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Woord vooraf 
 

Door het schrijven van deze masterproef heb ik kennisgemaakt met een interessant deel uit het 

grote rechtsgebied van het intellectueel eigendomsrecht, met name het merkenrecht. Gezien ik 

volgend jaar een specialisatiejaar marketing zal volgen, is enige kennis over deze actuele 

materie zeker meegenomen.  

 

Ik wil Prof. Dr. Hendrik Vanhees bedanken voor het aanreiken van dit interessant onderwerp. 

Ook bedank ik mijn ouders voor de steun tijdens mijn studies. 

 

 

Eva KONINCKX, 13 augustus 2010 
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Proloog 

 
Any damn fool can put on a deal, but it takes genius, faith and 
perseverance to create a brand. 

David Ogilvy 
 
 
A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation 
by trying to do hard things well.  

Jeff Bezos 
 
 
Every advertisement should be thought of as a contribution to the complex 
symbol which is the brand image.  

David Ogilvy 
 
 
If you ever have the good fortune to create a great advertising campaign, 
you will soon see another agency steal it. This is irritating, but don't let it 
worry you; nobody has ever built a brand by imitating somebody else's 
advertising.  

David Ogilvy 
 
 
Suppliers and especially manufacturers have market power because they 
have information about a product or a service that the customer does not 
and cannot have, and does not need if he can trust the brand. This explains 
the profitability of brands.  

Peter Drucker 
 
 
When people use your brand name as a verb, that is remarkable.  

Meg Whitman 
 
 
Een merknaam is een soort steno. Door middel van een merknaam kunnen 
“brander” en consument in één of twee woorden een wereld schilderen. 

Giep Franzen en Freek Holzhauer 
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Inleiding 
 
Het gebruik van merktekens gaat ver terug tot de Chinese, Griekse en Romeinse oudheid. De 

laatste vijftig jaar is het merkenrecht echter snel geëvolueerd. Sinds de jaren zeventig vinden 

we in de Benelux hetzelfde materiële merkenrecht terug. In de jaren tachtig werd een wezenlijk 

deel van het merkenrecht in een Europees kleedje gestoken en zo geharmoniseerd op 

Europees niveau. Dit veroorzaakte een zondvloed aan nieuwe rechtspraak van het Europees 

Hof van Justitie. Deze rechtspraak kan vaak als vaag en onduidelijk bestempeld worden, 

waardoor het merkenrecht soms een kluwen van ingewikkelde en onoverzichtelijke bepalingen 

lijkt.  

 

Met de omzetting van de Harmonisatierichtlijn kwam er in het Benelux verdrag voor de 

Intellectuele Eigendom ook bescherming die specifiek gericht is op bekende merken. Bekende 

merken doen de laatste tijd weer veel stof opwaaien en merkhouders van bekende merken 

doorstaan woelige tijden. Hun beschermingsomvang vormt een schijnbaar onuitputtende bron 

voor discussie.  Dit is ook niet zo verwonderlijk. Bekende merken vertegenwoordigen een grote 

bedrijfseconomische waarde in bedrijven en er schuilt vaak een grote marketingmachine achter.  

 

Merken vervullen naast hun traditionele, consumentbeschermende functie vandaag de dag ook 

nog tal van andere functies. Door te kiezen voor merken met een bepaalde reputatie voorzien 

we niet alleen in onze behoeften, we vormen hiermee ook een belangrijk deel van onze 

identiteit.  We worden constant met merken geconfronteerd en dus is de mate waarin ze 

beschermd worden van belang. Naast de herkomstfunctie heeft ook de reclame-, kwaliteits- en 

goodwillfunctie aan belang gewonnen. Er is voor deze functies getracht in bepaalde gevallen 

gepaste bescherming te vinden. Door de verschillende functies die ze uitoefenen zijn merken 

van maatschappelijk en economisch belang. Merkhouders hebben er veel voor over de sterkte 

van hun merk te behouden en te verdedigen. Er wordt in het merkenrecht dan ook met 

argusogen gekeken naar uitspraken van rechters omtrent bescherming en nieuwe interpretaties 

van rechtsfiguren. Merkhouders waken terecht met zorg over mogelijke schade aan hun merk. 

