictie waar dit beoor-
deeld wordt. De ex art. 97(1-4) GMVo bevoegde rechtbank voor het Gemeenschaps -
merk zal desalniettemin een oordeel kunnen vellen over de situatie in de gehele
Gemeenschap (art. 98(1) GMVo), en zal dat oordeel daarbij niet alleen mogen base-
ren op de situatie in zijn eigen jurisdictie. Het moge duidelijk zijn dat dit in praktijk
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63 Ook al is de tekst niet volledig identiek.
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anders kan lopen. Zie over de mogelijkheid dat een verbod onder een Gemeen -
schaps merk wordt uitgesproken voor een deel van het territoir van de Gemeen -
schap..

10.3.3 Gebruik van een met een in de Gemeenschap bekend merk 
overeenstemmend teken

Art. 9(1)(c) GMVo biedt bescherming aan in de Gemeenschap bekende Gemeen -
schapsmerken. Het uitsluitend recht van de merkhouder brengt mee dat deze der-
den die niet zijn toestemming hiertoe hebben verkregen kan verbieden, om in het
economisch verkeer een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met het
bekende Gemeenschapsmerk, wanneer dat teken gebruikt wordt voor waren of
diensten die al dan niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk werd ingeschre-
ven64, en door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend ver-
mogen of de reputatie van het merk. Inhoudelijk stemt deze bescherming overeen
met die welke geboden wordt onder het (facultatief te implementeren) art. 5(2) MRl,
waarop art. 2.20(1)(c) BVIE gebaseerd is. Deze bepaling dient dan ook op dezelfde
wijze begrepen en uitgelegd te worden. Zie nrs. 6.8 t/m 6.8.10.

Het enige niet overeenstemmende begrip is de bekendheid in de Gemeenschap,
waar art. 5(2) MRl spreekt over de bekendheid in de Lid-Staat. De vraag dringt zich
op hoe bekend een merk in de Gemeenschap moet zijn, in het bijzonder in geogra-
fische zin, om van deze bescherming te kunnen profiteren. Het lijkt logisch om daar-
toe aansluiting te zoeken bij de door het HvJEG ten behoeve van de Benelux gefor-
muleerde regel in het Chevy-arrest.65 Immers: het Benelux-gebied vormt, waar het
gaat om een Benelux-merk, één territoir dat bestaat uit verschillende staten, net
zoals de Gemeenschap één territoir vormt, bestaande uit verschillende (Lid-)staten,
als het gaat om een Gemeenschapsmerk. Dat zou dan betekenen dat van een in de
Gemeenschap bekend merk gesproken kan worden wanneer het bekend is bij een
aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren
of diensten bestemd zijn.66 In de Gemeenschap zou het dan voldoende zijn dat het
merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aan-
merkelijk gedeelte van dat gebied.67, 68 Weliswaar voegde het HvJEG daar voor de
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64 Zulks volgt uit: HvJEG 9 januari 2003, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94
(Davidoff/Gofkid); HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK;
BMMB 2002-4, p. 209 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld; drie-strepen merk).

65 HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General
Motors/Yplon; Chevy).

66 Zo ook: conclusie A-G Sharpston, HvJEG 30 april 2009, C-301/07 (PAGO/Tirolmilch), B9 7859; M.
Bronneman, De bekendheidsdrempel, BMMB 2009-1, p. 2-5.

67 Anders: M. Franzosi, European Community Trade Mark, Den Haag/Londen/Boston 1997, p. 294, die
verdedigt dat bekendheid niet een apart vast te stellen omstandigheid is, maar moet worden af-
geleid uit het (oneerlijke) gedrag van de inbreukmaker.

68 Er hangt bij het HvJEG een prejudiciële vraag van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof (gesteld op
26 juni 2007), inhoudende of bekendheid in één Lid-Staat voldoende is of kan zijn om bekendheid
in de Gemeenschap aan te nemen; C-301/07 (PAGO/Tirolmilch).
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Benelux nog aan toe dat dit in voorkomend geval een gedeelte van één van de
Benelux-landen kan zijn, maar dat lijkt op de schaal van de Gemeenschap een te ge-
ringe bekendheid; een deel van één Lid-Staat zal niet snel een aanmerkelijk gedeel-
te van de Gemeenschap vormen.69

Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderschei-
dend vermogen of de reputatie van het merk ligt alleen daar voor de hand waar het
merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek. Of de inbreuk-
vraag bevestigend beantwoord moet worden hangt daardoor samen met de vraag
naar de bekendheid van het merk in het gebied waar de schade wordt toegebracht
of dreigt. Ook dat kan aanleiding zijn een verbod territoriaal te beperken.70

10.3.3.1 Ander gebruik

De GMVo kent geen equivalent van art. 2.20(1)(d) (of art. 5(5) MRl), waardoor niet
op grond van het Gemeenschapsmerk kan worden opgetreden tegen ander gebruik
van een teken dan voor waren en/of diensten. Dat is in het bijzonder van belang
wanneer het teken (zuiver) als handelsnaam gebruikt wordt71, 72. In dergelijke geval-
len kan wel een actie op basis van het gemene recht (bijv. art. 6:162 BW) ingesteld
worden, omdat de GMVo geen regel als die van art. 2.19 BVIE kent. Art. 14(2) GMVo
biedt daarentegen juist de mogelijkheid dat vorderingen worden ingesteld die ge-
grond zijn op nationale regelgeving, in het bijzonder die met betrekking tot oneer-
lijke concurrentie (zie nr. 10.3.6).

10.3.4 Gebruik in woordenboeken en andere naslagwerken

Art. 10 GMVo biedt nog een bijzondere bescherming voor de merkhouder tegen op-
name van diens merk in een woordenboek, encyclopedie of een ander naslagwerk,
wanneer door die opname de indruk wordt gewekt dat het hierbij gaat om de soort-
naam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Die indruk is im-
mers zeer schadelijk voor de merkhouder, omdat het (op grond van art. 51(1)(b)
GMVo) mogelijk is om de nietigheid in te roepen van een merk dat in de handel de
gebruikelijke benaming is geworden voor een waar of dienst waarvoor het merk is
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69 Uitzondering zou wellicht kunnen gelden voor grote delen van (zeer) grote Lid-Staten, zoals pro-
vincies of deelstaten van Frankrijk of Duitsland, maar alleen al politieke overwegingen zullen
maken dat deze niet snel zullen kwalificeren als een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap.

70 Vgl in die zin ook: Von Mühlendahl/Ohlgart, Gemeinschaftsmarke, München 1998, par 6, Rdnr. 9.
71 En die handelsnaam niet zodanig gebruikt dat dit kan gelden als het met die naam onderscheiden

van waren en/of diensten van die andere ondernemingen, en dat gebruik geen afbreuk doet of kan
doen aan de functies van het merk; is dat wel het geval, dan kan het gebruik beoordeeld worden
onder art. 9(1)(a), 9(1)(b) en/of 9(1)(c) GMVo. Vgl.: HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007,
102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline). 

72 Vgl.: Vrzr. Rb. Den Haag 21 juni 2006, BIE 2007, 32; IER 2006, 70 (Carbonell/Van Veldhuisen e.a.;
AMC); Rb. Den Haag 6 oktober 2004, BIE 2005, 29 (INC/Vitamins & More; Masquelier’s) en Vzr. Rb.
Den Haag 29 oktober 2004, BIE 2005, 88 (Solon/Solon). Anders (met terecht kritische noot van DJG
Visser): Vzr. Rb. Den Haag 9 april 2004, BIE 2005, 20 m.nt. DJGV (La Senza/Hunkemöller;
Senza/Seza).
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ingeschreven. Dat dit in de praktijk een reëel gevaar is, moge blijken uit de (prak-
tijk)gevallen die worden behandeld in de nrs. 5.1.8 en 9.4.

In de GMVo moest wel een zo specifieke bepaling worden opgenomen, bij gebre-
ke van een bescherming zoals omschreven in art. 5(5) MRl of art. 2.20(1)(d) BVIE,
welke laatste bepaling in dit soort gevallen soelaas biedt voor Benelux-merken; zie
nr. 6.9 in fine. 

Blijkens art. 10 GMVo kan van de uitgever van de daar genoemde naslagwerken
verlangd worden dat hij in de eerstvolgende uitgave van het naslagwerk, bij het
merk73 de vermelding opneemt dat het om een ingeschreven merk gaat. Hij hoeft
het merk dus niet geheel uit het naslagwerk te weren, maar uit de vermelding moe-
ten de merkenrechtelijke aanspraken voldoende duidelijk blijken. Dat kan door een-
voudig te vermelden dat het om een ingeschreven merk gaat, maar ook denkbaar is
het gebruik van een hoofdletter in combinatie met de toevoeging ®. Niet voldoende
is het om in het begin van het naslagwerk een algemene disclaimer op te nemen in-
houdende dat in het naslagwerk geregistreerde merken voorkomen.74

Het artikel geeft een niet-limitatieve opsomming van naslagwerken, maar daar
kunnen ook andere naslagwerken onder vallen zoals catalogi, maar ook elektroni-
sche naslagwerken75 (in welk geval een update met een volgende uitgave gelijkge-
steld zal moeten worden).

10.3.5 Gebruik (en inschrijving) door gemachtigde of vertegenwoordiger 

Indien een Gemeenschapsmerk zonder toestemming van de merkhouder is inge-
schreven op naam van een gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder,
heeft de merkhouder (op grond van art. 11 GMVo) het recht zich te verzetten tegen
het gebruik van het merk van zijn gemachtigde of vertegenwoordiger, als hij niet
met het gebruik heeft ingestemd en de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn han-
delwijze niet kan rechtvaardigen. Daarnaast kan de merkhouder in een dergelijk
geval de overdracht van de inschrijving op zijn naam vorderen: art. 18 GMVo. 

Aangenomen wordt dat de gevallen die gedekt worden door de art. 11 en 18
GMVo hebben te gelden als situaties waarin het merk te kwader trouw gedeponeerd
of aangevraagd werd, zodat de inschrijving nietig verklaard kan worden uit hoofde
van art. 2.4(f) jo 2.28(3)(b) BVIE (zie nr. 5.2.11.8) en (ook) art. 52(1)(b) GMVo. 
Het BVIE bevat geen specifieke bepalingen over door de agent of vertegenwoordiger
ingeschreven merken. Hoewel nietigverklaring (langs de hiervoor geschetste weg)
meestal mogelijk zal zijn, biedt het BVIE de (buitenlandse) merkhouder niet zonder
meer de mogelijkheid om het gebruik van het door zijn agent of vertegenwoordiger
ingeschreven merk te verbieden, te meer nu art. 2.19 BVIE bepaalt dat de merkhou-
der geen bescherming kan inroepen van zijn teken zonder inschrijving. Toch zouden
de Benelux-landen een dergelijke bescherming moeten bieden uit hoofde van art.
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73 De Verordening spreekt van ‘afbeelding van het merk’ maar de hier bedoelde problematiek zal
zich niet licht voordoen bij beeldmerken, maar juist bij woordmerken.

74 Zo ook: P.A.C.E. van der Kooij, The Community Trademark Regulation, Londen 2000, par. 2-067.
75 Zoals bijvoorbeeld Wikipedia.
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6septies(2) VvP.76 Voor Nederland kan daar aan toegevoegd worden dat art. 6septies
VvP zo concrete normen bevat dat dit artikel zich leent voor rechtstreekse toepas-
sing (onder art. 93 Gw). 

10.3.6 Aanvullende toepassing van het nationale recht

Art. 14(1) GMVo bepaalt allereerst dat de rechtsgevolgen van een Gemeenschaps -
merk uitsluitend worden beheerst door deze verordening. Het Gemeen schapsmer -
kenrecht is autonoom, een zelfstandige regeling die ingebed is in het communautai-
re recht. Dit houdt onder meer in dat aan het Gemeenschapsmerk geen grotere be-
scherming kan worden geboden dan art. 9 GMVo biedt. Zo kan bijvoorbeeld niet via
nationaal of Benelux-recht aan een Gemeenschapsmerk de merkenrechtelijke be-
scherming van art. 2.20(1)(d) BVIE worden geboden. 

De autonomie van het Gemeenschapsmerkenrecht is echter relatief omdat daar-
in vele voorschriften die de rechtsbescherming voor Gemeenschapsmerken vereist,
ontbreken. Art. 14(1), tweede zin bepaalt daarom dat, indien inbreuk op een Ge -
meenschapsmerk wordt gemaakt (dus naar de maatstaven van art. 9 GMVo), het na-
tionale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing is overeenkom-
stig Titel X. Dit ziet op de procedurele bepalingen en de sancties, waaronder voorlo-
pige en beschermende maatregelen; art. 101-103 GMVo, en de mogelijkheid van cas-
satieberoep; art. 105(3) GMVo.

Art. 14(2) GMVo zegt dat deze verordening niet uitsluit dat terzake van een
Gemeenschapsmerk vorderingen worden ingesteld die gegrond zijn op het recht van
de Lid-Staten inzake met name wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke concur-
rentie. Dit moet aldus worden begrepen dat telkens wanneer de houder van een na-
tionaal (of Benelux-)merk uit onrechtmatige daad, en met name ongeoorloofde me-
dedinging, aanspraken geldend zou kunnen maken, dit voor de houder van een
overeenkomstig Gemeenschapsmerk evenzeer moet gelden. Maar nu in de GMVo
een regeling als die van art. 2.19 BVIE ontbreekt, staat ook een verdergaande be -
scher ming van Gemeenschapsmerken onder het gemene recht open.

10.4 Beperkingen op het Gemeenschapsrecht

De rechten die te ontlenen zijn aan de inschrijving van een Gemeenschapsmerk ken-
nen ook beperkingen. In het bijzonder betreft dat verschillende vormen van be -
schrijvend gebruik van overeenstemmende tekens (art. 12 GMVo; zie nr. 10.4.1) en
de regels rond (Gemeenschaps)uitputting van merkrechten (art. 13 GMVo; zie nr.
10.4.2). Ook kunnen oudere nationale rechten en rechten van plaatselijke betekenis
de uitoefening van de exclusieve merkrechten verhinderen (art. 110 en 111 GMVo;
zie nrs. 10.4.3 t/m 10.4.4). Uitoefening van de exclusieve rechten kan voorts beperkt
worden door rechtsverwerking (art. 54 GMVo; zie nr. 10.4.5) en verjaring (zie nr.
10.4.6).
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76 Vgl. ook: Hof Arnhem 13 maart 2007, B9 3684 (Chambers/DAT; LecWec).
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10.4.1 Beschrijvend gebruik 

Art. 12 GMVo bepaalt dat het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht de hou-
der ervan niet toestaat een derde te verbieden in het economisch verkeer gebruik te
maken van diens naam of adres, van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveel-
heid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de
waren of verrichting van de dienst, of andere kenmerken van de waren of diensten.
Ook gebruik van het merk door derden dat nodig is om de bestemming van een waar
of dienst, bijvoorbeeld als accessoire of onderdeel, aan te geven, kan niet worden
verhinderd op basis van het Gemeenschapsmerkrecht. Deze beperkingen vinden
echter alleen toepassing als het gebruik van het merk plaatsvindt volgens de eerlij-
ke gebruiken in nijverheid en handel. 

De in dit artikel gehanteerde terminologie stemt letterlijk overeen met die welke
te vinden is in art. 6(1) MRl en een en ander dient dan ook op dezelfde wijze uitge-
legd en toegepast te worden. Verwezen wordt naar de nrs. 7.1.1 t/m 7.1.5.

10.4.2 Uitputting 

Krachtens art. 13 GMVo kan de houder van een Gemeenschapsmerk zich niet ver-
zetten tegen het gebruik daarvan voor waren die door of met toestemming van de
merkhouder in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Deze
uitputtingsregel is niet van toepassing wanneer er voor de merkhouder gegronde re-
denen bestaan om zich tegen verdere verhandeling van de (gemerkte) waren te ver-
zetten, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn ge-
bracht, gewijzigd of verslechterd is. Opnieuw stemt de inhoud van het artikel over-
een met de bepaling terzake in de Merkenrichtlijn (art. 7), zodat ook hier inhoud en
toepassing gelijk moeten zijn. Verwezen wordt naar de nrs. 7.3 t/m 7.3.8.7.

10.4.3 Verbod op het gebruik van Gemeenschapsmerken op basis van nationaal
recht

Art. 110(1) GMVo bepaalt dat de verordening niet kan afdoen aan het recht om ge-
bruik van een jonger Gemeenschapsmerk te verbieden op grond van een ouder na-
tionaal recht, zoals in dat artikel gedefinieerd. Het gaat dan om de oudere rechten
bedoeld in art. 8 en art. 53(2) GMVo. Dat zijn: de oudere merken van art. 8(2) GMVo
(oudere Gemeenschapsmerken, oudere nationale merken ingeschreven in (een) Lid-
Sta(a)t(en), oudere Benelux-merken, oudere merken ingeschreven in een Lid-Staat
krachtens de Overeenkomst van Madrid of het Protocol daarbij, oudere algemeen
bekende merken in de zin van art. 6bis VvP, de oudere rechten in de zin van art. 8(4)
GMVo (in het economisch verkeer gebruikte tekens van meer dan alleen plaatselij-
ke betekenis) en de in art. 53(2) GMVo genoemde rechten op de naam, rechten op
een afbeelding, auteursrechten en rechten van industriële eigendom (zie nr.
10.5.3.2.2). Een belangrijke eigenschap van al deze rechten is (moet zijn) dat zij de
houder ervan (op grond van Gemeen schapsrecht of nationaal recht) de mogelijkheid
bieden om gebruik van een (identiek of in relevante mate overeenstemmend) jon-
ger merk te verbieden. 
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De enige verdere beperking die hier wordt gesteld is dat de houder van het ou-
dere recht genoemd in art. 8(2) en 8(4) GMVo zijn recht op nietigverklaring niet
heeft verwerkt uit hoofde van art. 53(2); zie over die rechtsverwerking nr. 10.4.5. 

Het tweede lid van art. 110 GMVo voegt hier nog een niet-limitatieve lijst van
rechten (die kunnen worden ingeroepen om gebruik van een Gemeenschapsmerk te
verbieden) aan toe. Verwezen wordt naar regels van nationaal burgerlijk, bestuurs-
of strafrecht (in het algemeen) en naar bepalingen van Gemeenschapsrecht (die ook
niet gespecificeerd worden). Een en ander geldt slechts voor zover op basis van die
wettelijke regelingen het gebruik van een nationaal merk verboden zou kunnen
worden. Dit zou toepassing kunnen vinden in het geval van de handel in counterfeit
producten, de handel in wettelijk verboden waren (drugs, wapens), gebruik in strijd
met regels van mededingingsrecht of gebruik in strijd met de bescherming geboden
onder Vo 510/2006 inzake geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen.

10.4.4 Oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis

Waar de beperkingen op de handhaving van het Gemeenschapsmerkrecht met be-
trekking tot oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis in de Merken richtlijn ge-
plaatst zijn bij de algemene beperkingen op het merkrecht in art. 6, is de regeling voor
wat betreft het Gemeenschapsmerkrecht terecht gekomen in art. 111 GMVo. Daar zijn
ook enige nadere regels gegeven met betrekking tot de mogelijkheid voor de houder
van het oudere recht om gebruik van het latere Gemeen schapsmerk te verbieden en
met betrekking tot het gedogen van dat gebruik van het Gemeen schapsmerk.

Ten eerste dringt zich de vraag op wat gekwalificeerd kan worden als een recht
van slechts plaatselijke betekenis. Het meest logische antwoord lijkt te zijn dat dit
alle jegens een merkhouder krachtens het nationale recht in te roepen lokale rech-
ten zijn die niet te kwalificeren zijn als rechten van meer dan alleen plaatselijke be-
tekenis, in de zin van art. 8(4) GMVo. Voorts moet het gaan om rechten die (naar het
nationale wettelijk systeem) het recht geven om gebruik van een jonger (Gemeen -
schaps)merk te verbieden (zodat ze bijvoorbeeld verder moeten gaan dan alleen een
recht om eerder gebruik voort te zetten). Wat als een zodanig recht van slechts
plaatselijke betekenis heeft te gelden, zal in hoge mate afhankelijk zijn van de be-
scherming die het rechtstelsel van de betrokken Lid-Staat biedt. Voor Nederland valt
in deze met name te denken aan de handelsnaam die slechts in een beperkt (ge-
ografisch) gebied gevoerd wordt.

Deze rechten van slechts plaatselijke betekenis geven de houder ervan de moge-
lijkheid om gebruik van het jongere Gemeenschapsmerk te verbieden, maar alleen
daar waar dat oudere recht (met een verbodsrecht voor de houder ervan) beschermd
wordt (plaatselijk dus); art. 111(1) GMVo. 

Gedoogt de houder van het oudere plaatselijke recht echter het gebruik van het
jongere Gemeenschapsmerk, daar waar zijn plaatselijke rechten gelden (hetgeen
impliceert dat de houder van het oudere recht zich bewust is van het gebruik van het
Gemeenschapsmerk77) gedurende meer dan 5 opeenvolgende jaren, dan kan hij zich
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77 De Engelse versie van de Verordening spreekt hier (en ook in art 53) van ‘while being aware’, de
Duitse tekst over ‘in Kenntnis geduldet’, en de Franse tekst over ‘en connaissance de cet usage’.
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niet meer verzetten tegen gebruik van dat Gemeenschapsmerk. Zie voor de rechts-
verwerkingsregels nr. 10.4.5; het enige inhoudelijke verschil is dat de regeling van
art. 111(2) GMVo alleen ziet op het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van
het jongere Gemeenschapsmerk, en niet op nietigverklaring van dat merk.

Bij verlies van het recht om bezwaar te maken zal sprake zijn van coëxistentie van
het Gemeenschapsmerk en het oudere teken van plaatselijke betekenis, aangezien
de Gemeenschapsmerkhouder zich op basis van zijn recht nimmer kan verzetten
tegen gebruik van dat oudere teken, ook niet wanneer de houder van dat oudere
recht het latere gebruik van het Gemeenschapsmerk gedoogd heeft (art. 111(3)
GMVo). Zie voorts het volgende nummer.

10.4.5 Rechtsverwerking en coëxistentie

De rechtsverwerkings- en coëxistentieregels die art. 111 GMVo bevat ten aanzien
van oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis (zie nr. 10.4.4), zijn qua termi-
nologie en opzet gelijk aan de regels opgenomen in art. 54 GMVo met betrekking tot
het gedogen van het gebruik van een jonger Gemeenschapsmerk door de houders
van bepaalde oudere rechten. Dat zijn: de houder van een ouder Gemeen schaps -
merk, de houder van een ouder nationaal merk in de zin van art. 8(2) GMVo (oude-
re merken in Lid-Staten, oudere Benelux-merken, oudere merken ingeschreven in
een Lid-Staat krachtens de Overeenkomst van Madrid of het Protocol daarbij, oude-
re algemeen bekende merken in de zin van art. 6bis VvP; zie nrs. 10.2.3.1 en
10.2.3.1.1) en de houder van een ouder recht in de zin van art. 8(4) GMVo (in het eco-
nomisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis; zie nr.
10.2.3.6), in dit nummer verder kortheidshalve aangeduid als ‘houder(s) van oudere
rechten’. Het bestaan van dergelijke rechtsverwerkings- en coëxistentieregels is
nodig omdat het Gemeenschapsmerken-systeem is gekomen naast, en niet in de
plaats van, de nationale juridische regimes ter bescherming van onderscheidingste-
kens (zie ook de 5e overweging bij de GMVo).78

Wanneer de houder van een ouder recht het gebruik van een jonger Gemeen -
schapsmerk, daar waar het oudere recht ingeroepen kan worden, gedurende vijf op-
eenvolgende jaren heeft gedoogd (hetgeen impliceert dat de houder van het oudere
recht zich bewust is van het gebruik van het jongere merk79), kan niet meer op basis
van dat oudere recht gevorderd worden dat het jongere Gemeen schapsmerk nietig
wordt verklaard80, of dat het gebruik van dat jongere merk (voor de waren of dien-
sten waarvoor het zo lang is gebruikt)81 op die basis wordt verboden. Uitzondering
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78 Vgl. ook: S. Sandri, Community Trade Marks and Domestic Laws, in: European Community Trade
Mark, Den Haag/Londen/Boston 1997, p. 411-413.

79 De Engelse versie van de Verordening spreekt hier (en ook in art 53) van ‘while being aware’, de
Duitse tekst over ‘in Kenntnis geduldet’, en de Franse tekst over ‘en connaissance de cet usage’.
Wel denkbaar is dat bij grote bekendheid van het gebruik van het latere merk de bewijslast om-
keert; in die zin ook: Von Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, par 7, aant. 23.

80 Zie nr. 10.5.3.2 e.v.
81 Die termijn van 5 jaren zal daartoe ook volledig voltooid en aaneengesloten moeten zijn; vgl.:

BHIM Nietigheidsafdeling 11 mei 2006, 1067 C-000852913/1, beschikbaar via BHIM website
(Bugatti).
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op deze regel geldt als het jongere Gemeenschapsmerk te kwader trouw werd ge-
deponeerd (zie met betrekking tot kwade trouw art. 54 (1 en 2) GMVo). Niet valt aan
te nemen dat reeds kwade trouw moet worden aangenomen op basis van het feit dat
de latere aanvrager op de hoogte was van het bestaan van het oudere recht; dat zou
de aanvrager die een deugdelijke recherche aan zijn aanvrage vooraf laat gaan in een
slechtere positie brengen dan de roekeloze aanvrager. Er zullen aanvullende om-
standigheden moeten zijn die wijzen op onbehoorlijk gedrag. 

Anderzijds kan in de gevallen waarin het oudere recht niet langer kan worden in-
geroepen, door de houder van het jongere Gemeenschapsmerk niet gevorderd wor-
den dat het gebruik van het oudere recht wordt gestaakt (art. 54(3) GMVo).82 In een
dergelijk geval zal sprake zijn van coëxistentie van het Gemeenschapsmerk en het
teken dat onder het oudere recht gevoerd wordt. Dat is een uitzondering op het een-
vormigheidsbeginsel, die mogelijk is op grond van art. 1(2) GMVo. De situatie zal an-
ders liggen als het teken dat onder het oudere recht gevoerd werd, gevoerd gaat
worden op nieuwe plaatsen, waar dat recht nog niet bestond op het moment dat het
Gemeenschapsmerk werd ingeschreven. Daar zal de houder van het Gemeenschaps -
merk zich dan wel tegen kunnen verzetten (uiteraard mits dat gebruik aan de merk-
houder is voorbehouden ex art. 9 t/m 11 GMVo).

Art. 54 GMVo zelf maakt niet duidelijk of, en zo ja welke, ruimte er naast die regel
nog is voor toepassing van nationale rechtsverwerkingsregels. Het systeem van de
GMVo brengt mee dat toepassing daarvan niet voor de hand ligt, behoudens voor
zover dat ten gunste werkt van de houder van het Gemeenschapsmerk.

10.4.6 Verjaring

Verjaringsregels kent de GMVo niet; op dat punt zal dus moeten worden terugge-
vallen op de toepasselijke nationale regels (art. 102(2) GMVo). Dat kan met name
van belang zijn voor aanspraken op schadevergoeding en aanspraken op een rede-
lijke vergoeding ex art. 9(3) GMVo; maar ook het recht om een verbodsvordering in
te stellen zal aan die verjaringsregels onderworpen zijn.

10.5 Verlies van Gemeenschapsmerkrechten

Ook Gemeenschapsmerk(recht)en kunnen op verschillende manieren geheel of ge-
deeltelijk teniet gaan dan wel verloren worden. Dat kan het direct gevolg zijn van
eigen handelingen van de merkhouder, zoals in het geval van intrekking, beperking
en afstand (zie nr. 10.5.1) of als de merkhouder verzuimt zijn inschrijving te ver-
nieuwen (zie nr. 10.5.2). Een doen of nalaten van de houder van een Gemeen -
schapsmerk kan ook indirect tot verlies van merkrechten leiden, bijvoorbeeld als het
merk de gebruikelijke benaming voor de waren of diensten wordt (zie nr. 10.5.2.2)
of als het merk gedurende vijf opeenvolgende jaren niet normaal gebruikt wordt (zie
nr. 10.5.2.1), zodat het merk in een actie van een derde aan vervallenverklaring
blootstaat. Wanneer er gronden bestaan die al aan de inschrijving in de weg hadden
kunnen of moeten staan, kan het Gemeenschapsmerk ook aan nietigverklaring
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82 Een vergelijkbare regeling is opgenomen in art 9 MRl en op die basis in art 2.24 BVIE.
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blootstaan, hetzij op grond van absolute nietigheidsgronden (zie nr. 10.5.3.1 e.v.), die
meestal een algemeen belang-achtergrond hebben, hetzij op relatieve nietigheids-
gronden (zie nr. 10.5.3.2 e.v.), waarmee in het bijzonder de belangen van derden met
oudere rechten worden gewaarborgd.

10.5.1 Intrekking, beperking en afstand

De aanvrager van een Gemeenschapsmerk kan te allen tijde zijn aanvrage intrekken
of de daarin opgenomen opgave van waren of diensten beperken (art. 43(1) GMVo).
In het bijzonder wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn aanvrage (ge-
heel of gedeeltelijk) in te trekken als er een (definitieve) afwijzing van zijn aanvrage
dreigt (art. 37(3) GMVo). Ook is intrekking mogelijk als er oppositie tegen de aan-
vrage is ingesteld (Regel 19(1) UVo). In sommige gevallen wordt de aanvrager door
de verordening geacht zijn aanvrage te hebben ingetrokken (fictieve intrekking), bij-
voorbeeld als de verschuldigde taks niet (tijdig) is voldaan (art. 36(5) en 45 GMVo).
Is de aanvrage ingetrokken, dan kan nog binnen 3 maanden na (werkelijke of fictie-
ve) intrekking gekozen worden voor een omzetting van de aanvrage in één of meer
nationale aanvrage(n); art. 112(4 en 5) GMVo. 

Als het merk eenmaal is ingeschreven kan de merkhouder ook afstand doen van
het Gemeenschapsmerk voor een deel van de waren of diensten, of voor alle waren
of diensten (art. 50(1) GMVo) in welk laatste geval er dus een algehele afstand van
het Gemeenschapsmerk plaatsvindt. De afstand wordt pas van kracht nadat deze in
het Gemeenschapsmerkenregister is ingeschreven (art. 50(2) GMVo). De afstand
werkt alleen ex nunc. Voor een inschrijving van afstand is uiteraard de toestemming
van de merkhouder nodig, maar ook van hen die een ingeschreven recht hebben op
het Gemeenschapsmerk (art. 50(3) GMVo). 

In het bijzonder zal dit gelden voor hen aan wie het merkrecht geheel of gedeel-
telijk is overgedragen (art. 17 GMVo), voor hen die ingeschreven zakelijke rechten
(zoals een pandrecht) op het merk houden (art. 19 GMVo), wanneer sprake is van
een ingeschreven gedwongen tenuitvoerlegging (art. 20 GMVo) en wanneer het
Gemeenschapsmerk in een ingeschreven faillissement valt (art. 21 GMVo). Alleen
voor de licentie geldt een andere (species-)regeling; wanneer er een ingeschreven li-
centie onder het merk bestaat zal de merkhouder moeten aantonen dat hij de licen-
tienemer vooraf in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om (geheel of gedeelte-
lijk) afstand te doen van het merk. De verordening biedt de licentienemer hier geen
mogelijkheid om de afstand te verhinderen. De afstand wordt ingeschreven drie
maanden nadat de merkhouder het BHIM heeft bericht dat hij de licentienemer van
zijn voornemen op de hoogte heeft gesteld (Regel 39(2) UVo). Praktische aspecten
van de afstand zijn geregeld in Regel 36 UVo.

10.5.2 Verval  

Het recht op het Gemeenschapsmerk vervalt als de merkhouder verzuimt de in-
schrijving tijdig te verlengen op de wijze zoals omschreven in art. 47 GMVo. De ver-
ordening wijdt hier geen speciale bepaling aan (waarschijnlijk omdat dit zo logisch
is) en benoemt de situatie van het eindigen van de geldigheid van het merk ook niet
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met de term verval. Het effect is echter identiek: vanaf de datum waarop de geldig-
heid van de inschrijving verstrijkt heeft het Gemeenschapsmerk geen rechtsgevol-
gen meer (wat niet afdoet aan de gevolgen die het merk had toen het nog wel inge-
schreven was). 

Verval in de zin van de verordening vindt plaats op vordering, hetzij in een pro-
cedure voor het BHIM (geregeld in art. 56 e.v. GMVo; zie nr. 10.5.4), hetzij op recon-
ventionele vordering in een inbreukprocedure voor een rechtbank voor het
Gemeenschapsmerk (art. 96 en 100 GMVo); art. 51(1) GMVo. De vervallenverklaring
kan echter ook als verweer worden ingeroepen in oppositieprocedures (art. 42(2)
GMVo), in een nietigheidsactie bij het BHIM (art.57(2) GMVo) en in inbreukproce-
dures (art. 99(3) GMVo).

De vervallenverklaring van een Gemeenschapsmerk kan het merk als geheel be-
treffen, maar kan ook beperkt worden tot bepaalde waren of diensten (art. 51(2)
GMVo). Een territoriale beperking is – in verband met het unitaire karakter van het
Gemeenschapsmerk – niet mogelijk, ook al kan het zijn dat de vervalgrond zich
slechts in een deel van de Gemeenschap voordoet.

De gronden voor vervallenverklaring zijn opgesomd in art. 52(1)(a-c) GMVo. Dat
zijn niet normaal gebruik (zie nr. 10.5.2.1), het tot de in de handel gebruikelijke be-
naming worden van het merk voor de waar of dienst waarvoor het is ingeschreven
(zie nr. 10.5.2.2) en het misleidend gebruik van het merk (zie nr. 10.5.2.3).

Wordt het Gemeenschapsmerk vervallen verklaard, dan wordt het geacht geen
rechtsgevolgen te hebben gehad vanaf de datum waarop de vordering tot vervallen-
verklaring is ingesteld (art. 55(1) GMVo). Op verzoek van de partij die deze vorde-
ring instelt, kan een vroegere datum worden vastgesteld, mits op die eerdere datum
de grond voor verval zich reeds voordeed. Dat zou kunnen zijn: een eerdere datum
waarop de 5-jaarstermijn van niet-gebruik reeds voltooid was (zonder dat her-
nieuwd normaal gebruik heeft plaatsgevonden), een eerdere datum waarop het
merk reeds de gebruikelijke benaming voor de waar of dienst was geworden of een
eerdere datum waarop het misleidend gebruik van het merk reeds een aanvang had
genomen. Op die manier kan de vervallenverklaring toch tot op zekere hoogte te-
rugwerkende kracht hebben, wat van belang kan zijn in het geval de merkhouder op
basis van zijn Gemeenschapsmerk eerder inbreukacties instelde. 

De terugwerkende kracht van de vervallenverklaring heeft echter geen invloed op
beslissingen over inbreuk die vóór de vervallenverklaring in kracht van gewijsde zijn
gegaan en ten uitvoer zijn gelegd (art. 55(3)(a) GMVo) of op overeenkomsten geslo-
ten vóór de vervallenverklaring (art. 55(3)(b) GMVo). In dit laatste geval kan wel ‘uit
billijkheidsoverwegingen’ terugbetaling worden geëist van de op grond van die
overeenkomst (door de wederpartij van de voormalige Gemeenschaps merkhouder)
betaalde bedragen, in de mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd (art.
55(3)(b) GMVo). Dat laat de rechter alle ruimte voor een toewijzing van de vordering
naar redelijkheid en billijkheid.

10.5.2.1 Niet-normaal gebruik en Heilung 

De eisen die door art. 15 en 51(1)(a) GMVo worden gesteld aan normaal gebruik van
het Gemeenschapsmerk, alsmede de daarin opgenomen ‘Heilungs’-regeling, zijn in-
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houdelijk identiek aan de regeling zoals opgenomen in art. 10(1-3), 12 en 13 MRl, en
zoals deze haar weg gevonden heeft naar art. 2.26(2)(a) en (3) en 2.27(2) BVIE (met
uitzondering van de in art. 2.26(2)(a) BVIE opgenomen bewijsregel83). Voor de uitleg
en toepassing van de regeling rond (niet-)normaal gebruik wordt dan ook verwezen
naar hetgeen daarover is opgemerkt in nrs. 9.3 t/m 9.3.14. 

Een praktische vraag die zich opdringt is of normaal gebruik van het Gemeen -
schapsmerk in een deel van de Gemeenschap voldoende is om het Gemeen schaps -
merk tegen vervallenverklaring te beschermen. Algemeen wordt aangenomen dat
normaal gebruik in het gehele territoir van de Gemeenschap (of in alle Lid-Staten)
geen vereiste is.84 Waar de ondergrens ligt is moeilijker te bepalen. Aangenomen
wordt dat normaal gebruik in één Lid-Staat al voldoende is om te kunnen spreken
van normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk85, al wordt ook verdedigd dat
ieder commercieel verantwoord gebruik (gericht op afzet van waren of diensten
onder het merk) in de Gemeenschap (ongeacht de locatie of geografische spreiding)
voldoende is.86

10.5.2.2 Gebruikelijke benaming geworden

De in art. 51(1)(b) GMVo omschreven grond voor vervallenverklaring (wanneer het
merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke
benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is) stemt
letterlijk overeen met de vervallenverklaringsgrond in art. 12(2)(a) MRl en het daar-
op gebaseerde art. 2.26(2)(b) BVIE. Voor de wijze van uitleg en toepassing wordt dan
ook verwezen naar nr. 9.4.

Ook hier laat zich de vraag stellen hoe wijdverbreid de verwording tot gebruike-
lijke benaming in de Gemeenschap moet zijn om de vervallenverklaring uit te spre-
ken. Hier valt aansluiting te zoeken bij de arresten van het HvJEG in de zaken
Werther’s Echte en Europolis.87 Die arresten brengen mee dat merken reeds aan wei-
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83 Die echter zo algemeen is dat hier geen andere regel geldt onder toepassing van de verordening.
84 Kritisch daarover, vanuit een juridisch politiek perspectief: L.-A. Durán, Geographical scope of the

use requirement for Community Trade Marks in: Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift
für Alexander von Mühlendahl, red. V. von Bomhard, J. Pagenberg, D. Schennen, Carl Heymanns
Verlag, Keulen, 2005, p.333-340.

85 In die zin bijv: ook: S. Sandri, Community Trade Marks and Domestic Laws, in: European Com -
munity Trade Mark, Den Haag/Londen/Boston 1997, p. 416. Dat volgt ook uit de Joint Statement op
art 15 GMVo: ‘the Council and Commission consider that the use which is genuine within the me-
aning of article 15 in one country constitutes genuine use in the Community’; maar de tekst van
art 112(2)(a) GMVo levert (impliciet) een argument voor het tegendeel op, zodat aan de waarde
van de Joint Statement getwijfeld kan worden.

86 Von Mühlendahl/Ohlgart, Gemeinschaftsmarke, München 1998, par. 8, Rdnr. 48, die daaraan toe-
voegen dat iedere Lid-Staat als een ‘wezenlijk deel’ van de Gemeenschap heeft te gelden, zodat
normaal gebruik in één zo’n Lid-Staat in ieder geval voldoende moet zijn.

87 HvJEG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR Int. 2006-10,
p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte; vorm van snoepjesverpakking); HvJEG 7 sep-
tember 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 2006, 92; RvdW 2006, 1014
(Bovemij/BMB; Europolis).
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gering (en daarmee later aan nietigverklaring) blootstaan als zij voldoende onder-
scheidend vermogen missen in een deel van de Gemeenschap (art. 7(2) GMVo), welk
deel in voorkomend geval ook slechts uit één Lid-Staat kan bestaan. 

Dit kan in de praktijk vergaande gevolgen hebben waar er nieuw toegetreden Lid-Staten zijn (met
name in Oost Europa) waar het voorkómen van verwording van een merk tot gebruikelijke aanduiding
in het verleden niet alleen slecht mogelijk was, maar ook lage prioriteit had, omdat het geen belang-
rijke (afzet)markten waren.

10.5.2.3 Misleidend gebruik 

Art. 51(1)(c) GMVo noemt als grond voor vervallenverklaring de situatie waarin het
merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of
met zijn instemming, voor waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het pu-
bliek kan misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of plaats van herkomst van
deze waren of diensten. Deze bepaling komt ook letterlijk voor in art. 12(2)(b) MRl
waarop (ook letterlijk) art. 2.26(2)(c) BVIE is gebaseerd. Voor de wijze van uitleg en
toepassing wordt dan ook verwezen naar nr. 9.5.

10.5.3 Nietigheid 

Wanneer de geldigheid van een Gemeenschapsmerk al vanaf de datum van inschrij-
ving met succes aangevochten had kunnen worden, maar het toch ingeschreven is,
kan later de nietigheid van dat merk worden ingeroepen, hetzij in een nietigheids-
procedure voor het BHIM88 (geregeld in art. 56 e.v. GMVo; zie nr. 10.5.4), hetzij op re-
conventionele vordering in een inbreukprocedure voor een rechtbank voor het
Gemeenschapsmerk (art. 96 en 100 GMVo). De gronden voor nietigverklaring wor-
den verdeeld in absolute nietigheidsgronden (opgenomen in art. 52 GMVo; zie nr.
10.5.3.1 e.v.), waarmee het algemeen belang gemoeid is, en relatieve nietigheids-
gronden (opgenomen in art. 53 GMVo; zie nr. 10.5.3.2 e.v.), die verband houden met
de (betere) rechten van derden. Een vreemde eend in de bijt van de absolute nietig-
heidsgronden is het te kwader trouw verrichte depot, omdat hier ook (met name) de
rechten van een specifieke derde in het geding zijn.

De nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk kan het merk als geheel betref-
fen, maar kan ook beperkt worden tot bepaalde waren of diensten (art. 52(3) en
53(5) GMVo). Een territoriale beperking is – in verband met het unitaire karakter
van het Gemeenschapsmerk – niet mogelijk, ook al kan het zijn dat de nietigheids-
grond zich slechts in een deel van de Gemeenschap voordoet.  

De nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk werkt terug tot aan de datum
van de aanvrage; het merk wordt geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen te
hebben gehad (art. 55(2) GMVo). Toch heeft de terugwerkende kracht van de nietig-
verklaring geen invloed op beslissingen over inbreuk die vóór de nietigverklaring in
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88 Die termijn van 5 jaren zal daartoe ook volledig voltooid en aaneengesloten moeten zijn; vgl.:
BHIM Nietigheidsafdeling 11 mei 2006, 1067C-000852913/1, beschikbaar via BHIM website (Bu -
gat ti).
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kracht van gewijsde zijn gegaan en ten uitvoer zijn gelegd (art. 55(3)(a) GMVo) of op
overeenkomsten gesloten vóór de nietigverklaring (art. 55(3)(b) GMVo). In dit laat-
ste geval kan wel ‘uit billijkheidsoverwegingen’ terugbetaling worden geëist van de
op grond van die overeenkomst (door de wederpartij van de voormalige Gemeen -
schapsmerkhouder) betaalde bedragen, in de mate als door de omstandigheden ge-
rechtvaardigd (art. 55(3)(b) GMVo). Dat laat de rechter alle ruimte voor een toewij-
zing van de vordering naar redelijkheid en billijkheid.

10.5.3.1 Absolute nietigheidsgronden 

Art. 52(1) GMVo noemt en definieert de absolute nietigheidsgronden. Dat zijn ten
eerste de absolute weigeringsgronden van art. 7 GMVo (volgens art. 52(1)(a) GMVo).
Zie voor de uitleg en toepassing daarvan nrs. 10.1.5.1 t/m 10.1.5.4.3 en de verdere
verwijzingen aldaar. Art. 52(2) GMVo maakt (nog eens) duidelijk dat als een Ge -
meenschapsmerk ten onrechte is ingeschreven, omdat zich toentertijd een weige-
ringsgrond voordeed als bedoeld in art. 7(1)(b-d) GMVo, de nietigheidsactie toch
niet slaagt wanneer het merk, als gevolg van het gebruik dat van het merk gemaakt
is na inschrijving, inmiddels voldoende onderscheidend vermogen heeft verworven
voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven (inburgering).

Daarnaast noemt art. 52(1)(b) GMVo als absolute weigeringsgrond dat het merk
te kwader trouw werd gedeponeerd..