 

Voor wie een nieuw merk op de markt wil brengen is het vaak verleidelijk en makkelijk aan te 

haken bij de bekendheid van een reeds geregistreerd merk en te kiezen voor een identieke of 

gelijksoortige merknaam. Van de reputatie van bekende merken wordt vaak misbruik gemaakt. 

Hierdoor ontstaat er mogelijk schade aan het originele bekende merk. Hiertegen moet door die 

merkhouders opgetreden kunnen worden. Er kruipt immers veel tijd, geld en moeite in het 

bekendmaken van een merk.  Piraterij en paratiserend gebruik van bekende merken wordt, 

naast de traditionele merkbescherming, dan ook aangepakt op grond van de fel 
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bediscussieerde verwateringstheorie. Bescherming tegen verwatering wordt in de wereld op 

verschillende manieren geregeld. In Europa wordt de term zelf amper gebruikt, maar is 

bescherming tegen verwatering van het merk duidelijk aanwezig. 

 

Deze tekst geeft eerst een historisch overzicht. Het merkenrecht zoals we het nu kennen heeft 

immers doorheen de tijd een sterke europeanisering doorstaan. Ook enkele belangrijke 

verdragen en overeenkomsten met betrekking tot gereputeerde merken worden aangehaald. 

Voor een goed begrip wordt even nagegaan hoe het merkenrecht algemeen op Europees en 

Benelux niveau geregeld wordt.  

 

Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de bescherming van bekende merken in Europa en de 

Benelux en de criteria die voor deze bescherming gelden. Veel belang zal besteed worden aan 

de Europese rechtspraak die een grote invloed heeft uitgeoefend op de uitwerking van de 

beschermingscriteria in de praktijk. Het aan bekende merken onlosmakelijk verbonden concept 

verwatering wordt verduidelijkt in een apart hoofdstuk. 

 

Bijzondere aandacht zal verder besteed worden aan het ophefmakende Intel arrest en zijn 

recent gewezen zusterarrest L’Oréal Bellure. Waar het Hof met het Intel arrest een stap terug 

nam in de bescherming van bekende merken lijken houders van bekende merken met het 

L’Oréal Bellure arrest weer een flink stuk terrein gewonnen te hebben. Toch kwam hier ook 

kritiek op, niet in het minst uit de hoek van de Engelse rechter die zich na de uitspraak van het 

Europese Hof van Justitie weer moest uitspreken over de zaak.  

 

We steken tenslotte ook even de oceaan over om naar het Amerikaans recht te kijken. Er wordt 

onderzocht wat daar de visie is op bescherming voor bekende merken en in het bijzonder wordt 

de Amerikaanse verwateringstheorie onder de loep genomen.  Het vergelijken van 

rechtssystemen levert immers altijd interessante bevindingen op. 
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Hoofdstuk 1. Merkenrecht: Algemene beschouwingen 
 

Afdeling 1. Merkenrecht in de Benelux: van BMW tot BVIE 
 
De eerste Belgische merkenwet dateert van 1879. Een kleine eeuw later kwam er een 

ééngemaakt merkenrecht voor de Benelux tot stand. Op 19 maart 1962 werd het 

‘Beneluxverdrag tot invoering van een Eenvormige Beneluxwet op de merken’ ondertekend 

(meestal aangeduid als Benelux-Merkenwet of BMW1).2 De BMW trad in werking op 1 januari 

1971.  Op grond van deze uniforme merkenwet gold materieel dezelfde regelgeving in de drie 

lidstaten van de Benelux. Iedere lidstaat moest in zijn eigen nationale wetgeving een uniforme 

merkenwet opnemen. De strafrechtelijke behandeling werd nog altijd geregeld door het 

nationale recht van de drie landen.3 Het Benelux-Gerechtshof werd belast met de 

beantwoording van vragen omtrent de interpretatie van deze eenvormige wet.4 

 

 In de jaren tachtig verschijnt er een belangrijke tendens tot europeanisering van het 

merkenrecht. Op 2 december 1992 werd dan ook het protocol5 tot wijziging van de BMW 

ondertekend (protocol 1992), gebaseerd op de eerste Europese Richtlijn betreffende de 

onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG van 21 december 1988 

(hierna Merken of Harmonisatierichtlijn genoemd6).7  

De Harmonisatierichtlijn moest geïmplementeerd worden voor 31 december 1992. In de 

Benelux werd pas op 1 januari 1996 “protocol 1992”8 van kracht dat de Benelux Merkenwet 

                                                
1 Eenvormige Benelux wet op de merken van 19 maart 1962, BS 14 oktober 1969. 
 
2 M.-C.JANSSENS en F.GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 93;  
C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A.HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008,51; C.GIELEN , Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer, Kluwer, 
2006,1.; R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 295. 
 
3  M.-C. JANSSENS, “Het merkenrecht na het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom ” in Handboek 
merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008, 20. 
  
4 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 93. 
 
5 Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992, BS 12 maart 
1996. 
 
6 Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad  van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht 
der Lidstaten, P.B. L 40/1 van 11 februari 1989. ( Hierna Harmonisatierichtlijn); Deze richtlijn is vervangen door 
Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van 
het merkenrecht der lidstaten, P.B. L 299/25 van 8 november 2008. Het gaat om een louter codificerende wijziging. 
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de nieuwe richtlijn.  
 
7 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellec tuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 
2007,202. 
 
8  Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992, BS 12 maart 
1996. 
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aanpaste aan deze harmoniserende richtlijn en ook nog enkele andere wijzigingen doorvoerde.9 

De Harmonisatierichtlijn had belangrijke gevolgen voor het Benelux merkenrecht. De Richtlijn 

zorgde ervoor dat niet langer alleen het Benelux-Gerechtshof bevoegd was om uitleg te geven 

aan de bepalingen van de BMW, maar ook het Hof van Justitie van de EG.10  Door de 

Harmonisatierichtlijn heeft het Hof van Justitie immers het laatste woord over de uitleg van de 

bepalingen  die gebaseerd zijn op de Harmonisatierichtlijn van 21 december 1988. Er moest 

dus vanaf dan veel meer gekeken worden naar buitenlandse rechtspraak over de 

geharmoniseerde onderwerpen. Het Benelux -Gerechtshof  blijft nog wel een rol spelen in 

verband met procedurele vragen en vragen van uitleg in verband met niet geharmoniseerd recht 

waar lidstaten nog de vrijheid hebben.11  

 

Op 1 september 2006 werd de BMW vervangen door het Benelux Verdrag inzake de 

Intellectuele Eigendom12 (hierna BVIE).13 De materiële inhoud van het BMW werd grotendeels 

ongewijzigd overgenomen. De vroegere rechtsleer en rechtspraak behielden dus hun waarde. 

De bepalingen kregen wel andere nummers.14 Hier zal voornamelijk aandacht worden besteed 

aan Titel II van het verdrag dat de merkenrechtelijke bepalingen bevat. In titel IV staan verder 

bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan merken en modellen. De uitvoering van het BVIE 

wordt geregeld door het uitvoeringsreglement.  In het BVIE is, in tegenstelling tot het BMW, een 

grotere samenhang te vinden tussen de  stelsels voor merken en modellen.   

 

                                                
9 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer,Kluwer, 2008,52; C. GIELEN , Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer, Kluwer, 
2006,2; R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten , Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 296. 
 
10 Nu Hof van Justitie van de EU; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, 
Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Deventer, Kluwer, 2008,56.; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort 
begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007,202. 
 
11  L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht , Deventer, Kluwer, 2007 , 
205; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A.HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,56. 
 
12 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom van 25 februari 2005, BS 26 april 2006. Het BVIE verving het 
Benelux Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962, het Benelux Verdrag inzake tekeningen en modellen 
van 25 oktober 1966 en de bijhorende Benelux wetten. 
 
13 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,203; M.-C.JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 
2009, 94.; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,57.; C.GIELEN, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer, Kluwer, 
2006,3. ; P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009,81.  
 
14 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
203; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2007, 
94; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, “Het merkenrech t na het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom”  
in Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008, 21. 
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Het Benelux Merkenbureau fusioneerde met het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen 

en veranderde op 1 september 2006 in het Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom 

(BBIE).15 

 

Afdeling 2: Internationale regelgeving 
 

Ook enkele internationale verdragen en overeenkomsten hebben hun stempel gedrukt op het 

merkenrecht. 

 

A. Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële eigendom (UvP)16 

 

Dit verdrag werd in 1883 gesloten en is de laatste keer herzien in Stockholm op 14 juli 1967. 