10.5.3.2 Relatieve nietigheidsgronden

De nietigheid van Gemeenschapsmerken kan ook worden ingeroepen door derden
die oudere en betere (conflicterende) rechten geldend kunnen maken. Dat zijn ofwel
oudere merkrechten (zie nr. 10.5.3.2.1) ofwel oudere andere (niet-merk)rechten (zie
nr. 10.5.3.2.2). De vordering tot nietigverklaring kan alleen slagen als de houder van
de oudere rechten niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tot inschrijving van
het betrokken Gemeenschapsmerk voordat de nietigheidsvordering werd ingesteld
(art. 53(3) GMVo) en mits deze derde het recht om de nietigheid in te roepen niet
verwerkt heeft (art. 54(1, 2) GMVo; zie daarover nr. 10.4.5). Het valt op te merken dat
dit rechtsverwerkingsverweer, dat de houder van het Gemeenschapsmerk kan aan-
voeren, geen doel kan treffen als het oudere recht (waarop de nietigheidsvordering
gebaseerd is) een recht op een naam, een recht op een afbeelding, een auteursrecht
of een recht van industriële eigendom is, dat niet heeft te gelden als een recht van
meer dan alleen plaatselijke betekenis in de zin van art. 8(4) GMVo.89

Heeft de houder van één van de hiervoor genoemde oudere rechten al eens een
nietigheidsvordering ingesteld tegen een jonger Gemeenschapsmerk, dan kan hij
geen nieuwe vordering tot nietigverklaring instellen op basis van zulke oudere rech-
ten, wanneer deze rechten in de eerdere procedure ingeroepen hadden kunnen wor-
den. 
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89 Het is de vraag of dat de Gemeenschapswetgever ook voor ogen gestaan heeft, maar het is wel de
consequentie van het systeem van de Gemeenschapsmerkenverordening.
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Niet alleen voorkomt dat verschillende acties op dezelfde grondslag (ne bis in idem-regel), maar het
geeft de Gemeenschapsmerkhouder ook de zekerheid dat als de nietigheidsvordering eenmaal is af-
gewezen, hij van de betrokken wederpartij geen nietigheidsactie meer hoeft te verwachten. Immers,
ook als deze laatste nog niet al zijn oudere rechten inriep in de eerste nietigheidsactie, dan kunnen
deze niet alsnog in een volgende nietigheidsprocedure worden ingezet.

10.5.3.2.1 Strijd met een ouder merkrecht
De oudere merkrechten die een basis kunnen vormen voor een nietigheidsactie zijn
omschreven in art. 8(2) GMVo. Zij kunnen ingeroepen worden onder de omstandig-
heden zoals omschreven in art. 8(1 en 5) GMVo; art. 53(1)(a) GMVo. 

Art. 53(1)(b) GMVo voorziet, in verbinding met art. 8(3) GMVo, in de mogelijk-
heid om een merk dat op eigen naam is ingeschreven door de gemachtigde of ver-
tegenwoordiger van de merkhouder (zonder de toestemming van de merkhouder,
en zonder dat de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze kan recht-
vaardigen), nietig te laten verklaren. Zie voor een inhoudelijke bespreking van de
hier relevante criteria en de situaties waarin deze (nietigheids)grond zich kan voor-
doen nrs. 10.2.3.5 en 10.3.5.

10.5.3.2.2 Strijd met een ander ouder (niet-merk)recht 
Voorts kan een nietigheidsactie gebaseerd worden op een ouder recht van meer dan
alleen plaatselijke betekenis in de zin van art. 8(4) GMVo, zulks op grond van art.
53(1)(c) GMVo. Art. 53(2) GMVo voegt hier nog andere niet-merkrechten aan toe.
Het gaat dan om een ouder recht op de naam, een recht op een afbeelding, een au-
teursrecht en een recht van industriële eigendom. Voorwaarde is wel dat het hier-
aan gekoppelde (Gemeenschaps- of nationale) recht de houder ervan de bevoegd-
heid geeft om het gebruik van een later (Gemeen schaps)merk te verbieden. Het be-
staan en de omvang van het nationale recht waaronder de hiervoor bedoelde be-
scherming kan worden verkregen moet in de procedure door de eiser/opposant be-
wezen worden.90

Het valt op te merken dat de in art. 53(2) GMVo opgesomde rechten kennelijk
buiten de werkingssfeer van art. 8(4) GMVo vallen, nu in het eerstgenoemde arti-
kellid wordt gesproken over ‘een ander ouder recht’ (dan die welke gedekt worden
door o.a. art. 8(4) GMVo). Aldus vallen buiten de toepassing van art. 8(4) GMVo het
recht op de eigen naam (maar Nederland kent geen subjectief recht op de naam), het
recht op een afbeelding, een auteursrecht en een recht van industriële eigendom. 

Het recht op een afbeelding zou relevant kunnen zijn voor het portretrecht (voor
zover het niet valt onder het auteursrecht), aangezien dit een verbod op het gebruik
van een merk kan rechtvaardigen, zeker in het licht van de ruime bescherming die
wordt gegeven in het geval van commercieel gebruik van een portret.91 Onder de
noemer auteursrecht kunnen met name beschermde teksten, afbeeldingen en vor-
men vallen. Relevante rechten van industriële eigendom zouden kunnen zijn: (gere-
gistreerde) tekeningen en modellen, op basis waarvan het gebruik van een overeen-
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90 Vgl. GvEA 12 juni 2007, T57/04, B9 4134, (Budejovicky Budvar/Anheuser-Busch; Budweiser).
91 HR 2 mei 1997, NJ 1997, 661 m.nt. DWFV; RvdW 1997, 117 (eiser M./Discodanser).
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stemmend (bijvoorbeeld drie-dimensionaal) merk verboden kan worden92, (natio-
naal of op Gemeenschapsniveau) beschermde geografische herkomstaanduidingen,
of geregistreerde rasnamen onder het kwekersrecht.93 Deze rechten kunnen wel de
basis vormen voor een nietigheidsactie, maar kunnen niet worden ingeroepen in
een oppositieprocedure.

10.5.4 Vervallenverklarings- en nietigheidsprocedures bij het BHIM

In de GMVo is gekozen voor een dubbelsporig stelsel van competentie van nationa-
le rechters (weer te onderscheiden in gerechten voor het Gemeenschapsmerk en an-
dere nationale rechters) enerzijds en competentie van het BHIM (met ambtelijke
Kamers van Beroep) onder gerechtelijke controle van het GvEA en het HvJEG ander-
zijds. Overlap bestaat er met name wat de vorderingen betreft tot vervallen- en nie-
tigverklaring die in reconventie aan de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk
kunnen worden voorgelegd, maar ook direct aan het BHIM.

10.5.4.1 Wie kan vordering instellen?

Art. 56 GMVo regelt wie de vordering kan instellen. Indien het gaat om een vorde-
ring tot vervallenverklaring of tot nietigverklaring wegens absolute nietigheid kan
de vordering door iedere natuurlijke of rechtspersoon worden ingesteld, alsmede ie-
dere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten,
dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die overeenkomstig
het daarvoor geldende recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden. Indien
het gaat om een vordering tot nietigverklaring op grond van één van de in art. 53(1)
genoemde relatieve nietigheidsgronden kan de vordering worden ingesteld door de
in art. 41(1) bedoelde merkhouders. Indien het gaat om een vordering tot nietigver-
klaring op grond van één van de in art. 53(2) genoemde relatieve nietigheidsgron-
den kan de vordering worden ingesteld door de houders van het betrokken oudere
recht. 

Art. 56(3) GMVo is het spiegelbeeld van art. 100(2) GMVo: de vordering bij het BHIM is niet-ontvan-
kelijk als op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond al door een nationale rech-
ter tussen dezelfde partijen een in kracht van gewijsde gegane beslissing is gegeven. 

10.5.4.2 Procedure

De vordering moet schriftelijk worden ingesteld en met redenen zijn omkleed; een
taks is vooraf verschuldigd; art. 56(2) GMVo. 
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92 Bijvoorbeeld wanneer dit zou resulteren in de toepassing van een tekening of model dat hetzelf-
de uiterlijk vertoont, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt
(art 3.16 BVIE).

93 Waardoor die namen niet gebruikt mogen worden voor andere rassen van verwante soorten; art
27(2)(a) ZZPW 2005.
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In de Uitvoeringsverordening (Uvo) wordt verder voorgeschreven wat de vordering aan gegevens moet
behelzen (art. 37) en wordt het taalgebruik geregeld (art. 38).

Het BHIM stelt de merkhouder vervolgens van de vordering in kennis en verzoekt
hem binnen een bepaalde termijn zijn opmerkingen in te dienen. Eventueel volgt
nog een tweede schriftelijke ronde; art. 40 UVo. De procedure voorziet niet in een
mondelinge behandeling. 

Het BHIM kan de vordering afwijzen of geheel of ten dele toewijzen. Het kan ook
partijen verzoeken tot een minnelijke schikking te komen; art. 57 GMVo.

10.6 Regeling in verband met later toegetreden Lid-Staten

Na de inwerkingtreding van de Gemeenschapsmerkenverordening is de Gemeen -
schap per 1 januari 2004 uitgebreid met tien nieuwe Lid-Staten en per 1 januari
2007 met nog twee (Roemenië en Bulgarije).

Art. 165(1) GMVo bepaalt dat vanaf de datum van toetreding van de nieuwe Lid-
Staten de geldigheid van een vóór de desbetreffende datum van toetreding inge-
schreven of aangevraagd Gemeenschapsmerk is uitgebreid tot het grondgebied van
de nieuwe Lid-Staten waardoor het dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeen -
schap krijgt. 

De overige leden van art.165 bevatten overgangsbepalingen. De voornaamste
daarvan is te vinden in lid 4: een Gemeenschapsmerk kan niet ongeldig worden ver-
klaard op basis van een absolute weigeringsgrond als de grond voor ongeldigheid al-
leen voortspruit uit de toetreding van een nieuwe Lid-Staat (bijvoorbeeld: het merk
is in het Pools beschrijvend), en evenmin op basis van een relatieve nietigheidsgrond
als het oudere nationale merk vóór de datum van toetreding in een nieuwe Lid-Staat
werd ingeschreven, aangevraagd of verkregen. 

Voorts bepaalt lid 5 dat het gebruik van een Gemeenschapsmerk in een nieuwe Lid-Staat overeen-
komstig art. 110 en 111 kan worden verboden indien het oudere merk of oudere recht in die Lid-Staat
voor de desbetreffende datum van toetreding te goeder trouw was ingeschreven, aangevraagd of ver-
kregen (dan wel eventueel een voorrangsdatum van vóór die toetredingsdatum had).

10.7 Rapportage over werking Gemeenschapsmerkenverordening en 
wijziging

De Gemeenschapsmerkenverordening voorziet op verschillende plaatsen in de mo -
ge  lijkheid van en verplichting tot het uitbrengen van rapportages over het functio-
neren van het systeem en het BHIM. 

10.7.1 Rapportage ex art. 25(4) GMVo

Zo bepaalt art. 25(4) GMVo dat de Europese Commissie 10 jaar na inwerkingtreding
van de verordening een verslag opstelt over de toepassing van de regeling voor in-
diening van aanvragen van Gemeenschapsmerken, zonodig vergezeld van voorstel-
len tot wijziging van deze regeling. Hoewel de tienjaarstermijn verstreek op 1 april
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2006 heeft de Commissie niet een dergelijk verslag gepubliceerd. In plaats daarvan
is, op initiatief en voorstel van de Commissie, in 2004 een aanpassingsverordening
aangenomen (Vo. 422/2004, de inhoud en betekenis waarvan verwerkt is in dit
boek), waarmee het aanvraag- en inschrijvingssysteem (op meest praktische pun-
ten) is aangepast. Toch geldt dat het BHIM zelf kritisch is en blijft op de uitvoering
van deze regelingen en daartoe zelf regelmatig aanpassingen in de toepassing heeft
geïnitieerd. Niet in de laatste plaats betreft dat het verlagen van de verschuldigde
taksen, in het bijzonder voor elektronische aanvragen en verlengingen (waarmee
het Gemeenschapsmerk in nog grotere mate een ‘concurrent’ is geworden voor na-
tionale merkinschrijvingen).

10.7.2 Rapportage ex art. 39(7) GMVo (oud)

In (de oorspronkelijke) tekst van art. 39(7) GMVo wordt een rapport van de Com -
missie aangekondigd, 5 jaar na de opening van het BHIM, waarin het onderzoeks-
systeem van art. 39 GMVo (nu: art. 38 GMVo) geëvalueerd wordt en waarin voor-
stellen voor aanpassing gedaan kunnen worden. Dat rapport verscheen op 27 de-
cember 2002.94 Het rapport concludeert dat het recherchesysteem duur is, de pro-
cedure voor de inschrijving van Gemeenschapsmerken onnodig vertraagt, een ad-
ministratieve belasting vormt voor de nationale diensten, het Bureau en de aanvra-
gers, en desondanks de aanvragers geen rendabel en waardevol hulpmiddel biedt
om hen te helpen doeltreffend onderzoek te doen naar het mogelijke bestaan van
vroegere onverenigbare rechten. Daarnaast zou voortzetting van het systeem in het
licht van de uitbreiding van de EU nog duurder en ingewikkelder worden. De
Commissie overwoog daarom voor te stellen art. 38 GMVo te schrappen, maar uit-
eindelijk is de regeling alleen aangepast, met ingang van 1 maart 2008. De belang-
rijkste wijziging is dat de nationale onderzoeksrapporten slechts op verzoek van de
aanvrager zullen worden opgevraagd en aangeleverd.

10.7.3 Rapportage over beroepsmatige vertegenwoordiging ex art. 93 GMVo

Bij de goedkeuring van de Gemeenschapsmerkenverordening heeft de Commissie
zich verplicht na een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het
BHIM begonnen is de indiening van aanvragen te aanvaarden, een onderzoek naar
de in art. 89 GMVo (nu art. 93 GMVo) vastgestelde wijze van beroepsmatige verte-
genwoordiging voor het BHIM in te stellen en, in voorkomend geval, wijzigingen
voor te stellen. In de mededeling van de Commissie terzake95 geeft zij de Raad in-
formatie over de huidige situatie van het systeem en stelt zij oplossingen voor om
de problemen op te lossen die aan het licht zijn gekomen. Dat betreft in het bijzon-
der de problemen in verband met de wijziging van de plaats van vestiging van er-
kende gemachtigden (in verband waarmee art. 89 GMVo werd aangepast bij Vo
422/2004 om het vrij verkeer van diensten binnen de Gemeenschap te waarborgen),
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94 Commissie Mededeling COM (2002) 754.
95 Commissie Mededeling COM (2002) 766.
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een betere en makkelijker toegang tot beleidsregels van het BHIM voor gemachtig-
den en  een geharmoniseerde gedragscode voor erkende gemachtigden (waartoe de
Commissie in overleg treedt met niet-gouvernementele (beroeps)organisaties).

10.7.4 Rapportage ex art. 124(2)(d) GMVo

Art. 124(2)(d) GMVo verplicht de voorzitter van het BHIM om jaarlijks bij de Com -
missie, het Europees Parlement en de Raad van Bestuur een verslag in te dienen over
de werkzaamheden van het BHIM. Daarin wordt verslag gedaan van de ontwikke-
lingen en knelpunten die in de praktijk worden gesignaleerd. 

De meest recente rapporten laten zien dat het aantal jaarlijks aangevraagde Gemeenschapsmerken
nog steeds groeit96, inmiddels verreweg de meeste aanvragen elektronisch worden verricht, de door-
loopsnelheid van de aanvragen aanzienlijk verhoogd is en dat de klachten over het BHIM voorname-
lijk de kwaliteit van het werk van de onderzoekers betreffen. 

In de verslagen wordt ook aangegeven hoe het BHIM aan gesignaleerde problemen
het hoofd wil bieden.

10.7.4
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96 Thans (2008) al meer dan 500.000 in totaal.
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1 Ook wel cumulatie genoemd.
2 Vgl.: BenGH 16 december 1998, NJ 2001, 133; BIE 1999, 81; IER 1999, 19; BMMB 1999-3, p. 159

(Dior/Evora II), m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. PBH; IER 1999,
29 m.nt. FWG; BMMB 1999-4, p. 97 (Bigott-Batco/Doucal); zie voor hun toepassing: Rb. Amster -
dam 29 december 2004, BIE 2005, 63; BMMB 2005-1, p. 44 (Diesel/Makro).

HOOFDSTUK 11

Merk en auteursrecht

11.1 Auteursrechtelijke bescherming van merken

Merken kunnen bestaan uit auteursrechtelijk beschermde werken, of kunnen deze
bevatten. Een samenloop1 van de beschermingsregimes voor het merk en voor het
auteursrechtelijk beschermde werk is zonder meer mogelijk.2 Wanneer een in een
merk vervat werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stem-
pel van de maker draagt, dient het onder de Auteurswet ook te worden beschermd. 

Deze situatie doet zich in de praktijk regelmatig voor, bijvoorbeeld in het geval van logo’s of in het
geval van driedimensionale merken bestaande in de verpakking van de waar (die significant afwijkt
van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is). 

Dit kan de vraag oproepen of, wanneer merken ook auteursrechtelijk beschermde
werken zijn, de merkhouder/auteursrechthebbende een ruimere bescherming kan
inroepen dan wanneer het merk alleen beschermd is onder het merkenrecht. Zie
daarover nr. 11.1.1.

11.1.1 Inschrijvingsperikelen

De enige beperking die de merkenwetgeving kent met betrekking tot het als merk
registreren van een auteursrechtelijk beschermd werk, is te vinden in art. 2.1(2) BVIE
en art. 7(1)(e)(i) GMVo. Dit betreft de absolute uitsluitingsgrond die geldt voor vor-
men die een wezenlijke waarde aan de waar geven. Zie daarover nr. 4.5.8. Die be-
perking is – zo blijkt uit de oude Benelux-wetgeving, waaraan de uitsluitingsgrond
is ontleend – mede bedoeld om een scheiding tussen auteursrechtelijke en merken-
rechtelijke bescherming aan te brengen. Daarnaast zullen werken die als merk ge-
deponeerd worden natuurlijk moeten voldoen aan alle (vaak strenge) eisen met be-
trekking tot het onderscheidend vermogen. Ook zal het merk normaal (als merk) ge-
bruikt moeten worden om het tegen vervallenverklaring te beschermen. Deze eisen
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beperken de mogelijkheden om het merkenrecht te gebruiken voor een aanvullen-
de bescherming van auteursrechtelijk beschermde werken (zie nr. 4.3.4 e.v.). 

Wanneer merkenrechtelijke bescherming wordt gezocht voor een merk dat ook
auteursrechtelijke bescherming geniet, dan zal daarvoor een depot moeten worden
verricht. Dat is niet in strijd met het formaliteitenverbod van art. 5 Berner Conventie,
omdat het depot niet nodig is om een auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen,
maar alleen om de merkenrechtelijke bescherming te verkrijgen. In beginsel staat
niets in de weg aan het als merk inschrijven van een werk dat niet langer auteurs-
rechtelijk beschermd is, of nooit auteursrechtelijke bescherming heeft genoten.3

11.1.2 Cumulatie van merken- en auteursrecht

Wanneer een merk ook beschouwd kan worden als een auteursrechtelijk beschermd
werk zal het vaak zo zijn dat de merkrechten en de auteursrechten in één hand zijn,
bijvoorbeeld in het geval van logo’s. De bescherming uit de merkenwetgeving en uit
de Auteurswet zijn niet (volledig) dezelfde. De vraag die kan opkomen is of de be-
perkingen die met betrekking tot het ene recht gelden (praktisch meestal: het mer-
kenrecht) ook een beperking meebrengen op de uitoefening van het andere recht
(meestal: het auteursrecht).

11.1.2.1 Cumulatie in beginsel onbeperkt

In beginsel bestaat er geen bezwaar tegen cumulatie of een samenloop van merk-
rechten en auteursrechten, en het genot van de beide beschermingsregimes bestaat
voor beide, onafhankelijk van elkaar. De houder van deze rechten heeft immers aan
alle eisen voldaan die de verschillende wetten stellen, zodat er ook geen reden is om
de bescherming onder het ene wettelijke regime te beperken alleen omdat er ook
een andere wettelijke bescherming bestaat.4

Ook in het algemeen geldt dat cumulatie of samenloop moet worden toegestaan, behoudens voor
zover de verschillende wettelijke regimes elkaar uitsluiten of conflicteren.5 Er bestaat geen goede
grond om het wettelijke regime met betrekking tot IE-rechten anders te benaderen. 

3 Vgl.: HvJEG 27 november 2003, C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield Mark/Memex;
Für Elise). 

4 Vgl.: J.W. Knipscheer, Samenloop: het auteursrecht als steunpilaar, AMI 2007-3, p. 73; BenGH 16
december 1998, NJ 2001, 133; BIE 1999, 81; IER 1999, 19; BMMB 1999-3, p. 159 (Dior/Evora II),
m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. PBH; IER 1999, 29 m.nt. FWG;
BMMB 1999-4, p. 97 (Bigott-Batco/Doucal); HR 8 september 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER
2006/83; BMMB 2006-4, p. 171-173 (Benetton/G-star). Anders: D.W.F. Verkade, The cumulative ef-
fect of copyright law and trademark law: which takes precedence? In : H. Cohen Jehoram-bundel,
p. 72-73, die voorstaat dat het toestaan van cumulatie per geval beoordeeld wordt, waarbij dan
telkens bepaald zal moeten worden op welke van de twee regimes de nadruk valt. Anders: M.
Senftleben, inaugurele VU, 17 oktober 2008, n.n.g.

5 Vgl. o.a.: C.J.H. Brunner, Beginselen van samenloop, Arnhem 1984; C.A. Boukema, Samenloop,
Monografieën nieuw BW, Deventer 1992; R.A.M. Quanjel-Schreurs, Enkele procesrechtelijke as-
pecten van cumulatie van auteurs- en merkenrecht, naar aanleiding van het Benetton/G-Star-ar-
rest, AMI 2007-3, p. 76-83.
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Er is wel verdedigd dat merkrechtelijke bescherming van een auteursrechtelijk beschermd werk
zou zijn uitgesloten op grond van (thans) art. 2.19(1) BVIE, dat inhoudt dat geen bescherming kan wor-
den ingeroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd, maar niet als zodanig is ingeschreven.6

Ook die benadering miskent dat de verschillende beschermingsregimes naast elkaar staan en elkaar in
beginsel niet uitsluiten, terwijl voor het inroepen van merkenrechtelijke bescherming (en alleen daar-
op ziet art. 2.19(1) BVIE) inderdaad een inschrijving is vereist, maar dit niet geldt voor het inroepen
van auteursrechtelijke bescherming.7

Uitgangspunt is dan ook dat een rechthebbende op zowel een merkrecht als een au-
teursrecht beide naast elkaar kan handhaven, mits de rechthebbende belang heeft
bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming.8 Die laatste zinsnede heeft
betrekking op een formeel procesrechtelijk aspect dat bij samenloop een rol kan
spelen. 

11.1.2.2 Procedureel belang bij beide vorderingen

Als een merkhouder met een auteursrechtelijke vordering geen ander belang na-
streeft dan het handhaven (via zijn auteursrecht) van zijn merkrecht, dan is er geen
(eigen) belang bij de auteursrechtelijke vordering en kan deze om die reden worden
afgewezen; er is dan gebrek aan procedureel belang.9 Bovendien wordt dan gepoogd
de beperking op het ene recht te omzeilen door een beroep op het andere recht, het-
geen – naar het zich laat aanzien – niet geoorloofd is. In de BMW/Blok-zaak10 waar-
in de Hoge Raad aldus oordeelde, waren de vorderingen onder het merkenrecht en
het auteursrecht inderdaad volledig identiek, namelijk gericht op het voorkomen
van het wekken van de indruk dat Blok behoorde tot het dealernetwerk van BMW,
en op het voorkomen van aantasting van de reputatie van de BMW-merken.
Wanneer er echter onder de verschillende regimes een verschillende stellingname
wordt gekozen, waarbij het specifieke auteursrechtelijke respectievelijk merken-
rechtelijke belang te onderscheiden is, is cumulatie mogelijk.11
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6 Vgl.: D.W.F. Verkade, Het werk als merk, en merk als werk, Auteursrecht 1982-5, p. 142-143.
7 Zo ook: L. Wichers Hoeth, Samenloop tussen Merkenrecht en Auteursrecht, Een kwestie van dub-

bel behoren, in: naar behoren, Zwolle 1982, p. 137-143.
8 Vgl.: HR 8 september 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006, 83; BMMB 2006-4, p. 171-173

(Benetton/G-star). Vgl. ook: Rb. Amsterdam 29 december 2004, BIE 2005, 63; BMMB 2005-1, p. 44
(Diesel/Makro), waarin samenloop werd aanvaard, alsmede het feit dat onder het auteursrecht
wel een vordering tot afgifte mogelijk is zonder een inbreuk te kwader trouw. Zie ook P.
Reeskamp, Kuifje in Merkenland, BMMB 2009-2, p. 58-64.

9 Op grond van art. 3:303 BW. Vgl.: HR 6 februari 1998, NJ 1998, 569 m.nt. DWFV, BIE 1998, 52 m.nt.
Ste; IER 1998, 17 m.nt. FWG (BMW/Blok). 

10 Zie vorige noot. 
11 Vgl.: Hof Amsterdam 25 november 2004, B9 1461 (Benetton/G-Star), welk oordeel expliciet in

stand werd gelaten in: HR 8 september 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006, 83; BMMB
2006-4, p. 171-173 (Benetton/G-star). Anders, met terecht kritische noot ChG: Rb. Almelo, 31 ok-
tober 2007, IER 2008, 6 (Jansen & Tilanus).
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11.1.2.3 Vrij verkeer van goederen

Er bestaan in kwesties die (ook) merken betreffen wel beperkingen op het auteurs-
recht, maar deze houden geen verband met het feit dat sprake is van samenloop tus-
sen merken- en auteursrecht. Die beperkingen zijn gebaseerd op de samenloop van
andere wettelijke regelingen die het vrije verkeer van goederen binnen de EG be-
treffen. 

Zo kan het auteursrecht niet verder gaan dan het merkenrecht wanneer het gaat
om uitputting, parallelhandel en de verhouding tussen art. 28 en 30 EG-Verdrag. In
het Dior/Evora-arrest12 heeft het HvJEG de auteursrechtelijke bescherming beperkt
voorzover die de begrenzing van de merkenrechtelijke bescherming te buiten zou
gaan, en waar de eisen van het vrije verkeer van goederen beperkingen stellen aan
het merkenrecht. Die beperkingen stelt het vrije verkeer van goederen dan ook aan
uitoefening van het auteursrecht. Dat betekent echter nog niet dat er beperkingen
aan het auteursrecht moeten worden gesteld, altijd wanneer de bescherming daar-
van verder reikt dan de bescherming onder het merkenrecht.13

11.1.2.4 Wederverkoop

Er bestaat een beperking op het auteursrecht waar het gaat om de wederverkoop
van waren voorzien van het merk dat tevens een werk in de zin van de auteurswet
vormt (of waarbij de waar zelf een auteursrechtelijk beschermde vormgeving heeft
gekregen). De wederverkoper moet het te verkopen product op de gebruikelijke
wijze kunnen adverteren, hetgeen kan meebrengen dat daarbij het merk gebruikt
moet kunnen worden, en (gewoonlijk) het product moet kunnen worden afgebeeld
(waarmee de vormgeving van dat product wordt verveelvoudigd en openbaar ge-
maakt). Zie voor wat betreft wederverkoop ook nr. 7.3 e.v. Dit brengt mee dat daar
waar de merkhouder moet gedogen dat het merk en/of het product wordt afgebeeld
bij de wederverkoop, hetzelfde moet gelden voor de auteursrechthebbende op het
in het merk vervatte werk en de productvormgeving.14

11.1.2.5 Vergelijkende reclame

Tot slot lijkt het ook niet mogelijk om met een beroep op een auteursrecht het
maken van vergelijkende reclame tegen te gaan. Bij een conflict tussen bepalingen
uit de Richtlijn Vergelijkende Reclame 97/55 en de Auteursrechtrichtlijn 2001/29
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12 HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; IER 1997, 55 m.nt.
ChG (Dior/Evora). 

13 Vgl.: HR 8 september 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006/83; BMMB 2006-4, p. 171-173
(Benetton/G-star).

14 Vgl.: HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; IER 1997, 55
m.nt. ChG (Dior/Evora).
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(die ook de exclusieve rechten onder het auteursrecht benoemt) zal de eerstge-
noemde voor gaan15, ook al voorziet de Auteurswet niet in een beperking terzake.16

11.2 Auteursrechtelijk beschermde werken in merken

Wanneer een auteursrechtelijk beschermd werk in een merk wordt opgenomen
zonder toestemming van de auteursrechthebbende, kan deze laatste zich daartegen
verzetten op basis van zijn auteursrecht. Iedere openbaarmaking of verveelvoudi-
ging van het merk zal daarmee een inbreuk op zijn auteursrechten opleveren, welke
hij niet hoeft te tolereren.17

11.2.1 Acties tegen inschrijving als merk

In de Benelux is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om
de auteursrechthebbende wiens werk in een later merk is opgenomen in de gele-
genheid te stellen de nietigheid van dat latere merk in te roepen.18 Waar echter het
gebruik van het merk tegengegaan kan worden, zal de merkhouder ook geen belang
hebben bij het geregistreerd houden van het merk (terwijl na vijf jaar niet-gebruik
de vervallenverklaring van dat merk kan worden gevorderd).19

Voor wat betreft het Gemeenschapsmerk bestaat wel de mogelijkheid om op
basis van een ouder auteursrecht de nietigheid van een jonger merk in te roepen.
Ook kan inschrijving van het jongere merk op die grond na oppositie geweigerd wor-
den: art. 8(4)jo. art. 52(1)(c) en 52(2)(c) GMVo en art. 8(4) jo. art. 42(1)(c) GMVo.
Voorts kan de auteursrechthebbende zich verzetten tegen het gebruik van een jon-
ger Gemeenschapsmerk dat zijn werk incorporeert: art. 106(1) jo. art. 52(2)(c)
GMVo.20 Een dergelijke regeling kent het BVIE niet, waar de Benelux-wetgever er
voor gekozen heeft art. 4(4)(c)(iii) MRl niet in het BVIE te implementeren. Een merk
bestaande in het werk van een ander kan tot slot te kwader trouw gedeponeerd zijn,
waardoor het aan nietigverklaring blootstaat (zie nr. 5.2.6 e.v.). 

Voor jongere Gemeenschapsmerken geldt dat wanneer het gebruik daarvan meer
dan vijf opeenvolgende jaren door de auteursrechthebbende gedoogd wordt, het
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15 Vgl.: HvJEG 25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; BMMB
2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun); HvJEG 8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK; BMMB 2003-
4, p. 217 (Pippig/Hartlauer); HvJEG 23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK (Siemens/
VIPA).

16 Of het zou moeten gaan om een ruime toepassing van art. 15(a) Aw. Vgl.: M.R.F. Senftleben, De sa-
menloop van auteurs- en merkenrecht: een internationaal perspectief, AMI 2007-3, p. 69. 

17 L. Wichers Hoeth, Samenloop tussen Merkenrecht en Auteursrecht, Een kwestie van dubbel be-
horen, in: naar behoren, Zwolle 1982, p. 137-143; D.W.F. Verkade, Het werk als merk, en merk als
werk, Auteursrecht 1982-5, p. 142. Vgl.: Vzr. Rb. Den Haag 20 augustus 2008, B9 7008 (Alpex/Pet-
Towel; auteursrecht op logo).

18 Welke mogelijkheid geboden wordt in art. 3(2)(a) MRI. 
19 En niet goed verdedigbaar lijkt de stelling dat het auteursrechtelijke beletstel een geldige reden

voor niet-gebruik oplevert, nu het werk meestal niet buiten de wil van de merkhouder onderdeel
van het merk zal zijn geworden.

20 Waarbij indirect wordt teruggevallen op het nationale auteursrecht. 
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recht wordt verwerkt om tegen dat gebruik op te treden of om de nietigheid van de
inschrijving in te roepen (zie nr. 7.5). Voor wat betreft Benelux-merken moet de toe-
passelijke nationale rechtsverwerkingsleer worden toegepast. 

11.1.2.2 Verweer tegen aanspraken merkhouder

Onder het BVIE is het mogelijk te voorkomen dat de merkhouder de auteursrecht-
hebbende op grond van zijn jongere merkrecht verbiedt om het in het merk geïn-
corporeerde werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Een dergelijke ver-
dediging kan de auteursrechthebbende waarschijnlijk baseren op art. 2.23(2) BVIE;
zie nr. 7.2. De Gemeenschapsmerkenverordening kent geen overeenstemmende
regel (maar voorziet als gezegd wel in de weigering en nietigverklaring van het merk
dat het auteursrechtelijk beschermde werk bevat). Nu dit in de Gemeenschaps -
merkenverordening niet is geregeld, laat art. 97(2) daarvan ruimte om hier nationaal
recht toe te passen. 

11.3 Merken in auteursrechtelijk beschermde werken

Het komt regelmatig voor dat een merk gebruikt wordt in een auteursrechtelijk be-
schermd werk, bijvoorbeeld in een boek, parodie, conference of kunstwerk.21 In der-
gelijke gevallen zal meestal sprake zijn van ‘ander gebruik’ van het merk in de zin
van art. 2.20(1)(d) BVIE, gebaseerd op art. 5(5) MRl. 

Of dat gebruik verboden kan worden zal met name afhangen van de vraag of er
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, en van de vraag of er voor
het gebruik een geldige reden bestaat. In gevallen waarin geen ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan zal de merkhouder ook niet snel
bezwaar maken tegen het merkgebruik. Daarom komt het in de praktijk meestal aan
op de vraag of er een geldige reden voor het merkgebruik bestaat. De vrijheid van
meningsuiting kan (onder voorwaarden) een zodanige geldige reden opleveren.
Datzelfde geldt als er een noodzaak bestaat om in een auteursrechtelijk beschermd
werk naar het merk (of de merkhouder) te verwijzen, bijvoorbeeld wanneer de ge-
merkte waren of de merkhouder (bekend onder het merk) als onderdeel van het
maatschappelijk debat besproken of bekritiseerd worden. Zie omtrent de geldige
reden nader nr. 6.9.7.
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21 Denk aan de beroemde Campbell-soup werken van Andy Warhol.
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HOOFDSTUK 12

Merkenrecht en 
productaansprakelijkheid

12.1 Productaansprakelijkheid en kwaliteitsgarantiefunctie

De kwaliteitsgarantiefunctie van het merk roept ook vragen op naar de verhouding
tussen het merkenrecht en de productaansprakelijkheidsregels.1

Om te beginnen bepaalt overweging 6 van de Merkenrichtlijn dat die richtlijn de
toepassing van andere rechtsregels van de Lid-Staten, zoals die betreffende wettelij-
ke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit. In dit verband
kan worden gewezen op de productaansprakelijkheidsregeling zoals die is opgeno-
men in Boek 6, titel 3 BW, afdeling 3 (art. 185 t/m 193 van Boek 6 BW). Deze rege-
ling is gebaseerd op Richtlijn 85/374/EG van 25 juli 1985.2

Art. 6:186(1) en (a) BW bepaalt dat een product gebrekkig is indien het niet de
veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmer-
king genomen, in het bijzonder de presentatie van het product. De hier relevante
vraag is dan of een op een product aangebracht merk een zodanige ‘presentatie’ van
dat product is, dat dit kan leiden tot het creëren van (gerechtvaardigde) veiligheids-
verwachtingen. 

12.2 Aanbrengen van het merk en vertrouwen

In het algemeen betekent het aanbrengen van het merk niet het geven van een ga-
rantie in juridische zin3, maar biedt dit in de praktijk niet meer dan een houvast voor
de consument bij de toekomstige keuze voor eenzelfde of een ander product, waar-
bij op een wijziging in de kwaliteit van het product slechts die sanctie staat, dat de
consument bij een teleurgestelde verwachting een volgende keer een ander product
zal kiezen.

1 Zie daarover o.m.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs. 182-186; Ch. Gielen,
Merken en produktenaansprakelijkheid, IER 1991, p. 49-52.

2 PbEG 7 augustus 1985, L 210/29, aangepast bij Richtlijn 1999/34, PbEG 4 juni 1999, L 141/20.
3 Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, W.H. Drucker, G.H.C. Boden -

hausen, 6e druk, Zwolle 1984, p. 71; A. Braun en E. Cornu, Précis des Marques, Brussel 2009, nr.
20; W. Mak, H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, Deventer 1989, p. 33 e.v.; Gielen-
Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 24; K.H. Fezer, Markenrecht, München 2001, Einl.
Par. 32.
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Toch laten zich situaties denken waarin het aanbrengen van een merk vertrou-
wen op bepaalde veiligheidsaspecten creëert, als gevolg van de presentatie van het
product. 

Wanneer een merk bepaalde eigenschappen suggereert, zal het veelal om een
merk gaan dat voldoende onderscheidend vermogen ontbeert (omdat het merk –
klaarblijkelijk – kan dienen om bepaalde eigenschappen van het product te commu-
niceren; zie nr. 4.14.12.2). Echter, het is ook mogelijk dat een dergelijke aanwijzing
onderdeel uitmaakt van een groter of samengesteld merk dat aldus wel onderschei-
dend vermogen heeft. Het aanbrengen van een dergelijk merk kan verwachtingen
omtrent eigenschappen van het product wekken. Ook kan sprake zijn van het ge-
bruik van een collectief merk. Wanneer dergelijke merken kunnen worden aange-
merkt als keurmerken4, zal snel sprake kunnen zijn van omstandigheden die aanlei-
ding geven tot verwachtingen omtrent de veiligheid, gewekt door de presentatie van
het product.5 Daarnaast kunnen (woord/)beeldmerken door beeldelementen veilig-
heidsaspecten communiceren, welke bijdragen aan een presentatie van het product
die aanleiding geeft tot veiligheidsverwachtingen.6

In veel gevallen zullen verwachtingen echter niet door het merk worden gewekt,
maar door andere omstandigheden. Wanneer het merk zelf geen veiligheidsver-
wachtingen wekt, maar slechts algemene verwachtingen leven over de eigenschap-
pen van het product dat onder het merk wordt verkocht, dan zal dat op zichzelf niet
snel leiden tot een verhoogd aansprakelijkheidsrisico (behoudens voor zover de
merkhouder in reclame-uitingen bepaalde (veiligheids)eigenschappen toedicht aan
producten voorzien van het merk).7

Een en ander laat uiteraard onverlet dat een product wel gebrekkig kan zijn doordat bepaalde eigen-
schappen van het product onvoldoende op het product gecommuniceerd worden, maar dat houdt
geen verband met het gebruik van het merk op zich. 

12.3 Producentschap

Het voorgaande staat los van de voor de merkhouder relevante regeling van art.
6:187(2) BW, dat bepaalt dat onder ‘producent’ in de zin van de productaansprake-
lijkheidsregeling ook moet worden verstaan eenieder die zich als producent presen-
teert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product
aan te brengen. Het aanbrengen van een merk maakt degene die dat doet dus wel tot
een partij die – in geval van schade geleden door een gebrekkig product – in rechte
aangesproken kan worden, ook als hij niet de daadwerkelijke producent is of an-
derszins invloed heeft kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het product; door het
aanbrengen van zijn merk staat hij in voor de deugdelijkheid van het product.

4 Denk aan het KEMA-keur.
5 Vgl.: G.M.F. Snijders, Productenrecht, drie aspecten in Europees perspectief, Deventer 1990, p. 96

e.v.
6 Vgl. ook: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 179.
7 Zo ook: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nr. 185; Anders: D.W.F. Verkade, Pro -

duk tenaansprakelijkheid, reclame en merkgebruik, Marisbundel, opstellen aangeboden aan A.G.
Maris, Deventer 1989, p. 175 e.v., nr. 18.
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HOOFDSTUK 13

De ontwikkelingen; 
tot hier en verder

13.1 Synthese

In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van de stand van het Bene -
lux- en Gemeenschapsmerkenrecht, op de besproken deelgebieden. Daarbij is her en
der standpunt bepaald, kritiek geuit op de Benelux-wetgeving, op de Gemeen -
schaps wetgeving, op jurisprudentie (met name van het HvJEG), op stellingen inge-
nomen in de literatuur, en zijn (andere) lacunes en onwenselijkheden gesignaleerd.
In dit hoofdstuk worden allereerst enkele ingenomen stellingen en getrokken con-
clusies op een rij gezet. Voorts worden tendensen in de rechtspraak van het HvJEG
geïdentificeerd, wordt standpunt ingenomen over de wenselijkheid daarvan en wor-
den voorspellingen gedaan over verdere ontwikkeling. Tot slot worden (ook los van
het voorgaande) aanbevelingen gedaan, onder andere voor wat betreft aanpassing
van (Benelux- en Gemeenschapsmerken)wetgeving.

13.2 Enkele standpunten op een rijtje

Her en der is in de voorgaande hoofdstukken standpunt bepaald over merkenrech-
telijke onderwerpen. Soms wordt aangesloten bij rechtspraak, soms bij literatuur,
soms wordt daar juist afstand van genomen en soms is er over het onderwerp nau-
welijks iets te vinden. Enkele van deze standpunten1 worden hier (samengevat, toe-
gelicht en met verwijzing) weergegeven.

13.2.1 Kunnen en mogen onderscheiden

Het in de Benelux (vroeger) gehanteerde dubbele vereiste, te weten dat een (geldig)
merk niet alleen moet kunnen onderscheiden, maar ook moet mogen onderschei-
den2, komt thans (na de Europese harmonisatie) geen betekenis meer toe. Doordat
de lat van het onderscheidend vermogen (door het HvJEG) zo hoog is gelegd dat ook

1 Alle standpunten zou te veel worden en daarnaast zijn niet alle ingenomen standpunten even op-
zienbarend en/of controversieel.

2 T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigendom en
mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989,  nr. 807 e.v.
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gekeken moet worden naar de vraag of een teken beschrijvend zou kunnen worden3,
en de weigeringsgronden die zien op onderscheidend vermogen gebaseerd zijn op
een – bij de beoordeling mee te wegen – algemeen belang (zie nrs. 4.14.10, 4.14.11.1,
4.14.12.3, 4.14.13, 4.14.19.1), komen tekens die voorheen niet zouden mogen onder-
scheiden thans (al) niet in aanmerking voor inschrijving (of komen in aanmerking
voor nietigverklaring) op de grond dat zij voldoende onderscheidend vermogen ont-
beren. Zie nr. 4.14.5.1.

13.2.2 Bescherming van algemeen bekende merken

Art. 6bis VvP biedt bescherming aan algemeen bekende merken, ook als zij niet als
merk ingeschreven zijn. Het verdrag noemt in dit verband alleen warenmerken. Het
artikel ziet ook alleen op inschrijving of gebruik van het merk voor gelijke of soort-
gelijke waren. De bekendheidseis is bedoeld een hoge te zijn. Voorheen werd (dan
ook) aangenomen dat het zou moeten gaan om een merk dat brede algemene be-
kendheid geniet, ook buiten het publiek waarvoor de gemerkte waren bestemd zijn.
Ook werd aangenomen dat bekendheid op het niveau van de relevante branche of
geïnteresseerde kringen, onvoldoende was om ‘algemene bekendheid’ aan te ne -
men. Het TRIPs-Verdrag brengt hier wezenlijk wijziging in. 

Ten eerste bepaalt art. 16(2) TRIPs-Verdrag dat de regeling ook betrekking heeft op
dienstmerken. 

Ten tweede bepaalt dit artikellid dat bij het vaststellen of een merk algemeen be-
kend is, rekening moet worden gehouden met de bekendheid bij de desbetreffende
sector van het publiek (en de reclame gemaakt voor het merk). Aldus kan de be-
kendheid van het merk bij de desbetreffende sector van het publiek voldoende zijn
om algemene bekendheid aan te nemen, en in ieder geval is het een belangrijke in-
dicatie dat van algemene bekendheid sprake is. Ook de WIPO Joint Recommendation
suggereert over de bepaling van algemene bekendheid: ‘where a mark is determi-
ned to be well-known in at least one relevant sector of the public in a Member State,
the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark’ (zie nr.
5.2.9.4). De drempel van algemene bekendheid lijkt dus wezenlijk verlaagd te zijn,
en de bekendheidsdrempel van art. 5(2) MRl/art. 2.20(1)(c) BVIE/art. 9(1)(c) GMVo
te naderen.

Ten derde voorziet art. 16(3) TRIPs-Verdrag in een bescherming tegen inschrijving
en gebruik van het algemeen bekende merk voor niet-soortgelijke waren. Het TRIPs-
Verdrag verbindt daaraan wel drie aanvullende eisen: het algemeen bekende merk
is (ergens) ingeschreven; gebruik van het latere merk zou duiden op een verband
tussen de niet-soortgelijke waren of diensten en de houder van het algemeen be-
kende merk; en de houder van het algemeen bekende merk lijdt waarschijnlijk
(enige) schade.

3 HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG;
BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee); HvJEG 23 ok-
tober 2003, C-191/01, BIE 2004, 18; IER 2004, 12 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 212 m.nt. Vos
(BHIM/Wrigley; Doublemint). 
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Met inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag is de bescherming die door art. 6bis
VvP aan algemeen bekende merken wordt geboden dus niet alleen in de breedte,
maar ook in de diepte aanzienlijk toegenomen. Opmerkelijk daarbij is dat deze voor
de praktijk belangrijke regeling geen plaats heeft gekregen in het BVIE; het moet ge-
construeerd worden via rechtspraak van het HvJEG, die leert dat het BVIE zo veel
mogelijk moet worden uitgelegd in het licht van de woorden en bedoelingen van het
TRIPs-Verdrag. Rechtstreekse opname in het BVIE verdient echter de voorkeur. Zie
nrs. 5.2.9.3 en 6.11.