Het was het eerste verdrag in de sector van de intellectuele rechten en het tracht bescherming 

te bieden aan industriële eigendomsrechten. 17 Het bevat een aantal voorschriften van 

merkenrechtelijke aard.18 De WIPO of World Intellectual Property Organisation regelt de 

organen en bevoegdheden van het verdrag. Er zijn reeds meer dan 170 landen lid van dit 

verdrag.19 De belangrijkste artikelen en beginselen hierna worden kort belicht.  

 

De rode lijn doorheen het verdrag wordt bepaald door het assimilatie beginsel. Dit is een 

belangrijk beginsel met betrekking tot grensoverschrijdende situaties. Het betekent dat 

onderdanen uit een Unieland in ieder ander Unieland aanspraak kunnen maken op dezelfde 

bescherming als de onderdanen van dat land.20 Onderdanen van contracterende staten 

genieten dus dezelfde rechten, voordelen en bescherming als onderdanen van andere 

contracterende staten van het Verdrag.21 Dit kadert in het doel van het verdrag dat een Unie tot 

bescherming van de industriële eigendom nastreeft. 

 

                                                
15 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 94. 
 
16 Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 14 juli 1967, BS 29 januari, 885. 
 
17 L.  WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
5; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 97; 
M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, “Het merkenrecht na het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom” in 
Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008, 23. 
 
18 R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 296. 
 
19 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 97. 
 
20 L.  WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
5; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2007, 93. 
 
21 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2007, 229 . 
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Een tweede belangrijk principe zit vervat in art. 4 van het verdrag en behelst het 

voorrangsprincipe. Door een aanvraag te doen in een specifiek land krijgt men gedurende een 

bepaalde periode voorrang in andere landen die lid zijn van het verdrag. Zo krijgt je aanvraag in 

een ander land dezelfde datum als die van het eerste depot in het land van oorsprong. Voor 

merken is die periode zes maanden. Wanneer een merkhouder dus in een verdragstaat een 

merk deponeert beschikt hij over zes maanden om ook in andere verdragstaten dit merk te 

deponeren en bescherming aan te vragen, zonder dat hij zijn voorrangsrechten verliest.22 

 

Art. 6 bis heeft het over een specifieke bescherming voor algemeen bekende merken. Dit zijn 

merken die in een bepaalde verdragstaat nog niet gedeponeerd zijn (of nog niet beschermd zijn 

door gebruik) maar al wel algemeen bekend zijn als merk van een bepaalde rechthebbende.23  

De merkhouder van het algemeen bekende merk kan,wanneer dit bekende merk toch door 

iemand anders wordt gedeponeerd voor soortgelijke waren als waarvoor de rechthebbende het 

merk gebruikt, gedurende vijf jaar de nietigheid van dit nieuwere merk inroepen. Hetzelfde 

voorschrift is overigens terug te vinden in art 2.28 lid 3.b BVIE. 24 Het verdrag biedt geen hulp bij 

de vraag wanneer een merk algemeen bekend is.25  

 

B. TRIPS-overeenkomst 

(Agreement on Trade-related aspects of Intellectual property rights)26  

 

Deze overeenkomst is een bijlage aan het op 15 april 1994 te Marrakech ondertekende Verdrag 

tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie (WTO-Verdrag)27.28 De WTO houdt zich ook 

                                                
22 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 97. 
 
23 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 97. 
 
24 L. WICHERS HOETH  en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
378. 
 
25 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell,  2007, 230; Oa. Coca Cola en Microsoft 
worden als algemeen bekende merken aanschouwd zie M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het 
intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 97. Zie infra Algemeen bekende merken Hoofdstuk 3, 
afdeling 5 A § 3. 
 
26 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 apr il 1994, P.B. L 336/214 van 23 
december 1994; G. TRITTON, Intellectual property in Europe,  Londen, Sweet & Maxwell,  2007,234; M.-C. 
JANSSENS, “Het merkenrecht na het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom”  in Handboek merkenrecht 
: Benelux, communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008, 25.; Over de inhoud van het TRIPS verdrag lees 
C.M. CORREA en A.A. YUSUF, Intellectual property and international trade: the TRIPS agreement , Wolters 
Kluwer,2008,488 p. en N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPS regime of trademarks and designs, Kluwer law 
international, 2006, 537 p. 
 
27 Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie van 15 april 1994, P.B.L 336/3 van 23 december 
1994. 
 