13.2.3 Te ruime weigeringsgrond

De Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten schenden hun verplichtingen uit art.
6quinquies B VvP en art. 2 TRIPs-Verdrag , door in art. 7(1)(c) GMVo en de nationa-
le bepalingen die in lijn zijn met art. 3(1)(c) MRl, een niet-limitatieve opsomming
van te weigeren inschrijvingen op te nemen (door dit artikellid te laten eindigen
met: ‘of andere kenmerken van de waren of de diensten’). 

Het VvP verbiedt Unielanden de inschrijving van in een ander Unieland inge-
schreven merk te weigeren, behoudens de specifieke gevallen die limitatief worden
opgesomd in art. 6quinquies B VvP. Het TRIPs-Verdrag verplicht in art. 2 ook tot na-
leving van (onder andere) art. 6quinquies VvP. Door ook inschrijving te weigeren van
merken die andere kenmerken communiceren dan genoemd in art. 6quinquies B
onder 2 VvP (zoals bijvoorbeeld de doelgroep van de waren of diensten), schenden
de Europese Lid-Staten, en daaronder de Benelux-staten hun verdragsverplichtin-
gen. Zie nr. 4.14.12.

13.2.4 Onderscheidend vermogen vormen

Het feit dat bij beoordeling van het onderscheidend vermogen van vormmerken de-
zelfde maatstaven moeten worden gehanteerd als bij andere merken, brengt mee
dat niet de eis gesteld mag worden dat het publiek de herkomst van de waren kan
bepalen op basis van het gebruik van de vorm als merk.4 De omstandigheid dat de
vorm het in aanmerking komende publiek in feite in staat stelt de waren te onder-
scheiden van die van andere ondernemingen, is op zichzelf voldoende om aan te
nemen dat de vorm voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te wor-
den ingeschreven en beschermd. Zie nrs. 4.14.8 en 4.14.18.4.

13.2.5 Vormen die een technische uitkomst bieden

Het arrest Philips/Remington5 geeft een ruime uitleg aan de voor vormmerken ab-
solute uitsluitingsgrond dat het merk niet uitsluitend mag bestaan uit de vorm die
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4 Welke terminologie gehanteerd wordt in het Philips/Remington-arrest (HvJEG 18 juni 2002, C-
299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42, m.nt. FWG; AAe 2003, p. 43
m.nt. ChG, ov. 64) en het ‘Have a break’-arrest (HvJEG 7 juli 2003, C-353/03, BMMB 2005-4, p. 197,
ovv. 26 en 29).

5 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, 89 m.nt. AAQ, IER 2002, 42, m.nt.
FWG, AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat).
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noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, in de zin dat het bestaan
van alternatieve technische oplossing(svorm)en niet meebrengt dat de uitsluitings-
grond toepassing mist. Daarmee is echter niet gezegd dat het bestaan van dergelij-
ke alternatieve vormen (in dit verband) zonder betekenis is. Wanneer het mogelijk
is een hele reeks alternatieve vormen te tonen die hetzelfde technische effect berei-
ken, is dit toch een sterke aanwijzing dat de vorm van het als merk te beschermen
teken, niet aan een technische uitkomst is toe te schrijven. Zie nr. 4.5.9.1.

De uitsluitingsgrond vindt voorts geen toepassing wanneer het teken, naast vor-
men die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te bereiken, ook (andere) on-
derscheidende elementen in zich draagt, die niets met de technische uitkomst van
doen hebben (en waardoor het teken dus niet uitsluitend bestaat uit de vorm die
nodig is om een technische uitkomst te bieden). Zie nr. 4.5.9.2.

Daarnaast is het mogelijk dat sprake is van een vorm die mede, maar niet uitslui-
tend, een technische functie heeft. Te denken valt aan het onderscheidend ontwerp
(design) van een gebruiksvoorwerp. Ook in dat geval vindt de uitsluitingsgrond geen
toepassing. Zie nr. 4.5.9.3.

Tot slot is ook denkbaar dat de functionele aspecten van de vorm niet ‘wezenlijk’
zijn, in die zin dat zij niet het onderscheidend vermogen van het merk bepalen. Ook
in dat geval – zo lijkt uit het Philips/Remington-arrest te volgen – zal de uitslui-
tingsgrond niet van toepassing zijn. Zie nr. 4.5.9.3.

13.2.6 De dood van het associatiecriterium

In de Benelux werd sinds het Union-arrest6 (voor wat thans de gevallen zijn van art.
5(1)(b) MRl, art. 2.20(1)(b) BVIE en art. 9(1)(b) GMVo) het associatiecriterium ge-
hanteerd. Dat criterium hield – kort gezegd – in dat van merkenrechtelijk relevante
overeenstemming sprake is wanneer merk en teken, elk in zijn geheel en in onder-
ling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis ver-
tonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken
wordt geconfronteerd, associaties tussen merk en teken worden gewekt. De
Merkenrichtlijn kent dat associatiecriterium niet, althans niet in die vorm. De richt-
lijn kent als doorslaggevend criterium het verwarringsgevaar, dat beoordeeld moet
worden op basis van vele factoren. Associatie is niet meer dan één van die factoren
en is op zichzelf nooit voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen.7

In de Benelux hebben velen niet aan dat idee kunnen wennen, getuige publica-
ties en prejudiciële verwijzingen over het onderwerp. Ook recent werd nog verde-
digd dat het associatiecriterium in dit verband relevant zou zijn. De gedachte is dat
het overeenstemmingscriterium onder art.  5(1)(b) MRl, art. 2.20(1)(b) BVIE en art.
9(1)(b) GMVo op eenzelfde wijze geformuleerd is, en dus op dezelfde manier moet
worden ingevuld als het overeenstemmingscriterium onder art. 5(2) MRl, art.

13.2.6

480

6 BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72m.nt. LWH; BIE 1984, 40 m.nt. DWFV (Julien/Verschuere; Union).
7 HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG

(Puma/Sabel); HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt. RdR
(Marca/Adidas; drie-strepenmerk I).
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2.20(1)(c) BVIE en art. 9(1)(c) GMVo, welke laatste artikelen – voor wat betreft de
overeenstemming – niet meer eisen dan dat het teken het merk in gedachten roept8

(zie nr. 6.8.3). Dat laatste criterium lijkt inderdaad op associatie (al vermijdt het
HvJEG – waarschijnlijk bewust – gebruik van die term), maar de redenering miskent
de verdere inhoud van de artikelen, in het bijzonder die van art. 5(1)(b) MRl, art.
2.20(1)(b) BVIE en art. 9(1)(b) GMVo. Deze artikelen eisen immers een zodanige
overeenstemming tussen merk en teken (en zodanige mate van soortgelijkheid van
de waren en/of diensten) dat dit leidt tot verwarringsgevaar. Dat laatste blijft de crux
van het inbreukcriterium. Ook is betoogd dat het associatiecriterium dan tenminste
wel terug is voor bekende merken, omdat in de gevallen onder art. 5(2) MRl, art.
2.20(1)(c) BVIE en art. 9(1)(c) GMVo niet meer dan een in gedachten gelegd verband
wordt geëist (zie nr. 6.8.3.1). Ook dat is niet juist, aangezien deze artikelen meer dan
alleen dat eisen, namelijk ook ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk
doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.9

Het feit dat de woorden ‘een teken (…) dat (…) overeenstemt met het merk’
zowel in art. 2.20(1)(b) BVIE (en de pendanten daarvan) als in art. 2.20(1)(c) BVIE (en
de pendanten daarvan) voorkomen, betekent dus niet dat de vereiste overeenstem-
ming onder deze twee bepalingen (altijd) dezelfde is, aangezien de mate van over-
eenstemming enerzijds beoordeeld moet worden in het licht van de mogelijkheid
van verwarring en anderzijds in het licht van de mogelijkheid dat ongerechtvaardigd
voordeel getrokken wordt uit, of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend ver-
mogen of de reputatie van het merk. Zie nr. 6.7.1. Het associatiecriterium is dan ook
dood, en herrijst ook niet in het kader van art. 2.20(1)(c) BVIE (en pendanten daar-
van). Zie nrs. 6.7.5 en 6.8.3.1.

13.2.7 Bescherming van bekende merken bij soortgelijke waren of diensten

Art. 5(2) MRl, art. 2.20(1)(c) BVIE en art. 9(1)(c) GMVo bepalen dat de daar geboden
bescherming tegen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan het
onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, gegund wordt in het geval
dat de waren en/of diensten die onder het teken worden aangeboden of verhandeld,
niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere (bekende) merk is ingeschreven.
Deze bepaling is misleidend.10

Blijkens het arrest Davidoff/Gofkid11 moet het artikel zo begrepen worden dat het
zich ook uitstrekt tot situaties waarin het teken gebruikt wordt voor soortgelijke
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8 HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p.
209 (Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading; drie strepenmerk II) en HvJEG 18 juni 2009, C-
487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.). 

9 Zie HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
10 Getuige onder meer het feit dat in Nederlandse rechtspraak werd aangenomen dat de bescher-

ming zich niet tot soortgelijke waren of diensten uitstrekt, zonder dat terzake ook maar prejudi-
ciële vragen werden gesteld; Hof Den Haag 29 juni 2000, BIE 2002, 17 m.nt. Ste; (Beecham/Procter
& Gamble; Tandpasta met kleurstrepen).

11 HvJEG 9 januari 2003, C-292/00, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94
(Davidoff/Gofkid).
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waren en/of diensten. Daarnaast geldt dat hoe soortgelijker de waren en/of diensten
zijn, des te eerder valt ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan te
nemen, en dus des te eerder is er sprake van inbreuk onder dit artikel.12 De verwij-
zing naar niet-soortgelijkheid in het artikel is dus niet alleen onjuist, maar ook mis-
leidend, zodat het aanbeveling verdient die verwijzing te schrappen. Zie nr. 6.8.2.

13.2.8 Voordeel kan worden getrokken vs voordeel wordt getrokken

Het in art. 2.20(1)(c) BVIE veranderen van de woorden ‘voordeel kan worden ge-
trokken uit of afbreuk gedaan kan worden aan’ in ‘voordeel wordt getrokken uit of
afbreuk wordt gedaan aan’13 heeft geen praktische betekenis.14 De rechter dient deze
bepaling zoveel mogelijk toe te passen in het licht en de bewoordingen van art. 16(3)
TRIPs-Verdrag. Dat artikellid bepaalt dat de houder van een bekend merk moet kun-
nen optreden tegen gebruik van zijn merk voor niet-soortgelijke waren wanneer ge-
bruik van dat merk op die wijze, zou duiden op een verband tussen die niet-soort-
gelijke waren of diensten en de merkhouder, en mits de belangen van de merkhou-
der vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad. Die benadering wordt door het
HvJEG ook gevolgd waar het (in de arresten Intel15 en L`Oréal/Bellure16) tot uit-
gangspunt neemt dat op de c-grond17 geageerd kan worden, niet alleen wanneer
voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan, maar ook wanneer voordeel ge-
trokken zou worden of afbreuk zou worden gedaan. De tekst van de Merkenrichtlijn
en het BVIE is hier dus niet ondubbelzinnig. Zie nr. 6.8.5.

13.2.9 Benelux-merken in vertaling

Art. 2.20(4) BVIE – dat bepaalt dat het uitsluitend recht op het merk luidende in één
der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, zich van rechtswege uitstrekt
over de vertaling van het merk in de andere nationale of streektalen – is in strijd met
de Merkenrichtlijn, die de beschermingsomvang van merken uitputtend voorschrijft
en geen absolute bescherming kent tegen gebruik van vertalingen van merken. Het
artikellid dient dan ook buiten toepassing te blijven, behalve als art. 2.20(4) BVIE
thans zo (beperkt) geïnterpreteerd kan worden, dat het de rechter verplicht om bij
een letterlijke vertaling van het merk in een andere Benelux-taal, uit te gaan van een
begripsmatige overeenstemming, maar hem de vrijheid wordt gelaten om te oorde-
len over auditieve en visuele overeenstemming, alsmede hem de vrijheid wordt ge-
laten om, met inachtneming van de begripsmatige, auditieve en/of visuele overeen-
stemming en de soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten, te beoorde-
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12 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).
13 Bij de aanpassing van het BVIE tekst in 2004, waarbij gekozen werd voor een ‘approche maxima-

le’, inhoudende dat de richtlijntekst zo nauwkeurig mogelijk gevolgd zou worden.
14 Met de wijziging van de tekst was ook geen inhoudelijke wijziging beoogd, maar slechts een aan-

sluiten op de in de Merkenrichtlijn gehanteerde bewoordingen.
15 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).
16 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.). 
17 Te vinden in art. 9(1)(c) GMVo, art. 5(2) MRl, art 4(4)(a) MRl en art. 2.20(1)(c) BVIE.
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len of er sprake is van verwarringsgevaar. Zie nrs. 3.1.3.4 t/m 3.1.3.6.18 Het verdient
echter de voorkeur dit artikellid – als strijdig met de Merkenrichtlijn – geheel te
schrappen.

13.3 Tendensen in de rechtspraak van het HvJEG en de wenselijkheid 
daarvan

In de volgende nummers worden enkele tendensen beschreven, die onderkend kun-
nen worden in de rechtspraak van het HvJEG. Daarbij wordt ook aangegeven of de
schrijver dit een wenselijke, danwel onwenselijke tendens acht.

13.3.1 Van een liberaal systeem naar monopolievrees

In de Benelux-traditie was het uitgangspunt dat ieder teken als merk kon worden
ingeschreven. Een correctie op inschrijving van niet-onderscheidende tekens of te-
kens die niet zouden mogen onderscheiden, vond achteraf plaats, hetzij in een in-
breukprocedure (waarin ook de beschermingsomvang beperkt kon worden vanwe-
ge het beschrijvend karakter van (elementen van) het merk), hetzij in een nietig-
heids- of vervallenverklaringsprocedure. De merkhouder werd daarmee veel vrij-
heid gelaten, en een correctie op het beperkte monopolie dat het merkrecht biedt,
was in handen van de rechter. Dat werkte in de praktijk zonder dat dit leidde tot
grote misstanden. 

De benadering van het HvJEG in deze is (thans) een wezenlijk andere. Na het (in
volle bezetting gewezen) arrest in de zaak BabyDry leek het HvJEG een liberale koers
te gaan varen, maar het HvJEG is op dit punt om gegaan. Dat gebeurde overigens
slechts impliciet, doordat het een serie arresten wees die niet met het BabyDry-ar-
rest te verenigen zijn (aldus zorgend voor verwarring in de merkenpraktijk). Zie nr.
4.14.12.5. Inmiddels is duidelijk dat het Hof een aanzienlijk restrictiever beleid voor-
staat.19 De gedachte daarachter laat zich als volgt samenvatten: de merkinschrijving
biedt een monopolie (zodat al daarom tegen misbruik moet worden gewaakt) en de
merkhouder zou wel eens uit hoofde van zijn merkmonopolie rechten kunnen pre-
tenderen die hij niet heeft, zodat vooraf een drempel moet worden opgeworpen
(voor inschrijving) in plaats van achteraf (door beperkingen op het merkrecht of ac-
ties tegen de merkinschrijving). Zie nr. 4.14.8. Dat heeft tot gevolg dat de drempel
om voor inschrijving als merk in aanmerking te komen, hoog te noemen is, en dat
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18 En uitgebreider: T. Cohen Jehoram, Het Benelux-talenregime recht(en)s ingehaald door de Richt -
lijn, BMMB 2007-2, p. 65-68.

19 O.a. blijkens: HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30
m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee);
HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p.
218 (Libertel/BMB; Libertel); HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2 (Henkel); HvJEG 12
februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER 2004, 22
m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor IV); HvJEG 23 oktober 2003, C-191/01,
BIE 2004, 18; IER 2004, 12 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 212 m.nt. Vos (BHIM/Wrigley; Double -
mint).
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raakt met name merken met een verwijzend karakter (tekens die zouden kunnen
verwijzen naar eigenschappen van de waren of diensten; te onderscheiden van mer-
ken met een beschrijvend karakter; zie nrs. 4.14.12.2 t/m 4.14.12.4.2), kleur(combi-
natie)merken (zie nrs. 4.6 t/m 4.6.3), vormmerken (zie nrs. 4.5 t/m 4.5.5) en slag-
zinnen (zie nr. 4.3.3.). Op deze manier lijkt het HvJEG terug te grijpen op de benade-
ring die in het begin van de vorige eeuw in Nederland opgeld deed (de monopolie-
gedachte), maar in het laatste kwart van die eeuw nagenoeg verdween.20 Zie nr.
4.14.4.1. 

Een en ander heeft tot praktisch gevolg dat, zeker waar het gaat om minder tra-
ditionele merken als vormen, kleuren en kleurcombinaties, het door het HvJEG op-
gelegde criterium niet volledig congruent lijkt aan de feitelijke situatie. Mensen
denken niet alleen bij merken ‘die zozeer significant afwijken van de norm of van
wat gangbaar is in de betrokken branche dat het publiek ze zonder bijzondere op-
lettendheid als merk herkent’21 aan een onderscheidingsfunctie (zie voor wat betreft
kleur(combinatie)merken nr. 13.3.2). Ook is weinig realistisch om aan te nemen dat
het publiek in kleuren geen signaal zal zien (zie nrs. 4.6.1.1 en 4.6.1.2). Bovendien
wordt de vraag naar onderscheidend vermogen mede beantwoord op normatieve
gronden; de betreffende weigeringsgronden hebben – volgens het HvJEG – een al-
gemeen belang-achtergrond, die bij de beoordeling van het onderscheidend vermo-
gen moet worden meegewogen (zie nrs. 4.14.10, 4.14.11.1, 4.14.12.3, 4.14.13, 4.14.19.1).
Dat betekent (opnieuw) dat de vraag naar onderscheidend vermogen wordt losge-
zongen van de vraag of het publiek het merk daadwerkelijk als onderscheidend ziet.
Die vraag wordt thans (mede) ingevuld door de wens bepaalde tekens vrij te hou-
den voor gebruik door derden. Over de wenselijkheid van deze tendens kan men
twisten. 

Men kan zeggen dat het merkhouders dwingt meer onderscheidende merken te
kiezen. Daar staat tegenover dat een aantal van de geraakte merken in de praktijk
onderscheidender lijken dan het HvJEG aanneemt (zoals bijvoorbeeld bij kleur(com-
binatie)merken en vormmerken). Daarnaast lijkt dit nog geen merkbaar effect op te
leveren; marketeers blijven dezelfde koers varen.

Ook kan men zeggen dat het bovenmatige/maatschappelijk ongewenste merk-
pretenties voorkomt. Dat is waar, maar was daarvan nu zo veel sprake onder het li-
berale systeem? Bovendien maakt het huidige systeem dat onderscheidingstekens
(ondanks het ontbreken van een merkinschrijving: toch) als zodanig gebruikt wor-
den, en derden straffeloos kunnen profiteren van de onder die tekens opgebouwde
goodwill22, waarbij men dan moet terugvallen op het gemene recht. Dat is een on-
wenselijke consequentie van deze benadering.

13.3.1
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20 Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, waar de benadering nog steeds de libera-
le is.

21 HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2 (Henkel).
22 Tot het moment dat het teken zo zeer is ingeburgerd dat inschrijving alsnog mogelijk is. Echter:

of het zo ver komt hangt ook af van de vraag hoe dicht de concurrentie op het gebruikte teken gaat
zitten; men kan dat frustreren. Daarnaast zijn de territoriale inburgeringseisen hoog (zie nr.
4.14.15.4), zodat het vaak niet eenvoudig is die drempel te halen.
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Hoewel geenszins te verwachten valt dat het HvJEG hier een andere koers zal
gaan varen, gaat de voorkeur van de schrijver – alles bij elkaar genomen – toch uit
naar een liberaal, althans tenminste liberaler systeem, dat ook meer recht doet aan
de praktijk, in het bijzonder waar het gaat om de vraag of het publiek een bepaald
teken de facto wel of niet onderscheidend acht. Gaat het om tekens die echt vrij ge-
houden zouden moeten worden, dan missen die gewoonlijk ook voldoende onder-
scheidend vermogen en kan bescherming zich niet uitstrekken tot het beschrijvend
gebruik ervan.

13.3.2 Behandeling van kleurmerken

Het HvJEG hanteert een zeer restrictief beleid waar het gaat om de erkenning van
(het onderscheidend vermogen van) kleurmerken en kleurcombinatiemerken (zie
nrs. 4.6 t/m 4.6.2). Het Hof neemt als juridisch uitgangspunt23 dat aan de toetsing
van art. 3(1)(b) MRl, waaraan kleurmerken ook getoetst moeten worden, het alge-
meen belang ten grondslag ligt dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerecht-
vaardigd wordt beperkt. Daarbij neemt het Hof tot feitelijk uitgangspunt dat a) kleu-
ren naar hun aard nauwelijks geschikt zijn om concrete informatie over te brengen,
en b) kleuren behoudens uitzonderlijke omstandigheden ab initio (van huis uit)
geen onderscheidend vermogen hebben, en dat dus nagenoeg altijd zullen moeten
verwerven door inburgering. Daar voegt het HvJEG aan toe dat er ook altijd nog een
onderzoek gedaan moet worden naar de overige beperkingen die de Merkenrichtlijn
stelt, waarbij onder meer gekeken moet worden naar de eis dat sprake is van een
teken. De door het Hof in die arresten geformuleerde extra eis (is de kleur/kleuren-
combinatie wel een teken in de zin van art. 2 MRl?), voegt echter niets toe, omdat
tekens die onder de toets van art. 3(1)(a) MRl zouden sneuvelen, ook de toets van
art. 3(1)(b) MRl niet doorstaan. Bovendien miskent deze benadering wat de teken-
toets beoogt in te houden, namelijk (niet meer dan) de vraag of het gedeponeerde
een signaalfunctie kan vervullen (zie nrs. 4.1.5 en 4.14.10). Kleuren blijken in de
praktijk juist bijzonder geschikt om signalen over te brengen; men hoeft maar te
denken aan een stoplicht, de kleuren op de heet en koud water kraan of de kleur die
een bepaald soort product pleegt te hebben (chloor, regular koffie, mineraalwater
met of zonder prik). Een en ander geldt nog te meer voor kleurcombinaties (waar-
van er per definitie veel meer zijn, en die dus een grotere mate van exclusiviteit heb-
ben). De bescherming van dergelijke kleurcombinaties als merk wordt zelfs voorge-
schreven door art. 15(1) TRIPs-Verdrag.

Als gevolg van een en ander wordt het merkhouders nu bijzonder moeilijk, zo
niet onmogelijk gemaakt kleurmerken in te schrijven. Dat kan alleen na (jaren)lange
inburgering, gedurende welke tijd de concurrentie alle gelegenheid heeft om mee te
liften op de goodwill die onder de kleur(encombinatie) wordt opgebouwd en om de
merkenrechtelijke inburgering te doorkruisen. Voor wat betreft kleurcombinatie-
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23 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p.
218 (Libertel/BMB; Libertel); HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004, 90 m.nt. ChG; BMMB 2005-
1, p. 36 (Heidelberger Bauchemie; kleurencombinatie)..
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merken kan in dit verband ook gewezen worden op de eis dat de precieze constel-
latie van het merkgebruik uit het depot moet blijken, waar een kenmerk van kleur-
combinatiemerken nu juist is dat deze in verschillende constellaties gebruikt wor-
den.

De bijzonder restrictieve benadering van het HvJEG, die juridisch dogmatisch
klemt en op gespannen voet staat met de praktijk, verraadt dus vooral een diepge-
wortelde weerstand tegen, en zelfs vrees voor, een merkenrechtelijke bescherming
van kleuren en kleurcombinaties. Dat is niet terecht wanneer we kijken naar de
praktijk; toen dergelijke kleurmerken nog welwillender werden beschouwd leidde
dit niet tot uitwassen of misbruik. Bovendien gaat dit in tegen de internationale
trend kleurcombinatiemerken juist als geldige merken te erkennen.

Hoewel dat niet te verwachten valt, zou het goed zijn als het HvJEG hier op zijn
schreden zou terugkeren.

13.3.3 Verrommeling van het (op zichzelf gebalanceerde) wettelijk systeem

De gronden voor weigering of nietigverklaring, omschreven in art. 3(1)(b t/m d) MRl
en art. 7(1)(b t/m d) GMVo, stemmen grotendeels letterlijk overeen met de drie
gronden voor weigering of nietigverklaring zoals opgenomen in art. 6quinquies B
onder 2 VvP. Dat is natuurlijk geen toeval; de richtlijn- en verordeningsbepalingen
zijn daarop gebaseerd. 

Art. 6 quinquies(2)(b) VvP geeft aan dat een in een ander Unieland ingeschreven merken alleen ge-
weigerd of nietig verklaard zullen worden als 1) de merken elk onderscheidend kenmerk missen, 2)
uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van
de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst van de
waren of het tijdstip van voortbrenging, of 3) als ze gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of
in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel. Art. 3(1)(b t/m d) MRl en art. 7(1)(b t/m d)
GMVo spreken van: 1) merken die elk onderscheidend vermogen missen, 2) merken die uitsluitend
bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwali-
teit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren
of verrichting van de dienst, of andere kenmerken van de waren of diensten (zie over die laatste woor-
den nr. 13.2.3) en 3) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taal-
gebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

Toch worden deze eerstgenoemde gronden door het HvJEG anders geïnterpreteerd
dan de laatstgenoemde.

Ten eerste behandelt het HvJEG de toets van art. 3(1)(a) MRl en art. 7(1)(a) GMVo
(de teken-toets) de facto als een vraag naar onderscheidend vermogen (zie nr. 13.3.2
hiervoor): kleuren zouden in beginsel niet als onderscheidingsteken gezien worden
en dus geen teken zijn.24 Daarmee haalt het HvJEG de toets, die thuishoort onder art.
3(1)(b) MRl en art. 7(1)(b) GMVo (mist het merk elk onderscheidend vermogen),
naar voren en plakt dat onder een andere noemer. Dat is niet alleen onjuist, maar
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24 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p.
218 (Libertel/BMB; Libertel).
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heeft ook vergaande (en ongewenste) consequenties. Immers: er is geen inburgering
mogelijk van tekens geweigerd onder art. 3(1)(a) MRl en art. 7(1)(a) GMVo. Dit is nog
te kwalijker waar, door de hoge eisen gesteld onder de andere toetsingscriteria (in
beginsel hebben kleuren geen onderscheidend vermogen, en is altijd langdurige in-
burgering nodig), er geen noodzaak bestaat om art. 3(1)(a) MRl en art. 7(1)(a) GMVo
extensief te interpreteren.

Ten tweede is de weigeringsgrond die te vinden is in art. 3(1)(b) MRl en art.
7(1)(b) GMVo (merken die elk onderscheidend vermogen missen) onder art. 6 quin-
quies B onder 2 VvP zo geïnterpreteerd dat deze bedoeld is voor tekens die naar hun
aard niet kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld omdat deze te simpel of juist te ge-
compliceerd zijn, als functioneel element gezien worden, een serie- of systeemaan-
duiding vormen of slechts gezien worden als versiering. Het minste of geringste on-
derscheidend vermogen stond al in de weg aan toepassing van deze weigerings-
grond. Het HvJEG lijkt deze toets nu toe te passen onder de teken-toets. Anderzijds
past het HvJEG deze weigeringsgrond ook toe op gevallen waar het teken verwijst
naar kenmerken van de waren en/of diensten25, wat toch een geval lijkt dat wordt

Ten derde behandelt het HvJEG de weigeringsgrond van art. 3(1)(c) MRl (en
7(1)(c) GMVo)26 als een species van de ruimere toets onder art. 3(1)(b) MRl (resp.
art. 7(1)(b) GMVo). Merken die onderscheidend vermogen missen onder art. 3(1)(c)
MRl, zouden ook al geraakt worden door de weigeringsgrond van art. 3(1)(b) MRl.
Dat is opvallend, waar art. 6 quinquies B(2) VvP verschillende gevallen op het oog
had. Bovendien zouden de weigeringsgronden volgens het HvJEG enerzijds dus we-
zenlijk overlap vertonen, waar de verschillende weigeringsgronden – nog steeds
volgens het HvJEG27 – steeds een verschillend achterliggend algemeen belang ken-
nen. Dat laatste weegt kennelijk zo zwaar dat het algemeen belang dat bij het on-
derzoek van elk van de weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, andere
overwegingen kan – en moet zelfs – weerspiegelen, naar gelang van de betrokken
weigeringsgrond. Het één is niet goed met het andere te rijmen.

Het wordt nog onoverzichtelijker waar de weigeringsgrond van art. 3(1)(a) MRl
en art. 7(1)(a) GMVo volgens het HvJEG de ene keer als algemeen belang-achter-
grond heeft merken te weren die geen oorsprong kunnen duiden28, maar bij kleur-
merken het de noodzaak is dat beschikbaarheid van kleuren niet wordt beperkt.29
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25 HvJEG 19 september 2002, C-104/00, BIE 2003, 19 m.nt. Ste; IER 2002, 52 m.nt. ChG; BMMB 2003-
1, p. 44-46 (DKV/BHIM; Companyline).

26 Blijkens het Postkantoor-arrest: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder
NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB;
Postkantoor IV).

27 HvJEG 29 april 2004, C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01, BMMB 2005-1, p. 36; ETMR
2004-11, p. 1176 en 1192 (Procter&Gamble/BHIM; afwastabletten) en HvJEG 16 september 2004,
C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2).

28 HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 SatellitenFernsehen/
BHIM; SAT.2).

29 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p.
218 (Libertel/BMB; Libertel).
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De conclusies die hieruit kunnen worden getrokken zijn dat het HvJEG het zorg-
vuldig opgezette wettelijk systeem veronachtzaamt en de verschillende weigerings-
gronden door elkaar husselt. In het bijzonder lijkt een verschuiving van de criteria
‘naar boven’ (binnen de artikelen) plaats te vinden, met een sterke nadruk op de be-
hoefte bepaalde tekens vrij te houden. Het HvJEG heeft zelf algemene belangen be-
paald die achter de verschillende weigeringsgronden schuil zouden gaan, en die
zouden ook moeten blijken uit de weigeringsbeslissingen. Intussen maakt het HvJEG
er (ook) op dit punt een rommeltje van. Het lijkt erop dat het HvJEG de weg kwijt is
kwijtgeraakt in het door hemzelf aangelegde doolhof.
Zie nrs. 4.14.10 t/m 4.14.11.1, 4.14.12.3 en 4.14.13.

13.3.4 Ruime interpretatie van ‘gebruik voor waren of diensten’

Het merkenrecht is niet volledig geharmoniseerd. Bepaalde aspecten zijn aan de Lid-
Staten overgelaten (zie nr. 2.6), op andere gebieden bestaan facultatieve richtlijnbe-
palingen, zoals het breed geïmplementeerde art. 5(2) MRl of bepalingen die bepalen
dat nationale regelingen onverlet worden gelaten, zonder een harmonisatie van die
regelingen. Dat laatste doet zich voor bij art. 5(5) MRl.30 Dit artikel, dat ziet op ge-
bruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, is op aandringen van de
Benelux-landen in de richtlijn opgenomen (om de bestaande regeling met betrek-
king tot ‘ander gebruik’ te kunnen handhaven). De Benelux-landen zijn de enige die
in hun wetgeving een bepaling hebben opgenomen langs de lijnen van dit richtlijn-
artikel.
Het HvJEG oordeelde in 2002 dat de bepaling (onder andere) ziet op handelsnaam-
gebruik31, waarmee die materie buiten de Europese harmonisatie valt. Het HvJEG
nam vijf jaar later echter, in een volgende zaak waarin een conflict speelde tussen
een merk en een handelsnaam, veel van deze benadering terug. In het Céline-ar-
rest32 werd gebruik van een handelsnaam toch in veel gevallen gezien als gebruik
‘voor waren of diensten’. Dat betreft allereerst het aanbrengen van het merk op
waren. Daarnaast is ook sprake van gebruik ‘voor waren of diensten’, als de derde
het teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat
een maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem van de derde
vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht. Op die
manier trekt het HvJEG veel handelsnaamgebruik weg uit het gebied van het ‘ander
gebruik’ en voegt het toe aan het geharmoniseerde merkenrecht.

Dezelfde tendens is te onderkennen in de arresten Opel/Autec33 en O2/Hutchi -
son.34 In Opel/Autec heet het nog categorisch dat ‘afgezien van het specifieke geval
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30 HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 1 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/Robelco).
31 HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 1 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/Robelco).
32 HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline), maar ook

al eerder in HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB
2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).

33 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,
404-408 (Adam Opel/Autec).

34 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127
(O2/Hutchison 3G).
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waarin van een merk gebruik wordt gemaakt door een derde die met betrekking tot
de door dat merk aangeduide waren diensten verricht, (…) artikel 5, lid 1, sub a, van
de richtlijn aldus [moet] worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een aan
het merk gelijk teken voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door
de derde verrichte diensten’ hetgeen vervolgens door het Hof ook overtuigend
wordt gemotiveerd. Het is duidelijk dat – behoudens de genoemde uitzondering –
‘gebruik van het teken voor waren of diensten’ betekent: gebruik voor de eigen
waren of diensten, en niet die van de merkhouder. Wanneer het HvJEG dan te oor-
delen krijgt over gebruik van een merk in vergelijkende reclame, waarin het merk
niet gebruikt wordt om de eigen waren aan te duiden, maar die van de merkhouder,
heet het plotseling (en zonder enige motivering) dat ‘het gebruik dat een adverteer-
der in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt
met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren
of diensten aan te duiden, (…) neer[komt] op een gebruik voor de waren of diensten
van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104.’ Het
is niet duidelijk hoe het één met het ander te rijmen is. 

Wel is uit deze arresten duidelijk dat het HvJEG – mede met het oog op harmo-
nisatie van de regels met betrekking tot vergelijkende reclame – dit merkgebruik
ook binnen de Europese harmonisatie heeft willen brengen (kennelijk: dan maar
met tegenstrijdige overwegingen). 

13.3.5 Ruimere bescherming van bekende merken

Uit een serie arresten van het HvJEG kan worden opgemaakt dat het de bescherming
van andere functies van het merk dan de herkomstgarantie-functie serieus neemt,
waar het gaat om bekende merken. Het gaat dan om de bescherming van onder an-
dere art. 5(2) MRl, art. 2.20(1)(c) BVIE, art. 9(1)(c) GMVo. 

Ten eerste heeft het HvJEG de bescherming van deze artikelen uitgebreid tot
soortgelijke waren35 (terwijl de wetteksten daar toch niet direct aanleiding toe ga -
ven). Ten tweede worden aan het onder deze artikelen vereiste verband geen hoge
eisen gesteld; elke vorm van mentale associatie volstaat.36, Uit het Bellure-arrest37

blijkt dat niet nodig is dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk
wordt gedaan; het volstaat ook dat onlgerechtvaardigd voordeel getrokken zou wor-
den of afbreuk zou worden gedaan (zie nr. 13.2.8). Blijkens datzelfde arrest (en het
Intel-arrest) wordt een ruime uitleg gegeven aan ongerechtvaardigd voordeel trek-
ken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie (zie nr. 6.8.6), aan afbreuk
doen aan het onderscheidend vermogen (zie nr. 6.8.8) en aan het afbreuk doen aan
de reputatie (zie nr. 6.8.9). Tot slot lijkt de bewijslast die in dit laatste verband op de
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35 HvJEG 9 januari 2003, C-292/00, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94
(Davidoff/Gofkid).

36  HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p.
209 (Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading; drie strepenmerk II); HvJEG 27 november 2008, C-
252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).

37  HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.). 
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merkhouder rust niet al te zwaar te zijn (in ieder geval met betrekking tot onge-
rechtvaardigd voordeel trekken).38

Deze tendens in de rechtspraak van het HvJEG valt toe te juichen.

13.3.6 Vertrouwen op een door het HvJEG gecreëerde buitenwettelijke beperking

In het arrest Hölterhoff/Freiesleben39, gevolgd door verschillende arresten, zoals met
name Arsenal/Reed40 en Budweiser41, Opel/Autec42 en L’Oréal/Bellure43, creëerde het
HvJEG een buitenwettelijke beperking op het merkrecht (en bouwde die uit). Deze
beperking houdt in dat – in aanvulling op de wettelijke eisen – er in de gevallen van
art. 5(1)(a en b) MRl, art. 2.20(1)(a en b) en art. 9(1)(a en b) GMVo, ook sprake moet
zijn van (dreigende) afbreuk aan een functie van het merk, en met name aan de es-
sentiële functie daarvan de herkomst te waarborgen. Deze beperking past niet bin-
nen het systeem van de Merkenrichtlijn, en komt daarmee zelfs in strijd, gezien het
karakter van de bescherming ex art. 5(1)(a) MRl, en gezien art. 16(1) TRIPs-Verdrag.
De tiende overweging van de Merkenrichtlijn geeft immers aan dat de bescherming
onder art. 5(1)(a) MRl ‘absoluut’ is. Art. 16(1) TRIPs-Verdrag geeft in deze gevallen
aan dat het vermoeden van verwarring wordt verondersteld. 

Niet alleen is het creëren van een buitenwettelijke beperking weinig fraai en past
het niet in het wettelijk systeem, het is ook onnodig. De richtlijn en verordening ken-
nen een gebalanceerd stelsel van rechten en beperkingen daarop, waarmee aan de
door het HvJEG in deze arresten beoogde belangen genoegzaam tegemoet gekomen
had kunnen worden. Er bestaat daarom aanleiding deze buitenwettelijke beperking
uitsluitend restrictief toe te passen. Zie nrs. 7.7 t/m 7.7.5.

13.3.7 Doortrekken van lijnen en het dichten van zelf gecreëerde gaten

Het HvJEG heeft de neiging om eerder gekozen (zelf gecreëerde) oplossingen door te
trekken en uit te bouwen. Daardoor ontstaat een bouwwerk van juridische regels
dat geen directe basis (meer) heeft in de richtlijn (of verordening). Daar komt bij dat
het HvJEG eigen regels opnieuw nader moet uitleggen om gaten in de redenering te
dichten en om de gewenste uitkomsten te (blijven) krijgen. Het leidt tot een on-
doorzichtig en ontoegankelijk merkenrecht, dat er ook niet hanteerbaarder op
wordt. Dit is natuurlijk een ongewenste tendens.
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38 HvJEG 12 december 2008, C-197/07, B9 7558 (Aktieselskabet /BHIM, TDK).
39 HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-3, p. 155

(Hölterhoff/Freiesleben).
40 HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt.

ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed).
41  HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p.

82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).
42  HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,

404-408 (Adam Opel/Autec).
43  HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.). 
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De buitenwettelijke beperking besproken in het vorige nummer is een duidelijk
geval waarin het HvJEG een eerder voor een zeer specifiek geval gekozen oplossing
doortrekt, en de regel veralgemeniseert. Het geval Hölterhoff/Freiesleben44 ziet op
zeer specifieke omstandigheden, waarbij het ging om een handelstransactie waarin
het merk zuiver beschrijvend gebruikt werd, zonder dat er enige band met de merk-
houder gesuggereerd werd. Daar wilde men (begrijpelijkerwijs) geen merkinbreuk
aannemen, en koos voor de buitenwettelijke beperking hiervoor besproken. Destijds
werd dit al als een opmerkelijke tournure gezien en werd beperkte toepassing voor-
gestaan. Het HvJEG trekt de regel echter vervolgens door naar alle inbreukgevallen
onder art. 5(1) MRl.45 Vervolgens ziet het HvJEG zich dan genoodzaakt dit zelf ge-
creëerde leerstuk weer uit te leggen en nader in te vullen, bijvoorbeeld in het arrest
L`Oréal/Bellure46; voor de art. 5(1)(b) MRl-gevallen moet gekeken worden naar (dr-
eigende) schade aan de wezenlijke functie als garantie van de herkomst, terwijl
onder de art. 5(1)(a) MRl-gevallen gekeken moet worden naar schade aan andere
functies van het merk, zoals de kwaliteitsgarantiefunctie, de communicatiefunctie,
de investeringsfunctie en de reclamefunctie (zie nr. 7.7.1).

Een soortgelijk doortrekken, met een daarop volgende noodzaak voor nadere re-
gelgeving, vinden we in het geval van de beperking van art. 6(1)(a) MRl: het gebruik
van het merk in iemands naam. Uit de Notulen van de Raadsvergadering waarin de
richtlijn werd goedgekeurd blijkt expliciet dat ‘diens naam’ in art 6(1)(a) MRl alleen
bedoeld is te zien op de naam van natuurlijke personen. Het HvJEG oordeelde an-
ders: daaronder zou ook de handelsnaam begrepen moeten worden.47 Zie nr. 7.1.1.
Dat creëerde echter grote (dogmatische) problemen in het geval een conflict bestaat
tussen een handelsnaam en een merk. Immers: het voeren van het merk als han-
delsnaam was na het Budweiser-arrest in beginsel geen merkinbreuk. Dat kon ook
weer niet de bedoeling zijn, dus moest dit gat weer gedicht worden. Dat deed het
Hof in het Céline-arrest48, door middel van een ingewikkelde (en nieuwe) juridische
constructie in twee stappen. 

Kort gezegd komt de eerste er op neer dat het gebruik als handelsnaam kan kwa-
lificeren als gebruik ‘voor waren of diensten’. Om dat te bewerkstelligen hanteert
het HvJEG een zeer lage drempel om te concluderen tot ‘gebruik voor waren of dien-
sten’. Alleen al het aanbrengen op waren of hun verpakking is al dergelijk gebruik.49

Daarnaast is – nog steeds volgens het HvJEG – ook sprake van gebruik voor waren of
diensten, als de derde het teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ont-
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44 HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-3, p. 155 (Hölter -
hoff/Freiesleben).

45 In de arresten Arsenal/Reed, Budweiser, Opel/Autec en L’Oréal/Bellure; zie het vorige nummer.
46  HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).
47 Kennelijk om in de zaak Budweiser tot een wenselijke uitkomst te komen; HvJEG 16 november

2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-
Busch/Budvar; Budweiser).

48  HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline).
49 HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p.

82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser;  HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt.
ChG; RvdW 2008, 127 (Céline).
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staat tussen het teken dat een maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijf-
sembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de dien-
sten die hij verricht. Waneer het publiek dan de handelsnaam ziet als een aandui-
ding van herkomst van de betrokken waren of diensten, wordt de wezenlijke func-
tie van het merk (de herkomstgarantie) geschaad, en is er sprake van inbreuk onder
art. 5(1)(a) MRl (of 5(1)(b) MRl als de handelsnaam niet identiek is aan het merk).50

Zo dicht het HvJEG het ene door hem gecreëerde gat met de andere door hem ge-
creëerde buitenwettelijke beperking. 

Het tweede deel van de redenering van het HvJEG loopt als volgt. Een beroep op
de beperking van art. 6(1)(a) MRl staat alleen open wanneer sprake is van gebruik
van het teken ‘volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’. Bij de beoor-
deling of daarvan sprake is, zou dan rekening moeten worden gehouden ‘met de
mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of
althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het be-
staan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder
van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk,
alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn’. Ook de
bekendheid van het merk speelt daar dan een rol. Ook hier redeneert het HvJEG dus
om de tekst (en bedoeling) van de Merkenrichtlijn heen, en komt via een andere
band op de proppen met het(zelfde) verband dat het publiek legt tussen merk en
teken (nog eens gecompliceerd door toevoeging van een subjectief element, te
weten in hoeverre de derde zich daarvan bewust had moeten zijn). 

Het moge duidelijk zijn dat de constructies en redeneringen van het HvJEG verre
van fraai zijn, niet gestoeld zijn op de Merkenrichtlijn, niet goed kenbaar zijn voor
buitenstaanders en de merkenrechtelijke theorie aanzienlijk compliceren. Dat is nog
te schrijnender waar de Merkenrichtlijn zelf een gebalanceerd stuk wetgeving is,
waarbinnen de problemen ook opgelost zouden kunnen worden, als men de tekst en
bedoeling van de wetgever maar zou respecteren.51

13.4 Te verwachten tendensen en ontwikkelingen in jurisprudentie van
het HvJEG

Het is één ding om bestaande tendensen in de rechtspraak van het HvJEG te onder-
kennen, het is een ander (en lastiger) ding om voorspellingen te doen over toekom-
stige ontwikkelingen. Toch wordt daartoe hier een (voorzichtige) poging onderno-
men.

Te verwachten valt dat het HvJEG verder zal gaan met het bagatelliseren van het
‘ander gebruik’ van art. 5(5) MRl, om op die manier zo veel mogelijk merkgebruik
binnen het bereik van het geharmoniseerde merkenrecht te brengen (zie nr. 13.3.4).
Dat zal zich waarschijnlijk al doen gelden bij het gebruik van merken als keywords
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50 Zie daarover: P.Maeyaert en T. Cohen Jehoram, Handelsnaam: conflicten met merken en domein-
namen in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief, BMMB 2008-2, p. 49-59.

51 In handelsnaamgevallen zou de redenering die loopt via de ‘eerlijke gebruiken’ bijvoorbeeld al
niet nodig zijn als ‘diens naam’ alleen betrekking zou hebben op persoonsnamen, zoals de wetge-
ver beoogde.
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(bij Google: AdWords), hetgeen in de Benelux-rechtspraak nu vooral als ‘ander ge-
bruik’ wordt gekwalificeerd (zie nr. 6.10.5). 

Een te verwachten bijverschijnsel is dat op die manier veel gebruik binnen het ge-
harmoniseerde merkenrecht terecht komt, waar dat aanvankelijk als ander gebruik
zou worden gezien. Dat zal met name veel merkgebruik binnen de werkingssfeer
van art. 5(1)(a) MRl brengen. De ‘absolute’ bescherming van art. 5(1)(a) MRl zal ver-
der uitgehold moeten worden om in dergelijk gebruik toch niet te vaak inbreuk te
zien. Waarschijnlijk zal het HvJEG daarvoor uitwijken naar de door hem gecreëerde
afbreuk aan een functie van het merk (zie nrs. 13.3.6 en 13.3.7). 

De schrijver verwacht een liberale benadering van gebruik van merken als ver-
wijzing, wanneer daarmee geen verwarring wordt gewekt. Dat betreft gebruik in
vergelijkingen, ook wanneer daarvoor geen noodzaak bestaat (zie nrs. 7.1.2.1 t/m
7.1.2.1.3), gebruik als keyword (zie nr. 6.10.5) en gebruik bij of ter aanprijzing van we-
derverkoop van waren (zie nr. 7.3.6). Daarentegen valt een restrictieve benadering te
verwachten wanneer het gaat om merkpiraterij, ook als het gaat om doorvoer van
dergelijke waren (zie nr. 7.3.4).

Er zal voorts een tendens te verwachten zijn waarbij het HvJEG verbanden zal leg-
gen tussen enerzijds de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening en
anderzijds andere richtlijnen en verordeningen (op het gebied van vergelijkende re-
clame, oneerlijke handelspraktijken, handhaving en de Anti-Piraterij Verordening),
waarbij gestreefd zal worden naar convergentie.

Een lastig punt blijft de vraag hoe omgegaan moet worden met situaties waarin
in bepaalde landen van de Gemeenschap wel verwarringsgvaar te duchten is, maar
in (vele) andere landen niet, hetgeen verre van theoretisch is, door de vele verschil-
lende talen, culturen en commerciële markten binnen de Gemeenschap. Net zo is de
vraag hoe om te gaan met een Gemeenschapsmerk dat geografisch slechts beperkt
bekendheid geniet en er elders in de Gemeenschap een beroep wordt gedaan op art.
9(1)(c) GMVo. Moet een verbod zich dan ook tot de landen uitstekken waar het ver-
warringsgevaar zich niet voordoet en/of waar het merk geen bekendheid geniet?
Voor wat betreft de bekendheid zou een politieke oplossing zijn om verwarringsge-
vaar of bekendheid in één Lid-Staat voldoende te achten (zodat de ene Lid-Staat dus
niet belangrijker is dan de andere). Dat zou echter op gespannen voet staan met de
gedachte van het Gemeenschapsmerk (waarbij nationale grenzen niet een zo be-
langrijke rol mogen spelen) en zou ook leiden tot een te ruime bescherming van
zulke ‘national champions’, die overigens als nationaal merk de bescherming kun-
nen krijgen voor het gebied waar aan de inbreukvereisten is voldaan. Een tweede
oplossing, die recht zou doen aan de theorie van het Gemeenschapsrecht (waarbij
nationale grenzen geen rol meer spelen), zou er van uitgaan dat de bescherming zich
steeds tot de gehele Gemeenschap uitstrekt, ook als verwarringsgevaar zich niet
overal voordoet, of als de bekendheid van het merk alleen in andere Lid-Staten aan-
wezig is (waarbij dan wel de eis geldt dat de bekendheid aanwezig is in een aan-
merkelijk gedeelte van de Gemeenschap52). Een dergelijk systeem zou echter tot
aanzienlijke fricties kunnen leiden en onrechtvaardige uitkomsten. Het zou meer
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52 Vgl. Conclusie A-G Sharpston d.d. 30 april 2009, in de zaak C-301/07 (PAGO/Tirolmilch), B9 7859.
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recht doen aan de daadwerkelijke belangen en omstandigheden als de rechter de
mogelijkheid krijgt (zoals die bijvoorbeeld ook al bestaat voor de Benelux, wanneer
het gaat om Benelux-merken53) om een verbod onder een Gemeenschapsmerk te
beperken tot die gebieden waar het daadwerkelijke merkenrechtelijke conflict zich
voordoet (daar waar er gevaar voor verwarring is, danwel daar waar het merk be-
kendheid geniet of waar ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk
wordt gedaan). De voorkeur van de schrijver gaat uit naar deze derde oplossing,
maar de kans dat het HvJEG voor de tweede oplossing kiest is (helaas) niet ver-
waarloosbaar.

13.5 Concrete aanbevelingen 

Hieronder worden – deels in aanvulling op de eerdere nummers van dit hoofdstuk
– enige concrete aanbevelingen gedaan tot aanpassing van de merkenwetgeving, en
een procedurele aanbeveling aan het HvJEG.

13.5.1 Grafische voorstelling vs elektronische vastlegging en weergave

Het feit dat klankmerken in beginsel merken kunnen zijn (zie nrs. 4.7 t/m 4.7.2),
maar toch voor een belangrijk deel (namelijk voor zover de klanken niet in een no-
tenbalk te vangen zijn) niet voor inschrijving in aanmerking komen, houdt slechts
verband met het vereiste van grafische voorstelling in art. 2 MRl, art. 2.1(1) BVIE en
art. 4 GMVo.54 Dat vereiste vindt zijn basis in de situatie waarin gebruik wordt ge-
maakt van papieren merkenregisters (zoals dat in het verleden ook het geval was).
Als gewerkt wordt met papieren registers is zo’n grafische voorstelling nodig om het
merk(enregister) voldoende toegankelijk te houden voor derden. In het huidige
tijdsgewricht is een elektronisch toegankelijk merkenregister echter eerder regel
dan uitzondering, zeker binnen de Europese Gemeenschap. Het vereiste van grafi-
sche voorstelling kan dan ook als achterhaald worden beschouwd en (daarom) als
onnodig restrictief. 

Dit probleem kan relatief eenvoudig opgelost worden, namelijk door aanpassing
van art. 2 MRl, art. 2.1(1) BVIE en art. 4 GMVo. De woorden ‘vatbaar zijn voor grafi-
sche voorstelling’ zouden daar vervangen moeten worden door de woorden ‘vatbaar
zijn voor grafische en/of elektronische vastlegging en weergave’. Op die manier kan
het merkenbureau ook elektronische bestanden (die ook elektronisch toegankelijk
zijn voor gebruikers van het merkenregister) accepteren. Niet alleen klankmerken,
maar ook bewegingsmerken (zie nr. 4.11) en hologrammerken (zie nrs. 4.5.5. en 4.11)
zouden hiervan kunnen profiteren. Wellicht kan dit in de toekomst ook de deur ope-
nen voor geurmerken55 (zie nr. 4.8), smaakmerken (zie nr. 4.9) en tastmerken (zie nr.
4.10), namelijk wanneer het mogelijk zou worden geur, smaak of tast langs elektro-
nische weg toegankelijk te maken.
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53 BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 665 m.nt. DWFV; BIE 1995, 7 m.nt. JHS (Renault/Reynocar).
54 HvJEG 27 november 2003, C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield Mark/Memex; Für
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13.5.2 Internationale en intergouvernementele organisaties

De Merkenrichtlijn en het BVIE gaan niet in op de uitzondering op de bescherming
genoemd in art. 6ter(c) tweede zin VvP. Daardoor is de bescherming die wordt ge-
boden aan wapens, vlaggen, emblemen, initialen en benamingen van internationale
en intergouvernementele organisaties niet absoluut van aard, zoals dat wel het geval
is bij de bescherming van staatswapens, vlaggen en emblemen, controle- en waar-
borgtekens en -stempels. Er wordt geen afstand genomen van deze uitzondering en
nergens wordt aangegeven dat de wapens, vlaggen, emblemen, initialen en bena-
mingen van internationale en intergouvernementele organisaties absolute bescher-
ming toekomen. Waarschijnlijk heeft zowel de Europese wetgever als de Benelux-
wetgever zich niet gerealiseerd dat hier een keuzemogelijkheid voorligt, waarbij het
uitblijven van een keuze werkt ten nadele van de internationale en intergouverne-
mentele organisaties. Zeker nu alle drie de Benelux-landen gastheer zijn van vele in-
ternationale en intergouvernementele organisaties, verdient het aanbeveling de ge-
noemde keuze alsnog te maken en de uitzondering genoemd in art. 6ter(c) tweede
zin VvP in het BVIE buiten toepassing te verklaren. Zie nr. 5.1.2.3.

13.5.3 Oudere handelsnaam vs jonger Benelux-merk

Als hoofdregel geldt dat de houder van een oudere handelsnaam (anders dan in het
geval van een Gemeenschapsmerk56) voor wat betreft een jonger Benelux-merk, al-
leen op basis van het gemene recht met succes kan optreden tegen gebruik van dat
jongere overeenstemmende merk, namelijk wanneer verwarring of misleiding te
duchten valt.57 Tegen inschrijving van het jongere merk kan (anders dan waneer het
gaat om een Gemeenschapsmerk58) voor wat betreft het Benelux-merk, alleen wor-
den opgetreden als het Benelux-merk te kwader trouw gedeponeerd werd (o.g.v. art.
2.4(f) jo art. 2.28(3)(b) BVIE) of als gebruik van het jongere merk zou leiden tot mis-
leiding van het publiek (o.g.v. art. 2.4(b) jo art. 2.28(1)(e) BVIE).59

Voor wat betreft de Benelux is de bescherming van de oudere handelsnaam(voer-
der) dus niet duidelijk (in de handelsnaam- of merkenwetgeving) geregeld en zijn
daar ook lacunes aan te wijzen. Dat laatste geldt voor het voeren van een jonger
merk dat overeenstemt met een oudere bekende handelsnaam, en daar ongerecht-
vaardigd voordeel uit trekt, danwel afbreuk doet aan de reputatie of het onder-
scheidend vermogen van die handelsnaam (zonder dat er sprake is van verwar-
ringsgevaar). Voor wat betreft de inschrijving van een met de handelsnaam over-
eenstemmend jonger Benelux-merk, daartegen kan thans (zelfs) niet geageerd wor-
den wanneer er verwarring tussen merk en handelsnaam te duchten valt (buiten het
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55 Welke deur thans nog gesloten is; zie nr.4.8.
56 Zie art. 110 en 111 GMVo.
57 Zie o.a. P. Maeyaert en T. Cohen Jehoram, Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen

in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief, BMMB 2008-2, p. 49-59, en: Cohen
Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, nr. 17.3.2.

58 In het geval van een handelsnaam van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Zie art. 8(4) en
53(1)(c) GMVo.

59 Zo ook: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, nr. 17.3.1.
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geval dat er tevens sprake is van een depot te kwader trouw of misleiding van het
publiek). Een en ander doet onvoldoende recht aan de positie van de handels-
naam(voerder). Dat geldt te meer waar de handelsnaam tegenwoordig in de praktijk
(in functie en zakelijke behandeling) nauwelijks een andere rol speelt of positie
heeft dan het merk. Dat speelt het sterkst bij de verhouding tussen dienstmerk en
een handelsnaam; de lijn daartussen is een vage en dunne; zie nr. 4.12.3.

Het strekt daarom (in ieder geval) tot aanbeveling (het facultatieve) art. 4(4)(b)
MRl alsnog te implementeren in het BVIE. Dat artikel voorziet in de mogelijkheid
van weigering en nietigverklaring van een merkinschrijving wanneer men rechten
heeft op een ouder in het economisch verkeer gebruikt overeenstemmend teken, dat
de houder het recht geeft gebruik van het jongere merk te verbieden; bij uitstek de
handelsnaam dus. Een dergelijke regeling is ook niet meer dan logisch te noemen;
waarom zouden merken ingeschreven moeten worden of blijven, wanneer het ge-
bruik daarvan (wel) verboden kan worden?

Schrijver dezes is voorstander van een verdere convergentie van handelsnaam- en
merkenrecht, vanwege hun convergentie in de praktijk. Het handhaven van een juri-
disch dogmatisch verschillend regime wringt steeds meer met de praktijk (en het
recht is er om de praktijk te dienen, niet om die onnodig te compliceren). Daarom
wordt ook gesuggereerd de handelsnaamrechtelijke bescherming gelijk te trekken,
ook met een ruimere bescherming voor bekende handelsnamen. Tussen droom en
daad staan nog steeds wetten in de weg (en praktische bezwaren); voor verwezenlij-
king van deze droom zou in ieder geval aanpassing van de Merken richtlijn en aan-
passing van de handelsnaamwetten van de Benelux-landen nodig zijn, maar nog zin-
voller zou een Europese harmonisatie van het handelsnaamrecht zijn.60

13.5.4 Verzet tegen ongeautoriseerd gebruik van het merk door een agent

Art. 6septies(2) VvP verplicht de Unielanden, waaronder de Benelux-landen, de
merkhouder het recht te geven zich te verzetten tegen gebruik van het merk door
een agent of vertegenwoordiger, die daarvoor geen toestemming heeft gekregen van
de merkhouder. De GMVo voorziet in een dergelijk verbodsrecht in art. 11, maar het
BVIE bepaalt terzake niets. Mogelijk is de gedachte geweest dat de merkhouder in
die gevallen kan optreden ex art. 2.20(1)(a) BVIE, maar dat artikel(lid) dekt niet alle
onder art. 6septies(2) VvP relevante gevallen. Het artikel spreekt immers van ‘de
merkhouder’, wat (juist in het geval van agenten of vertegenwoordigers) ook een
merkhouderschap buiten de Benelux-landen kan betreffen. Zie nr. 10.2.3.5. In der-
gelijke gevallen kan – in strijd met de betreffende verdragsverplichting – dus geen
beroep worden gedaan op art. 2.20 BVIE.

De Benelux-landen schenden aldus hun verdragsverplichtingen ex art. 6sep-
ties(2) VvP door niet ook de houder van een buiten de Benelux geldig merk, be-
scherming te bieden tegen gebruik van zijn merk door een agent of vertegenwoor-
diger in de Benelux (die zijn handelingen niet kan rechtvaardigen). Om dat te ver-
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60 Met het octrooirecht de enige gebieden van het intellectuele eigendomsrecht waarvoor nog geen
Europese regels gegeven zijn. Hierbij valt aan te tekenen dat harmonisatie van het handelsnaam-
recht eenvoudiger lijkt dan harmonisatie van het octrooirecht.
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helpen zou een aanvullend artikellid aan art. 2.20 BVIE moeten worden toegevoegd,
naar het voorbeeld van art. 11 GMVo.

13.5.5 Rekening en verantwoording over eerdere inbreuken

Zolang een merkinbreuk maar niet opgemerkt wordt, loopt de inbreukmaker in de
Benelux – volgens rechtspraak van de Hoge Raad – in feite geen financieel risico.61 Het
is volgens die rechtspraak immers de merkhouder die de aanvang van de inbreuk zal
hebben te bewijzen danwel aannemelijk te maken. De gegevens over aanvang zijn in
de normale situatie niet aanwezig bij de merkhouder, maar is kennis van (alleen) de
inbreukmakende partij. De merkhouder komt gewoonlijk pas in een later stadium
dan de aanvang van de inbreuk op de hoogte van die inbreuk, in het bijzonder wan-
neer het om merkpiraterij gaat (die immers vooral in het geniep plaatsvindt). 

Daarmee is het maken van merkinbreuk in de Benelux in veel gevallen een lucra-
tieve bezigheid, zelfs als sprake is van welbewuste merkinbreuk, zoals in het geval
van merkpiraterij. Zo lang de inbreuk niet is ontdekt loopt de merkpiraat de facto
geen risico. Dat is onwenselijk.62 Het BVIE zou daarom expliciet moeten bepalen dat,
in het geval van merkinbreuk te kwader trouw, de rekening- en verantwoordings-
plicht, alsmede de schadevergoedings- en/of winstafdrachtplicht zich mede uits-
trekt tot iedere eerdere identieke inbreuk.

13.5.6 Aanbevelingen m.b.t. verduidelijking en aanvulling van art. 337 Sr

In theorie kan het strafrecht een goed middel zijn om merkinbreuk (in het bijzonder
de merkinbreuk die wel wordt aangeduid als ‘counterfeit’) te bestrijden. Vervolging
heeft helaas (in Nederland) nog steeds (te) lage prioriteit, en de regelgeving kan ook
op punten aanvulling gebruiken om handhaving langs strafrechtelijke weg eenvou-
diger te maken. 

Het strafrecht voorziet (waarschijnlijk) niet in een strafbaarstelling van het ge-
bruik van een bekend merk, wanneer dat merk gebruikt wordt voor waren die niet
soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Om die lacune te dichten
zou art. 337 Sr moeten worden verduidelijkt doordat een strafbaarstelling wordt
toegevoegd luidende: ‘Hij die opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waar-
van een in de Benelux of in de Europese Gemeenschap bekend merk waarop een
ander recht heeft, zij het dan ook met een zo geringe afwijking dat het publiek een
verband kan leggen met het bekende merk, is nagebootst, en waardoor ongerecht-
vaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk, invoert, door-
voert, uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt, in voorraad heeft, of
zelf van dat merk heeft voorzien, wordt gestraft met’… (volgen de sancties van art.
337 Sr) in ieder geval voor zo ver degene die inbreuk maakt daarvan zijn beroep
maakt. Zie nr. 8.1.2.6.
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61  HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464 (Kamstra e.a./Jack Daniel’s Properties).
62 Juist in deze tijden waarin de merkpiraterij hand over hand toeneemt en één van de belangrijkste

inkomstenbronnen van criminele organisaties vormt.
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Opmerkelijk is dat het aanbrengen van een vals merk niet strafbaar is onder art.
337 Sr, terwijl dat juist één van de kernbevoegdheden is die (exclusief) aan de merk-
houder toekomt. Dat heeft de extra ongewenste consequentie dat op die manier ook
niet de helingsbepalingen kunnen worden ingeroepen tegen een partij die handelt
in valselijk van het merk voorziene waren. Dat klemt omdat die bepalingen in de
praktijk van groot belang kunnen zijn bij het bestrijden van namaak (in het bijzon-
der wanneer dat gebeurt door – gewoonlijk: ondoorzichtige – criminele organisa-
ties). Het is daarom aan te bevelen aan art. 337 Sr toe te voegen dat ‘hij die opzette-
lijk waren of hun verpakking voorziet van de handelsnaam van een ander of van het
merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een zo geringe afwijking dat
daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan’, wordt gestraft met… (volgen de
sancties die art. 337 Sr noemt). Zie nr. 8.1.2.7.

13.5.7 Acties tegen merk gedeponeerd in de vervalrijpe periode van ouder merk

Het BVIE biedt in art. 2.27(3 en 4) bescherming van degene die een merk deponeer-
de gedurende de vervalrijpe periode van een (ouder) overeenstemmend merk van
een ander. Zo kan de houder van een merk, dat gedurende meer dan 5 jaar niet ge-
bruikt is, maar daarna (opnieuw) normaal gebruikt is, zodat het niet langer aan ver-
vallenverklaring blootstaat, niet op grond van art. 2.20(1)(a, b of c) BVIE ageren
tegen het gebruik van een jonger merk dat in de vervalrijpe periode werd gedepo-
neerd. Zie nr. 9.3.13.1. Ook kan die houder van het oudere merk niet (op basis van de
hogere rangorde) de nietigheid inroepen van een tijdens de vervalrijpe periode ge-
deponeerd merk. Zie nr. 9.7.7. Dit betekent dat in die situatie het jongere en het ou-
dere merk elkaar zullen moeten gedogen, zowel in het register als in de markt. Dat
wordt aangeduid met de term coëxistentie. Dat is een opvallende consequentie,
waar dit kan leiden tot gebruik van identieke merken voor identieke waren en ge-
bruik van (anderszins) verwarringwekkend overeenstemmende merken, en dus tot
misleiding van het publiek. 

Daarbij valt aan te tekenen dat de Merkenrichtlijn een dergelijke regeling niet
kent (en ook de GMVo kent die niet), maar wel bepaalt wat de (andere) consequen-
ties zijn van het uitblijven van normaal gebruik. De Benelux-wetgever is hier dus op
eigen houtje afgeweken van de Merkenrichtlijn. Dat heeft men zich kennelijk ook
wel gerealiseerd, waar de toelichting op art. 27 BVIE vermeldt dat de beperkingen
zijn opgenomen ‘in overleg met de geïnteresseerde kringen’. Dit is echter onjuist en
onwenselijk. Het is onwenselijk vanwege de hiervoor geschetste consequenties en
onjuist omdat de Merkenrichtlijn in de 7e overweging bepaalt dat het doel van de
Europese harmonisatie alleen bereikt kan worden als de verkrijging en het houden
van het recht op een ingeschreven merk in alle Lid-Staten afhankelijk wordt gesteld
van dezelfde voorwaarden. Daar komt nog bij dat de 9e overweging leert dat het van
fundamenteel belang is dat de ingeschreven merken in alle Lid-Staten dezelfde wet-
telijke bescherming genieten. De Benelux-wetgeving op dit punt is in strijd met
beide richtlijndoelen.

Los van het feit dat het daarom zeer de vraag is of in rechte wel een beroep ge-
daan kan worden op (alle onderdelen van) deze coëxistentiebepalingen, verdient
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het hoe dan ook (om voornoemde redenen) aanbeveling de artikelleden 2.27(3) en
2.27(4) BVIE uit het BVIE te schrappen. Zie nr. 9.3.13.1.

13.5.8 Geen nietigheidsactie op basis van merk dat aan vervallenverklaring
blootstaat

Art. 11 MRl bevat niet-facultatieve bepalingen. Lid 1 van dat artikel bepaalt dat de
nietigheid van een merk niet kan worden uitgesproken op grond van het bestaan
van een conflicterend ouder merk dat aan vervallenverklaring bloot staat. Lid 4 be-
paalt dat de regeling van lid 1 ook beperkt kan gelden, namelijk alleen voor die
waren en/of diensten waarvoor het merk aan vervallenverklaring blootstaat.

Hoewel het hier niet-facultatieve bepalingen betreft, zijn deze niet in het BVIE
terug te vinden (terwijl ze zouden thuishoren in art. 2.28, dat de nietigheidsactie be-
schrijft). Als gevolg daarvan dwingt het huidige wettelijk systeem de gedaagde in
een nietigheidsactie – aangesproken door de houder van een merk dat aan verval-
lenverklaring bloot staat – om een reconventionele vordering tot vervallenverkla-
ring in te stellen. 

Art. 11(1 en 4) Mrl dienen daarom alsnog geïmplementeerd te worden in het BVIE
(als aanvulling op art. 2.28 BVIE). Zie nrs. 9.6.2 en 9.7.5.

13.5.9 Implementatie van nieuwe regels in richtlijn en verordening

Het verdient aanbeveling om daar waar het HvJEG een contra legem uitleg geeft aan
een bepaling van de Merkenrichtlijn en/of de Gemeenschapsmerkenverordening,
die bepalingen daar dan ook op aan te passen.

Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn de toepassing van art. 5(2) en 4(4)(a)
MRl, art. 2.20(1)(c) BVIE, art. 9(1)(c) GMVo op soortgelijke waren en diensten (zie
hierboven nr. 13.2.7) en de interpretatie gegeven aan art. 3(1)(h) MRl en art. 7(1)(h)
GMVo, als zou de verwijzing naar art. 6ter VvP geen beperking tot warenmerken in-
houden (zie nr. 5.1.2).

13.5.10 Koerswijzigingen van het HvJEG

Zoals het geval van het BabyDry-arrest heeft duidelijk gemaakt, slaat het HvJEG
soms een andere weg in of gaat het zelfs helemaal om (zie nr. 4.14.12.5). In die ge-
vallen geeft het HvJEG dan niet zelf aan dat het terugkomt op een eerdere beslissing,
maar laat het aan de rechtspraktijk om dat uit te vinden. Ook zijn er gevallen waar-
bij het HvJEG onduidelijkheid schept door in verschillende arresten op hetzelfde
punt formuleringen te hanteren, die op gespannen voet met elkaar lijken te staan.
Dat was bijvoorbeeld ook het geval met betrekking tot het gebruik van een merk
‘voor waren of diensten’ in de arresten Opel/Autec63 en O2/Hutchison64 (zie nrs.
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63  HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5,
404-408 (Adam Opel/Autec).

64  HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127
(O2/Hutchison 3G).
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6.2.2.1 en 6.4.6), en met betrekking tot de op de merkhouder rustende bewijslast in
de arresten Intel65 en TDK66 (zie nr. 6.8.9.1). 

Een en ander leidt tot onduidelijkheid in de praktijk, en dat is (evident) onwen-
selijk. Sterker nog: het HvJEG heeft juist tot taak rechtseenheid te bevorderen. Het
verdient daarom aanbeveling dat het HvJEG ten eerste meer inzicht geeft in de ge-
volgde gedachtegang (in het bijzonder door aan te geven hoe het arrest zich ver-
houdt tot eerdere arresten) en ten tweede ook expliciet aangeeft als het zijn oordeel
herziet of richting wijzigt.

13.6 Algemene conclusies

De Europese harmonisatie van het merkenrecht is op hoofdlijnen geslaagd te noe-
men; de regelgeving draagt goed bij aan daadwerkelijke harmonisatie, al gaat dat
niet zonder slag of stoot, en heeft het HvJEG al twaalf jaar een behoorlijke taak aan
het doorbreken van nationale juridische tradities. Dat proces is ook nog niet tot een
einde gekomen. De Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening zijn over
het algemeen goed doordacht, sluiten vrijwel steeds goed aan op verdragsrecht en
kennen een goed doordachte en praktisch hanteerbare structuur; enkele uitzonde-
ringen werden hiervoor besproken. Daarnaast kan het Gemeenschapsmerk een suc-
ces genoemd worden; het aantal inschrijvingen loopt sinds 1996 elk jaar op; het
BHIM heeft de procedures weten te stroomlijnen en versnellen, de rechtspraak is re-
delijk consistent en de kosten van het Gemeenschapsmerk lopen telkens terug (dit
ten koste van de nationale merkregistraties). Op grote lijnen valt dus positief te oor-
delen over de Europese harmonisatie. Er blijven echter wel problemen en zorgen be-
staan, ook in de Benelux. 

De Europese harmonisatie heeft het merkenrecht in de Benelux wezenlijk gewij-
zigd; meer dan aanvankelijk gedacht werd, maar ook meer dan nu nog veelal ge-
dacht wordt. Het BVIE is – zelfs na herhaalde aanpassing – nog steeds niet volledig
in lijn met de Merkenrichtlijn (naast het feit dat er ook verdragsrechtelijk aanpass-
ingen nodig zijn). 

Het Europees (en daarmee het Benelux-)merkenrecht heeft voor een belangrijk
deel vorm gekregen door de jurisprudentie van het HvJEG. De logica van het goed
doordachte wettelijk systeem van de richtlijn en verordening (en van verdragrech-
telijke bepalingen) is helaas niet altijd terug te vinden in die arresten. Het HvJEG
heeft daarnaast de neiging eigen juridische constructies te creëren (ook wanneer
daarvoor geen noodzaak bestaat), daar vervolgens aan door te sleutelen en gemeng-
de signalen af te geven. Dat zijn te betreuren ontwikkelingen. De wetteksten en het
recht krijgen zo een steeds minder nauwe band. Het merkenrecht is er voorts on-
voorspelbaarder en onoverzichtelijker door geworden. Zozeer dat een leek er niet
verstandig aan doet zich op dat terrein te begeven zonder gespecialiseerde gids. Dit
proefschrift beoogt bij te dragen aan inzicht in en overzicht van het merkenrecht, en
suggesties voor verbetering te doen.

13.6
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65  HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).
66 HvJEG 12 december 2008, C-197/07, B9 7558 (Aktieselskabet /BHIM, TDK).
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SUMMARY

Benelux Trademark Law in
European Perspective

This book studies a large number of material and procedural legal issues in Benelux
and European trademark law. Particular focus is put on the elements of trademark
law which have been harmonised at European level. After providing an overview of
the current status of the law, both at a Benelux level and a European level,
conclusions are drawn with respect to specific issues regarding legislation and case
law. On top of that the book tries to define tendencies that can be descried in the
case law of the European Court of Justice. The author also predicts future tendencies
in that case law. Finally the book makes a few concrete recommendations with
respect to amendment of the law and the procedural approach of the European
Court of Justice. The below is a summary of these conclusions, tendencies,
predictions and recommendations.

A few of the conclusions drawn

The author concludes that there no longer a distinction can be made between signs
that should be refused registration because they cannot distinguish and those that
should not distinguish. The protection of well-known trademarks (in the sense of
article 6bis Paris Convention) has been broadened and deepened dramatically (but
this has gone unnoticed). The formulation of the absolute ground for refusal or
invalidity, that is found in art. 7(1)(c) CTMR (Community Trademarks Regulation)
and in art. 3(1)(c) TMDir (Trademarks Directive), constitutes a violation of art.
6quinquies(B) Paris Convention, due to the non-exhaustive list of characteristics. For
establishing distinctiveness one should only consider actual distinctiveness, without
requiring use of the sign “as a trademark”. The decision of the ECJ in the Philips vs.
Remington-case has left much room for three-dimensional trademark registrations
when they do not exclusively consist of shapes that are necessary to obtain a
technical result.

The association criterion as applied in the Benelux in the past, has lost all
meaning. The protection granted to trademarks with a reputation is broader than
the text of the directive and regulation suggests, for which reason these should be
amended. The fact that the text of art. 2.20(1)(c) BTIP (Benelux Treaty on Intellectual
Property) has been amended so that it no longer refers to ‘can take unfair advantage
of or can be detrimental to’, does not imply that this provision should be interpreted
differently under the current wording. Art. 2.20(4) BTIP, that grants protection in
case of a translation of a trademark in another Benelux language, is a provision
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which is in violation of art. 5 TMDir, unless it is interpreted so narrowly that it loses
practical significance. 

Tendencies in ECJ case law

The approach towards distinctiveness and registration of trademarks used to be
quite liberal in the Benelux. The case law of the ECJ appears to be returning to the
“monopoly approach” which was popular in the first half of the twentieth century.
The approach of the ECJ towards colour marks and colour combination marks
appears to be much stricter than legally necessary, while also not fitting the
practical needs and the actual perception of such marks. The grounds for refusal or
invalidity as described in art. 3(1)(b, c and d) TMDir and art. 7(1)(b, c and d) CTMR
seem to have been misinterpreted by the ECJ, thus mixing up the system that was
based on and can be found in art. 6quinquies(B)(2) Paris Convention. This is further
strengthened by the fact that the ECJ has considered that there are several different
public interests that underlie the different grounds for refusal or invalidity, but again
mixing those up in its case law. The ECJ seems to have lost the way in the labyrinth
that it built itself. 

The ECJ seems to favour a very broad interpretation of the term “use for goods or
services”, apparently in order to bring as much trademark use as possible within the
realm of European Harmonisation. Recent case law of the ECJ has shown that it takes
the broader protection of trademarks with a reputation, seriously. It recognises the
many different functions that a trademark has, and protects those. 

On the other hand the ECJ has created a limitation to trademark protection which
has no basis in the TMDir or CTMR. This limitation does not fit the legal system and
also appears to be unnecessary. The ECJ shows a tendency to create its own legal
frameworks, and to build on to those frameworks, even if they do not fit the legal
basis. This is clear from the interpretation of the aforementioned limitation to
trademark rights and the way it deals with the use of trademarks in trade names. 

Tendencies expected in case law of the ECJ

The author expects the ECJ to further broaden the use “for goods and services”, for
instance to also cover the use of keywords and (other) referring use of trademarks.
In order to balance this, the protection under art. 5(1)(a) TMDir will have to be
limited further. Also further convergence of the TMDir and CTMR with other
directives and regulations is expected (in particular in the field of comparative
advertising, unfair trade practices, enforcement and customs action). A more
challenging subject will be the way to deal with Community trademarks that have
reputation only in a part of the European Community, while allegedly being
infringed elsewhere, as well as with situations in which there is no likelihood of
confusion in the country where an action is brought (but only in other parts of the
European Community). It would be desirable if it would be possible to grant a
territorially limited injunction under Community trademark rights. 

Summary
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Concrete recommendations

The author recommends that the requirement of “graphical representation” of a
trademark (in order to be registered) is replaced by the requirement that the
trademark “is capable of graphical and/or electronic recordal and reproduction”. It
is suggested that the TMDir and BTIP explicitly mention that art. 6ter(c) second
sentence Paris Convention is not applicable, in order to grant a fair protection to the
symbols and names of international and intergovernmental organizations. Suggest -
ions are made in order to grant further protection to older trade names when acting
against the registration of younger trademarks. Also generally a further convergence
of trade name law and trademark law is advocated. 

It is suggested that a provision is added to art. 2.20 BTIP in order to grant the
protection as prescribed by art. 6septies(2) Paris Convention. In order to effectively
act against counterfeits, it is suggested that a trademark holder can claim that a
defendant that infringed trademark rights in bad faith, provides information
regarding all identical prior infringements. The author suggests to strengthen
trademark protection through criminal law, by also making punishable the applicat -
ion of a false trademark to goods, and the professional infringement that takes unfair
advantage of or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the
trademark with a reputation. 

The BTIP provides for the protection of a party that filed a trademark conflicting
with an older trademark registration which – at the time of the later filing – was
subject to revocation due to non-use. The relevant provisions are in violation of the
TMDir and should be deleted. On the other hand art. 11(1 and 4) TMDir should still
be implemented in the BTIP in order to make sure that no invalidity action can be
started on the basis of a trademark for which –at the time of the action- revocation
can be claimed due to non use. 

More generally, it is suggested that if the case law of the ECJ goes against the
wording of the TMDir or CTMR, the latter two are amended accordingly. Also, it is
suggested that if the ECJ decides to change course on any subject, it does so
explicitly, in order to avoid confusion. 

General conclusions

Although generally speaking the European harmonisation of trademark law appears
to be successful, it still appears difficult to overcome national legal traditions. The
legal system laid down in the TMDir and CTMR appears to be well thought through,
fits international law and treaties and provides for a practical structure. On top of
that the Community trademark can be called a success. The European harmonisa -
tion has dramatically changed Benelux Trademark Law, more than was thought at
the outset, but also more than generally appreciated today. Even now, after several
amendments to the BTIP, it is still not fully in compliance with the TMDir. 

The European and Benelux trademark law has for a substantial part been shaped
by case law of the ECJ. The logic and well thought through legal system of the TMDir
and CTMR can – unfortunately – not always be distinguished in the decisions of the
ECJ. On top of that the ECJ shows a tendency to create its own legal frameworks, and
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to build on to those frameworks. As a result the text of the TMDir and CTMR show
less and less the law as it is, which makes trademark law unpredictable and
complex. This is true to such an extent that one is well advised to only enter this
field when one has an expert guide. This book aims to contribute to insight in and
an overview of trademark law as it is today, and to provide guidance, also with
respect to future developments.

Summary
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Disclaimers 7.1.5; 10.2.2.2; 10.2.2.2.2; 10.3.4;
Distributeurs 10.3.3.5; 10.2.3.5;
Distributiekanalen 4.14.18.3;
Distributienet 7.1.3.2; 7.3.6;
Distributienetwerk 6.4.6;
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Distributiesysteem 7.3.5;
Doelgroep 6.8.1.2;
Domeinnaamkaping 6.10.3;
Domeinnamen 4.3; 6.5.4; 6.9.7.1; 6.9.8; 6.10.1; 6.10.2; 

6.10.3; 6.10.3.1; 6.10.3.1.1;
Dominant element 4.2.2;
Dominant onderdeel 6.7.5.10;
Dominerende bestanddelen 6.7.3; 6.7.3.5; 6.7.5.1;
Door gebruik misleidend merk 9.5;
Door of met toestemming van de merkhouder 7.3.2;
Doorhaling 9.1; 9.6.3;
Doorvoer 6.2.7; 6.2.7.2; 7.3.4; 8.1.2; 8.1.2.2; 8.2.1.5; 
Douane 8.1.8;
Douaneautoriteiten 8.2.1.2; 8.2.1.6;
Douane-entrepot 6.2.7; 6.2.7.1; 6.2.7.2; 6.2.7.3;
Douanemaatregelen 8.1.6; 8.2;
Douaneregeling 6.2.7.2; 7.3.4;
Dozen 6.5.7;
Driedimensionaal merk 4.14.18.1; 4.14.18.2;
Driedimensionale vormen 4.5.3;
Dubbele verwijzing 2.6; 
Dure producten 6.7.5.5;
Duur inschrijving 5.2.8; 
Duur van het gebruik 6.8.1.3;

E

Economisch verkeer 4.1.9; 6.6; 6.8;
Economisch voordeel 6.6; 6.6.1;
Economische sector 9.3.3.3;
Eenheid 10.3.2;
– van het Gemeenschapsmerk 10.1.4;
Eenvormige bescherming 10.1.4;
Eenvormigheidsbeginsel 10.4.5;
EER, zie Europese Economische Ruimte
EER-uitputting 7.3.1;
Eerdere gebruiker niet-merkhouder 7.6;
Eerdere inschrijvingen 10.1.5.1;
Eerlijk gebruik 7.1.3;
Eerlijk gebruik in nijverheid en handel 4.3.1.3; 6.9.1; 6.9.7; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.2.1.2; 

7.1.2.1.3; 7.1.3.1; 7.1.3.2; 7.1.4; 7.3.6; 10.4.1;
Eerste gebruik 2.3.; 3.2.2; 3.2.3;
Eerste gebruiker 5.2.7.2;
Eerste inschrijving 2.3;
EG-Verdrag 7.3.2;
Eigen betekenis 4.14.12.4.2;
Eigen naam 4.3.1.3; 6.9.1;
– en adres 7.1.1;
Eigen ouder recht 6.8.10.1;
Eigen recht 6.8.10; 6.9.7;
Eigenschappen 
– van de waren of diensten 6.8.10.1;
– van het product 6.5.8;
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– van waren aanduiden 4.14.21.1;
Eisen van redelijkheid en billijkheid 7.5;
Elektronisch bestand 4.7.2;
Elektronische registers 4.1.10;
Elementen 6.7.3;
Elk onderscheidend vermogen missen 4.14.11; 4.14.11.1; 4.14.4.3; 5.1; 5.1.6; 
Emblemen 5.1.2.1; 5.1.2.3;10.1.5.4.1;
– van internationale en intergouvernementale 

organisaties 5.1.2;
Encyclopedieën 6.9.8; 9.4.3; 10.3.4;
Enkele cijfers 4.3;
Enkele exemplaren voor eigen gebruik 8.1.2.3;
Enkele kleur 4.6;
– als merk 4.6.1;
Enkele kleurmerken 4.6.3;
Enkele letter 4.3;
Erkende gemachtigden 10.7.3;
Essentiële functie 6.4.1;
– van het merk 4.14.21.1;
Esthetische complementariteit 6.7.4.1;
Etiketten 4.6; 6.7.3.2; 7.3.8.6;
Etiketteren 7.3.8.6;
eu-domeinnaamarbritrage 6.10.3.1.2;
Europees merkenrecht 2.6;
Europese Economische Ruimte (EER) 7.3; 7.3.2; 7.3.3; 7.3.4; 7.3.5; 7.3.6; 7.3.8; 

7.3.8.5; 10.4.2¸ 
Europese gemeenschap 7.3.1;
Europese harmonisatie 6.1.1; 6.9; 6.9.4;
Europese Vrijhandels Associatie 7.3.1;
Ex nunc 9.4.1;
Examination Guidelines 10.1.5.1; 10.2.2.2.1;
Exclusief distributiesysteem 7.3.5;
Exclusieve rechten 2.1.5; 10.3;
Exclusiviteit 6.8.7; 
Expliciete toestemming 9.3.9;
Export 6.2.4; 9.3.3.6;
Exportmerken 2.4; 9.3.12;
Extern douanevervoer 6.2.7; 6.2.7.1; 6.2.7.2; 6.2.7.3;
Extern gebruik 9.3.3.2;
Extra kenmerk 4.14.12.5;

F

Facturen 6.2.8;
Facultatieve nietigheidsgronden 5.2.1;
Faillissement 10.5.1;
Fantasie-aanduidingen 4.14.2;
Fast moving consumer goods 6.7.5.5;
Feitelijke verwarring 6.7.5.8;
Feitelijke vraag 6.7.5.2;
Fictieve licentievergoeding 10.3;
Figuurmerken 4.4;
Filmrollen 4.3.4;
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FIOD-ECD 8.1.8;
Flessen 6.5.7;
Framed links 6.10.1;
Functies van het merk 2.2; 4.1.4; 6.4.1; 6.9.1; 7.7.4;
Functioneel parket van het Openbaar Ministerie 8.1.8;
Functionele kenmerken 4.5.9.1; 4.5.9.2;

G

Gangbaar in de betrokken sector 4.14.18.1;
Garantie 12.2;
Garantiefunctie 2.2.1; 4.13; 7.3.8.3;
Gebrekkig product 12.1;
Gebruik 4.14.15; 6.2.10;
– als handelsnaam 6.5.2; 6.9.1;
– anders dan ter onderscheiding van waren 

of diensten 6.9;
– door derden 7.1; 9.3.9;
– in domeinnaam 6.5.3;
– in gewijzigde vorm 9.3.11;
– in handelsnaam 9.3.6;
– in het economisch verkeer 6.6; 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 6.7.2; 6.8.4;
– in stukken en reclame 6.2.8;
– onmogelijk 9.3.10.4;
– onredelijk 9.3.10.4;
– op internet 6.5.4;
– op medische recepten 6.5.5;
– ter onderscheiding 6.5.1;
– van collectieve merken 4.13;
– van de eigen naam 6.8.9;
– van een merk 4.14.15.3; 
– van een teken 6.2; 8.7.2;
– van een teken als merk 4.14.18.4;
– van een teken voor waren of diensten 6.5.3;
– van merken ter activering van reclame 4.10.5;
– van merken ter beïnvloeding van zoekresultaten 6.10.4;
– voor diensten 6.5;
– voor reeds verkochte waren 9.3.4;
– voor waren of diensten 6.10.3;
– voor waren 6.5;
Gebruikelijk geworden 9.4.1; 4.14.13;
– in het normale taalgebruik 4.14.20; 5.1.8;
Gebruikelijk in een deel van de Benelux 9.4.6;
Gebruikelijke aanduidingen 4.14.2; 4.14.13;
Gebruikelijke aanwijzing 4.14.13;
Gebruikelijke benaming 4.14.16.1; 4.14.16.2; 9.4.1; 9.4.2; 9.4.6; 9.4.7;

10.3.4; 10.5; 10.5.2; 10.5.2.2;
Gebruikshandelingen 6.2.3;
Gebruiksonderzoeken 9.3.3.6; 9.3.16;
Gecorrigeerd attributief stelsel 2.3;
Gedeeltelijke nietigverklaring 9.7.8;
Gedeeltelijke vervallenverklaring 9.3.14;
Gedesigneerde landen 2.5.3; 
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Gedogen 10.4.4; 10.4.5;
Gedoogtermijn 7.5.3;
Geen gebruik 6.2.9;
Geen merk 5.1.5;
Geen teken 4.14.10;
Gegronde redenen 7.3.6; 7.3.7; 7.3.8; 7.3.8.2; 7.3.8.6; 7.3.8.7;
– voor verzet tegen verdere verhandeling 7.3.7;
Geholpen bekendheid 6.8.1.3;
Geïnteresseerde kringen 6.11;
Gelaedeerde 8.1.1;
Geldboete 8.1.2; 8.1.2.1;
Geldige reden 6.8.9; 6.8.10; 6.8.10.1; 6.9; 6.9.6; 6.9.7; 

6.9.7.1; 6.10.3; 6.10.4; 6.10.5; 7.1; 7.3.6; 
7.6; 9.3.10; 9.3.10.1; 