28 L. WICHERS HOETH  en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 
6. 
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bezig met de handel van intellectuele eigendomsrechten. TRIPs wordt gezien als de opvolger 

van het UvP met betrekking tot industriële eigendomsrechten.29 Waar het Unieverdrag van 

Parijs hoofdzakelijk over materieel IE recht gaat, kwamen met de TRIPS-overeenkomst voor het 

eerst  in internationaal verband bepalingen over de handhaving van IE- rechten tot stand.30  

 

Voor algemeen bekende merken is art. 16 van belang.  Dit artikel zorgt ervoor dat de regeling 

van de bescherming voor algemeen bekende merken van art 6 bis UvP overeenkomstig  

toepassing vindt op dienstmerken en op tekens gebruikt voor waren of diensten die niet 

soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.31 Het toepassingsgebied van art.6 

bis werd hierdoor uitgebreid, wat ook een wapen tegen piraterij moest opleveren.32 De handel in 

namaakgoederen is immers de laatste jaren een ‘booming business’. 

 

C. Overeenkomst en Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van 

merken33 

 

Deze overeenkomst dateert van 14 april 1891. Door de overeenkomst kan op basis van één 

internationale inschrijving meteen bescherming verkregen worden in een groot aantal 

verschillende landen. Hierdoor werd een vervelende tekortkoming uit het UvP gecorrigeerd en 

hoeven merkhouders niet meer noodzakelijk land per land een inschrijving in te dienen.34 Er 

wordt daardoor echter geen internationaal merk verkregen. De inschrijving leidt tot een 

                                                                                                                                                       
 
29 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 99. 
 
30 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 8; 
G. TRITTON, Intellectual property in Europe,  Londen, Sweet & Maxwell,  2007,51. 
 
31  L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
379; A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw, Deventer, Kluwer, 2005,37.; G. TRITTON, Intellectual 
property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell,  2007, 238. 
 
32 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 
100. 
 
33 Overeenkomst van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, herzien te 
Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 
juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967.;Verdra g van Madrid van 14 juli 1967 betreffende 
de internationale inschrijving van merken, BS 29 januari 1975.   
  
34 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
380; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 
98; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 47; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, 
Kluwer, 2009, 89; R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten , Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 
297; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, “Het merkenrecht na het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom” ”  
in Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008,151. 
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veelvoud van nationale inschrijvingen in de gekozen landen.35 De centrale procedure verloopt bij 

de WIPO in Genève.36 De overeenkomst telt 56 leden.   

 

Het protocol van Madrid, dat enkele fundamentele verschillen vertoont met de Overeenkomst 

van Madrid, werd gesloten op 27 juni 1989.37 Dit protocol moest ervoor zorgen dat de niet bij de 

Overeenkomst van Madrid aangesloten EG landen38 , de VS en Japan ook zouden zwichten 

voor het systeem van internationale registraties. Ook was het Gemeenschapsmerk tot stand 

gekomen en moest dit ingepast worden in de Overeenkomst van Madrid. Het Protocol laat 

intergouvernementele organisaties zoals de E.G. en zijn gemeenschapsmerk toe.39 Een grote 

verbetering in het Protocol is dat het nu mogelijk is een internationale registratie te verrichten op 

basis van een aanvraag tot inschrijving in het land van oorsprong. Een internationale registratie 

was onder de overeenkomst van Madrid slechts mogelijk op basis van een inschrijving van het 

merk.40  

 

Bij het bekijken van deze verdragen is het duidelijk dat het merkenrecht een sterke 

internationale invloed kent. Het Hof van Justitie valt soms terug op deze verdragen en 

overeenkomsten om uitleg te geven aan bepalingen van Europees recht. 

 

Afdeling 3.  Europese regelgeving 

 

                                                
35 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 98; 
G. TRITTON, Intellectual property in Europe,  Londen, Sweet & Maxwell,  2007, 244. 
 
36 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 98. 
 
37 Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989, 
BS 28 juli 1998; Over de verschillen lees: L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele 
eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,382. 
 
38 Engeland, Ierland, Griekenland en Denemarken. 
 
39 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2008, 98; 
L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 382. 
 