– voor niet-normaal gebruik 9.3.10;
Geldigheidsduur 7.4;
– van de inschrijving 5.2.7;
Geldigheidstermijn 9.2.1;
Gelijk aan het merk 6.8.3;
Gelijk teken voor dezelfde waren of diensten 6.4; 10.3.1;
Gelijke merken voor dezelfde waren of diensten 10.2.3.2;
Gelijke of overeenstemmende merken voor dezelfde 

of soortgelijke waren of diensten 10.2.3.3;
Gelijke of soortgelijke waren of diensten 6.11;
Gelijke waren 5.2.9.3;
Geluiddrager 4.7.1;
Geluiden 4.7.2;
Geluidmerk 4.7.2;
Geluidsfragment 4.7.2;
Gemachtigde 6.4.7; 10.2.3.5; 10.3.5; 10.5.3.2.1; 10.7.3;
Gemeenschapsmerken 2.5.2; 5.2.6.1; 5.2.6.2; 6.10.3.1.3; 10.1.1;
– in de Gemeenschap bekend 5.2.1;
Gemeenschapsmerkenrechtbanken 10.1.3;
Gemeenschapsmerkenregister 10.2.2.3;
Gemeenschapsmerkenverordening 10.1;
Gemeenschapsmerkrecht 10.3;
Gemeenschaps-uitputting 7.3.1;
Gemene recht 4.3.1.4; 4.12.1; 
Gemengd gebruik 6.4.6;
Gemerkte verpakkingen 8.2.1.1;
Gemiddelde consument 6.7.3; 6.7.5.1;
– van de betrokken waren of diensten 6.7.5.5;
Geneesmiddelen 6.9.8; 7.1.3.1; 7.3; 7.3.7; 7.3.8.5; 7.3.8.6;
Generic top level domain 6.10.3.1.1;
Generiek product 6.5.5;
Geografisch gebied 5.2.9.4;
Geografische aanduidingen 4.14.12.4.1; 4.14.15.1; 4.14.20; 5.1; 5.1.1.3; 

5.1.4.2; 5.1.4.3; 7.1.2; 10.1.5.4.2; 10.1.5.4.3;
Geografische beperkingen 3.1.4.6;
Geografische herkomst 4.13; 5.1.3.2; 5.1.4.1;
Geografische herkomstaanduiding 7.2.2; 10.5.3.2.2; 
Geografische omvang van het gebruik 6.8.1.3;
Geografische spreiding 4.14.6; 4.14.15.2;
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Geoorloofde vergelijkende reclame 7.1.2.1.1;
Gerechtelijke procedure 5.2.3;
Gerechtelijke stappen 9.3.10.2;
Gerechtvaardigd vertrouwen 7.5.4;
Gereviseerde producten 6.7.5.6;
Gereviseerde waren 6.5.7; 7.3.8.4;
Geschillenregeling 6.10.3.1.3;
Geslachtsnamen 4.3.1; 4.3.1.3; 4.3.1.4;¸
Gesloten stelsel van nietigheids– en weigeringsgronden 4.14.20;
Geuren 4.8; 4.14.4.3;
Geurmerken 4.8;
Gevaar 
– van associatie 6.7;
– voor misleiding 9.5;
– voor verwarring 6.4.1;
Gevangenisstraf 8.1.2;
Gewijzigde toestand van waren 10.4.2;
Gewone consument 4.14.14; 6.7.5.5;
Gewoonteheling 8.1.2.7;
Globale beoordeling 6.7.2; 6.7.3; 6.7.5.1; 6.8.3.1; 7.1.2;
Goede naam 6.8.10.1; 7.1.1; 7.1.2.1.2; 7.1.2.1.3; 7.1.4; 7.3.8;
– van het merk 6.8.8;
Goede zeden 5.1;
– openbare orde en 5.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.3; 5.1.1.4; 5.1.3;
Goodwill 2.1.2; 2.2.1; 2.2.4; 2.2.4.1; 2.2.4.2; 6.1; 6.8; 

6.8.6;
Goodwillfunctie 2.2.3; 2.2.4; 2.2.4.1; 2.2.4.2; 6.8; 7.7.1; 7.7.4;
Grafische voorstelling 4.1.5; 4.1.10; 4.7.1; 4.8; 4.14.10; 4.14.4.3;  
– van de vormen 4.5.6.3;
Grafische weergave 2.3; 4.1.5; 4.1.10; 4.6; 4.7.1; 4.7.2; 4.9; 4.10; 

4.14.10.2;
Grillig element 4.14.8; 4.14.18.1;
Groeperingen die fabrikanten vertegenwoordigen 10.2.2.7;
Gronden 
– voor nietigverklaring 5.2.10; 10.5.3;
– voor oppositie 5.2.3; 
– voor vervallenverklaring 10.5.2;
Grondgebied 7.2.2;
GvEA 10.2.2.2;

H

Handel in strijd met een wettelijke plicht 7.2.3;
Handelaar 7.3.5;
Handelsactiviteiten 6.6.1;
Handelsnaam 4.3.1.3; 4.12.3; 5.2.2; 5.2.10; 6.2.5; 6.8.10;

6.9.1; 6.9.5; 6.9.8; 6.10.3; 6.10.3.1.3; 7.1;
7.1.1; 7.2.2; 7.2.3; 9.3.6; 10.2.3.6; 10.3.3.1;
10.4.4; 

Handelsnaamgebruik 6.5.2; 6.9.7.1; 7.1.1;
Handelsnaamrecht 4.12.1; 4.12.3; 6.10.3;
Handelsnaamwet 4.12.3; 7.2.2;
Handelsverbod 9.3.10.3;
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Handhaving van merkrechten 6.6.2;
Heilung 7.4; 9.3.2; 9.3.13; 9.3.15; 9.3.15.1; 10.5.2.1;
Heling 8.1.2.7;
Heretiketteren 7.3.8.6;
– geneesmiddelen 7.3.7;
Herkenning van het merk 5.2.9.4;
Herkomstfunctie 2.2.1; 6.7.2;
Herkomstgarantie 6.4.1; 7.3.8.5;
Herkomstgarantiefunctie 2.2.1; 4.14.1;
Herkomstverwarring 6.7.5.6;
Hernieuwd depot 9.3.18;
Hernieuwd normaal gebruik 9.3.13;
Heropnemingsdepot 5.2.7; 5.2.7.1; 5.2.7.2; 5.2.8.1;
Herstel 9.3.13; 
– door gebruik 9.3.13;
Hervulde verpakkingen 6.2.5; 6.7.5.6;
Hervullen 6.2.5; 6.4.4; 6.5.7;
Historische gebeurtenissen 6.8.8;
Hoedanigheid van de betrokken waren of diensten 5.1.3.2;
Hoeveelheid 7.1.2;
Hogere rangorde 5.2.6;
Hologram 4.5.5;
Hoofdpersonen van series 4.3.4.4;
Houdbaarheidsdatum 7.3.8.1;
Houder 
– van Gemeenschapsmerken 10.2.1;
– van het oudere merk 5.2.4;
– van het oudere recht 5.2.4; 10.4.5;
Huismerkproducten 6.8; 6.8.6;
Hulpmiddel 6.7.4.1;
Hyperlinks 6.10.1;

I

ICANN 6.10.3.1.1;
Identieke tekens 6.4.3; 6.9.2;
Identificatie 6.4.6;
Identificatiefunctie 2.2.1; 7.7.1;
Identificatienummers 7.3.8.5;
Identificatietekens 7.3.8.5;
Imago 2.2.4; 6.8.6; 6.8.8; 7.3.8.2; 7.3.8.7;
Imitatie 6.8.10.1; 7.1.4;
Impliciete toestemming 7.3.3;
In aanmerking komend publiek 6.7.4.1;
In de Gemeenschap bekend 6.8;
– merk 10.3.3;
In de handel 
– brengen 6.2.5;
– gebruikelijke benaming 9.3.1; 9.4.5;
In– en uitvoer 6.2.6;
In het Benelux-gebied bekende merken 5.2.9.3.;
In het economisch verkeer 6.9.3; 6.9.6;
In voorraad hebben 6.2.5;
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Inbreukartikelen 7.1;
Inbreukcriteria 5.2.1;
Inbreukmakend gebruik 6.2.10;
– tekens 6.1.4;
Inbreukvraag 5.2.1;
Inburgering 9.4.7; 10.1.5.1; 10.5.3.1;
Inburgering 3.1.4; 3.1.4.2; 3.1.4.4; 3.1.4.6; 4.1.7; 4.3.2;

4.3.3; 4.3.4.2; 4.5.6.4; 4.6.1.2; 4.14.1; 4.14.2;
4.14.10.2; 4.14.15; 4.14.15.1; 4.14.15.2;
4.14.15.3; 4.14.16; 4.14.18.4; 4.14.19.2;
4.14.20; 4.14.21.1; 5.2.6.3; 

– van vormmerken 4.14.18.4;
Indirect verwarringsgevaar 6.8.3.1;
Indirecte verwarring 6.7.5.8; 6.7.5.9; 6.8.6;
Individualiseringsfunctie 4.1.5;
Individualiteit 4.1.8;
Individuele merken 2.1.1; 4.13; 5.2.7; 7.4;
Industrieel ontwerp 4.14.18.1;
Informatie 
– verschaffen 6.8.10.1;
Ingeschreven algemeen bekend merk 10.2.3.4;
Initialen 5.1.2.3;
Inroepen nietigheid 5.2.9.1;
– van inschrijving 9.7.7;
Inroepen verval 9.6;
Inschrijving 10.3;
– als merk 11.2.1;
Inschrijvingstermijn 9.2;
Inspectie 8.2.1.3;
Instandhoudend gebruik van het merk 6.2.4;
Intellectuele-eigendomsfraude 8.1.8;
Intensiteit van het gebruik 6.8.1.3;
Intern gebruik 6.2.9;
Internationaal Bureau 5.2.6.2; 
Internationaal erkende classificatie 4.8; 4.9;
Internationaal erkende kleurcode 4.6.1.2; 4.6.2; 4.6.3;
Internationaal erkende productspecificaties 4.10;
Internationaal gedeponeerd merk 5.2.6.2;
Internationale en intergouvernementele organisaties 5.1.2.2;
Internationale inschrijvingen 2.5.3; 9.2.1;
Internationale merkinschrijvingen 5.2.6.1;
Interne markt 6.2.7.1; 10.1.1;
Internet 6.10; 9.3.5;
Intrekking 10.5; 10.5.1;
– van de aanvrage 10.2.2.8;
Intrinsieke vorm 4.5.6.3;
Intrinsieke waarde van de waar 4.5.8.2;
Invoer 2.4; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.7.2; 8.1.2; 8.1.2.2; 8.2;
Invoerbeperkingen 9.3.10.1;
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J

Joint Recommendation 6.11;
Jonger depot 5.2.5;
Jonger merk 5.2.8; 5.2.9.1;
Jongere inschrijving 5.2.5;

K

Kamers van Beroep 10.2.2.2; 
Karikatuur 6.9.7.1;
Kenmerken 
– van de markt 9.3.3.3;
– van de waren of diensten 4.13; 7.1.2; 10.4.1;
Keurmerken 12.2;
Keurstempels 4.14.17;
Keywords 6.9.8; 6.10.1; 6.10.5; 6.10.5;
Klanken 4.7;
Klankmerken 4.7; 4.7.1; 4.7.2; 6.7.3.1;
Kleinerende uitlatingen 6.8.10.1¸ 7.1.2.1.2; 7.1.2.1.3; 7.1.4;
Kleurcode 4.6.1.2;
Kleurcombinatiemerken 4.6.1.1; 4.6.2; 4.6.3; 4.14.10.1;
Kleurcombinaties 4.6; 4.6.2;
Kleuren 4.6; 4.6.1.1; 4.6.3; 4.14.10.1; 4.14.19; 

4.14.19.2; 6.7.3.2;
Kleurmerken 4.6; 4.6.1; 4.6.1.1; 4.6.1.2; 4.6.2; 4.6.3; 

4.14.10.1; 4.14.11.1; 4.14.19; 4.14.19.1;
– ab initio onderscheidend 4.14.19.2;
Kleurmonsters 4.6.1.2;
Kleurtinten 4.14.19.1;
Koninklijk Huis 4.3.1.4; 5.1.1.3; 5.1.2;
Koninkrijk 3.2.2; 3.3;
Kooplustopwekkend vermogen 6.8.8;
Kopersbedrog 8.1.5;
Kranten 4.3.4.2;
Kunnen beschrijven 4.14.12.2;
Kunnen en mogen onderscheiden 4.1.7; 4.14.5.1;
Kunnen misleiden 5.1.3.1;
Kunstmatige afscherming van de markten 7.3.8.5; 7.3.8.6;
Kunstwerk 11.3;
Kwaad daglicht 6.8.8;
Kwade trouw 6.10.3.1.1; 10.2.3.5; 10.4.5;
Kwaliteit 6.7.5.1; 6.8.8; 6.8.10.1; 7.1.2; 7.1.4; 12.2;
Kwaliteitsaanprijzing 4.14.13;
Kwaliteitsfunctie 2.2.2;
Kwaliteitsgarantiefunctie 2.2.2; 12.1;
Kwaliteitsgarantie-functie 4.4.2; 7.3.8; 7.7.4;
Kwaliteitsuitstraling 7.3.6;
Kwantitatieve drempel 9.3.3.3;
Kwekersrecht 4.3.5; 10.5.3.2.2;
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L

Lagere rangorde 5.2.3; 5.2.6;
Land van oorsprong 2.5.3; 
Later gebruik 5.2.7.2;
Later toegetreden Lid-Staten 10.6;
Later merk 5.2.8;
Leenwoord 4.14.21;
Leestekens 4.14.17;
Legitieme belangen van de merkhouder 6.8.10.1; 7.1.1;
Lettercombinaties 4.3;
Letters 4.2;
Lettertype 6.7.3.2; 6.7.5.1;
Levensmiddelen 4.14.18.1;
Licentiehouder 9.1.1;
Licentienemer 9.1.1;
Licenties 10.5.1; 
– Benelux-gebied 3.1.1.1;
Lid-Staten 6.8.1.2;
Life-style-merken 6.8.6;
Limitatieve opsomming 4.14.12.1;
Linkfarming 6.10.1; 6.10.4;
Locatie 
– van gebruik 9.3.5;
– van merkgebruik op internet 6.10.2;
Loco 6.5.5;
Logo 7.1.3.1; 7.1.3.2; 7.3.6; 7.3.8.6;
Lokale rechten 7.2.2;
Look-alikes 4.4.1; 8.8;
Losse merken 8.1.2.2;
Loyaliteitsverplichtingen 6.8.10.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.3.2; 7.1.4;

10.2.3.5;
Luxe imago 7.3.6;
Luxe-artikelen 7.3; 7.3.8.2; 7.3.8.5;
Luxe-merken 6.8.6;
Luxueuze uitstraling 7.3.8.7;

M

Maatschappelijk debat 6.9.8;
Maatschappelijke discussies 6.8.8;
Maatschappelijke naam 6.9.8;
Maatschappelijke ontwikkeling 6.8.8;
Madrid 2.5.3; 3.2.3;
Magneetwoord 6.9.8; 6.10.1; 6.10.5;
Mallen 8.2.1.1;
Markenmässig-gebruik 4.14.21.1;
Marktaandeel 4.14.15.2; 6.8.1.3; 
Marktleider 7.1.3.1;
Marktleiderseffect 6.7.5.8.2;
Marktonderzoek 4.14.15.2; 4.14.18.4; 6.7.5.8; 6.7.5.8.1; 

6.7.5.8.2; 6.8.1.3;
Massaproducten 9.3.3.4;
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Mate 
– van bekendheid 6.8.1.2;
– van overeenstemming tussen merk en teken 6.7.4;
– van soortgelijkheid 6.7.4;
Materiaalmerken 4.10;
Materialen 6.7.4.1;
Materieel verband 6.5.2;
Matrijzen 8.2.1.1;
Melodie 4.7.1; 4.7.2;
Merchandising artikelen 6.7.5.6;
Merk en teken 4.1;
– tegelijk 6.9.2;
Merk zoals ingeschreven 6.7.3;
Merkbegrip 4.1.9;
Merk-definitie 4.1.2;
Merkdepot te kwader trouw 5.2.9.2;
Merken 
– die elk onderscheidend vermogen missen 4.14.12.4;
– in auteursrechtelijk beschermde werken 11.3;
– met een hogere rangorde 5.2.6;
Merkenlandsverordening 3.2.2;
– 1961 3.2.2; 3.3;
– 1995 3.2.3;
Merkenrechtelijke monopolies 4.6;
Merkenrichtlijn 6.1.1; 9.3.13;
Merkenwet van 1893 2.3; 3.2.2;
Merkfunctie 4.4.2; 9.4.3;
Merkgebruik 6.10;
– in reclame 4.1.5;
Merkgeneesmiddel 6.5.5; 6.9.7;
Merkhouder 9.3.9; 9.4.3;
Merkinschrijving 6.11;
Merkpiraterij 6.2.7.1; 8.1.1;
Merksoorten 2.1.1;
Merkverwijdering 6.2.9;
Merkvormcombinaties 4.2.1;
Merkvormen 4.2;
Metatags 6.5.4; 6.9.8; 6.10.1; 6.10.4;
Me-too producten 6.7.5.6;
Misbruik
– van bevoegdheid 10.2.2.2;
– van recht 7.1; 7.6.2; 7.7.5; 9.6.5.1;
Misleidend gebruik 10.5.2; 10.5.2.3;
Misleidend karakter 5.1.3.1;
Misleidende karakter 5.1.3.1;
Misleidende merken 4.3.1; 4.14.21; 5.1; 5.1.3; 5.1.3.1; 5.1.3.2; 

5.1.3.3; 5.1.4.1; 5.2.10.1; 9.5;
Misleiding 5.1.2.3; 7.1.5; 7.2.3;
Modellenrecht 4.5.6.1; 5.2.10;
Mogen onderscheiden 4.14.5.1;
Moment van aankoop 6.7.5.6;
Mondeling aanbieden 6.2.5;
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Monopolie 2.1.4; 2.1.5; 4.5.9; 4.6.1.1; 4.6.3; 4.14.4.1; 
4.14.19.1; 

Monopoliedenken 2.1.5;
Monopolisering 4.6.1.1;
Monsterneming 8.2.1.3;
Muzieknoten 4.7.1;

N

Naamnummer 6.9.8;
Namaak 6.8.10.1; 7.1.4;
Namaakartikelen 8.2;
Namaakgoederen 8.2.1.1; 8.2.1.2; 8.2.1.3; 8.2.1.5;
Namaakmerkartikelen 8.1.2.7;
Namaakproducten 6.4.4;
Namen 4.3.1; 4.3.1.1; 7.2.1; 10.4.1;
– van bekende personen 4.3.1.2; 4.4.1;
– van hoofdpersonen 4.3.4; 4.3.4.4;
– van personen 4.2;
– van publiekrechtelijke lichamen 6.10.3.1.3;
– van rechtspersonen 7.1.1;
– van verenigingen en stichtingen 6.10.3.1.3;
Naslagwerken 6.9.8; 9.4.3; 10.3.4;
Nationaal recht 10.3.6; 10.4.3;
Nationale merken 10.1.2;
Nationale regelgeving 10.3.3.1;
Nationale talen 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3; 3.1.3.6;
– van het Benelux-gebied 6.3; 6.7.3.3;
Natuurlijke personen 7.1.1;
Nawerking 6.7.5.1; 6.7.5.7;
Ne bis in idem 10.5.3.2;
Nederlandse Antillen 3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.3;
Niet geïmplementeerde relatieve gronden 5.2.2;
Niet ingeschreven merken 2.3;
Niet soortgelijk 5.2.9.3; 6.8; 10.3.3;
Niet-bekende merken 6.9.5;
Niet-communautaire namaakgoederen 8.2.1.5;
Niet-gebruik 5.2.7; 5.2.8; 9.3.16;
Nietigheid 5.2.4; 5.2.9.1; 9.7; 10.5.3;
– als verweer 9.7.7.4;
– inroepen 5.2.7.1;
Nietigheidsbeslissingen 4.14.4.3;
Nietigheidsgronden 4.14.4.3; 4.14.11; 9.7.1; 
– en weigeringsgronden 4.14.21;
Nietigheidsprocedures 10.1.3;
Nietigverklaring 4.14.16; 4.14.16.1; 5.1; 5.2.6.3; 5.2.7;

5.2.10.1; 7.4; 7.5.3; 9.4; 9.4.1; 9.7; 10.2.4;
10.5; 10.5.3.2.2; 10.5.4.1; 11.2.1;

Niet-ingeschreven merken 5.2.2; 5.2.10; 7.2.1; 10.2.3.6;
Niet-normaal gebruik 10.5; 10.5.2; 10.5.2.1;
Niet-officiële wederverkopers 7.3.6;
Niet-onderscheidende elementen 6.7.5.10;
Niet-soortgelijke waren 8.1.2.6;
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– of diensten 5.2.9.3; 6.8.2; 6.11 ;
Niet-verschijning 5.2.5;
Nieuwe Lid-Staten 10.6;
Nieuwe stellingen 10.2.2.2;
Nieuwvorming 4.14.12.4.2; 4.14.12.5;
Niveaus 
– van onderscheidend vermogen 4.14.8;
– van oplettendheid 4.14.4;
nl-domeinnaamarbritage 6.10.3.1.3;
Nodig 6.8.10.1; 7.1.3;
– om bestemming aan te geven 7.1.3;
Non-profit organisaties 6.6;
Noodzaak 6.8.10; 6.8.10.1; 6.9.7; 7.1.3; 7.1.2.1.3; 7.1.3.1;
– voor gebruik merk 7.1.2.1.3;
Noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen 4.5.6.3;
Noodzakelijkheid 6.9.7;
Normaal gebruik 4.6.2; 6.2.10; 7.4; 9.3; 9.3.2; 9.3.3.3; 9.3.5; 

9.3.6; 9.3.8; 9.3.13; 9.3.13.1; 10.1.5;
Normaal spraakgebruik 4.14.12.4.2;
Normaal taalgebruik 4.14.12.5; 5.1; 9.4.1;
Normale bedrijfsvoering 9.3.10.3;
Normale ondernemersrisico’s 9.3.10.2;
Normering 6.7.5.8.2;
Notenbalk 4.7.1;

O

Objectivering 7.5.2;
Octrooieerbaarheid 4.5.9;
Octrooirecht 4.5.6.1;
Offertes 6.2.8;
Office Guidelines 10.2.2.2.1;
Officiële controle- en waarborgtekens en -stempels 5.1.2.1;
Officiële talen 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.5; 4.14.21.1; 10.2.2;
Olfactorische merken 4.8;
Omkering van de bewijslast 7.3.5;
Ompakken 7.3.8.6; 
– geneesmiddelen 7.3.7;
Omstandigheden van het geval 5.2.1;
Omvang 
– van de onderneming 9.3.3.3;
Omzetting 10.2.2.4; 10.2.2.6; 10.2.5; 10.5.1;
Onafhankelijkheid van basisinschrijving 9.2.1.1;
Onbehoorlijke vordering 9.6.5.1;
Onbevoegdheid 10.2.2.2;
Onderbroken normaal gebruik 9.3.2;
Onderdelen 6.7.4.1; 6.8.10.1; 7.1.3; 7.1.3.1; 9.3.4;
Onderhoud 6.4.6; 7.1.3.2; 7.3.6; 9.3.4;
Onderhoudsdiensten 9.3.4;
Onderneming 4.1.9; 4.12.3; 4.14.1; 
Onderscheiden 4.1.6; 4.14.19.2;
Onderscheidend vermogen 9.3.11; 9.4.7; 10.1.5; 10.1.5.1; 10.1.5.3; 

10.2.3.4; 10.3.3; 11.1.1;
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Onderscheidend vermogen 3.1.3.7; 3.1.4.2; 3.1.4.3; 4.1.7; 4.1.8; 4.3.3;
4.3.4.2; 4.5.5; 4.5.6.4; 4.6.1.2; 4.6.2; 4.7.1;
4.10; 
4.11; 4.12.3; 4.13; 4.14; 4.14.1; 4.14.2; 4.14.3;
4.14.4; 4.14.4.1; 5.14.4.2; 5.14.4.3; 5.14.5; 
4.14.5.1; 4.14.6; 4.14.7; 4.14.8; 4.14.9;
4.14.10.1; 4.14.10.2; 4.14.11.1; 4.14.12.4;
4.14.12.4.2; 4.14.13; 4.14.15.1; 4.14.15.2;
4.14.16; 4.14.18; 4.14.18.1; 4.14.18.4;
4.14.19.2; 4.14.20; 5.1.1.3; 5.2.1; 5.2.6;
5.2.9.3; 6.1.2; 6.7.2; 6.7.3; 6.8; 6.8.2; 6.8.3.1;
6.9.2; 6.10.3; 6.10.5; 7.1.1; 7.1.2.1.3; 7.1.2.1.2;
7.1.4; 

– bij beeldmerken 4.14.17;
– bij kleurmerken 4.14.19;
– bij vormmerken 4.14.18;
– per se 4.14.19.2;
– van kleuren 4.6;
Onderscheidende bestanddelen 6.7.3;
Onderscheidende elementen 6.7.3;
Onderscheidende kracht 6.7.5.1; 6.8.7;
Onderscheidende toevoegingen 4.14.12.1;
Onderscheidingen 5.1.3.2; 6.4.6;
– van waren of diensten 6.5.8;
Onderscheidingsfunctie 2.2.1; 4.1.5; 7.7.4;
Onderscheidingstekens 4.14.18; 4.14.19; 6.8.7;
Onderzoek 
– op formele gronden 10.2.2.1;
– van de aanvrage 10.2.2;
Onderzoeksrichtlijnen BHIM 10.2.2.2.1;
Oneerlijk gebruik 7.1.4; 9.1.2;
Oneerlijk voordeel 6.8.10.1; 7.1.2.1.2;
Oneerlijke concurrentie 10.3.3.1; 10.3.6;
Oneerlijke mededinging 6.9.6; 8.1.3;
Ongebruikelijke wending in syntactische of 

semantische zin 4.14.12.4.2;
Ongeoorloofde mededinging 10; 12.5;
Ongerechtvaardigd voordeel 4.3.1.3; 5.2.1; 5.2.6; 5.2.9.3; 6.8.2; 6.8.3.1; 

6.8.6; 6.9; 6.9.2; 6.10.3; 6.10.4; 6.10.5; 7.1.1; 
7.1.2.1.3; 10.2.3.4; 10.3.3;

– trekken 6.1; 6.1.2; 6.8; 6.10.5; 7.1.3;
Ongerechtvaardigde afbreuk 6.8.8;
Ongerechtvaardigdheid 6.8.9;
Onmiddellijke associatie 6.8.7;
Onmogelijk gebruik 9.3.10.2;
Onomatopee 4.7.1;
Ononderbroken tijdvak 9.3.2;
Onrechtmatig handelen 4.3.1.4; 6.6.2; 6.9.6;
Onrechtmatige daad 8.1.1;
Onrechtvaardig voordeel 7.1.2.1.2;
Onredelijk gebruik 9.3.10.2;
Onvolmaakt beeld 6.7.5.5;
Onwenselijke context 6.8.8;
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Onzichtbaar maken van het merk 6.2.9;
Onzichtbaar merkgebruik 6.10.4;
Oorsprongsbenamingen 5.1.1.3; 5.1.4; 10.1.5.4.3;
Oorspronkelijk karakter 11.1;
Oorspronkelijke toestand 7.3.8.6;
Op of aan de waar of verpakking aanbrengen 4.1.5;
Open merkbegrip 4.2;
Open merkdefinitie 4.1.3;
Openbaar Ministerie 8.1.8; 9.6.5.2; 9.7.7.3;
Openbare orde 4.14.16.1; 5.1; 5.1.3;
– goede zeden en 5.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.3; 5.1.1.4; 5.1.3;
Openbare orde-aspect 5.1.1.5;
Oplettend publiek 4.14.14;
Oplettendheid 6.7.5.5;
Oplichting 8.1.5;
Opmerkingen van derden 10.2.2.7;
Oppositie 10.1.5; 10.2; 10.2.2.7; 10.2.2.8; 10.2.3; 

10.2.3.2; 10.2.3.4; 10.5.1; 
Oppositieprocedure 5.1; 5.2.3; 6.11; 10.1.3; 10.2.2.3; 
Opzet 8.1.2.5;
Opzetdelict 8.1.2.4;
Opzetheling 8.1.2.7;
Opzettelijke merkinbreuk 8.1.1;
Organen van de staat 4.1.9;
Originele merkproducten 6.2.7.2;
Ostentatief gebruik 7.1.2.1.3;
Ouder algemeen bekend merk 5.2.9; 7.9;
Ouder bekend nationaal, Benelux- of 

Gemeenschapsmerk 10.2.3.4;
Ouder Gemeenschapsmerk 5.2.1; 
Ouder ingeschreven merk 5.2.4;
Ouder merkrecht 10.2.3; 10.5.3.2.1; 10.5.3.2.2;
Ouder niet-merkrecht 10.5.3.2.2;
Ouder recht 7.2.1; 7.2.3; 
– van plaatselijke betekenis 7.2;
Ouder teken 7.2.3;
Ouder vervallen collectief merk 5.2.8;
Oudere aanvrage 5.2.6.3;
Oudere auteursrechten 5.2.2;
Oudere depots 5.2.6.3;
Oudere handelsnaam 5.2.10.1; 
Oudere merken 5.2.6; 5.2.6.3; 5.2.7; 10.2.3.1; 10.4.3;
Oudere nationale merken 10.4.3;
Oudere nationale rechten 10.4;
Oudere niet-merkrechten 5.2.10;
Oudere portretrechten 5.2.2;
Oudere rechten 5.2; 5.2.10; 10.4.3; 10.5.3.2;
– op namen 5.2.2;
– van plaatselijke betekenis gelden 7.1;
– van slechts plaatselijke betekenis 7.5.1; 10.4.4; 10.4.5;
Oudste rechten 5.2.6.1;
Over the counter-geneesmiddelen 7.1.3.1;
Overdracht 10.3.5; 
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– Benelux-merk 3.1.1;
Overeenkomst van Madrid 5.2.6.1; 5.2.6.2; 
Overeenstemmend teken soortgelijke waren of diensten 6.7; 10.3.2;
Overeenstemmende merken 5.2.6;
Overeenstemmende tekens 6.9.2;
Overeenstemming 6.7.2; 6.7.3; 6.7.3.4; 6.7.5.1;
Overeenstemming 6.8.3;
– met een deel van het merk 6.7.3.5;
– tussen merk en teken 6.7.1; 6.7.3;
Overeenstemmingsfactoren 6.7.3.1;
Overgangsrecht 9.3.15;
Overgangsregeling 5.1.4.3;
Overheid 4.1.9;
Overheidsingrijpen 9.3.10.3;
Overheidsmaatregelen 9.3.10.1;
Overzeese gebiedsdelen 2.4;

P

Pandhouder 9.1.2;
Pandrecht 10.5.1;
Parallelhandel 3.2.1; 7.3; 7.3.5; 7.3.8.5;
– geneesmiddelen 7.3.8.6;
Parallelhandelaar 7.3.4; 7.3.5;
Parallelimport 6.2.7.2; 6.4.4; 7.3.8.6; 9.3.9;
Parodie 6.9.7.1; 11.3;
Parodiëring 6.8.8; 7.7.5;
Particulier 6.6.1;
Partiële nietigheid 5.2.6.4;
Pastiche 6.9.7.1;
Perceptie 4.14.14; 4.14.18.1; 10.3.2;
Periodieken 4.3.4.2;
Personeelswerving 6.6.1;
Persoonlijk stempel 11.1;
Persoonsnaam 6.10.3.1.3;
Persvrijheid 6.9.7.1;
Piraterij 6.2.7.1; 8.1.6; 8.2;
Piraterij-artikelen 7.3.4;
Piraterijgoederen 6.4.4;
Plaats van herkomst 7.1.2;
– van de betrokken waren of diensten 5.1.3.2;
Plaatselijke dag- en weekbladen 3.1.4.6;
Plaatsing in het schap 4.14.18.3;
Politie 8.1.8;
Politiek debat 6.6.2;
Pop up ads 6.10.5;
Portretmerken 4.4.1;
Portretrechten 5.2.10;
Post sale confusion 6.2.5; 6.7.5.1; 6.7.5.6; 7.3.8.4;
Postkantoor 4.14.12.4.2;
Präge-theorie 6.7.3.5;
Prejudiciële vragen 2.6; 
Presentatie van product 12.1;
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Prestigieuze imago 7.3.8.7;
Prijsverschillen 7.3;
Prioriteiten 5.2.6.1; 5.2.6.2. 10.2.2.4;
Prioriteitsrechten 10.2.2.8;
Privé-sfeer 6.6.1;
Procedureel belang 11.1.2.2;
Procedures 10.5.4.2; 
– bij het BHIM 10.5.3.2.2; 
Proceduretaal 6.10.3.1.3;
Producent 12.3;
Producentschap 12.3;
Productaansprakelijkheid 2.2.2; 12.1; 12.3;
Productcodes 7.3.8; 7.3.8.5;
Productnummers 4.3;
Proefverkopen 7.3.3;
Protocol van Madrid 5.2.6.2; 
Psychische toestand van de waar 7.3.7; 7.3.8.7;
Publicatie 6.6.2. 10.3;
Publiciteitsfunctie 2.2.3;
Publiek 6.8.1.2;
Publiek debat 6.6.2;
Publieksopvattingen 6.2.2;
Punten van overeenstemming 6.7.3;  6.7.3.2;

R

Raad voor het Kwekersrecht 4.3.5;
Radioseries 4.3.4.2;
Rangorde 5.2.6.1; 10.2.2.6;
Rangschikken in klassen 6.7.4.1;
Rapportage 10.7; 10.7.2; 10.7.3; 10.7.4;
Rasbenamingen 4.3.5; 5.1.1.3; 7.2.3; 10.5.3.2.2;
Rassenregisters 4.3.5;
Recept 6.9.7; 6.9.8;
Receptgeneesmiddelen 6.7.5.5; 7.1.3.1;
Recherche 10.2.2.3; 10.7.2;
Recht(en)
– op de naam 10.4.3; 10.5.3.2.2;
– op een afbeelding 10.4.3; 10.5.3.2.2;
– van derden 5.1;
– van industriële eigendom 5.2.2; 5.2.10; 7.2.1; 10.4.3; 10.5.3.2.2;
– van meer dan alleen plaatselijke betekenis 7.1; 7.2.1; 10.4.4; 10.5.3.2;
– van plaatselijke betekenis 7.2.3; 10.4;
Rechtbank voor het Gemeenschapsmerk 10.3.2; 10.5.2; 
Rechtshandhavend karakter 6.2.10;
Rechtstreekse betrekkingen 5.2.9.2; 
Rechtstreekse toepassing 6.4.7;
Rechtsverwerking 7.1; 7.5; 7.5.3; 7.5.4; 10.4.3; 10.4.4; 10.4.5;
Rechtsverwerkingsregeling 7.5.2;
Rechtvaardiging voor bescherming 2.1.2;
Reclame 2.2.3; 2.2.4; 4.6; 4.14.15.2; 4.14.19; 6.2.8; 

6.4.5; 6.8.6; 6.10.5; 6.11; 7.3.6; 7.3.8.7; 
8.1.2.8; 9.3.3.3; 9.3.7;
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Reclame-activiteiten 6.6.1;
Reclameboodschap 7.1.2.1.4;
Reclamebudget 6.8.1.3;
Reclamefunctie 2.2.3; 7.7.4;
Reclame-inspanningen 5.2.9.4;
Reclamematerialen 9.3.7;
Reclameslogan 4.14.13;
Redelijke vergoeding 10.2; 10.3; 10.4.6;
Refererend merkgebruik 6.4.6; 7.1.4;
Reflexwerking 6.6.2;
Regeling 
– douane-entrepot 7.3.4;
– extern douaneverkeer 8.2.1.5;
– externe douanevervoer 7.3.4;
– in Aruba 3.3;
Regionale dag- en weekbladen 3.1.4.6;
Regionale inburgering 4.14.15.4;
Registers 9.3.1;
Registerzekerheid 2.3;
Registratiekosten 6.10.3.1.1;
Registraties 6.6.3;
Registreren van een domeinnaam 6.6.3;
Reglement 4.13;
– Industriële Eigendom Koloniën 3.2.2;
Regularisatie 10.2.2;
Relatief ontoelaatbaar merk 5.2; 5.2.9; 5.2.9.1; 5.2.10;
Relatief stelsel 2.3;
Relatieve gronden 5.2.1; 5.2.6.1;
Relatieve nietigheidsgrond 5.1; 5.2; 5.2.1; 5.2.4; 5.2.6.4; 5.2.7; 9.7; 

9.7.3; 10.5.3; 10.5.3.2;
Relatieve oppositiegronden 5.2.1;
Relatieve weigeringsgronden 10.1.5; 10.2.3;
Relevant publiek 4.14.4; 4.14.14; 4.14.18.1; 4.14.19.2; 5.1.1.4; 

6.4.3; 6.7.3; 6.7.5.1; 6.7.5.4; 6.8.1.3; 6.9.1;
Relevante branche 6.11;
Relevante markt 9.3.3.5;
Relevante omstandigheden 6.7.4.1; 6.7.5.1;
Relevante sector van het publiek 5.2.9.4;
Religie 6.6.2;
Religieuze namen 5.1.1.3;
Reparatiediensten 9.3.4;
Reparaties 6.4.6; 7.1.3.2; 7.3.6;
Reputatie 2.2.4; 2.2.4.2; 5.2.1; 5.2.6; 6.1.2; 6.7.2; 6.8; 

6.8.2; 6.8.3.1; 6.8.8; 6.9.2; 6.10.3; 6.10.5; 
7.1.1; 7.1.2.1.2; 7.1.2.1.3; 7.1.4; 7.3.8.2; 
10.1.5.4.3; 10.2.3.4; 10.3.3;

– oudere merk 5.2.9.3;
– van het merk 7.3.8.5;
Reputatieschade 6.9.5;
Restpartij 9.3.3.6;
Resultaatgerichte leer 4.5.9.1;
Resultatenlijst 6.10.4;
Reverse domain name hijacking 6.10.3.1.1;
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Revisie van waren 7.3.8.4;
Richtlijnconforme uitleg 3.1.3.5; 3.1.3.6;
Richtlijnen weigeren 3.1.4.6; 
Ridiculisering 6.8.8;
Rode Kruis 5.1.2.2;
Romanpersonages 4.3.4;
Ruimere bescherming 6.8.2;
Rule of reason-uitzondering 4.5.6.5;

S

Saba 3.2.1;
Samengesteld beeld-teken 6.7.3.5;
Samengestelde beeldmerken 6.7.3.2;
Samengestelde merken 4.2.2; 4.4; 4.6.3; 5.1.2.1; 6.7.3.5;
Samengestelde tekens 4.6; 4.14.12.4.2; 4.14.12.5; 4.14.15.2;
Samenhang tussen merk en teken 6.8.3;
Samenloop 4.5.6.1; 4.5.8; 11.1; 11.1.2.1; 11.1.2.3;
Samenstelling 4.14.12.4.2;
Samenvoeging 4.14.12.4.2;
Sancties 8.1.2.1;
Schade 6.8.7; 8.9.7;
Schadevergoeding 7.4; 10.4.6;
Scheikundige formule 4.8;
Schending 
– van de GMVo 10.2.2.2;
– van het EG-verdrag 10.2.2.2;
– van wezenlijke vormvoorschriften 10.2.2.2;
Schorsingsmaatregelen 8.2.1.5;
Schorsingsperiode 8.2.1.3;
Schorsingsregeling 8.2.1;
Schriftelijk aanbieden 6.2.5;
Schuld 6.1.3;
Schuldheling 8.1.2.7;
Secondary meaning 4.14.15.1;
Selectieve distributie 7.3.5;
Serie merken 6.7.5.1;
Seriemerken 4.3.2;
Sieckmann-arrest 4.1.10;
Signaalfunctie 4.14.10; 4.14.19;
Site 6.10.3.1.1;
Slagzinnen 4.3.3; 
Slechts plaatselijke betekenis 7.2.1; 7.2.2;
Slijtage 7.3.8.1;
Slogan 6.9.8;
Slordig ompakken 7.3.8;
Smaakmerken 4.9;
Smaken 4.9;
Smokkel 8.2;
Sonagram 4.7.2;
Soort waren 7.1.2;
Soort waren of diensten 6.7.4.1;
Soortaanduiding 4.14.13; 4.14.16.1; 9.4.2;
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Soortgelijke waren 5.2.9.3;
– of diensten 5.2.6; 5.2.8; 6.8.2; 6.11;
Soortgelijkheid 6.7.2; 6.7.3; 6.7.4.1; 6.7.5.1;
– van waren of diensten 6.7.4;
Soortnaam 4.14.16; 9.4.3; 10.3.4;
Specifiek voorwerp 2.2; 2.2.4; 
Spiritualiën en wijnen 5.1; 5.1.3.2; 5.1.4; 5.1.4.2; 10.1.5.4;
Sponsored links 6.5.4; 6.9.8; 6.10.1; 6.10.5;
St. Eustatius 3.2.1;
St. Maarten 3.2.1;
Staat 4.1.9;
Staatsemblemen 5.1; 5.1.2.2;
Staatswapens 5.1.2.3;
Stafrechtelijk beslag 8.2.1.4;
Status aparte 3.3;
Stempels 4.2; 4.4;
Sterk onderscheidend 4.14.2;
Sterke merken 4.14.2;
Stichtingen 4.1.9;
Stilzwijgend gebruik 6.5.5;
Strafbare feiten 5.1.1.3;
Strafbepalingen 8.1.1;
Strafproces 8.1.1;
Strafrecht 9.3.17;
Strafrechtelijke handhaving 8.1; 8.1.7;
Streektalen 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3; 3.1.3.5; 3.1.3.6; 

4.14.21.1;
– van het Benelux-gebied 6.3; 6.7.3.3;
Strijd 
– met de openbare orde 4.5.6.5; 5.1.1.5;
– met een ouder vervallen individueel merk 5.2.7;
Striphelden 4.3.4;
Studieboeken 6.9.7.1;
Sub-categorieën 9.3.14;
Subjectief niet-merkrecht 5.2.10;
Subjectief recht 5.2.10;
Supermarkten 6.8.6; 7.1.2.1.4;
Symbolen 5.1.1.3;
Symbolisch gebruik 9.3.8;
Systematische schikking 4.6.2;

T

Taalgebieden 3.1.4.2; 3.1.3.6; 4.14.4.2;
Taalgebruik 6.10.2;
Taalkundige betekenis 6.7.3.3; 6.8.10.1; 6.9.7.1;
Taken BBIE
Taksenverordening 10.1; 
Talen 3.1.3.1;
Tarnishment 6.8;
Tastmerken 4.10;
Te eenvoudige tekens 4.1.8;
Te gecompliceerde tekens 4.1.8;
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Te kwader trouw 9.7.7.1;
– gedeponeerde merken 5.1;
Team Opsporing Piraterij 8.1.8;
Technische eigenschappen 7.1.5;
Technische functie 4.5.9.3;
Technische oplossingen 4.5.9;
Technische uitkomst 4.5.6.1; 4.5.6.5; 4.5.9; 4.5.9.1; 4.5.9.2; 

4.5.9.3; 4.5.9.4;
Tekenfilmfiguur 4.4.2;
Tekeningen 4.2; 4.4;
– en modellenrecht 4.5.8;
Tekens 4.1; 4.1.5; 4.6; 4.6.2; 4.7.1; 4.14.1; 4.14.11; 

4.14.4.3; 4.14.15.2; 4.14.19; 5.1; 7.1.4; 
– dat overeenstemt 6.7.3;
– of benamingen die kunnen dienen om kenmerken 

van de waren of diensten aan te duiden 4.14.11.1; 4.14.12; 5.1¸ 
– van meer dan alleen plaatselijke betekenis 7.5.1; 10.2.3.6; 10.4.3;
– zoals gebruikt 6.7.3;
Teken-toets 4.14.10.1; 4.14.10.2;
Telefoonnummers 4.3;
Televisieseries 4.3.4.2;
Telle quelle-beginsel 4.5.6.5; 4.1.10;
Tentoonstelling 7.4;
Tentoonstellingsprioriteit 10.2.2.5;
Tenuitvoerlegging 6.10.3.1.1;
Termijnen
– voor inroepen nietigheid 9.7.7.1;
Territoir 9.1.3;
Territoriaal beperkt verbod 10.3.3;
Territoriaal beperkt verbod 3.1.2;
Territoriale werking 9.7.9;
Territorialiteit 2.4;
Terugverwijzen inschrijving 10.2.2.2;
Terugwerkende kracht 5.2.7.1; 9.7.4; 10.5.2;
THT-datum 7.3.8.3;
Tijdstip beoordeling 4.14.16.2; 6.7.5.4; 6.8.1.4;
– onderscheidend vermogen 4.14.9;
Tijdstip van vervaardiging 7.1.2;
Titels 4.3.4;
– van eenmalige uitgaven 4.3.4.1;
– van series uitgaven 4.3.4.2; 4.3.4.4;
Toedoen of nalaten van de merkhouder 9.4.2;
Toerekenbaarheid 6.1.3;
Toestand van de waren 7.3.7; 7.3.8.5;
Toestemming 7.3.3; 
Toetsing
– op absolute gronden 5.1; 
– op relatieve gronden 5.1;
Toetsingscriteria 4.14.11.1;
Token use 9.3.8;
Totaalbeeld 6.7.3.2;
Totaalbeoordeling 6.8.3;
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Totaalindruk 4.14.11; 4.14.12.4; 6.7.3.5; 6.7.5.1; 6.7.5.5; 
8.8.3.1; ;

Totaaloordeel 6.7.3;
Totaaltoets 6.8;
Traffic 6.10.3; 6.10.3.1.1;
TRIPs-Verdrag 4.6; 5.1.4; 5.2.6.2; 5.2.9.3; 5.2.9.5; 6.8.5; 

7.7.2; 
Tussenhandel 6.7.5.5;
Tweedehands handel 7.3.8.1;
Tweedimensionale afbeelding 4.14.18.2; 10.18.4;
Tweedimensionale verpakkingen 4.5.6.3;
Tweedimensionale vormen 4.4.2; 4.5.3; 4.5.6.3;
Typosquatting 6.10.3; 6.10.3.1.1;

U

UDRP 6.10.3.1.1;
Uitburgering 4.14.16;
Uitlokken van wanprestatie 7.3.8.5;
Uitputting 3.2.1; 6.2.7.2; 7.1; 7.3; 7.3.2; 7.3.5; 7.3.6; 

9.3.7; 14.4; 14.4.2; 
– parallelhandel 11.1.2.3;
Uitsluitend beschrijvende merken 4.14.12; 4.14.12.4; 5.1.7;
Uitsluitend bestaan uit een vorm 4.5.6.4;
Uitsluitend recht 2.1.2; 6.1;
Uitsluitingsgronden 4.5.6.4; 4.5.9; 4.5.9.1; 4.5.9.2; 4.5.9.3; 

4.5.9.4;
Uitstraling 2.2.4;
Uitvinding 4.5.9;
Uitvoer 6.2.7; 6.2.7.2; 6.2.7.3; 8.1.2; 8.1.2.2;
Uitvoeren 6.2.6;
Uitvoeringsverordening 10.1; 
Uniform recht 10.1.1;
Unitair karakter 3.1; 9.1.3;
Unitaire rechten 10.1.4;
Upgrading 9.3.11;

V

Vaag herinneringsbeeld 6.7.3;
Vaag totaalbeeld 6.7.3;
Vasthoudingsperiode 8.2.1.3;
Vaststellen van inburgering 4.14.15.3;
Vatbaarheid voor grafische voorstelling 10.1.5.2;
Vaten 6.5.7;
Veiligheid 12.1;
Verband 6.8; 6.8.3; 6.9.1; 6.9.2; 6.11;
– tussen de gebruiker en de organisatie 5.1.2.3;
– tussen de waren of diensten 6.9.1;
Verbodsvordering 10.4.6;
Verdere verhandeling 7.3.8.6;
– van gemerkte waren 7.3.6;
Verdrag inzake het Merkenrecht 4.5.5;
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Verdrag van Genève 5.1.2.2;
Verdrag van Parijs 5.2.6.2; 5.2.9.3; 5.2.9.5; 7.11;
Verdragsverplichtingen 5.2.9.5;
Verenigingen van producenten 9.7.7.3;
Vergelijkbaarheid 7.1.2.1.4;
Vergelijkende reclame 6.2.5; 6.2.8; 6.4.5; 6.4.6; 6.5.1; 6.8.6; 6.8.8;

6.8.9; 6.9.7.1; 7.1.2; 7.1.2.1; 7.1.2.1.3; 7.1.2.1.4;
7.1.3.1; 7.1.5; 11.1.2.5; 

Vergelijkingen 7.1.2.1.4; 10.2.3.3;
Verhandelen 6.2.5;
Verjaring 7.1; 10.4.6;
Verjaringstermijn 7.4;
Verkeersborden 4.14.17;
Verkoopformule 4.14.18.3;
Verkopen 6.10.4;
Verkrijging van een Gemeenschapsmerkrecht 10.2;
Verlies van Gemeenschaps merkrechten 10.5;
Vernietiging 8.2.1.4;
Vernieuwing 7.4; 10.5;
– van de merkinschrijving 9.2;
Veroudering 7.3.8.1;
Verpakken 7.3.8.6;
Verpakkingen 4.5.8.1; 4.14.18.1; 6.7.5.5; 7.3.8.2;
– van de waar 6.14.18; 7.3.7;
– van vormloze waren 4.5.8.1;
Verrichten van diensten 6.2.5;
Verschillende vormen van overeenstemming 6.7.3.4;
Versiering 4.6; 4.14.17; 6.2.2; 6.7.5.9; 6.8.3.1; 6.9.8;
Verslechtering 
– van de toestand van de waar 7.3.7; 7.3.8;
– van de verpakking 7.3.8.2;
Verstek 5.2.5;
Verstrijken geldigheidsduur 8.2;
Vertalingen 3.1.3.4¸ 3.1.3.5; 3.1.3.6; 3.1.3.7; 3.1.4.3; 6.3; 

6.4.3; 6.7.3.3;
– in andere Benelux-talen 3.1.3;
Vertegenwoordiger 6.4.7; 10.2.3.5; 10.3.5; 10.5.3.2.1;
Vertrouwelijke informatie 8.2.1.3;
Vertrouwensfunctie 2.2.1;
Verval 10.5.2;
– als verweer 9.6.2;
– op vordering of van rechtswege 9.3.15.1;
– van niet meer geldig merk 9.6.4;
Vervallen collectieve merken 5.2.1; 5.2.8; 9.7.7.1;
Vervallen individueel merk 5.2.4; 5.2.8;
Vervallen inschrijving 5.2.7.1;
Vervallen merk 5.2.1; 5.2.7;
Vervallenverklaring 4.14.16; 4.14.16.1; 5.2.4; 5.2.6.3; 7.4; 9.3.1; 

9.3.13; 9.4; 9.4.1; 9.7.5; 10.2.4; 10.5; 
10.5.3.2.2; 10.5.4.1; 

Vervallenverklaringsprocedures 10.1.3;
Vervalrijpe periode 9.3.13.1;
Vervaltermijnen 7.4;
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Vervangingsproducten 7.1.3.1;
Vervolgingsprioriteit 8.1.6;
Verwarring 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.6; 5.2.7; 6.4.1; 6.7; 

6.7.2; 6.7.5.9; 6.11; 10.3.2;
– als misleiding 5.1.3.3;
Verwarringsgevaar 3.1.3.6; 6.3; 6.7.5; 6.7.5.1; 6.7.5.2; 6.7.5.6; 

6.7.5.7; 6.7.5.8; 6.8.3.1;
Verwarringsgevaarscriterium 6.7.1;
Verwarringsvraag 6.7.4;
Verwatering 4.14.2; 4.14.16; 4.14.16.2; 6.7.5.4; 6.8; 6.8.7; 

6.9.5; 9.4;
Verwerven van onderscheidend vermogen 4.14.15;
Verwijderen 
– batchnummers 7.3.8.5;
– productcodes 7.3.8.5;
Verwijdering van merken 7.3.8.4;
Verwijzende tekens 4.14.7;
Verworden tot gebruikelijke aanduiding 4.14.13; 8.8.7;
Verworden tot gebruikelijke benaming 9.4;
Verzoek 
– om optreden 8.2.1.2;
Verzorging 6.7.4.1;
Verzwaarde motiveringsplicht 6.7.3;
Vijfjaarstermijn 9.3.2;
Vinden en behouden van de afzet 9.3.3.1;
Visitekaartjes 6.2.8;
Visueel gelijkenis vertonen 6.7.1;
Visuele waarneembaarheid 4.1.5; 4.1.10; 4.7.1; 4.8;
Visuele overeenstemming 6.7.1; 6.7.3; 6.7.3.2;
Vlaggen 4.14.17; 5.1; 5.1.2; 5.1.2.1; ; 5.1.2.2; 5.1.2.3 ; 

5.1.2.4;
Voertalen 3.1.3.3;
Volledige harmonisatie 7.3.2;
Voor de hand liggende vorm van de waar 4.14.18.1;
Voorbereidingshandelingen 9.3.3.2;
Voordeel 6.8.10.1;
– kan worden getrokken 6.8.5;
– trekken 6.8; 6.8.6; 6.8.9;
– wordt getrokken 6.8.5;
Voorgebruik 9.3.1;
Voorrang 2.5.3; 5.2.6; 5.2.6.1; 5.2.6.2; 5.2.6.3; 

10.2.2.4;
Voorwaardelijke opzet 8.1.2.5;
Vordering 9.7.7;
– tot vervallenverklaring 9.6.2; 9.6.5.1;
Vorm van de waar 4.2; 4.5; 4.14.18;
– van de verpakking 4.2; 4.5;
Vormen 4.5.7; 4.14.18.1;
– die door de aard van de waar worden bepaald 4.5.7;
– die een wezenlijke waarde aan de waar gegeven 4.5.8;
– noodzakelijke om een technische uitkomst 

te verkrijgen 4.5.9;
Vormgeving van het woordmerk 6.7.5.1;
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Vormloze waren 4.5.6.3;
Vormmerken 4.5; 4.5.1; 4.5.4; 4.5.6.5; 4.5.7; 4.5.9.4; 

4.6.3; 4.14.11.1; 4.14.15.2; 4.14.15.3; 
4.14.16.1; 4.14.18; 4.14.18.1; 4.14.18.4; 
6.7.3.2; 10.1.5.3;

– voor diensten 4.5.2;
Vreemde taal beschrijvend 4.14.21;
Vrij entrepot 8.2.1.5;
Vrij verkeer 
– van diensten 10.7.3;
– van goederen 4.14.21.1; 7.3.2; 11.1.2.3; 
Vrije zone 8.2.1.5;
Vrijheid van meningsuiting 6.9.6; 6.9.7.1;
Vrijmerken 4.14.20;
Vrijstellingslimiet 8.2;
Vrijwillige doorhaling 5.2.10; 

W

Waarborgtekens 5.1;
Waarde 7.1.2;
Wapens 5.1; 5.1.2; 5.1.2.1; 5.1.2.2; 5.1.2.3;
Wapenschilden 5.1.2; 10.1.5.4.1;
Waren en diensten 4.14.3;
Warenhuizen 7.1.2.1.4;
Warenmerken 2.1.1; 4.12; 4.12.2; 4.12.3; 5.1.2;
Websites 6.10.2;
Wederrechtelijk vervaardigde merken 8.1.2;
Wederrechtelijk verworven voordeel 8.1.5;
Wederverkoop 6.10.4¸11.1.2.4;
Wederverkopers 7.3.6; 9.3.3.5;
Weglaten van een merk 7.1.2.1.4;
Weigering 5.2.10.1; 10.2; 10.2.2.2;
Weigerings- en nietigheidsgronden 4.14.4.3; 4.14.11.1; 4.14.12.4; 4.14.18.4; 

4.14.19.1; 5.1; 5.1.8;
Weigerings- of nietigheidsgronden 4.14.12; 4.14.13;
Weigeringsbeslissingen 4.14.4.3;
Weigeringsgronden 4.5.8.3; 4.14.4.3; 4.14.11; 5.3; 10.5.3.1;
Well-known Marks 6.11;
Wereldwijde uitputting 7.3.2;
Werken 11.1;
Wetenschap 6.6.2;
Wetenschappelijk doel 6.6.1;
Wetenschappelijk werk 6.9.7;
Wettelijke aansprakelijkheid 10.3.6;
Wettelijke beperkingen 7.1;
Wezenlijk waarde 4.5.8.3;
Wezenlijke functie 2.2; 2.2.1; 7.7;
Wezenlijke functionele kenmerken 4.5.9.2; 4.5.9.4;
Wezenlijke waarde 4.5.6.1; 4.5.6.3; 4.5.6.5; 4.5.8; 4.5.8.1; 

4.5.8.2; 11.1.1;
Wijnen en spiritualiën 5.1; 5.1.3.2; 5.1.4; 5.1.4.2; 10.1.5.4.2;
Wijzen van inburgering 4.14.15.2;
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– in de toestand van de waar 2.2.4; 7.3.8;
– van de aanvrage 10.2.2.8;
– van de verpakking 7.3.8.2;
WIPO 2.5.3; 6.10.3.1.1; 6.10.3.1.3;
– Supplemental Rules 6.10.3.1.1;
Woordcombinatie 4.14.12.4.2;
Woordenboeken 6.9.7; 6.9.8; 9.4.3; 10.3.4;
Woordmerken 4.3; 4.14.16.1;6.7.3.1; 6.7.3.2; 6.7.3.3; 9.4.4;
Word stuffing 6.10.1; 6.10.4;

Z

Zakelijke correspondentie 6.9.7.1;
Zaken waarmee een misdrijf is begaan 8.1.5;
Zelfstandig merk 4.14.15.2;
Zelfstandig onderscheidend element 6.7.3; 6.7.5.1;
Zelfstandig onderscheidende plaats 6.7.3.5;
Zichtbaarheid 9.3.3.6;
– van de vorm 4.5.4;
Zoeken van afzet 9.3.3.4;
Zoekmachines 6.10.1; 6.10.4; 6.10.5;
Zoekresultaten 6.10.4;
Zoekterm 6.10.1;
Zonder geldige reden 6.8.9;
Zuiver handelsnaamgebruik 6.9.1;
Zwak onderscheid 4.14.2;
Zwak onderscheidende merken 6.7.5.1;
Zwakke merken 4.14.2;
Zwitserse vlag 8.1.4;
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RECHTSPRAAKREGISTER

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen
29 februari 1968, Jur. 1968, p. 81 e.v.; BIE 1968, 30 (Parke Davis/Probel) 2.1;
22 juni 1994, C-9/93, NJ 1995, 480 m.nt. DWFV; BIE 1995, 39 (IHT/Ideal 

Standard) 2.2.2; 4.4.2; 6.8.6;
7.3.8.3; 

11 juli 1996, C-71/94, C-72/94 en C-73/94, NJ 1997, 130 m.nt DWFV (Eurim-
Pharm/Beiersdorf) 6.2.4; 7.3.8.5; 

11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, NJ 1997, 129 en 130 m.nt 6.2.4; 7.3.2; 7.3.8.5; 
DWFV (Bristol-Myers Squibb/Paranova) 7.3.8.6; 7.7.4; 

26 november 1996, C-313/94, NJ 1997, 621; BMMB 1997-1, p. 27-29 (F.lli 
Graffione/Ditta Fransa; Graffione) 4.14.21; 5.1.3.2;

4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; 2.2; 2.2.4; 7.1,3.1; 
IER 1997, 55 m.nt. ChG (Dior/Evora) 7.3.6; 7.3.7; 7.3.8.7;

7.7.4; 11.1.2.3; 11.1.2.4;
11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 

54 m.nt. ChG (Puma/Sabel) 3.1.3.5; 4.4.2; 4.14.2;
4.14.15; 6.7.1; 6.7.2;
6.7.3; 6.7.5; 6.7.5.1;
6.7.5.3; 6.7.5.5; 6.11;
7.7.2; 13.2.6;

11 november 1997, C-349/95, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV; BIE 1998, 49 2.2.1; 6.2.4; 7.3.7; 
(Loendersloot/Ballantine) 7.3.8.5; 7.3.8.6; 7.7.4; 

16 juli 1998, C-210/96, NJ 2000, 374 m.nt. DWFV onder nr. 375 (Gut 
Springenheide/Amt für Lebensmittelüberwachung; Gut Springenheide) 4.14.14;

16 juli 1998, C-355/96, NJ 1999, 392; BIE 2000, 13; IER 1998, 35 m.nt. EJA; 
BMMB 1999-3, p. 159 (Silhouette/Hartlauer) 7.3.2;

29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV; IER 1998, 44 m.nt. 2.2.1; 6.7.2; 6.7.3; 
ChG; BMMB 1999-3, p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/ 6.7.4.1; 6.7.5.1; 
Cannon) 6.7.5.3;

23 februari 1999, C-63/97, NJ 2001, 134 m.nt. JHS; IER 1999, 16 m.nt. RdR; 
BMMB 1999-3, p. 159 (BMW/Deenik) 4.4.2; 6.4.6; 6.5.4;

6.5.5; 6.8.3.1; 6.8.6;
6.10.5; 7.1; 7.1.2.1.2;
7.1.3.2; 7.1.4; 7.3.6;
7.7.3;

4 maart 1999, C-87/97, NJ 1999, 730 (Consorzio/Käserei Champignon 
Hofmeister; Gorgonzola; Cambozola) 5.1.3.1;

537

dissertatie-nw:Huydecoper_Nispen-1  31-08-2009  09:59  Pagina 537



4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 3.1.4.6; 4.1.8; 4.14.4; 
30 m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing 4.14.5; 4.14.5.1; 
Chiemsee/Huber; Chiemsee) 4.14.8; 4.14.12.4.1;

4.14.12.5; 4.14.15.1; 
4.14.15.2; 4.14.19.2; 
4.14.20; 13.2.1; 13.3.1;

22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV, IER 1999, 48; BMMB 4.14.14; 4.14.15.2; 
1999-4, p. 197 (Lloyd/Klijsen; Lloyd/Loint’s) 6.4.3; 6.7.3; 6.7.3.4;

6.7.5.5;
1 juli 1999, C-173/98, BIE 2000, 61; IER 1999, 49; BMMB 1999-4, 197 

(Sebago/GB Unic) 7.3.2; 7.3.3;
14 september 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. 3.1.4.1; 4.14.15.2; 

ChG (General Motors/Yplon; Chevy) 5.2.9.3; 5.2.9.5;
6.8.1.1; 6.8.1.2; 6.8.1.3;
6.8.3; 6.8.8; 10.2.3.4;
10.3.3;

12 oktober 1999, C-379/97), NJ 2000, 136; IER 2000, 4 (Pharmacia & 
Upjohn/Paranova) 9.3.8.6;

14 oktober 1999, C-223/98, BIE 2000, 40; IER 2000, 10; BMMB 2000-1, p. 31 
(Adidas/Zweden) 8.2.1.3;

6 april 2000, C-383/98, BMMB 2006-1, p. 12-14 (Ralph Lauren/Dwidua; Polo) 6.2.7.1; 8.2.1.5;
6 april 2000, C-383/98, BMMB 2000-1, p. 31 (Adidas/Zweden) 8.2.1; 
22 juni 2000, C-425/98, NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt. RdR 3.1.3.5; 6.7.1; 6.7.5; 

(Marca/Adidas; drie-strepenmerk I) 6.7.5.2; 6.7.5.8; 
6.8.1.4; 13.2.6;

26 september 2000, C-23/99, NJ 2001, 152; BIE 2001, 15; BMMB 2001-2, 
p. 74 (Commissie/Frankrijk) 6.2.7.1; 8.2.1.5;

14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, NJ 2001, 403; IER 2001, 16; 4.6; 5.2.9.3; 6.8.5; 
NTER 2001-4, p. 79-83 (Dior/Tuk en Assco/Layher) 6.11;

13 september 2001, C-89/99, NJ 2002, 90; IER 2001, 59 (Schieving-Nijstad/ 5.2.9.3; 6.8.5; 6.11; 
Groeneveld; Route 66) 9.3.10.1;

20 september 2001, C-383/99, NJ 2002, 139 m.nt. DWFV; BIE 2001, 4.14.4.3; 4.14.12.5;
p. 344-345 J.J. Brinkhof, actualiteiten; IER 2001, 54 m.nt. SdW; 
BMMB 2001-4, p. 160 (Procter & Gamble/BHIM; Baby Dry)

4 oktober 2001, C-517/99, NJ 2002, 140 (Merz & Krell & Co./Deutsche Patent 
und Markenamt; Bravo) 4.14.13; 4.14.20; 5.1.8;

25 oktober 2001, C-112/99, NJ 2002, 142 m.nt. DWFV; IER 2002, 8 m.nt. JK; 4.3; 6.8.6; 7.1.2; 
BMMB 2002-2, p. 113 (Toshiba/Katun) 7.1.2.1; 7.1.3.1; 7.1.4;

11.1.2.5;
20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, NJ 2002, 183; IER 2002, 4 m.nt. 7.3.3; 7.3.4; 7.3.5; 

SdW; BMMB 2002-2, p. 113 (Davidoff & Levi Strauss) 9.4.7; 
23 april 2002, C-143/00, BIE 2003, 64; IER 2002, 38 m.nt. HMHS (Boehringer 

Ingelheim/Swingward & Dowelhurst) 7.3.8.6;
14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-3, 6.2.2; 6.4.6; 6.5.8; 

p. 155 (Hölterhoff/Freiesleben) 6.9.8; 6.10.5; 7.1; 
7.1.2.1.2; 7.7; 7.7.3;
13.3.6; 13.3.7;
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18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; 2.2; 2.2.1; 2.2.2; 4.1.8;
IER 2002, 42 m.nt. FWG; BMMB 2002-4, p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. 4.5.6.1; 4.5.6.3; 
ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat) 4.5.6.4; 4.5.8.2; 4.5.9;

4.5.9.1; 4.14.4.3;
4.14.8; 4.14.10;
4.14.15.2; 4.14.15.3;
4.14.18.1; 4.14.18.4;
13.2.4; 13.2.5;

19 september 2002, C-104/00, BIE 2003, 19 m.nt. Ste; IER 2002, 52 m.nt. 4.14.4.3; 4.14.11; 
ChG; BMMB 2003-1, p. 44-46 (DKV/BHIM; Companyline) 4.14.12.5; 10.1.5.1;

13.3.3;
12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; 2.2; 2.2.1; 2.2.2; 

IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed) 4.4.1; 4.4.2; 4.14.21.1;
6.1; 6.2.2; 6.2.4;
6.2.5; 6.4.6; 6.5.1;
6.5.2; 6.5.8; 6.6.1;
6.7.5.6; 6.8.3.1; 6.8.6;
6.9.8; 7.1; 7.3.8.4;
7.7;7.7.3; 13.3.6;
13.3.7;

21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 1 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 6.2.2.1; 6.5.2; 6.9; 
(Robeco/Robelco) 6.9.2; 6.9.6; 13.3.4;

12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m.nt. JHS; IER 2003, 21 m.nt. 4.1.5; 4.1.10; 4.4.3; 
ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (R. Sieckmann/Deutsches Patent- und 4.6.1.2; 4.6.3; 4.7.1; 
Markenamt; Sieckmann) 4.8; 4.9; 4.10; 4.11;

4.14.10;
9 januari 2003, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 5.2.6; 6.8; 6.8.2; 6.11;

(Davidoff/Gofkid) 10.2.3.4; 10.3.3;
13.2.7; 13.3.5;

11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB 2003-3, p. 142 6.10.2; 9.3.3; 9.3.3.1;
(Ansul/Ajax) 9.3.3.2; 9.3.3.3;

9.3.4; 9.3.8;
20 maart 2003, C-291/00, NJ 2004, 208 m.nt. JHS; IER 2003, 47 m.nt. HMHS; 

BMMB 2003-4, p. 217 (LTJ Diffusion/Sadat Vertbaudet; Arthur et Félicie) 5.1.4.1; 6.4.3;
8 april 2003, C-53/01, C-54/01 en C-55/01, BIE 2004, 19; IER 2003, 48 m.nt. 

HMHS; BMMB 2003-4, p. 217-218 (Linde/Deutsche Patent und 4.14.1; 4.14.3; 4.14.8; 
Markenamt; Linde, Winward en Rado) 4.14.18.1;

8 april 2003, C-44/01, IER 2003, 64 m.nt. JK; BMMB 2003-4, p. 217 (Pippig/ 7.1.2; 7.1.2.1; 7.1.2.1.3; 
Hartlauer) 7.1.2.1.4; 11.1.2.5;

8 april 2003, C-244/00, BIE 2004, 11; IER 2003, 49; BMMB 2003-4, p. 218 
(Van Doren/Lifestyle; Stüssy) 7.3.5; 

6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; 2.1.4; 2.2.5; 4.5.9.1; 
BMMB 2003-4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel) 4.6; 4.6.1; 4.14.4.1;

4.14.4.3; 4.14.10.1;
4.14.11.1; 4.14.14;
4.14.19; 4.14.19.1;
4.14.19.2; 6.7.5.9;
13.3.1; 13.3.2; 13.3.3;

23 oktober 2003, C-191/01, BIE 2004, 18; IER 2004, 12 m.nt. ChG; BMMB 4.1.8; 4.14.5.1; 
2003-4, p. 212 m.nt. Vos (BHIM/Wrigley; Doublemint) 4.14.12.2; 4.14.12.5;

13.2.1; 13.3.1;
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23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; 3.1.3.5; 4.14.17; 5.2.6; 
BMMB 2002-4, p. 209; EIPR 2006-6, p. 323-325  (Adidas-Salomon e.a./ 6.7.1; 6.7.3; 6.8.2; 
Fitnessworld Trading; drie-strepenmerk II) 6.8.3; 6.8.3.1; 6.8.6;

6.9.8; 6.11; 10.3.3;
13.2.6; 13.3.5;

27 november 2003, C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield 4.1.5; 4.1.10; 4.7; 
Mark/Memex; Für Elise) 4.8; 5.9; 4.14.10;

11.1.1; 13.5.1;
7 januari 2004, IER 2004, 29 m.nt. JK; BMMB 2004-1, p. 40 (Gerolsteiner 7.1; 7.1.2; 7.1.4; 

Brunnen/Putsch; Gerri/Kerry Spring)
27 januari 2004, C-259/02, NJ 2007, 280 m.nt. JHS onder NJ 2007, 281 6.10.2; 9.3.3; 

(La Mer/Goemar) 9.3.3.4; 9.3.8;
12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2 (Henkel) 4.14.18.1; 13.3.1;
12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; 3.1.3.2; 3.1.4.3; 4.1.8; 

BIE 2005, 106; IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/ 4.12.3.1; 4.14.4.3; 
BMB; Postkantoor IV) 4.14.5.1; 4.14.8;

4.14.11.1; 4.14.12.2;
4.14.12.3; 4.14.12.4;
4.14.12.4.2; 4.14.12.5; 
4.14.14; 13.3.1; 13.3.3;

29 april 2004, C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01, BMMB 2005-1, 4.5.6.3; 4.5.6.4; 
p. 36; ETMR 2004-11, p. 1176 en 1192 (Procter&Gamble/BHIM; 4.5.8.1; 4.14.11; 
afwastabletten) 4.14.14; 4.14.18;

4.14.18.1; 13.3.3;
29 april 2004, C-371/02, BMMB 2004-4, p.221 (Björnekulla/Procordia Food; 

Bostongurka) 4.14.14; 9.4.5;
24 juni 2004, C-49/02, IER 2004, 90 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 36 4.1.5; 4.6; 4.6.2; 

(Heidelberger Bauchemie; kleurencombinatie) 4.6.3; 4.14.4.3;
4.14.10.1; 4.14.11;
13.3.2;

16 september 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 2.2; 4.14.1; 4.14.4.3; 
SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2) 4.14.11; 4.14.11.1;

4.14.12.4.2; 4.14.14;
13.3.3;

16 september 2004, C-404/02, IER 2005, 9; BMMB 2005-2, p. 82 (Nichols/
Registrar of Trademarks; Nichols) 4.3.1; 

7 oktober 2004, C-136/02, BMMB 2004-4, p. 222 (Mag instrument/BHIM; 
Maglite) 4.14.18.1; 10.1;

21 oktober 2004, C-64/02, BMMB 2004-4, p. 222; GRUR Int. 2005-3, p. 224 
BHIM/Erpo; Das Prinzip der Bequemlichkeit) 4.3.3;

21 oktober 2004, C-447/02, BMMB 2004-4, p. 222 (KWS Saat/BHIM) 4.6.1.2; 4.14.14;
4.14.19;

16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; 4.3.1.3; 4.4.1; 4.5.3; 
BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser) 4.5.6.3; 4.5.6.5;

6.2.2.1; 6.2.5; 6.4.6;
6.5.1; 6.5.2; 6.7.3.5;
6.7.5.6; 6.9.1; 6.10.5;
7.1; 7.1.1; 7.7; 13.3.4;
13.3.6; 13.3.7;

30 november 2004, C-16/03, BMMB 2005-1, p. 37 en 2006-1, p. 14-17
(Peak/Axolin-Elinor) 7.3.3; 7.3.4;
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17 maart 2005, C-228/03, IER 2005, 51 m.nt. HMHS; GRUR Int. 2005-6, 4.3.1.3; 6.8.10.1; 
p. 509-513 (Gillette/LA Laboratories; scheermesjes) 6.9.1; 6.9.7; 9.1; 7.1.1;

7.1.2.1.3; 7.1.3; 7.1.4;
7.1.5; 7.3.6; 7.7.3;

7 juli 2005, C-353/03, BIE 2005, p. 311-312 D.J.G. Visser, actualiteiten; 4.2.2; 4.3.3; 4.4; 
BMMB 2005-4, p. 197 (Nestlé/Mars; Have a break) 4.14.15.2; 4.14.17;

4.14.18.4; 13.2.4;
7 juli 2005, C-418/02, IER 2005, 85 (Praktiker Bau und Heimwerkermärkte/

Deutsche Patent und Markenamt; Praktiker Bau) 4.12.2;
13 september 2005, C-176/03, Jur. p. I-07879 (Commissie van de Europese 

Gemeenschappen/Raad van de Europese Unie) 8.1.7;
15 september 2005, C-37/03, BMMB 2005-4, p. 197; GRUR Int. 2005-12, 

p. 1012 (BioID/BHIM; BioID) 4.14.12.1;
6 oktober 2005, C-120/04, IER 2006, 21 (Medion/Thomson; Thomson Life) 4.2.2; 4.4; 6.7.3;

6.7.3.5; 6.7.5.1;
18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006, 8 m.nt. ChG; BMMB 2006-1, p. 24-29 3.1.3.5; 6.2.1; 6.2.4; 

(Class/SKB) 6.2.7.2; 6.4.3; 7.3.4;
8.2.1.5

12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p. 30; GRUR Int. 2006-3, 4.3.1.2; 4.14.14; 
p. 229-232 (Picasso e.a./BHIM, DaimlerChrysler; Picasso/Picaro) 4.14.18.4; 6.7.3.4;

6.7.5.1; 6.7.5.6;
12 januari 2006, C-173/04, GRUR Int. 2006-3, p. 226-229 (SiSi-Werke/BHIM) 4.14.18.1; 6.7.5.5;
23 februari 2006, C-59/05, IER 2006, 47 m.nt. JK (Siemens/VIPA) 6.8.7; 7.1.2;7.1.2.1;

7.1.3.1; 7.1.4; 11.1.2.5;
9 maart 2006, C-421/04, NJ 2006, 439; IER 2006, 56 (Matratzen Concord/

Hukla Germany; Matratzen Concord) 3.1.3.3; 4.14.21;
23 maart 2006, C-206/04, GRUR Int. 2006-6, p. 504-507; B9 1820 (Mühlens/

BHIM; Zihr/Sir) 6.4.3; 6.7.3; 6.7.3.4;
30 maart 2006, C-259/04, RvdW 2006, 519 (Elizabeth Florence Emanuel/

Continental Shelf 128) 4.3.1; 5.1.3; 5.1.3.1;
27 april 2006, C-235/05, Jur. p. I-00057 (L’Oréal/BHIM, Revlon; Flexi Air/Flex) 6.7.3; 6.7.3.5; 6.7.4.1;

6.7.5.1;
27 april 2006, C-145/05, IER 2006, 60; BMMB 2006-3, p. 130 (Levi Strauss/ 3.1.3.5; 4.14.15.5; 

Casucci; Levi Strauss) 4.14.16.1; 4.14.16.2;
4.14.17; 6.2.1; 6.7.5.4;
6.8.1.4; 9.4.4;

11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, p. 130 (The Sunrider/BHIM, Espadafor 9.3.3; 9.3.3.3; 9.3.8; 
Caba; Vitafruit) 9.3.13;

22 juni 2006, C-24/05, RvdW 2006, 750, BMMB 2006-3, p. 130 (August 2.2.2; 4.14.15.3; 
Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van snoepje) 4.14.18.4; 

22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS; BMMB 2006-3, p. 130; GRUR 3.1.4.1; 4.14.6; 
Int. 2006-10, p. 846-851 (August Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm 4.14.15.2; 4.14.15.4;  
van snoepjesverpakking) 4.14.18.1; 4.14.18.2;

10.1.5.1; 10.5.2.2;
7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 m.nt. JHS; BIE 2007, 46; IER 3.1.3.6; 3.1.3.7; 3.1.4.1;

2006, 92 (Bovemij/BMB; Europolis) 3.1.4.2; 4.14.15.2;
4.14.15.4; 4.14.21.1;
9.4.6; 10.2.2.2;
10.5.2.2;

19 september 2006, C-356/04, NJ 2007, 18 m.nt. M.R. Mok; IER 2006, 97 
m.nt. JK (Lidl/Colruyt) 7.1.2;

9 november 2006, C-281/05, NJ 2008, 601 m.nt. JHS; IER 2007, 30 (Montex/ 6.2.7.1; 6.2.7.3; 7.3.4; 
Diesel) 8.2.1.5
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25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5, 404-408
(Adam Opel/Autec)
2.2; 4.3.4.3; 4.4.1;
6.2.2.1; 6.2.4; 6.2.5;
6.4.6; 6.5.1; 6.8;
6.8.3.1; 6.8.6; 6.8.9;
6.10.5; 7.1; 7.1.2;
7.1.2.1.2; 7.7; 7.7.4;
7.7.5; 13.3.4; 13.3.6;
13.3.7; 13.5.10;

25 januari 2007, C-321/03, IER 2007, 47 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28 4.1.5; 4.4.3; 4.5.5; 
(Dyson/BHIM) 4.14.4.3; 4.14.10;

4.14.10.1;
13 maart 2007, C-29/05, NJ 2007, 461 (BHIM/Kaul) 10.2.2.2; 
15 maart 2007, C-171/06, BMMB 2006-1, p. 35 en 2007-2, p. 80 (Time Art/

BHIM, Devinlec; QUANTUM/Quatieme) 6.7.3.4;
19 april 2007, C-273/05, IER 2007, 60 m.nt. ChG (BHIM/Celltech) 4.14.12.4;
26 april 2007, C-412/05, B9 3898; GRUR Int. 2007-8/9, p. 718-722 (Alcon/

BHIM, Biofarma; Travatan/Trivastan) 6.7.4.1; 6.7.5.5;
12 juni 2007, C-334/05, IER 2007, 8585 (Shaker/BHIM, Liminana y Botolla; 

Limonchello) 6.7.5.1
14 juni 2007, C-246/05, B9 4155 (Armin Häupl/Lidl) 9.3.2; 9.3.10.2;

9.3.10.4;
11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 4.3.1.3; 4.4.1; 4.4.2; 

(Céline) 6.2.2.1; 6.2.4; 6.2.5;
6.5.1; 6.9.1; 6.9.8;
6.10.5; 7.1.1; 10.3.3.1;
13.3.4; 13.3.7;

13 september 2007, C-234/06, IER 2007, 98 (Ponte Finanziaria/BHIM en 
Marine Enterprise Projects; Bainbridge) 4.3.2;

20 september 2007,, C-193/06, B9 4748 (Nestlé/Quick; Quicky/Quick) 6.7.3;
20 september 2007, C-371/06, IER 2007, 99 (Benetton/G-star) 4.5.6.4; 4.5.8.2; 
22 november 2007, C-328/06, IER 2008, 30 m.nt. HMHS (Fincas Terragona) 5.2.9; 6.8.1.2;
10 april 2008, C-102/07, IER 2008, 53 (Adidas/Marca II) 6.8.3.1:
12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; 6.2.2.1; 6.2.5; 6.2.8; 

SEW 2008, 127 (O2/Hutchison 3G) 6.4.6; 6.5.1; 6.5.4;
6.5.5; 6.8.6; 6.8.7;
6.8.9; 6.9.7; 6.9.8;
6.10.5; 7.1.2; 7.1.2.1;
7.1.2.1.2; 7.1.2.1.3;
13.3.4; 13.5.10;

8 mei 2008, C-304/06, NJ 2008, 526; IEPT 20080508 (Eurohypo/BHIM; 
Eurohypo) 4.14.12.4.2;

17 juli 2008, C-488/06, IER 2008, 80 (L&D/BHIM-Sämann; Aire Limpio). 4.14.15.2; 4.14.15.3;
27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS 6.7.5.5; 6.8; 6.8.2; 

(Intel/CPM) 6.8.3; 6.8.3.1; 6.8.6;
6.8.8; 6.8.9.1; 13.2.7;
13.2.8; 13.3.5;
13.5.10;

12 december 2008, C-197/07, B9 7558 (Aktieselskabet /BHIM, TDK) 6.8.5; 6.8.9.1; 13.3.5;
13.5.10;
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9 december 2008, C-442/07, IER 2009, 25 m.n.t. ChG onder IER 2009, 26 4.1.9; 6.6.1; 9.3.3; 
(Verein Radetzky/Bundesvereinigung Kameradschaft ‘Feldmarschall 9.3.3.3;
Radetzky’)

22 december 2008, C-276/05, B9 7447; RvdW 2009, 369 (The Wellcome 
Foundation/Paranova) 7.3.8.6;

15 januari 2009, C-495/07, IER 2009, 26 m.nt. ChG (Silberquelle/Maselli 
Strickmode; Wellness) 9.3.3.3; 9.3.7;

19 februari 2009, C-62/08, B9 7691 (UDV/Brandtraders) 6.2.8;
12 maart 2009, C-320/07, B9 7670 (Antartica/BHIM, The Nasdaq Stockmarket; 

Nasdaq) 6.8; 6.8.5;
18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.) 2.2; 2.2.4; 6.4.1; 6.8;

6.8.3; 6.8.5; 6.8.6;
6.8.7; 6.8.8; 6.8.9;
6.8.9.1; 6.8.10.1;
7.1.2.1; 7.1.2.1.1;
7.1.2.1.2; 7.1.2.1.3;
7.1.3.1; 7.7.1; 13.2.6;
13.2.8; 13.3.5; 13.3.6;
13.3.7;

16 juli 2009, C-202/08 en C-208/08, B9 8071 (ACA/BHIM, Maple Leaf) 5.1.2;
16 juli 2009, C-385/07, B9 8072 (Der Grüne Punkt – Duales System/Europese 

Commissie) 7.6.2;

Gerecht van Eerste Aanleg
30 maart 2000, T-91/99, IER 2000, 36 (Ford Motor Company/BHIM) 3.1.4.1;
11 december 2001, T-138/00, Jur. II-3739 (Erpo/BHIM; Das Prinzip der 

Bequemlichkeit) 4.3.3,
2 juli 2002, T-323/00 (SAT.1 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2);  4.14.18.3;
5 maart 2003, T-237/01, BMMB 2004-2, p. 114 (Alcon/BHIM, Winzer; BSS) 6.7.5.5;
6 maart 2003, T-128/01, BMMB 2004-1, p. 41; ETMR 2003-11, p. 1050 

(DaimlerChrysler/BHIM; Jeep grill) 4.5.9.3; 10.2.2.2;
30 april 2003, T-324/01, Jur. p. II-18 (Axions /BHIM; vorm van een bruine 

sigaar) 2.2.2; 4.14.18.3;
30 april 2003, T-110/02, Jur. II-p. 97 (Belce/BHIM; vorm van een goudstaaf) 2.2.2; 4.14.18.3;
3 juli 2003, T-122/01, BMMB 2004-3, p. 168 (Best Buy/BHIM) 4.3.3;
14 oktober 2003, T-292/01, BMMB 2004-4, p. 228 (Philips/BHIM; Bass/Pash) 6.7.3;
25 november 2003, T-286/02, BMMB 2004-11, p. 42 (Oriental Kitchen/

BHIM, Mou Dybfrost; KIAP MOU/MOU) 6.7.3.5;
3 december 2003, T-305/02, BMMB 2004-4, p. 224; ETMR 2004-5, p. 566 

(Nestlé/BHIM; vorm van een fles) 2.2.2
18 februari 2004, T-10/03, BMMB 2004-2, p. 114 (Koubi/BHIM, Betere; 

Conforflex/Flex) 6.7.3.5;
17 maart 2004, T-183/02, BMMB 2005-1, p. 38 (El Corte Ingles/BHIM; 

Mundicolor) 6.7.3; 6.7.3.4;
31 maart 2004, T-216/02, GRUR-Int. 2004-7/8, p. 653-655 (Fieldturf/BHIM; 

looks like grass) 4.3.3;
21 april 2004, T-127/02, BMMB 2004-2, p. 155 (Concept/BHIM; ECA) 5.1.2.1;
29 april 2004, T-399/02, BMMB 2004-2, p. 115 (Eurocermex/BHIM; vorm 

van een bierfles) 4.14.14;
30 juni 2004, T-281/02, BMMB 2004-4, p. 226 (Norma/BHIM; Mefür IGeld) 4.3.3;
6 juli 2004, T-117/02, BMMB 2004-4, p. 226 (Grupo El Prado Cervera/BHIM; 

Chufi/Chufafit) 6.7.3;
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10 november 2004, T-396/02, IER 2005, 24; BMMB 2005-3, p. 14 (August 
Storck/BHIM; Werther’s Echte, vorm van een snoepje) 2.2.2

1 maart 2005, T-169/03 (Sissi Rossi) 6.7.4.1;
8 maart 2005, T-32/03 (Leder & Schuh/BHIM, Schuhpark Fascies; Jello 

Schuhpark/ Schuhpark) 6.7.3.5;
9 maart 2005, T-33/03, B9 97 (Osotspa/BHIM, Distribution & Marketing; 

Shark/Hai) 6.7.3;
166 maart 2005, T-112/03, BMMB 2005-2, p. 83 (L’Oréal/BHIM, Revlon; 

Flexi Air/Flex) 6.7.3;
4 mei 2005, T-22/04, GRUR Int. 2005-11, p. 922-931 (Reemark/BHIM, 

Bluenet; West/Westlife) 6.7.3.5;
25 mei 2005, T-67/04, BMMB 2005-3, p. 144 (Spa/Spa-finders) 6.8.3; 6.8.5; 6.8.6;

6.8.8; 6.9.3;
7 juli 2005, T-385/03, BMMB 2006-1, p. 32; ETMR 2006-1, p. 55 (Miles 

Handelsgesellschaft International/BHIM; Miles/Biker Miles) 6.7.4.1;
14 juli 2005, T-126/03, B9 657 (Reckitt Benckiser/BHIM, Aladin; Aladin) 6.7.4.1; 9.3.14;
25 oktober 2005, T-379/03, BMMB 2005-4, p. 199 (Peek&Cloppenburg/BHIM) 4.14.12.4.1;
27 oktober 2005, BMMB 2006-2, p. 83 (Eden/BHIM; geur van rijpe aardbeien) 4.8;
17 november 2005, T-154/03, BMMB 2006-1, p. 33 (Biofarma/BHIM; Artex/

Alrex) 6.7.4.1;
24 november 2005, T-346/04, BMMB 2006-1, p. 33-34 (Sadas/BHIM, LTJ 

Diffusion; Arthur et Félicie/Arthur) 6.7.3.5;
8 december 2005, T-29/04, BMMB 2006-1, p. 34-35 (Castellblanch/Roederer; 

Cristal Castell-blanch/ Cristal) 6.7.3.5;
23 februari 2006, T-194/03, B9 1685 (Ponte Finanziaria/BHIM en Marine 

Enterprise Projects; Bainbridge) 4.3.2;
5 april 2006, T-202/04, BMMB 2006-2, p. 85; GRUR Int. 2006-7, 599-602 

(Madaus/BHIM & Optima Healthcare; Echinaid/Echinacin) 4.14.14
5 april 2006, T-344/03, BMMB 2006-2, p. 85 (Saiwa/BHIM, Barilla; Selezione 

Oro/Oro) 6.7.3.5;
10 mei 2006, T-279/03, IER 2006, 68 m.nt. ChG (Galileo/Commissie) 6.6; 8.6.1;
31 mei 2006, T-15/05 (Wim De Waele/BHIM; worstvorm) 4.14.18.3;
11 juli 2006, T-247/03, BMMB 2006-3, p. 131 (Torres/Bodegas Muga; Torres/

Torre muga) 6.7.3.5; 6.7.5.3;
12 juli 2006, T-277/04, IER 2006, 69 m.nt. JK; BMMB 2006-4, p. 174-175; 

GRUR Int. 2007-2, p. 137-141 (Vitakraft-Werke/BHIM, Johnson’s; 
Vitakraft/Vitacoat) 6.7.5.8;

7 september 2006, T-133/05, B9 2586; GRUR Int. 2007-5, p. 412-416 (Meric/
BHIM, Arbora & Ausonia; Pam-Pim’s Baby-Prop) 6.7.3;

27 september 2006, T-172/04, BMMB 2006-4, p.175 (Telefónica/BHIM; 
Emerge/Emergia) 6.7.3;

10 oktober 2006, T-172/05, B9 2746 (Armacell/BHIM; Armafoam/Nomafoam) 6.7.3; 6.7.4.1; 10.2.3.3;
17 oktober 2006, T-499/04, BMMB 2006-4, p. 176 (Hammarplast/BHIM, 