40 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,382; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 89. 
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A. Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 

betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (EMRL, merken of 

harmonisatierichtlijn)41 

 

Deze Richtlijn was belangrijk voor de harmonisatie van het merkenrecht in de verschillende 

Europese lidstaten. De Harmonisatierichtlijn heeft gezorgd voor de eenmaking van een aantal 

beginselen van merkenrecht.42 Nationale merkenwetten verschilden immers in de verschillende 

lidstaten, waardoor het vrij verkeer van goederen en diensten in de interne markt door 

merkhouders belemmerd kon worden.43 De situatie waar bedrijven in meerdere lidstaten 

economisch actief zijn onder hetzelfde merk en in elke lidstaat met een andere wetgeving 

omtrent hun merk moeten rekening houden, gaat in tegen het principe van een interne markt. 

De eenmaking is vooral gericht op die bepalingen die de werking van de interne markt raken en 

streeft dus geen volledige harmonisatie van het merkenrecht in de Lidstaten na.44 Er bestaan 

dus nog altijd verschillen tussen de merkenwetten in de verschillende lidstaten.  De Richtlijn is 

uitsluitend van toepassing op geregistreerde merken en merken waarvoor een aanvraag tot 

inschrijving is ingediend.45 De procedurele aspecten zoals de registratieprocedure worden 

volledig overgelaten aan de lidstaten zelf.46  De Richtlijn bevat zowel verplicht als optioneel te 

implementeren artikelen. 

 

                                                
41 Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad  van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht 
der Lidstaten, P.B. L 40/1 van 11 februari 1989. ( Hierna Harmonisatierichtlijn); Deze richtlijn is vervangen door 
Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van 
het merkenrecht der lidstaten, P.B. L 299/25 van 8 november 2008. Het gaat om een louter codificerende wijziging. 
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de nieuwe richtlijn.  
 
42 A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw, Deventer, Kluwer, 2005, 213; G. TRITTON, Intellectual property 
in Europe, Londen, Sweet & Maxwell,  2007,262. 
 
43 Overweging bij Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten;  M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het 
intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 91; M.-C. JANSSENS, “Het merkenrecht na het Benelux 
verdrag inzake de intellectuele eigendom” in Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal , 
Brussel, Bruylant, 2008, 29. 
 
44 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 2007, 262.; M.-C. JANSSENS en F. 
GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009,95.; C. COHEN JEHORAM, 
C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 
2008, 54. 
 
45 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 54. 
 
46 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 54. 
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B. Verordening nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie inzak het Gemeenschapsmerk  

van 20 december 1993 (EMVO, Gemeenschapsmerkenverordening)47 

 

De Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk zorgde voor de invoering van het 

Gemeenschapsmerk en trad in werking op 15 maart 1994. De 

Gemeenschapsmerkenverordening werd wel verschillende keren aangepast.48 In de 

Verordering staan wat betreft het materiële merkenrecht vrijwel dezelfde bepalingen als in de 

Harmonisatierichtlijn. 

 

Door één enkele inschrijving  wordt een Gemeenschapsmerk verkregen dat gelding heeft en 

bescherming biedt in heel het EU gebied.49 Dit vergemakkelijkt de procedure voor 

rechtsverkrijging. Het systeem van de nationale inschrijving van merken werkt volledig naast 

deze procedure. Nationale merkenwetten blijven dus gewoon bestaan en bieden lidstatelijke 

bescherming.50 Het staat ondernemingen en particulieren sinds 1996 vrij te kiezen voor een 

nationale dan wel communautaire bescherming. 51 Het  BHIM (Bureau voor Harmonisatie binnen 

de interne markt) of Gemeenschapsmerkenbureau te Alicante werd belast met de uitvoering 

van deze verordening.52 Aangezien het gaat om een verordening is de inhoud in al haar 

onderdelen verbindend en rechtstreeks in elke lidstaat toepasselijk.53 

                                                
47 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, P.B. L 11/1 van 
14 januari 1994. (Hierna Gemeenschapsverordening). Deze Verordening is vervangen door Verordening (EG) nr. 
207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk  P.B. L 78/1 van 24 maart 2009. Het 
gaat om een louter codificerende wijziging. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen 
naar de nieuwe verordening. 
 
48 Zie C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer,Kluwer, 2008, 521. 
 
49 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 96; 
C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,47.; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele 
eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,371. 
 
50 A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw, Deventer, Kluwer, 2005,258.; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. 
VAN NISPEN en J.L.R.A.HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Deventer, Kluwer, 2008,523.; 
M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, “Het merkenrecht na het Benelux verdrag  inzake de intellectuele eigendom” in 
Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008, 34.; L. WICHERS HOETH 
en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007,371. 
 