Steninge Slott; Steninge) 6.7.3; 6.7.4.1;
17 oktober 2006, T-483/04, B9 2772 (Armour/BHIM, Teva; Galzin/Calsyn) 6.7.5.5; 9.3.14;
19 oktober 2006, T-350/04 t/m T-352/04, BMMB 2006-4, p. 176 (Bitburger/

BHIM, Anheuser-Busch; Bit/Bud) 6.7.3;
25 oktober 2006, T-13/05, BMMB 2006-4, p. 176 (Castell del Remei/Bodegas 

Roda; Oda/Roda) 6.7.3; 6.7.3.4;
30 november 2006, T-43/05 (Camper/BHIM, JC; Brothers by Camp/Brothers) 6.7.3.5;
6 februari 2007, T-477/04, IER 2007, 45 m.nt. MdCB; BMMB 2007-2, 79; 

GRUR Int. 2007-4, p. 327-330 (Aktieselskabet/BHIM, TDK) 6.8.6;
8 februari 2007, T-88/05, BMMB 2007-2, p. 79 (Quelle/BHIM, Nars; Mars/Nars) 6.7.3.4;
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13 februari 2007, T-256/04, B9 3489 (Mundifarma/BHIM, Altana) 9.3.14;
15 februari 2007, T-501/04 (Bodegas/BHIM, Real Companhia Velha; Royal/

Royal Festoria) 6.7.3.5;
22 maart 2007, T-215/03, BMMB 2007-2, p. 80; GRUR Int. 2007-8/9, 6.7.3; 6.8.2; 6.8.3; 

p. 730-738 (Sigla/BHIM) 6.8.8; 
10 mei 2007, T-47/06, BMMB 2007-2, p. 80 (Antartica/BHIM, The Nasdaq 

Stock Market; Nasdaq) 6.8.5; 6.8.6; 6.8.8; 
12 juni 2007, T-190/05, B9 4134 (Sherwin-Williams/BHIM; Twist & Pour) 4.14.12.4;
12 juni 2007, T-339/05, B9 4143 (MacLean-Fogg/BHIM; Lokthread) 4.14.12.4.2;
12 juni 2007, T-57/04, B9 4134 (Budejovicky Budvar/Anheuser-Busch; 

Budweiser) 10.2.3.6: 10.5.3.2.2;
13 juni 2007, T-44/05, B9 4142 (IVG/BHIM; ‘I’) 4.3; 4.14.4; 4.14.8;

4.14.14; 4.14.17;
11 juli 2007, T-443/05, B9 4343 (Piranha) 6.7.4.1;
11 juli 2007, T-150/04, B9 4341 (Mülhens/BHIM, Minoronzoni; Tosca) 6.7.4; 10.2.3.4;
12 september 2007, T-304/05, B9 4897 (Caincellars/BHIM) 10.1.5.1;
4 oktober 2007, T-481/04, B9 4812 (Advance/BHIM; Vogue) 10.2.2.2;
10 oktober 2007, T-460/05, B9 4855 (Bang&Olufsen) 6.8.6; 6.8.8; 
28 februari 2008, T-215/06 (American Clothing Associates/BHIM) 5.1.2.1;
12 maart 2008, T-128/07, B9 5806  (Suez/BHIH; Delivering the essentials 

of life) 4.3.3;
16 april 2008, T-181/05, IER 2008, 52 m.nt. REPdRREPdR (Citigroup/Citi) 6.8.2; 6.8.3; 6.8.3.1;
19 juni 2008, T-93/06, IER 2008, 69 (Mühlens/Spa Monopole) 6.8.2;
2 juli 2008, T-186/07, B9 6399 (Ashoka/BHIM; Dream it, do it!) 4.3.3;
9 juli 2008, T-70/06, B9 6415 (Audi/BHIM; Vorsprung durch Technik) 4.3.3;
12 november 2008, T-270/06, IEPT 20081112 (Lego Juris/BHIM
Mega Brands) 4.5.9.4;

Benelux-Gerechtshof
1 maart 1975, NJ 1975, 472; BIE 1975, 30 (Colgate–Palmolive/Bols; Claeryn/ 6.8.9; 6.8.10; 6.9.7; 

Klarein) 6.9.7.1; 
9 februari 1977, NJ 1978, 415 m.nt. LWH onder NJ 1978, 416; BIE 1977, 59 2.2.4; 4.5.6.1; 4.5.6.4;

(Centrafarm/Beecham; capsule) 4.6;
9 maart 1977, NJ 1978, 416 m.nt. LWH; BIE 1977, 60 (Ahrendt/Leeferink; 4.5.6.1; 4.6; 4.6.1; 

Camping Gaz) 4.6.1.2;
1 juni 1978, NJ 1978, 480 m.nt. LWH, BIE 1979, 1 (Mimosept Lady) 5.2.5; 6.7.3;
25 mei 1979, NJ 1981, 192 m.nt. vNH; BIE 1979, 31 (Verwerkings Industrie 

Vreeland/National Foods Holland; Cow Brand I) 5.2.7; 5.2.7.1; 9.7.7.2;
6 juli 1979, NJ 1980, 344 m.nt. LWH; BIE 1980, 1 (Pfizer/Meditec; Mecadox) 7.3.5; 
19 januari 1981, NJ 1981, 294 m.nt. LWH; BIE 1981, 32 m.nt. VdZ (P. Ferrero 

& Co./Alfred Ritter, Schokoladefabrik & Co.; Kinder) 4.14.12.4;
27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH; BIE 1981, 33 (Turmac/Reynolds; 9.3.3.1; 9.3.3.2; 9.3.8; 

Whiston/Winston) 9.3.9; 9.3.10.2;
9.3.10.4;

29 juni 1982, NJ 1982, 624 m.nt. LWH; BIE 1982, 74 (Jacobs/Niemeyer; 
Jacobs koffie) 6.2.9; 6.4.6;

5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m.nt. LWH; BIE 1983, 24; BMMB 1983-4, 
p. 404; RvdW 1982, 185 (Wrigley/Benzon; Juicy Fruit) 3.1.3.7; 4.14.2; 6.7.5.1;

2 februari 1983, NJ 1983, 450 m.nt. LWH; BIE 1984, 4 (Research Specialties/
Chrompack; Superox) 6.4.6;

20 mei 1983, NJ 1984, 72 m.nt. LWH; BIE 1984, 40 m.nt. DWFV (Julien/
Verschuere; Union) 6.7.1; 6.8.3; 13.2.6;
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21 november 1983, NJ 1985, 333 m.nt. vNH; BIE 1984, 33 (National Foods 
Holland/Verwerkings Industrie Vreeland; Cow Brand II) 5.2.7.1; 5.2.7.2; 

9 juli 1984, NJ 1984, 101 m.nt. LWH; BIE 1985, 20 (Nijs/Ciba-Geigy; Tanderil) 6.4.6; 6.5.1; 6.5.5;
6.6; 6.6.1; 6.9.7;
6.9.8;

22 mei 1985, NJ 1985, 770 m.nt. LWH; BIE 1986, 59 m.nt. DWFV; IER 1985, 
39 (Lever/International Metals; Lux/Lux-Talc) 5.2.10;

23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; BIE 1986, 54 m.nt. vNH; IER 4.1.6; 4.2.2; 4.5.8.1; 
1986, 6; BMMB 1986-3, (OM/De Laet; drie-strepen-merk Adidas) 4.5.8.2; 4.14.1;

4.14.15.2; 4.14.17;
6.8.3.1; 6.9.8;  6.11;
9.6; 8.1.1; 9.6.2; 9.7.1;

7 november 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH; BIE 1989, 58 m.nt. vNH 4.12.3; 6.4.6; 6.5.1; 
(Omnisport/Remi Bauweraerts; Omnisport) 6.9.1; 7.7.3; 

18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vNH; BIE 1989, 82 (Philip Morris/ 7.4; 9.3.1; 9.3.10.1; 
BAT; Kim) 9.3.10.2; 9.3.10.4;

9.3.15.1; 9.6.1; 9.6.2;
9.6.5.1; 9.6.5.2; 9.7.7;
9.7.7.4;

14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt. LWH; BIE 1989, 90 m.nt. Ste; IER 1989, 4.5.6.1; 4.5.6.4; 
30; BMMB 1989-2, p. 34 (Superconfex/Burberry’s; Burberry’s I) 4.5.8.2;

26 juni 1989, NJ 1989, 836 m.nt. LWH; BIE 1989, 76 m.nt. vNH; RvdW 1989, 3.1.3.2; 3.1.3.4; 
196 (Isover/Isoglass) 3.1.3.6;

16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV; BIE 1992, 99; IER 1992, 12 4.1.6; 4.5.3; 4.14.1; 
(Burberry’s/Bossi; Burberry’s II) 4.14.15.3;

6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993, 9; AAe 2.2.2; 6.2.9;6.5.1;
1994, p. 36 m.nt. HCJ (AP/Valeo) 6.5.7; 7.3.8; 7.3.8.1;

7.3.8.4; 7.7.3;
26 maart 1993, NJ 1993, 328 m.nt. DWFV; BIE 1993, 66 (Barbie/MB) 3.1.2;
20 december 1993, NJ 1994, 638 m.nt. DWFV; BIE 1994, 44 m.nt. JHS 

(Daimler-Benz/Haze; Mercedes/Haze) 6.4.6; 7.3.6;
20 december 1993, NJ 1994, 637 m.nt. DWFV; BIE 1994, 45 m.nt. JHS (Shell/ 6.2.5; 6.5.1; 6.5.7; 

Walhout) 7.7.3;
13 juni 1994, NJ 1994, 666 m.nt. DWFV; BIE 1995, 65 m.nt. vNH (Wolf Oil/

Century Oils; Champion) 6.2.4; 9.3.12;
13 juni 1994, NJ 1994, 665 m.nt. DWFV; BIE 1995, 7 m.nt. JHS; (Renault/

Reynocar) 3.1.2; 13.4;
13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV; BIE 1995, 43; RvdW 1995, 2 4.14.16.2; 6.7.5.4; 

(Motorest/Jacques Hody en Resto-Inn; Quick/Jumbo Quick) 9.4.7;
16 december 1994, NJ 1996, 34 m.nt. ChG; BIE 1995, 64; IER 1994, 4 6.7.3; 6.7.5.1; 9.3.11;

(Michelin/Michels) 
16 juni 1995, NJ 1995, 745 m.nt. DWFV; BIE 1997, 57 m.nt. DWFV; 4.14.3; 4.14.21.1; 

IER 1995-5, p. 194-196; BMMB 1996-3, p. 16-22; RvdW 1995, 141 6.2.3; 6.5.8; 6.7.4;
(Linguamatics/Polyglot; Polyglot)

19 december 1996, NJ 1997, 623 m.nt. JHS; IER 1997, 13 (Perner/Pressman; 
Triomino/Tri-Ominos) 9.3.18;

20 december 1996, NJ 1997, 313 m.nt. DWFV; BIE 1998, 58; IER 1997, 18 5.1.3.1; 6.5.2; 6.9.8; 
(Europabank/Banque pour l’Europe; Europabank) 9.3.6; 

19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS; BIE 1998, 44 m.nt. Ste; IER 1998, 4.1.9; 4.3.4.4; 
15 (Beaphar/Nederma; hartvormige gisttabletten) 4.14.16.1;  6.7.5.4;

9.4.3; 9.4.4;
16 december 1998, NJ 2001, 133; BIE 1999, 81; IER 1999, 19; BMMB 1999-3, 

p. 159 (Dior/Evora II), m.nt. JHS onder NJ 2001, 134 7.3.8.7; 11.1; 11.1.2.1;
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6 december 1999, NJ 2000, 182; BIE 2000, 6; IER 2000, 14; BMMB 2000-1, 
p. 32 en 2000-2, p. 82 (Kipling/GB Unic e.a) 7.3.5;

26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV; BIE 2001, 24; IER 2000, 51 m.nt. 
SdW (Campina Melkunie/BMB; Biomild) 4.14.8; 4.14.9; 

25 september 2000, NJ 2001, 245 m.nt. DWFV onder nr. 246 (BMW/Deenik) 6.4.6;
2 oktober 2000, NJ 2001, 246 m.nt. DWFV; BIE 2001, 30: IER 2001, 66 

(Brouwerij Haacht/Soc. Gén. des Grandes Sources Belges; Val/Valver(t)) 4.14.14; 4.14.15.5;
25 juni 2004, NJ 2005, 526, m.nt. JHS; BIE 2004, 89; IER 2004, 79 m.nt. ChG; 

BMMB 2005-1, p. 42 (Unilever/Artic; Taco-ijsjes) 5.2.7.2; 7.6.1;
28 juni 2007, RvdW 2007, 804; BIE 2008, 3 (Bovemij/BMB; Europolis) 3.1.3.2; 3.1.3.6;

3.1.4.3;

Hoge Raad der Nederlanden
3 november 1921, NJ 1922, p. 75-77 (Orenstein & Koppen/Koppel Car 

equipment; Koppel) 4.3.1;
27 november 1924, NJ 1925, p. 177-179 (Wasverwerking/Kitselaar) 8.1.3;
12 januari 1939, NJ 1939, 535 m.nt. EMM; BIE 1939-6, p. 62 (Nedigepha/

Van Soest; Bayer in Kruis) 2.4; 
20 oktober 1941, NJ 1942, 59 m.nt. B.M. Taverne 8.1.1;
30 november 1945, NJ 1946, 91; BIE 1946, 10 m.nt. FJAH (Zeepfabrieken De 

Duif/Bureau Industrieële Eigendom; Horecaf) 5.1.1.2;
13 mei 1952, NJ 1952, 684 m.nt. WP; BIE 1952, 66 (J. Beijerman/ OM; 

Zwitsers wapen) 5.1.2.2;
29 november 1957, NJ 1958, 31; AAe 1957/1958, p. 145 m.nt. DM (Bögel/

Dover; Elkington) 4.3.1;
20 maart 1958, NJ 1958, 406; BIE 1958, 47 (Heinzelmann/Hollandia 

Tricotagefabriek; Orchidee) 6.11; 7.2.9.3;
3 januari 1964, NJ 1964, 445 m.nt. GJS (Riggio Tobacco Corporation of New 

York/Manufacture de Tabacs Heintz van Landewijck; Lexington) 6.10.2; 
22 december 1966, NJ 1967, 277; BIE 1967, 16 (Fuchs Baking/Holsum Bakers) 3.2.2;
24 mei 1968, NJ 1969, 72 m.nt. HB; BIE 1981, 60 (Hagens Transporten &

Joh. Jacobs/Theodorus Niemeyer; Jakobs koffie) 5.2.10.1;
11 juni 1968, NJ 1968, 297 (OM/J. R. T.; Rode Kruis-teken) 5.1.2.2;
14 december 1973, NJ 1974, 92 m.nt. PZ (van der Walle/Rescona) 6.10.3.1.3;
24 juni 1977, NJ 1978, 83 m.nt. LWH; BIE 1978, 6 (Hanky Panky Toys/General 

Mills Fun Group; Monopoly/Anti-Monopoly) 6.8;
15 mei 1979, NJ 1979, 484 (OM/van A.; Rode Kruis-teken) 5.1.2.2;
2 maart 1982, NJ 1982, 446 m.nt. ACtH (verdachte/OM) 8.1.2.7;
1 juli 1982, BIE 1983, 48 (Adidas/Hema) 9.4.4;
11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. LWH; BIE 1985, 9 (Bahlsens/Smiths; 4.5.8.1; 4.5.8.2; 

Wokkels) 4.5.8.3;
24 februari 1984, NJ 1984, 414 m.nt. LWH; BIE 1985, 10 m.nt. VdZ (Wrigley/

Alfred; Juicy Fruit) 3.1.3.7;
20 januari 1989, NJ 1989, 375; BIE 1989, 66 (Nijs e.a./Ciba-Ceigy; Tanderil II) 6.9.7; 7.1.3.1;
21 april 1989, NJ 1989, 835; IER 1989, 31 (Smiths/Red Mill; Bacony 

borrelzoutjes) 4.5.8.2; 4.5.8.3;
2 maart 1990, NJ 1991, 148 m.nt. vNH; BIE 1990, 63; IER 1990, 30 (Droste/

Tjoklat; Choclat) 9.7.7.4;
14 juni 1991, NJ 1992, 393 m.nt. DWFV; BIE 1993, 57 (van Benten & NIVAK/

Administrateurs) 5.1.3.2; 9.7.7.3;
20 november 1992, NJ 1994, 388 m.nt. DWFV; BIE 1994, 4; IER 1993, 6 

(Dunhill/Turmac) 9.3.11;
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17 december 1993, NJ 1994, 573 m.nt. ChG; IER 1994, 4 (Michelin/Michels) 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4;
28 oktober 1994, NJ 1995, 642 m.nt. ChG (Ciba Geigy/Hali) 6.6.1;
11 november 1994, NJ 1995, 481 m.nt. DWFV (Meublerama/Muskens 

Slaapcentrum Curaçao) 3.2.1;
27 januari 1995, NJ 1997, 273 m.nt. ChG; BMMB 1996-2, p. 14 en BMMB 

1996-3, p. 14 (Zoontjens/Kijlstra; Dreentegel) 4.5.7; 4.5.9.1; 4.5.9.4;
29 september 1995, NJ 1996, 89 (Van den Bosch/Provincial) 7.5.4;
15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV; BIE 1996, 118 (Levi’s/Bacofa) 4.5.5
13 september 1996, NJ 1997, 312 m.nt. DWFV; BIE 1997, 5 (Le Lido/Exploitatie; 

Le Lido/Lido) 9.3.5; 9.3.9;
2 mei 1997, NJ 1997, 661 m.nt. DWFV; RvdW 1997, 117 (appellant/Bios 

Amsterdam; Disco-danser) 4.4.1; 10.5.3.2.2;
5 december 1997, NJ 1998, 524 m.nt. DWFV; IRDI 1995, p. 61 (Weel/

Groeneveld; Route 66/Historic US 66) 6.2.3;
23 januari 1998, NJ 2000, 544; IER 2000, 64 m.nt. FWG (Kruidvat/Lancôme) 7.3.8.2;
6 februari 1998, NJ 1998, 569 m.nt. DWFV, BIE 1998, 52 m.nt. Ste; IER 1998, 

17 m.nt. FWG (BMW/Blok) 11.1.2.2;
13 november 1998, NJ 1999, 133 (Lancôme/Kecofa e.a.; Trésor/Treasure) 6.7.5.8;
5 maart 1999, NJ 2000, 306 (Schieving-Nijstad/Groeneveld; Route 66) 9.3.9;
16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. PBH; IER 1999, 29 m.nt. FWG; BMMB 

1999-4, p. 97 (Bigott-Batco/Doucal) 6.7.3; 11.1; 11.1.2.1;
14 januari 2000, NJ 2000, 173; BIE 2002, 16; BMMB 2000-2, p. 82 (Interbuy/

Intergro) 9.6.5;
28 april 2000, NJ 2001, 360 (British-American Tobacco Company & Peter 

Jackson/Tobacco Experts Freezone Aruba; BAT en Jackson/TEFA) 6.7.3;
6 oktober 2000, NJ 2001, 582 m.nt. BBH; BIE 2002, 91; IER 2001, 23 

(Hermans/Gillette) 6.8.10.1; 7.1.3; 7.1.5;
8 december 2000, NJ 2001, 248 m.nt. DWFV; BMMB 2001-1, p. 33 (Rover/

Robelcocar) 2.2.3; 6.4.6; 7.7.3;
23 januari 2001, NJ 2001, 327 8.1.2.5;
23 februari 2001, NJ 2001, 320 m.nt. DWFV; BMMB 2001-1, p. 165; RvdW 

2001, 55 (Unilever/BMB; Unox Chicken Tonight) 5.1.3.1; 5.1.3.2; 
30 maart 2001, NJ 2001, 321 m.nt. DWFV; BIE 2004, 34 m.nt. Ste 

(International Sales Promotors & Bae Shian Nederland & Chien Pu Wan/
MB; Chien Pu Wan) 4.14.13; 

11 mei 2001, C99/234, NJ 2002, 55 m.nt. JHS; IER 2001, 34; AMI 2001, 14; 
JOL 2001, 312; RvdW 2001, 102 (Vredestein Fietsbanden/Ring 65; 
Vredestein bandenprofiel) 4.14.11;

28 september 2001, NJ 2002, 104 m.nt. DWFV; BIE 2002, 87; BMMB 2001-4, 
p. 166 (Rowa/Hooters; Hooters) 6.4.4; 9.3.2; 

12 oktober 2001, NJ 2002, 12; BIE 2002, 70 (Adidas/Fitnessworld) 7.6;
30 november 2001, NJ 2002, 37 (Zoontjens Beton e.a./Kijlstra) 6.7.5.7,
15 februari 2002, NJ 2002, 464 (Kamstra e.a./Jack Daniel’s Properties) 13.5.5;
5 april 2002, NJ 2003, 356; BIE 2004, 55; IER 2002, 37 (Merck/Euromedica; 

Renitec) 6.2.4; 7.3.8.6; 
2 mei 2003, NJ 2004, 80 m.nt. EJD (The Storms Factory/Niessen) 4.4.1;
14 november 2003, NJ 2004, 101; BIE 2004, 53; IER 2004, 49 m.nt. JK (Flügel/

W&S; Flügel-flesje II) 6.5.8; 6.7.3; 6.7.5.7;
19 maart 2004, IER 2004, 50 (Philips/Postech) 6.2.7.1; 8.2.1.5;
23 december 2005, NJ 2007, 281 m.nt. JHS; BIE 2006, 65; IER 2006, 25; 9.3.3.3; 9.3.3.4; 

BMMB 2006-4, p. 176 (Sidoste/Bonnie Doon; beeldmerken voor sokken) 9.3.3.4.5;
17 februari 2006, NJ 2006, 378 m.nt. MMM (Royal & Sun Alliance/Universal 

pictures) 3.2.2; 3.5;
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17 februari 2006, NJ 2006, 155; BIE 2006, 95 (Souza Cruz/Tabacalera del 
Este; Palermo) 3.3;

17 maart 2006, NJ 2006, 532 (BMB/Marinus; Erotisch Huishoudtextiel) 4.14.12.4.2;
8 september 2006, NJ 2006, 492; BIE 2007, 7; IER 2006, 83; BMMB 2006-4, 4.5.4; 4.5.5; 4.5.6.4; 

p. 171-173 (Benetton/G-Star) 4.14.9; 6.7.5.6; 1.1.2.1;
11.1.2.2; 11.1.2.3;

22 september 2006, RvdW 2006, 885 (Kruidvat/Lancôme) 7.3.5; 
17 oktober 2006, NJ 2007, 191 m.nt. ChG; BIE 2006, 93; IER 2007, 9; BMMB 8.1.1; 8.1.4; 8.1.6;

2007-1, p. 29 (OM/verdachte; Canomatic) 9.3.17; 9.6.2;
15 december 2006, NJ 2007, 203 m.nt. MRM (NNEK) 7.3.5; 9.3.16;
16 februari 2007, NJ 2007, 117; IER 2007, 44 m.nt. ChG (Adidas/Marca e.a.; 6.7.5.4; 6.7.5.9; 

drie-strepenmerk III) 6.8.1.4; 9.4.7;
18 april 2008, NJ 2008, 246 (Lancaster/Uijtdewilligen) 7.3.5;
11 juli 2008, NJ 2008, 417; BIE 2008, 52; IER 2008, 68 m.nt. ChG (Makro/

Diesel) 7.3.3;
12 december 2008, NJ 2009, 15; IER 2009, 10 m.nt. red.; CR 2009, 75 

(Portakabin/Primakabin) 6.10.4; 6.10.5;
10 juli 2009, B9 8059 (G-star/Makro) 7.1.3.1; 7.1.3.2; 7.3.6;

Hof Amsterdam
18 december 1975, NJ 1977, 59 (Scorpio/Coca-Cola; Coca-Cola-fles) 6.9.6;
14 juni 1979, BIE 1980, 10 (Burrus/Kyriazi; Parisienne) 5.2.5; 9.7.7.2;
5 maart 1980, BIE 1981, 3 (Oud Wijnkopers/Palomino y Vergara; Paloma/

Palomino) 6.2.3;
22 mei 1980, BIE 1981, 72 (Jeep/Loonstein; Jeep voor dameskleding) 9.4.3;
17 juni 1982, BIE 1985, 9 (Bahlsens/Smiths; Wokkels) 4.5.9.3;
28 maart 1985, BIE 1986, 2; IER 1985, 29 (Young Shin Park/van Beek; 

Vincistar) 4.11;
11 december 1986, NJ 1987, 854; BIE 1987, 63; IER 1986, 58 (Q8/Duckman; 

Q/Q8) 4.3; 6.7.3;
29 oktober 1987, BIE 1990, 7; IER 1988, 17 (van Leur/Rutgers; Meer dan 

schilders alleen) 4.3.3;
21 januari 1988, BIE 1990, 20 (Expocare/Eurolaan; Bedrijven Kontakt Dagen) 4.12.3.1; 4.14.17;
9 maart 1989, BIE 1990, 3; IER 1989, 29 (Art Promotion Amsterdam/AenB 

Art Promotions) 4.12.3.1;
18 oktober 1990, BIE 1992, 34 (Colijn Kalenders/Reclame Uitgeverij Huib 

Colijn) 5.1.3.3;
8 november 1990, IER 1990, 59 (Newlong/Fischbein) 9.3.7;
3 januari 1991, BIE 1993, 100 (Perstorp Flooring/General Motors; Don’t 

worry, be happy) 4.3.3;
28 maart 1991, BIE 1992, 63; IER 1991, 34 (Biohorma/Yogawa-ku) 4.2.2;
24 februari 1994, BIE 1996, 6 (Result) 7.5.4;
11 augustus 1994, BIE 1995, 41 m.nt. vNH (EVA/Arcade; Now this is …music) 4.3.4.2;
2 maart 1995, BIE 1997, 73 (FBN/New Bo’s; McDuncan/Duncan) 6.7.1; 6.7.5
13 april 1995, BIE 1996, p. 375 (Van den Broek e.a./Air Miles; Airmiles I) 9.4.3;
27 juli 1995, BIE 1998, 19 (Semic Juniorpress/De Doelenpers; Atelier/Ateliers 

Magazine) 6.7.4.1; 9.3.11;
17 oktober 1996, BIE 1999, 61 (Vincente Giner/VG Citrus; VG) 7.6.2;
6 november 1997, BIE 2000, 38 (Ajax/Sportshop Ajax) 6.9.8; 7.2.2;
4 december 1997, IER 1998, 21 (Intergro/Interbuy) 9.6.5;
25 februari 1999, IER 1999, 36 m.nt. SdW (e-Technologies Associates/IBM 

Nederland; e-business) 4.14.14;
25 maart 1999, BIE 2000, 27 (Bush/Vacuum Parts) 6.8.10.1;
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16 maart 2000, BIE 2001, 84 (Top Jobs on the Net/TopJobs Consultant; 
topjobs.com/topjobs.nl) 6.10.2;

11 april 2000, BIE 2003, 35; IER 2003, 1 m.nt. RvdW; AMI 2003, 7 m.nt. 
Mom; (Vitra Collections & Vitra Internationals/Architects & R. de Haas; 
Eames) 6.2.3;

27 juli 2000, BIE 2001, 21; IER 2000, 63 (Amsterdam Exchanges/Blue 7; 
Beursplein5.nl) 4.3;

7 december 2000, IER 2001, 10; DomJur 2001, 45 (Gaos/Passies; passies.com) 6.9.8; 6.10.3:
11 januari 2001, BIE 2003, 42; Cr 2001, p. 94; DomJur 2001, 114 (Elsevier/ 6.5.3; 6.9.7.1; 6.9.8; 

Gaos; next.nl) 6.10.3:
26 juli 2001, AMI 2002, 1 m.nt. DJGV; BMMB 2001-1, p. 34 (ERB/Beukenoord 

c.s.; Tarzan) 4.3.4.3; 4.3.4.4;
13 september 2001, BIE 2002, 80 (Mag Instruments/Buzaglo; Maglite) 4.5.8.3;
27 september 2001, BIE 2003, 74 (RTL Veronica/WE; ME/WE) 6.8.1.3;
31 januari 2002, Mf 2002-4, p. 114-115 (Red Forest/KPN; Planet) 6.5.3;
30 januari 2003, IER 2003, 30 m.nt. EHH (Van Toor/Phanta Vison; Bassie III) 4.3.4.3;
22 mei 2003, BIE 2004, 42 (Achmea/STA; People at Work) 4.3.3;
6 november 2003, IER 2004, 20 m.nt. MdCB; AMI 2004, 4 m.nt. RK; BMMB 

2009-2 p. 68-74 (Rowling/Byblos; Harry Potter/Tanja Grotter) 4.3.4.3; 4.3.4.4;
14 oktober 2004, NJ 2005, 122; IER 2005, 12; BMMB 2005-2, p. 87-88 7.3.5; 7.3.8.2; 7.3.8.5;

(Lancome/Kruidvat) 7.3.8.6;
25 november 2004, B9 1461 (Benetton/G-Star) 4.5.4; 4.5.5; 6.7.5.6;

11.1.2.2;
7 juli 2005, B9 1115 met kritische noot aldaar (Van As/Subaru) 7.1.3.2;
27 oktober 2005, BIE 2005, 38; IER 2006, 9 (Talpa/TV10) 9.3.13; 
19 januari 2006, BIE 2006, 57; IER 2006, 41 (McDonalds/Schaap) 4.3.2;
11 mei 2006, BIE 2007, 74; IER 2007, 12 (Euretco/Encon; Wheely) 9.3.11;
16 november 2006, BIE 2007, 95 (Red Bull/Procter & Gamble; Red Bull/Red 

Energy) 6.7.5.8;
30 november 2006, NJF 2007, 4848 (Agni/Shiva en Jaroe; Shiva) 5.1.2.2
14 december 2006, IER 2007, 27 (Portakabin/Primakabin) 6.8.7; 6.8.10.1; 
8.9.8; 8.10.5;
19 juli 2007, BIE 2009, 3 (Gilmar/Haaijer; Iceberg) 4.3.2;
8 november 2007, BIE 2008, 20 (Scapa/Adidas) 6.8.8;

Hof Arnhem
23 mei 1973, BIE 1973, 40 m.nt. vNH (Application des Gaz/Machinefabriek 

Leeferink; gaspatronen) 6.14.18;
30 mei 1978, BIE 1981, 16 (Apharmo/Janssen; Combimycine/Combicilline) 6.7.5.5;
28 april 1987, BIE 1987, 45 (Van IJzendoorn’s Groothandel/Rüthers; 

Anti-Poep/Poep-weg) 6.7.3.3;
16 oktober 1990, BIE 1994, 29 (Reinelt/Kortman; Zwitsal geel) 4.6.1;
18 juni 1991, BIE 1992, 65; IER 1991, 43 (Chanel/Sand e.a.; vergelijkingslijst 

Chanel) 6.6;
18 juni 1991, BIE 1992, 83 (Steeman/Coer Etablissement & Teleholding 

Amsterdam; Seventeen) 6.2.3;
28 april 1992, IER 1992, 46 (Regie Nationale des Usines Renault/Reynolds 

Aluminium Holland; Renault/Reynocar-Reynotrade) 6.7.3.1;
22 december 1992, BIE 1993, 64; IER 1993, 55 (Renault/Reynolds; Renault/

Reynocar) 6.7.5.5;
23 februari 1993, BIE 1995, 55; IER 1993, 40 m.nt. ChG (Jong/Agio; Agio) 5.2.9.3;
15 november 1994, IER 1995, 13 m.nt. SdW (Nederma/Beaphar; Hartvormige 

gisttabletten) 4.5.8.3;
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8 juli 1997, IER 1997, 47 (Remco Toys/Otto Simon; Meccano). 4.5.7;
18 augustus 1998, IER 1998, 45 m.nt. ChG (Adidas/Fitnessworld) 6.7.6; 7.6;
18 februari 2003, IER 2003, 57 (Autotarieven/Interpolis) 6.5.3; 6.9.8; 6.10.3:
23 maart 2004, BIE 2005, 33; IER 2004, 91 (Microsoft/Omega; Microsoft/

Microso) 6.7.3.1; 6.9.8; 6.10.3;
2 september 2003, IER 2003, 77 (Sporttotalisator/Ladbrokes) 6.10.2;
26 oktober 2004, BIE 2005, 50; IER 2005, 20 m.nt. SdW (Levola/Dorsvlegel; 

Boer’n yoghurt III) 4.14.15.2;
29 maart 2005, BIE 2006, 76 (Nederlands Genootschap van Opleiders voor 

comptabele- en economische examens/HBO Instituut Twente; SPD) 4.14.13;
4 juli 2006, BIE 2007, 34; IER 2006, 91 (Struijk/Deere) 7.3.3;
13 maart 2007, B9 3684 (Chambers/DAT; LecWec) 6.4.7; 10.3.5;

Hof Den Bosch
22 februari 1977, BIE 1983, 107 (Hosbon/Nobilis; Laurabolin/Laura Cycline) 6.7.5.5;
12 april 1977, BIE 1981, 69 (Coca-Cola/De Drie Hoefijzers; Coca-Cola/Royal 

Crown Cola) 5.1.3.1; 9.4.3;
3 januari 1978, NJ 1978, 555 (Trouw/Jonker; hondenbrokjes) 4.5.9.3;
12 december 1978, BIE 1982, 14 (Caron/Carps; verpakt knoopgaren) 4.5.9,3;
3 april 1985, IER 1985, 28 (Morris/PM; Kim) 9.3.11;
13 maart 1987, BIE 1992, 30 (Westland Kaasexport/DMV-Campina; 

Maaslander) 4.14.12.4.1;
13 september 1988, BIE 1989, 48; IER 1989, 151 (Kijlstra/Zoontjens; 

Dreentegel) 4.5.7; 4.5.9.4;
23 mei 1989, NJ 1990, 224; BIE 1990, 40; IER 1989, 51 (McDonald’s/McMussel) 4.3.2;
12 oktober 1992, BIE 1994, 103 (Kortman Intradal/Tranova; Dermoprotector) 6.2.3;
28 december 1993, BIE 1996, 66 (Scapino/Bata; Scapino/Scarpissima) 6.7.5.8;
4 januari 1994, NJ 1994, 586; BIE 1994, 112, IER 1994, 23 (MCM/MOM) 9.3.3.1; 9.3.10.2;

9.6.5.1;
4 januari 1994, NJ 1994, 586; BIE 1995, 10 m.nt. vNH; IER 1994, 23 

(Nederlandse associatie van fabrikanten en importeurs van 
homeopathische en fytotherapeutische geneesmiddelen/YBM Consumer 
Products; Homeopatheek voor niet-homeopatische middelen) 5.1.3.2;

26 januari 1994, BIE 1995, 99 (van Alst/I.N.O.; Champ de Lux) 5.1.3.2; 9.7.7.3;
29 maart 1995, NJ 1997, 643; BIE 1996, 17; IER 1995, 19 (AP/Valeo III) 7.3.8.4;
25 maart 1996, NJ 1998, 431 (Pernod Ricard & Koninklijke Cooymans/

Institut National des Appellations d’Origine; Champomy) 5.1.3.2;
22 mei 1996, NJ 1997, 521; BIE 2002, 31 m.nt. AAQ (Van Cranenbroek Budel 

e.a./Wolf Geräte; Wolf beeldmerk) 7.1.3.2;
5 juli 1996, BIE 1999, 30 (Golden American/Golden USA) 9.3.10.2;
8 september 1997, NJ 1998, 431 (Pernod Ricard & Koninklijke Cooymans/

Institut National des Appellations d’Origine; Champomy) 5.1.3.2
19 oktober 1999, IER 2000, 3 (Luijckx/ECC; Chocolade strooisel) 4.5.8.3;
25 september 2000, IER 2001, 4; BMMB 2001-2, p. 75 (Blanks/Lens; Tae Bo) 4.14.13; 5.2.9.4; 9.4.3;
22 februari 2001, IER 2001, 32; BMMB 2001-4, p. 119 (Du Pont/Michielsen; 

Teflon) 9.4.5;
22 april 2003, IER 2003, 59 (Jaguar/Pinocchio) 6.8.8;
29 juli 2003, IER 2004, 9; BMMB 2004-2, p. 116 (Distillers & Vintners e.a./

Cooymans; Malibu/Surfers) 6.7.5.8;
1 februari 2005, IER 2005, 50 m.nt. ChG (Porsche/Carrera Autoschade; Carrera) 6.8; 6.10.4;
29 maart 2005, BIE 2005, 85 (Adidas/Marca & H&M; drie-strepen merk) 6.7.6; 6.8.3.1;
7 november 2006, B9 2915 (Lancaster/Uijtdewilligen) 7.3.5;
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Hof Den Haag
23 juni 1988, NJ 1990, 299; IER 1988, 40; BMMB 1986-2, p. 64 (AUB/

Vrienden van de Pieterskerk; Uitmarkt II) 9.6.2;
26 mei 1989, BIE 1990, 34 (Duif’s/Trial; Vlammetje/Vlam in de pan) 9.3.11;
4 maart 1993, BIE 1995, 42 (Khayat/Hij; Ryan Rucci/Renato Nucci) 4.2.2;
6 mei 1993, BIE 1994, 60 (Bonusan/Kojacks; Bonusan/Biotisan) 7.5.4;
7 juli 1994, BIE 1995, 54 (Smith Kline & French e.a./Pharmachemie; rood/

groene capsules) 6.7.3.2;
6 juni 1996, BIE 1997, 2; IER 1996, 33 m.nt. ChG (Unilever/Verwet; 

Glorix-fes/Crofty-fles) 6.7.3.2;
5 juni 1997, BIE 1999, 42 (Tonnema/Richardson-Vicks e.a.; King/Vicking) 6.7.3.1;
3 juli 1997, BIE 1997, 74; IER 1997, 53 m.nt. ChG; BMMB 1997-2, p. 17 m.nt. 

Hoorneman (Bio-Claire International/BMB; Bio-Claire) 4.14.4.1;
2 oktober 1997, BIE 1999, 60 (TOPA/The Dow Chemical; S-vormig 

vulmateriaal) 4.5.9.1;
8 januari 1998, BIE 1998, 27; IER 1998, 16 (Lifetree Holding/BMB; 

Geboortewinkel) 4.12.3.1; 
4 juni 1998, IER 1998, 32 (Campina/Unilever; IJstaart) 4.5.8.3; 6.7.3.2;
9 juli 1998, BIE 2000, 78 (Randstad Holding e.a./Verbrugh Werknet e.a.; 

Werknet/Digitaal Werknet Nederland) 6.6;
1 oktober 1998, BIE 1999, 104; IER 1999, 2 m.nt. RdR (Biemans/TGIF; 

Friday’s/TGI Friday’s) 9.3.15.1;
27 mei 1999, BIE 1999, 71; IER 1999, 32 m.nt. ChG (Shieldmark/Memex; 

Für Elise) 4.7;
5 juli 1999, BIE 1999, 126; IER 1999, 50 (Unilever/Raisio Yhtyma e.a.; 

Becel/Benecol) 6.7.3.1; 6.7.5.8;
29 oktober 1999, BIE 2001, 67 (Mexx/Keukenmaxx) 4.3.2;
18 november 1999, BIE 2001, 58 (Spillers Petfoods Benelux/Onderlinge 

Pluto Dierenverzekeringen; Pluto/Pluto plus polis) 6.7.4.1;
27 april 2000, BIE 2000, 99; IER 2000, 47 m.nt. ChG; BMMB 2000-4, p. 175 5.2.9.5; 9.3.3.2; 

(Quality Bakers/De Ambachtshof; King Corn II) 9.3.15.1;
29 juni 2000, BIE 2002, 17 m.nt. Ste (Beecham /Procter & Gamble; Tandpasta 4.5.5; 4.14.19.2;

met kleurstrepen) 6.7.5.8; 6.8.2; 13.2.7;
14 september 2000, BIE 2001, 46 (Rijnmond Tuinmarkten/Roobol 

Tuinmeubelen; Rijnmond/Roobol) 6.7.5.7;
8 maart 2001, BIE 2002, 75; Mf 2001, 25 m.nt. Overdijk; BMMB 2002-1, 6.2.3; 6.8.10.1; 6.10.4;

p. 34 (Monster Board/VNU; Intermediair) 6.10.5;
29 maart 2001, BIE 2003, 86; BMMB 2004-1, p. 43 (Vögele/AMG; Citylife) 6.4.4;
1 november 2001, IER 2002, 10 (Panasonic/Duracell) 6.7.5.8,
27 juni 2002, BIE 2004, 63 (Galbani/De Lucia; Santa Lucia) 7.5.2;
31 oktober 2002, BIE 2005, 93 (Promoclip International/BMB; Gebu-clip) 4.14.11;
19 december 2002, IER 2003, 24 m.nt. ChG (Defacto Estate e.a./Defacto, 

Stivoro; Defacto) 6.8.9; 6.9.5; 6.9.8;
17 april 2003, BIE 2005, 61 (Halibna) 9.3.9; 9.3.15.1;
5 juni 2003, BIE 2004, 51; IER 2003, 72; BMMB 2004-1, p. 43 (NautaDutilh/

Lensen Advocaten; Nauta-stip) 6.4.3;
19 januari 2004, BIE 2005, 31 (Haribo/BMB; Onbegrijpelijk lekker) 4.3.3; 
27 mei 2004, IER 2004, 77 m.nt. ChG (Correct/Mediamarkt) 6.5.4; 6.9.8;
13 januari 2005, BMMB 2005, p. 76-77 (Viking) 9.3.15.1;
24 maart 2005, BIE 2006, 3 (House of Prince/Lidl; Prince of Blend/Goldprince) 6.7.3.3;
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26 mei 2005, BIE 2005, 85; BMMB 2005-2, p. 81 (Porsche/Fiat Auto; Targa) 6.8.10.1; 6.10.2;
9.3.10.4;

4 augustus 2005, BIE 2006, 27; BMMB 2005-4, 202 (Hugo Boss/Reemtsma) 9.3.10.3; 9.3.10.4;
9.6.5;

18 augustus 2005, IER 2005, 86; BMMB 2006-1, p. 37 (Pelicar/Kia) 7.3.5;
13 april 2006, IER 2006, 58 (Ipko Amcor/Marie Claire; Marie Claire) 5.1.3.3; 5.2.9.3;

6.7.5.4; 6.8.5; 6.8.6;
6.8.10; 6.8.10.1; 6.9.7;
6.11;

15 juni 2006, BIE 2007, 48; BMMB 2006-4, p. 177 (Nokta/Nokia) 6.5.3; 6.7.5.1; 6.8.10;
6.9.7;

12 oktober 2006, BIE 2007, 9898 (Van den Luitgaarden/Staat) 5.1.2.1; 5.1.2.3;
23 november 2006, B9 2986 (Van Kampen/WinnaarsMedia e.a.; Winners) 6.10.3;
19 juli 2007, BIE 2008, 42 (G-Star/Makro) 7.3.8.7;
3 april 2008, B9 6254 (Playboy/Laporte) 9.3.5;
20 maart 2008, IER 2008, 59 m.nt. MdCB; CR 2008, 135 (Vitra/Classic Design) 6.10.2;
28 april 2009, B9 7863 (Frenko/Frigor) 9.6.5.1;
26 mei 2009, n.n.g. (Marie-Claire/Ipko-Amcor) 6.8.9.1;

Hof Leeuwarden
20 februari 1991, BIE 1992, 42; IER 1991, 13 (Merck Sharpe & Dohme/

Pijpers & KNMBP; Timoptol) 6.5.5; 6.5.6;
23 februari 2000, kenbaar uit HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464 (Kamstra 

e.a./Jack Daniel’s Properties) 6.2.7.2;

Rechtbank Alkmaar
Pres. 12 februari 1982, BIE 1983, 2 (Smits Reform/van de Stolpe; Soy-Joy/

Soy-Soy) 6.7.4.1;
18 februari 2000, BIE 2000, 97 (Telegraaf/Bakker Dijk; Speurders.nl) 6.9.8; 6.10.3;
Pres. 31 augustus 2000, DomJur 2001, 109 (Jaarbeurs/I.T.I.; jaarbeurs.com) 6.9.8; 6.10.3:
Pres. 31 oktober 2000, DomJur 2001, 65 (De Hypotheker/Pieters) 6.9.8; 8.10.3:
Vzr. 31 juli 2003, BIE 2003, 93; BMMB 2004-1, p. 118 (Subaru e.a./Schot; 

Specialist in Subaru) 7.1.3.2;
3 december 2008, IER 2009, 23 m.nt. ChG (Odlewnia/Bus Holland; EE) 7.6.2;

Rechtbank Almelo
Pres. 21 maart 1989, BIE 1990, 41 (Stassek Diversit/Horse Friend; Equistar) 7.3.8;
19 december 2001, DomJur 2002, 128 (CNN/C&N Solutions; cnn.nl) 6.5.3; 6.9.8;
Pres. 26 februari 2003, DomJur 2003, 173 (Smartpoint/Wesspoint; 

smartpoint.nl) 6.9.7.1; 6.9.8; 6.10.3:
31 oktober 2007, IER 2008, 6 (Jansen & Tilanus) 11.1.2.2;

Rechtbank Amsterdam
8 januari 1975, NJ 1975, 399 (Shell/Vrij Nederland & Voetbal International) 6.8.9; 6.9.6;
12 maart 1975, BIE 1976, 61 (Ormaklima/Klima) 4.3.2;
Pres. 29 april 1982, Auteursrecht 1982, p. 83-84 (Vandersteen/Verkuil; 

Suske en Wiske-parodieën) 4.3.4.3;
11 juli 1984, BIE 1986, 11 (Levi’s/C&A) 4.5.5;
Pres. 31 juli 1986, KG 1986, 354 (Daonil) 7.3.8.3;
26 juni 1989, BIE 1990, 13 (Kirkbi/Nicola; Lego/le-go) 9.3.7;
Pres. 27 juni 1991, IER 1991, 42 (B. Laigsingh/Surinaamse Brouwerij & 4.14.14; 5.2.9.3; 

Heineken; Parbobier) 9.3.10.4;
1 december 1991, BIE 1992, 81 (Venco/Pogen; Tikkels/Tikkis) 9.3.14;
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6 februari 1992, BIE 1992, 100 m.nt. vNH (Ringers/Rosenberg; De Nachtwacht) 4.1.8; 4.14.17;
Pres. 27 januari 1994, BIE 1996, 113; IER 1994, 12 (Natuurlijk Gezond/

Reader’s Digest; Natuurlijk Gezond) 4.3.4.2;
16 februari 1994, IER 1994, 10 (Gapstar/Levi’s) 4.5.5;
11 mei 1994, BIE 1996, 62 (Mead Johnson & Company/Van Ommeren CHM; 

Enfalac/Ensulac) 6.7.3.1;
Pres. 22 december 1994, IER 1995, 12; AMI 1995, 136 m.nt. JHS (Millecam/

Escom) 4.4.1;
Pres. 26 januari 1995, Mf 1995, p. B40 (J.P.C. Communications & Uitgeverij 

06-11/RTL 4 e.a.; 06-11 Magazine/06-11 Weekend) 5.1.1.3;
Pres. 7 maart 1996, BIE 1998, 61 (Thomas Cook/City Change e.a.) 6.8.10.1;
Pres. 29 augustus 1996, IER 1997, 4 (NTG Netzwerk und Telematic/IKSX 

Consultants; Xlink/Xxlink) 6.7.4.1;
Pres. 20 september 1996, IER 1996, 44 (Spaarnestad/Ouders Online; 

Ouders van Nu) 6.9.8; 6.10.3;
Pres. 15 mei 1997, IER 1997, 44 (Labouchere e.a./IMG; labouchere.com) 6.9.8; 6.10.3;
Pres. 4 september 1997, DomJur 2000, 11 (Meatpoint/Prins; meatpoint.com) 6.9.8; 6.10.3;
Pres. 28 december 1997, IER 1998, 13 (Catherine Keijl/Telegraaf). 4.4.1
Pres. 16 december 1999, BIE 2001, 85 (Airmiles/Music miles) 6.9.8; 6.10.4;
Pres. 23 december 1999, BIE 2001, 76 (Sdu/de Kreek; Staatsblad.nl) 6.9.8; 6.10.3;
Pres. 24 februari 2000, BIE 2001, 49; IER 2000, 27 (Procter & Gamble/

Magenta; Ariel) 6.6.3; 6.9.7.1;
Pres. 7 april 2000, BIE 2001, 91; IER 2000, 28 (Unilever/Namespace) 6.6.3; 6.9.8; 6.10.3;
Pres. 6 juli 2000, BIE 2001, 68 (Ashland/Name Space e.a.; Valvoline.nl) 6.6.3; 6.9.8; 6.10.3;
Pres. 13 juli 2000, DomJur 2000, 19 (Albert Heijn e.a./Namespace; ahold.nl) 6.9.8; 6.10.3;
Pres.12 oktober 2000, IER 2001, 5; Mf 2001, 72 (Garnier/Roos; garnier.nl) 6.9.7.1;
25 januari 2001, Mf 2001-2, p. 83 (Portakabin/De Meeuw; portakabin.nl) 6.5.3;
23 augustus 2001, Mf 2001-10, p. 304 (Dikkerboom Betonboringen/ 6.5.3; 6.9.7.1; 6.9.8; 

Dikkerboom; dikkerboom.com) 6.10.3:
27 februari 2002, DomJur 2002, 139 (XS4all/Rusch c.s.; XS41.nl) 6.9.8; 6.10.3:
16 oktober 2002, BIE 2003, 29; IER 2003, 18; BMMB 2003-2, p. 98 

(Verstappen/Albion) 4.4.1;
Vzr. 23 januari 2003, BIE 2003, 56 m.nt. Ste; IER 2003, 3 m.nt. ChG; 

BMMB 2005, 72 m.nt. Peters (Raats/Vitalife; Vital Life) 9.3.15.1;
Vzr. 10 juli 2003, IER 2003, 74 (Serious Fun/Unilever e.a.; serious fun) 6.9.8;
8 oktober 2003, BIE 2004, 43 (Euretco/Sijpkens; Wheely) 9.3.13.1;
Vzr. 29 januari 2004, NJ 2004, 241; BIE 2004, 64; IER 2004, 47 (Windows/

LindowsOS) 6.8.5; 6.8.6; 6.8.10.1;
Vzr. 29 januari 2004, NJF 2004, 167 (Merck Sharp & Dohme e.a./De Vier 

Vijzels e.a.; Zocor) 6.5.5; 6.5.6;
29 december 2004, BIE 2005, 63; BMMB 2005-1, p. 44 (Diesel/Makro) 7.3.3; 11.1; 11.1.2.1;
Vzr. 6 januari 2005, NJF 2005, 87 (Super De Boer/Milieudefensie) 6.9.6; 6.9.7.1;
Vzr. 17 maart 2005, IER 2005, 55 (Kimberly-Clark Worldwide e.a/Friesland 

Foods; Dubbel Frisss/de Page-puppy) 6.7.5.8;
Vzr. 27 juli 2005, BIE 2006, 66 (Lactalis/Papastratos) 6.8.1.4; 6.8.5;
Vzr. 8 juni 2006, B9 2174 (Adidas/Scapa) 6.7.6;
Vzr. 24 augustus 2006, IER 2006, 89; CR 2007, 74 m.nt. A.P. Meijboom 

(Farm Date/Google) 6.10.5;
14 september 2006, B9 2675 (Kia/Egbers Kia) 7.1.3.2;
Vzr. 22 december 2006, IER 2007, 39 (Staat/Greenpeace; Denk vooruit) 6.9.7.1;
21 februari 2007, BIE 2007, 146; IER 2007, 63 (Maglite/Edco e.a.; Maglite-

zaklampen) 4.14.18.1;
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Rechtbank Arnhem
17 december 1981, BIE 1983, 37 (Van Straaten/Van Duijghuijzen’s; 

zelfverhuizer) 9.4.3;
24 juni 1982, BIE 1984, 14 (Cilag-Chemie Aktiengesellschaft/Permacol; 

Permacel/Permacol) 6.7.4.1;
Pres.  28 september 1983, BIE 1984, 67 (Telegraaf/Timmer en Timmer; 

De Woonkrant) 4.3.4.2; 9.4.3;
Pres. 24 december 1992, BIE 1993, 58 m.nt. vNH; IER 1993, 13 (Felix/

Loesje, ‘Oeh, dat smaakt’) 4.3.3; 6.6.2;
Pres. 26 februari 1999, BIE 2000, 30; IER 1999, 37; DomJur 2000, 7 

(Fortis/Brokerhof; koerswinststapelaar) 6.9.8; 6.10.3;
Pres. oktober 1999, IER 2000, 26; CR 2000, p. 53 m.nt. DWFV (KLM & 

Alitalia/Morellino; klm-alitalia.com) 6.5.3; 6.9.8; 6.10.3;
Pres. 21 december 1999, DomJur 2000, 10; Mf 2000-2, p. 48 (Looksmart/

Brokerhof; looksmart.nl) 6.5.3; 6.9.8; 6.10.3;
Vzr. 27 oktober 2004, BIE 2005, 75 (XS4ALL Internet/Internet Services; 

XS4ALL/XS4U) 6.8.5; 6.8.9;
Vzr. 28 april 2005, BIE 2005, 64; IER 2005, 49 (Unilever/AH; huismerken) 6.7.5.8; 6.8.6; 6.8.8;
Vzr. 10 maart 2006, DomJur 2006, 253 (Floortje Smit e.a./Hoffs; 6.5.3; 6.9.7.1; 6.9.8; 

floortjesmit.nl) 6.10.3;
Vzr. 16 augustus 2006, IER 2006, 81 m.nt. JK; BMMB 2006-4, p. 179 6.9.7; 7.1.2.1.2; 

(KPN/UPC) 7.1.2.1.3;
8 februari 2007, DomJur 2007, 311 (Disney/Rijksen) 6.5.3; 6.10.3;

Rechtbank Breda
Pres. 12 december 1980, BIE 1981, 79 (Smiths/Rob; Mama Mia/Papa Pia) 6.8.9;
Pres. 1 november 1991, IER 1992, 25 (Surinaamse Brouwerij & Heineken/

Laigsingh; Parbobier) 6.7.3.2;
17 november 1992, BIE 1994, 3 m.nt. SB; IER 1993, 11 (Brouwerij De Kluis/

Ackermans e.a.; Hoegaarden glas/Wiekse Witte glas) 6.7.3.2;
20 november 1993, BIE 1994, 79 m.nt. CvN (Abdij der paters Trappisten 

van de Orde der Cisterciensers van de strenge observantie/Smarius 
Bakkerij; Trappistenbrood) 5.1.3.2;

14 juni 1994, BIE 1996, 62 (Kortman Intradal/Dentip International e.a.; 
Zendium/Sensim) 6.7.3.1;

Pres. 2 oktober 1997, IER 1998, 4 (Adidas/Hennes & Mauritz Nederland; 
Adidas/H&M) 4.14.14; 6.7.6;

7 oktober 1998, IER 1999, 4 (Dion Cosmetics/Lancaster) 4.14.14;
10 september 2003, IER 2004, 28 (Kroef/Beckers; aardappelverpakking) 6.7.5.8;
Vzr. 24 juni 2005, IER 2005, 80; BMMB 2003-2, p. 98 (Gouden Gids/

ellow Bear; Katja Schuurman) 4.4.1; 4.14.19.2;
20 september 2006, B9 2639 (Molkerei Meggle Wasserburg/Vloemans; 

Pane Italiano) 3.1.3.3; 4.14.12.1;
Vzr. 23 juli 2007, IER 2007, 101 m.nt. MdCB (Yonex/Belgro) 6.10.4; 

Rechtbank Den Bosch
Pres. 1 maart 1989, BIE 1989, 75 (Kruidenverwerkende Industrie Lumen 

Naturae/Golden Foods International; Zonnegoud) 6.7.4.1;
Pres. 22 november 2001, DomJur 2001, 115 (Infotheek/Sikking; infotheek.com). 9.4.3;
Vzr. 18 juni 2003, BIE 2004, 69 (Red Bull e.a./Blue Parrot; XiClimax) 6.5.5; 6.5.6;
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Rechtbank Den Haag
28 maart 1963, NJ 1964, 39; BIE 1963, 66 (OM/A. Smits van Gils; Matterhorn 

voor niet uit Zwitserland afkomstig chocolade) 5.1.3.2;
1 november 1966, BIE 1967, 58 (OM/Is. Jonkers en Zonen; IJconac) 5.1.1.3;
15 november 1968, BIE 1969, 10 m.nt. vdZ (OM/C.P. Fabrieken; Mixcognac) 5.1.1.3;
Pres. 5 januari 1977, BIE 1978, 51 (MB International/Kole; Bataglia Navale/

Zeeslag) 6.7.3.3;
Pres. 28 juli 1981, BIE 1982, 12 (Philips/Haagse Post) 6.6.2; 6.8.9;
17 januari 1990, BIE 1991, 50 (Droste/Tjoklat II) 9.7.7;
26 juni 1991, BIE 1994, 7 (Dunhill/Gallaher) 9.3.11;
Pres. 11 december 1991, BIE 1993, 34; IER 1992, 8 (Hessels/Muelhens; 

Sabatini/Gabriela Sabatini) 4.3.1; 6.8.10;
Pres. 4 februari 1992, BIE 1995, 74; IER 1992, 28 (Debeil/De Burg; 

slaolie-flessen) 4.5.9.1;
26 februari 1992, BIE 1993, 95 (Ogilvy & Mather/O&M Adviesgroep; OenM) 7.5.4;
24 november 1993, BIE 1996, 56 (Elmed/Electro Medico; Elmed) 7.2.2;
Pres. 25 maart 1994, BIE 1996, 35 (Pizza Express/Johnny’s Pizza Express) 9.4.3;
Pres. 7 juli 1994, BIE 1995, 81 (Kras Reizen/Sporttotalisator e.a.; Krasreizen/

Krasloterij) 9.4.3;
Pres. 7 december 1994, IER 1995, 4 (Westland/Hermans; -lander/Eemlander) 4.3.2; 6.7.3.3;
20 september 1995, BIE 1996, 85; IER 1995, 39 m.nt. ChG (Ben & Jerry’s 

Homemade/Mayfair Projects; Ben & Jerry’s) 5.2.9.2; 
19 juni 1996, IER 1996, 32 (Dow Chemical/TOPA; S-vormig vulmateriaal) 4.5.9.1;
Pres. 28 juni 1996, BIE 1997, 34; IER 1996, 24 (PTT/Lacis; groene kleur) 4.6.1; 6.7.3.2;
Pres. 20 november 1996, BIE 1997, 22 (Tabo Inex/Cornelis; crematie-ovens) 4.5.9.1;
Pres. 12 december 1996, IER 1997, 20; AMI 1997, p. 128 m.nt. DWFV (Gebr. 

Bodegraven/GEBU Draadwarenfabriek Ing. H.G. Geist; Gebu-clip) 4.14.18;
4 februari 1998, BIE 1998, 427 (Het Nederlands Zuivelbureau/Bribrend; 

Braderije/Bradine II) 6.7.3.1;
Pres. 22 april 1998, BIE 2000, 80 (Triceratops & Tim Software/ABN Amro; 

Europlanner) 6.5.8;
20 mei 1998, BIE 2000, 67 (Glenn Miller Productions e.a./St. Bill Bakers 

Big Band; Glenn Miller) 6.8.10.1;
Pres. 11 september 1998, BIE 2000, 87 m.nt. DWFV (Wegh/Astra; 2B FIT/

FUN 2BE FIT) 4.3.3;
14 oktober 1998, BIE 2000, 28; IER 1999, 7; BMMB 2000-2, p. 85 (De 

Ambachtshof/Quality Bakers; King Corn) 9.3.3.2; 9.3.15;
Pres. 15 januari 1999, BIE 1999, 54; IER 1999, 18 m.nt. ChG (Cadbury France/

Koetsier & Company Amsterdam; Beeldmerk 1848-noir/1878-noir) 6.7.3.2; 6.7.5.7;
Pres. 26 mei 1999, BIE 1999, 113; IER 1999, 31; BMMB 2000-1, p. 33 (KPN/

BEN; Ik ben BEN) 4.3.3;
Pres. Rb. Den Haag 29 juni 1999, IER 1999, 42 (VNU/Monster Board; 

Intermediair) 6.9.8;
21 juli 1999, BIE 1999, 102 (Betrix e.a./Kecofa) 6.7.5.6; 
Pres. 11 augustus 1999, BIE 2001, 66 (Pittway Corporation/Holland Dutch 

Trade & Distribution Center; firstalert.nl) 6.5.3;
13 oktober 1999, BIE 2002, 49 m.nt. JHS (Revaho/van Holstein; Kameleon) 6.2.5;
16 februari 2000, BIE 2001, 36; IER 2000, 32; BMMB 2000-3, p. 125 (Disney/

Pogola) 4.3.4.3; 4.3.4.4;
Pres. 18 februari 2000, BIE 2000, 97; BMMB 2000-3, p. 104-105 (Telegraaf/

Bakker Dijk; Speurder(s).nl) 6.4.3;
Pres. 27 maart 2000, IER 2000, 42 (Van Vliet/Hyundai I) 6.10.2;
Pres. 9 juni 2000, IER 2000, 43 (Van Vliet/Hyundai II) 6.2.5;
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2 augustus 2000, IER 2000, 62; BMMB 2001-1, p. 34 (Ragdoll/Jadnanansing; 
Teletubbies) 4.3.4.3; 4.3.4.4;

4 oktober 2000, BIE 2001, 78; IER 2000, 67; BMMB 2001-1, p. 34 (Stokke/
Jakotrade; Tripp Trapp-stoel) 4.5.8.2; 4.5.8.3;

8 november 2000, BIE 2001, 64 (Champagne Moët & Chandon/Koverko; 
Shampers badschuimfles) 6.8.6;

Pres. 6 december 2000, IER 2001, 9 m.nt. SdW (Champagne Moët & 
Chandon/Xenos) 6.8.9;

Pres. 2 maart 2001, BIE 2003, 9; BMMB 2001-2, p. 77-78 (Parmalux/
Trekpleister; Kleur/beeld/vormmerken voor voedingssupplementen) 9.6.2; 9.7.7.4;

Pres. 3 juli 2001, IER 2001, 51; BMMB 2002-1, p. 34 (Passepartout/KPN; 
Vinden zonder zoeken) 4.3.3; 6.6;

4 juli 2001, BIE 2002, 50; IER 2001, 52 m.nt. ChG (Porsche/Fiat Auto; Targa) 6.7.4.1; 6.7.5.8;
5 december 2001, BIE 2002, 12; BMMB 2002-1, p. 35-36 (Gillette/Kelemata; 

Venus) 9.3.15.1;
12 december 2001, BIE 2002, 88 (Ikea/Attachmate; Ikea/Kea) 9.3.3.2;
8 mei 2002, BIE 2003, 66; IER 2002, 39; BMMB 2002-, p. 200-203 (Mars/ 4.14.15.2; 6.7.3.2; 

Jacobs; driehoekmerk Toblerone) 6.7.5.8;
21 augustus 2002, BIE 2003, 11 (Laura Ashley Manufacturing/Tiziana Bucci; 

Ashley’s) 9.3.14; 9.3.15.1;
Vzr. 3 september 2002, BIE 2003, 10 (Danone Groupe e.a./van Meeteren 

Wafels e.a.; Beertjes cakevorm) 6.7.3.2;
27 november 2002, BIE 2003, 34 m.nt. JHS (Hoop voor straat- en 

zwerfkinderen/Toekomst voor kinderen; Kinderstichtingen) 4.1.9; 
Vzr. 28 februari 2003, BIE 2003, 92 (van Heezik/Speksnijder; Coolcare) 7.6.2;
9 juli 2003, BIE 2004, 80; BMMB 2003-3, p. 147 (Montana/Farbo) 9.3.15.1; 9.6.5;
24 september 2003, BIE 2005, 19 (Plumtree Software/Linssen) 6.2.9;
Vzr. 3 oktober 2003, IER 2004, 24; BMMB 2004-2, p. 118 (Sunset Holidays 6.4.3; 6.5.3; 6.8.10.1; 

e.a./Sunny Cars; Holiday Cars/www.holidaycar.nl) 6.9.8; 
6.10.4; 6.10.5;
24 december 2003, BIE 2005, 23 (Hartman Groep/Ten Teije; Kandara-stoel) 6.7.5.7;
Vzr. 9 april 2004, BIE 2005, 20 m.nt. DJGV (La Senza/Hunkemöller; Senza/

Seza) 6.8.8; 10.3.3.1; 
Vzr. 18 augustus 2004, BIE 2005, 28 (Wegenwacht/Waterwacht) 9.6.2; 9.7.7.4;
1 september 2004, BIE 2005, 32 (Crazy piano’s/Party piano’s) 6.5.4; 6.8.10.1; 6.9.8;

6.10.4;
8 september 2004, BMMB 2004-4, p. 232 (Credit Audit/ICM) 6.8.10.1; 6.9.8; 6.10.4;
6 oktober 2004, BIE 2005, 29 (INC/Vitamins & More; Masquelier’s) 10.3.3.1;
Vzr. 29 oktober 2004, BIE 2005, 88 (Solon Management Consulting/Solon 

Groep) 10.3.3.1; 
Vzr. 21 december 2004, BIE 2005, 72 (Les Grands Chais de France/Albert 

Heijn; J.P. Chenet/J.A. Vigneau I) 6.7.3.2;
Vzr. 14 januari 2005, BIE 2005, 73 (Albert Heijn/Les Grands Chais de France;

J.P. Chenet/J.A. Vigneau II) 6.7.5.7;
Vzr. 21 juni 2005, BIE 2006, 50 (Hoger Onderwijs/Kaasjager; inHolland.nl/

injeHolland.nl) 6.8.10.1; 6.9.6; 6.9.7;
13 juli 2005, rolnr. 02-2947, n.n.g. (Philips/Princo c.s.) 6.2.7.1;
Vzr. 29 juli 2005, BIE 2006, 41 (Dance Valley e.a./Milan e.a.; Dance Valley/

Indian Valley) 6.8; 6.8.5;
Vzr. 6 december 2005, IER 2006, 43 (PepsiCo/Coca-Cola; Ipsei I) 6.7.3.1; 6.7.5.8; 
Vzr. 28 maart 2006, BIE 2006, 84 (Hästens/Raamsveld) 9.6.2; 9.7.7.4;
12 april 2006, BIE 2007, 59; IER 2006, 57; BMMB 2006-3, p. 132 (Harry’s Bar) 7.2.1; 7.5.3;
19 april 2006, BIE 2007, 30 (Dell/Tychon) 9.3.10.2;
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24 mei 2006, BIE 2007, 17 m.nt. DJGV; Dom Jur 2006, 265 m.nt. DJGV 
(Van der Zwan/De Vries; Bulldog) 6.10.3.1.1;

31 mei 2006, BMMB 2006-3, p. 133 (Porsche/Ekris) 7.1.3.2;
Vrz. 21 juni 2006, BIE 2007, 32; IER 2006, 70 (Carbonell/Van Veldhuisen 

e.a.; AMC) 6.10.3; 10.3.3.1; 
5 juli 2006, BIE 2007, 72 (Adidas/Nike) 6.7.5.8; 6.7.5.9; 6.7.6;

6.8.3.1; 6.9.8;
2 augustus 2006, BIE 2007, 57; BMMB 2006-4, p. 178  (Ikea/Serboucom; 

Ikea beeld- en kleurmerken) 9.3.11;
Vzr. 27 september 2006, BMMB 2006-4, p. 180; B9 2669 (Wyeth/Prevner; 

Prevenar/Prevner) 6.7.4.1;
Vzr. 2 oktober 2006, BIE 2007, 90 (Pössl/Bosma) 6.1.3;
25 oktober 2006, BIE 2007, 106 (Henkel e.a./Canna; Substral/Substra). 4.14.4.1; 6.7.3;
6 februari 2007, BIE 2007, 109 (Peteri/Power Selling; Quooker/Cooker) 6.8.8;
Vzr. 16 mei 2007, B9 3983 (BMW/New Mini Parts; Mini) 7.1.3.2; 7.1.3.2; 7.2.1;

7.2.2;
27 juni 2007, BIE 2008, 44 (Starform/Time Out) 9.6.2;
18 juli 2008, IER 2008, 83 m.nt. G. Kuipers (S.I.C./SISVEL) 6.2.7.1;
Vzr. 20 augustus 2008, B9 7008 (Alpex/Pet-Towel; auteursrecht op logo) 11.2;
Vzr. 18 november 2008, B9 7296 (Coty Prestige Lancaster/Tico Trading) 7.3.5;
Vzr. 15 december 2008, IER 2009, 9 (G-star/PepsiCo; Raw) 6.8.9.1;
Vzr. 29 januari 2009, IER 2009, 32 m.nt. HMHS (Davidoff/Doddema) 7.3;

Rechtbank Dordrecht
13 februari 1980, BIE 1983, 4 (Zeilsportpromotion/van Wagensveld; Surfsport) 4.3.4.2
Pres. 9 februari 1999, BIE 1999, 49 (Deutz/ADT; deutz.nl) 6.9.8; 6.10.3; 6.10.4;
24 maart 2004, DomJur 2004, 202; ETMR 2004, 76 (Intel Corp/B.M. de Heer 

en De Heer & Co. Software) 6.8.3.1;

Rechtbank Groningen
23 juli 1999, IER 1999, 56; (Vrijmerk/KPN) 9.6.5;
Pres. 25 februari 2000, BIE 2001, 23 (Hyporama/Divoza; Horselover.nl) 6.9.8; 6.10.3;
Vzr. 25 mei 2004, NJ 2004, 418 (eiser/gedaagde; BioStabil 2000), JAVI  2004-

5, p. 182-185 6.9.7.1;
3 september 2008, IER 2008, 79 m.nt. ChG (Fraas/Storteboom; Olympia) 2.4; 9.3.12;

Rechtbank Haarlem
12 januari 1971, BIE 1981, 70 (Coca-Cola/Raak Snack- en Drankindustrie; 

Coca-Cola/Raak Cola) 5.1.3.1;
Pres. 26 november 1984, BIE 1986, 22; IER 1985, 18 m.nt. REPdR (RVS/Legal 

en General; Parapluiemerken voor verzekeringen) 9.4.3;
19 juni 1985, BIE 1986, 65 (La Chemise Lacoste/Renimex; parodie op de 

Lacoste-krokodil) 6.8.9;
20 januari 1987, IER 1987, 11 (Vrijbuiter/Spaarnestad; Intiem) 9.7.7.2;
Pres. 31 maart 1987, BIE 1987, 70 m.nt. DWFV (Videofilmen/De videofilmer) 4.3.4.2; 
10 april 1987, BIE 1987, 54; IER 1987, 44 (Homburg/Nestlé Nederland e.a.; 

Homburg/HomeBurger) 6.7.4.1; 6.7.5.8;
Pres. 30 december 1987, BIE 1988, 54; IER 1988, 8 (Tijl/Kokke; Golf Journaal) 4.3.4.2;
Pres. 29 maart 1988, BIE 1989, 6; IER 1988, 51 (Trip & Lion/Paris; 

spijkerbroeken) 7.3.8.3;
Pres. 17 februari 1989, BIE 1989, 70 m.nt. vNH (Veronica/Peter’s Music 

Factory; rock balads) 4.3.4.2;
Pres. 3 augustus 1990, IER 1990, 58 9.4.3;
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Pres. 11 december 1992, BIE 1994, 17 (Grundy/Renimex; Goede Tijden 
Slechte Tijden) 4.3.4.2;

Pres. 3 augustus 1990, BIE 1991, 90; IER 1990, 58 (Sony/Impag; My first Sony) 4.5.9.1;
Pres. 19 december 1997, IER 1998, 15 (Kortman/Vipack; Sanex/Sendix) 6.7.3.1;
28 april 1998, BIE 1998, 53 (INA Wälzlager Schaeffler/AKN; omgepakte 

kogellagers) 6.2.5;
12 maart 2002, IER 2002, 28 (Frico/Uniekaas; Castillo) 4.14.14; 6.2.4;
1 oktober 2002, IER 2003, 8 m.nt. JK (European Space Agency/ETOS) 5.1.2.3;
Vzr. 24 oktober 2005, BIE 2006, 48 (Woonoutlet Alkmaar/ M. Zanders 

Beheer; Woonoutlet) 4.14.13;

Rechtbank Leeuwarden
Pres. 2 oktober 1978, BIE 1983, 109 m.nt. vNH (De Koerier/Leeuwarder 

Courant) 4.3.4.2
Vzr. 30 oktober 2003, IER 2004, 25; BMMB 2004-3, p. 170 (Vriend/Batavus; 

beeldmerk Batavus) 7.1.3.2;
29 april 2009; B9 7912 (Huis & Hypotheek/DSB) 6.8.9.1;

Rechtbank Maastricht
19 februari 2003, DomJur 2003, 176 (Potplantenkwekerij/Mondo Verde; 6.5.3; 6.9.8; 6.10.3; 

mondo-verde.nl) 6.10.4;

Rechtbank Middelburg
Vzr.18 januari 2006, CR 2006, p. 102; B9 1505 (SaraLee & DE/Capriole; 

Douwe Egberts) 6.9.8; 6.10.4;

Rechtbank Roermond
1 juni 1995, BMMB 1995-2, p. 17-20 m.nt. Keesom (Chanel/Coco Soft; 

Coco/Cocosoft) 6.7.4.1;

Rechtbank Rotterdam
14 augustus 1981, BIE 1984, 42 m.nt. RP (Wandenbouw Twente/Stokvis en 

Zonen; Ispalux/Sepalux) 6.7.5.5;
Pres. 5 juli 1985, BMMB 1985-3, p. 59 (Diva) 7.3.8.3;
Pres. 8 januari 1998, BIE 2002, 60 (Benckiser/Bos; vaatwasmachinetabletten) 4.5.9.1;
Pres. 7 januari 2000, BIE 2000, 106; IER 2000, 33; BMMB 2000-1, p. 23 

(Adidas/Hapag-Lloyd) 6.2.7.2;
Pres. 4 april 2000, BIE 2002, 4 (Mueller Sports Medicine/Mueller Sports 

Medicine Europe e.a.; MSM/MSM Europe) 6.7.5.7;
Pres. 26 april 2001, DomJur 2004, 189 (Staal Bank/Rijnja; staal.nl) 6.9.8; 6.10.3:
27 oktober 2004, BIE 2005, 70; DomJur 2005, 213 (Amev/Ideenet; stadrotterdam.nl) 6.5.3; 6.9.8; 
6.10.3;
Vzr. 15 februari 2005, DomJur 2005, 217 (MAN Nutzfahrzeuge/Garnaas) 6.5.3; 6.9.6; 
6.9.8; 6.10.3; 
6.10.4;
Vzr. 9 november 2006, IER 2007, 26 (Duyvis/Dutch Nut Group; Tijgernootjes) 4.5.5;
19 november 2008, B9 7333 (Bacardi/Mevi) 7.3.8.5;

Rechtbank Utrecht
Pres. 6 januari 1983, BIE 1983, 63 (Duinker/Print; Kijk op calorieën en joules) 4.3.4.4;
Pres. 19 januari 1983, BIE 1984, 68; BMMB 1983-2, p. 269 (Nutricia/Co-op; 

Chocomel beeld- en kleurmerk) 4.2.2;
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Pres. 22 december 1992, BIE 1995, 5; IER 1993, 20 (Sanofi/Lekkerkerker; 
Biogarde/Boerengarde) 6.7.3.1; 6.7.3.3; 9.4.3;

30 december 1992, BIE 1995, 15 (Hagen/Schiesser; Blue bird) 9.3.10.4;
Pres. 23 februari 1993, BIE 1997, 86 (Smiths Food Group/Trade Service; 

Hamka’s/Ham-kaas I) 6.2.3;
22 maart 1995, BIE 1997, 87 m.nt. JHS (Smiths/Trade Service; Hamka’s/

Ham-kaas II) 4.14.3; 6.2.3;
9 april 1997, BIE 1997, 77 (Katja(drop)/Katja (Schuurman) 4.3.1; 6.8.5; 6.8.10;
19 november 1997, NJ 2005, 122; IER 1998, 22 (Lancôme/Kruidvat) 7.3.8.2; 7.3.8.5;
Pres. 9 september 1998, IER 1998, 46 m.nt. FWG; Mediaforum 1999, 54 

(Staat/Pearle: Leuker kunnen we ‘t niet maken. Wel makkelijker) 4.3.3; 6.9.7.1;
Pres. 11 februari 1999, BIE 1999, 51 m.nt. DWFV (J.W. O. e.a./Montres Rolex; 

Rolex counterfeits) 6.6.1;
Pres. 24 februari 2000, IER 2000, 41 m.nt. EJA (Passies/Gaos; passies.com) 6.6.3; 6.9.7.1;
26 april 2000, BIE 2001, 29 m.nt. Ste; (Agatha/CMG; Moorddiner) 9.4.3;
Pres. 21 november 2000, IER 2001, 12 (Reckitt Benckiser e.a./Diversey Lever 

e.a.; Calgonit-bierglazenreiniger) 6.7.5.8;
14 maart 2001, IER 2001, 43; BMMB 2001-2, p. 79 (Ferrero/Raak; kindercola) 9.4.3;
Pres. 23 maart 2001, IER 2001, 24 (WE/RTL Veronica; WE/ME) 6.8.8;
16 juli 2003, BIE 2003, 91; IER 2004, 8 m.nt. MdCB; BMMB 2004-2, 

p. 118 5.1.1.3; 6.5.3; 6.8.10.1; (Dames/Sipsmatec; koninginmaxima.com/
prinsesmaxima.com) 6.9.8; 8.10.3:

Vzr. 31 juli 2003, KG 2003, 194 (Holland Casino/Peak e.a.) 6.10.2;
Vzr. 23 oktober 2003, IER 2004, 44 (Red Bull e.a./United Soft Drinks; Kleur 

Blauw/Zilver Red Bull) 6.7.5.8;
Vzr. 11 november 2003, IER 2004, 27; BMMB 2004-3, p. 170 (Cruijff/Tirion) 4.4.1; 6.5.8; 6.8.10.1;
14 april 2004, BIE 2005, 4 (McDonald’s/Schaap; McDonalds/McSmart) 6.6.3;
Vzr. 8 juli 2004, IER 2004, 89 (C&A & Aldemar/Kruidvat; BabyClub) 6.4.2; 6.4.3;
Vrz. Utrecht 1 april 2004, BIE 2005, 3; IER 2004, 28; NJF 2004, 372 (Leng d’or/

Frito Lay; puntmutsvormige zoutjes) 4.5.9.1;
Vzr. 11 mei 2006, DomJur 2006, 263 (Fortis/Fortiscasino.nl) 6.9.8; 6.10.3;
12 oktober 2006, IER 2007, 10 (Schuitema/Steengoed; C1000) 7.1.2.1.2; 7.1.2.1.3;

Rechtbank Zutphen
12 februari 2003, DomJur 2003, 169 (Global Green/Global Green Capital; 

globalgreencapital.nl/globalgreencapital.com) 6.5.3;
24 maart 2004, BIE 2005, 18; IER 2000, 29 m.nt. JK; BMMB 2004-2, p. 117 

(Pfizer e.a./Alpha Pharmaceuticals; Viagra/Sigra) 6.7.3; 6.7.3.1; 6.8.9;

Rechtbank Zwolle
Pres. 28 december 1994, BMMB 1995, p. 27-30 (Lotus) 6.7.4.1;
Vzr. 30 oktober 2003, IER 2004, 26 (Microsoft/Omega; 0800-microso) 6.6.3;

Rechtbank Zwolle-Lelystad
3 mei 2006, NJF 2006, 279 (Stokke e.a./Marktplaats; Tripp Trapp 

kinderstoelen) 6.6.1;
Vzr. 2 juni 2008, BIE 2009, 41; IER 2008, 71 m.nt. HMHS (CNV/Aldi) 6.9.7.1;
19 maart 2009, LJN: BI0039, B9 7796 (Viagra) 8.1.1;

Kantongerecht Harderwijk
8 augustus 1984, PRG 1984, p. 595-596 (Doe Maar/Geskes) 6.2.3;
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Hof van Justitie Nederlandse Antillen
28 april 1964, NJ 1965, 229; BIE 1969, 124 m.nt. vdZ (Camarena/Le Khedive) 3.2.2;
30 maart 1971, BIE 1972, 9 m.nt. vdZ (Astor/Haus) 3.2.2;

Gerecht van Eerste Aanleg Nederlandse Antillen
26 oktober 2004, KG Z81 van 2004, n.n.g. (G-Star/Tiger Groep) 3.2.3;
10 april 2006, AR 736 van 2004, (Adidas/Barki) n.n.g. 6.2.7.3;

Buitenlandse gerechten
België
Hof van Cassatie 20 februari 1992, Pas. 1992, I. 549 7.5.4;
Hof van Cassatie 5 juni 1992, R. Cass. 1992, 212 m.nt. M.E. Storme 7.5.4;
Hof van Cassatie 8 januari 2004, IRDI 2004, p. 303 (Opus/Opus) 6.7.4.1;
Hof van Cassatie 3 november 2006, rolnr. C050423N (Adidas/Briffeul) 6.7.5.1;

Hof van Beroep Brussel 19 februari 1985, Ing.-Cons. 1985, 153 (Burberry’s) 9.4.3;
Hof van Beroep Brussel 28 juni 1985, Ing.-Cons. 1985, 396 (C’est fou) 4.3.3;
Hof van Beroep Brussel 3 februari 1986, BMMB 1987-1 p. 28 (Le Salon du 

Salon) 5.3.3;
Hof van Beroep Brussel 22 februari 1990, BIE 1991, 65 (Dubois/Nogueira et 

Cie; Nogueira) 7.4;
Hof van Beroep Brussel 2 mei 1990, BIE 1993, 46 (Stiefel/Pannoc; Panoxyl/

Pannogel) 5.2.9.3;
Hof van Beroep Brussel 26 juni 1990, BIE 1993, 72 (M en B/Landscaping; 

Landscaping) 4.12.3.1;
Hof van Beroep Luik 28 maart 1991, BIE 1992, 82 (Genten/Verbunt; Safari/

Kenia) 6.7.3.3;
Hof van Beroep Antwerpen 1 juni 1993, BIE 1994, 98 (Isover Saint-Gobain 

e.a./Isoglass; Isover/Isoglass) 6.7.5.8;
Hof van Beroep Luik 30 juni 1993, BIE 1996, 84 (Lego/Byggis) 4.5.9.1; 4.5.9.4;
Hof van Beroep Brussel 7 februari 1996, IRDI 1996, 176 (Always/Toujours en 

Siempre) 6.7.3.3;
Hof van Beroep Antwerpen 17 maart 1997, IRDI 1997, 205 (Cartier) 7.3.8.3;
Hof van Beroep Brussel 21 maart 1997, IER 1997, 36 (Kleintex/Texaco 

Petroleum; Texaco/Tex-oil) 5.1.3.1;
Hof van Beroep Brussel 28 september 1999, IER 2000, 2 m.nt. ChG; BMMB 

1999-4, p. 190-193 m.nt. Artz; IRDI 1999, p. 209 (Belgacom/BMB; 
kleur turkoois) 4.6; 4.6.1;

Hof van Beroep Brussel 23 december 1999, IRDI 2000, p. 48 4.5.5;
Hof van Beroep Antwerpen 17 januari 2000, IRDI 2001, 55 (Quicksilver/

Jama) 8.1.2.4;
Hof van Beroep Antwerpen 9 oktober 2000, Jaarboek Handelspraktijken en 

Mededinging 2000 (red. H.D.O. de Blauw), p. 445 ; BMMB 2001-3, 
p. 123; RW 2000-01, p. 1093 (Aerodata/Belfotop; Eurosense) 6.10.4;

Hof van Beroep Antwerpen 5 november 2000, Ing.-Cons. 2002, 387 (Maril/
Maryl) 6.9.8;

Hof van Beroep Antwerpen 20 november 2000 (Opus/Opus) 6.7.4.1;
Hof van Beroep Brussel 27 februari 2001, IRDI 2001, p. 335 (Across) 6.2.9;
Hof van Beroep Brussel 24 juni 2004, IRDI 2004, 418 (Veuve Clicquot) 4.6.1.2;
Hof van Beroep te Brussel 24 september 2004, IER 2005, 22; BMMB 2005-3, 

p. 151 Ing.-Cons. 2005, p. 320 (Dior/Delhaize) 7.3.5;
Hof van Beroep Brussel 13 september 2005, Ing.-Cons. 2005, 430 (Hugo Boss/

Reemtsma; merk Boss voor sigaretten) 6.8.6; 6.8.9;
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Hof van Beroep Antwerpen 18 december 2006, B9 3389 (Gorremans/
Van der Horst; Speelzolder) 6.10.3;

Hof van Beroep Brussel 11 februari 2009, 2008/AR/719, B9 7625 (eBay/
Polo Ralph Lauren) 6.10.5;

Rb. van Koophandel Tongeren 8 december 1983, Ing.–Cons 1984, 1962 
(Genckenaar) 5.1.3.2,

Rb. van Koophandel Brussel 19 oktober 1989, BIE 1991, 63; Ing.–Cons. 1990, 
p. 152 (Parfums Caron/Canon Kabushiki Kaisha; Caron/Canon) 5.2.6.4;

Rb. van Koophandel Brussel 28 december 1989, BIE 1991, 87 (United Brands/
Martinavarro; Chico) 9.3.11;

Rb. van Koophandel Brussel 7 januari 1991, BIE 1994, 58 (d’Aoste/Hartog; 
Bâton du Berger/Bâton des Fagnes) 9.3.11;

Rb. van Koophandel Brussel 25 februari 1994, BIE 1996, 96 (Levi’s/Bouvy) 4.5.5;
Rb. van Koophandel Brussel 12 juli 1991, Ing.-Cons. 1991, 436 (A cause des 

garcons) 9.3.11;
Rb. van Koophandel Kortrijk 12 september 1994, IER 1994, 29 

(Demeulemeester/Grünenthal; Amoxypen) 9.3.10.4;
Rb. van Koophandel Namen 4 september 1995, IRDI 1997, p. 64 m.nt. 

P. Maeyaert 4.5.9.4;
Rb. van Koophandel Brussel 8 juni 1998, Ing.-Cons. 1998, p. 330-340 

(Resilux/Johnson Controls; vorm PET-fles) 4.5.9.1;
Rb. van Koophandel Brussel 15 oktober 1999, CR 2000-5, p. 245-247 

(Belgacom/Intouch) 6.10.4;
Rb. van Koophandel Luik 3 mei 2000, T.B.B.R. 2003, afl. 8, 597 m.nt. F.Coryn 7.5.4;
Rb. van Koophandel Brussel 4 februari 2002, Revue Ubiquité Droits des 

Technologies d’Information, 2002, p. 91 (Resiplast/Resin) 6.10.4;
Voorzitter Rb. van Koophandel Charlerois 4 februari 2004, IRDI 2004, 

p. 309 (Volvo/Wanet) 7.1.3.2;
Rb. van Koophandel Brussel 10 maart 2004 (Kitkat balls/Malthezers) 6.8.10.1;
Rb. van Koophandel Luik 4 februari 2005, Ing.-Cons. 2005, p. 217 (Nina 

Ricci/Makro) 7.3.8.2;
Rb. van Koophandel 11 mei 2005 (Skybloke.be) 6.9.7.1;
Rb. van Koophandel Brussel 6 februari 2006, IRDI 2006, 183 (Belgacom 

Skynet/Vortex; Skyblog/Skynetblog) 6.8.10.1;
Rb. van Koophandel Brussel 24 november 2006, B9 3286 (KPN/Mobistar; 

KPN-groen) 3.1.4.2; 4.6.1.1; 4.6.1.2;

Duitsland
Bundesgerichtshof 22 oktober 1987, GRUR 1988-3, p. 211-213 (DPA/BPaTG; 

Wie hammas denn?) 3.1.4.5;
Bundesgerichtshof 15 juni 1988, GRUR 1990-3, 218 (Verschenktexte I) 4.3.4.3;
Bundesgerichtshof 10 oktober 1991, GRUR 1992-2, p. 130-133 (Bally/Ball) 4.3.1.2; 6.7.3.4; 
6.7.5.1;
Bundesgerichtshof 7 november 2002, GRUR 2003-4, p. 340-342 Mitsubishi. 7.1.3.2;
Bundesgerichtshof 23 januari 2003, GRUR 2003-5, 440 (Winnetou’s Rückkehr) 4.3.4.3;
Bundesgerichtshof 15 juli 2004, GRUR 2005-2, p. 163-165 (Aluminiumrädern) 7.1.3;
Bundesgerichtshof 7 oktober 2004, GRUR 2005-5, 427 (Milka lila; 

Lila-Schokolade) 4.6.1.2;
Bundesgerichtshof 3 februari 2005, GRUR 2005-7, 583 (Lila postcarte) 6.9.7.1;
Bundesgerichtshof 18 mei 2006, I ZR 183/03, ETMR 2007, 717 (Impuls) 6.10.4;
Bundesgerichtshof 5 oktober 2006, GRUR 2007-2, p. 148-153 (bekleding 

autostoel) 4.10
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Bundesgerichtshof 26 oktober 2006, BMMB 2006-4, p. 165; GRUR 2007-3, 4.6.3; 4.14.18; 
p. 235 (Lindt Goldhase) 6.7.5.10;

Bundesgerichtshof 15 februari 2007, I ZR 63/04, [2009] ETMR 9; GRUR Int. 
2008-1, p. 62-65; BMMB 2009-1, p. 40 (parfumtesters) 7.3;

Bundesgerichtshof 24 april 2008, I ZB 21/06 (Marlene Dietrich) 4.4.1;
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