 
51 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 96.; 
C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,523. 
 
52 A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw , Deventer, Kluwer, 2005, 258. 
 
53 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 96. 
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Afdeling 4. Schematisch overzicht van overeenkomsten en verdragen  

 

Internationaal Europa Benelux 

1883 :  
Unieverdrag van Parijs  
Bescherming aan intellectuele 
eigendomsrechten 
Art 6 bis: Bescherming aan 
Algemeen bekende merken 

 
 

 

1891: Overeenkomst van 
Madrid   (cfr infra: Protocol 
van Madrid) 

  

  1962: Beneluxverdrag tot 
invoering van een Eenvormige 
Beneluxwet op de merken  
 
Merkenrecht kleurt Benelux: 
materieel dezelfde 
regelgeving in de drie 
lidstaten van de Benelux 

1989: Protocol van Madrid  
Op basis van één 
internationale inschrijving 
wordt meteen bescherming 
verkregen worden in een 
groot aantal verschillende 
landen. Pas op: er wordt geen 
internationaal geldend merk 
verkregen,wel een veelvoud 
van nationale inschrijvingen 

1988: Richtlijn  aanpassing 
van het merkenrecht der 
lidstaten  
(Harmonisatierichtlijn) 
Eenmaking van de beginselen 
van het merkenrecht in de 
Europese lidstaten 

 

1994:TRIPS-overeenkomst  
Opvolger UvP 
 
Art.16:uitbreiding 
toepassingsgebied art. 6 bis 
UvP 

1993: Verordening inzake het 
Gemeenschapsmerk  
Door één enkele inschrijving  
wordt een 
Gemeenschapsmerk 
verkregen dat gelding heeft en 
bescherming biedt in heel het 
EU gebied 

1996:Eenvormige Benelux 
Merkenwet aangepast aan de 
Harmonisatierichtlijn in  
Belang Beneluxwetgeving 
gereduceerd ten gevolge van 
europeanisering 

  2006: Benelux Verdrag inzake 
de Intellectuele Eigendom  
Vervangt de eenvormige 
Benelux Merkenwet. Neemt 
materiële inhoud BMW 
grotendeels ongewijzigd over.  
Moet gelezen en 
geïnterpreteerd worden in 
samenhang met de richtlijn. 
 
Een nationale aanvraag geeft 
bescherming in de hele 
Benelux. 
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Afdeling 5. Merken: begrip en juridisch kader 
 

A. Juridisch begrip 

 

In art 2.1 lid 1 BVIE wordt een omschrijving gegeven van wat als een individueel merk 

beschermd kan worden. Het gaat hier om een niet limitatieve open opsomming.54 Als individuele 

merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, de 

vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, 

die dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. De 

communautaire wetgeving spreekt over alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling 

en toelaten om een onderscheid te maken.55 Door deze ruime definitie, alle tekens, kunnen 

meer herkenningstekens dan misschien op het eerste gezicht gedacht als merk beschermd 

worden. 

 

Er bestaan individuele merken en collectieve merken.56  

 

                                                
54 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 100; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, 
Deventer, Kluwer, 2009, 83; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  
Deventer, Kluwer, 2007,210. 
 
55 Art  2 Harmonisatierichtlijn; Art 4 Gemeenschapsverordening.  
 
56 Individuele merken hebben de bedoeling waren en diensten van de ene onderneming te onderscheiden van waren 
en diensten van de andere onderneming. Een collectief merk is een merk dat één of meer gemeenschapp elijke 
kenmerken van producten of diensten onderscheidt. De houder van een collectief merk gebruikt het merk zelf niet, 
maar houdt toezicht op het gebruik van het merk door anderen die aan bepaalde criteria moeten voldoen om het te 
mogen voeren. Individuele merken maken 99 procent uit van alle merken. 
Zie M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2007, 
98.; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 160; G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell, 
2008, 253-260.; P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 82; R.W. 
HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 295; L. WICHERS 
HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007,209. 
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B. Functies  

 

Merken vervullen in onze samenleving verschillende functies. De herkomstfunctie wordt 

algemeen als de traditionele functie gezien en deze functie vertaalt zich in de vereiste van 

onderscheidend vermogen van een merk.57 Via het merk wordt de herkomst van waren en 

diensten bepaald en wordt aan de consument de identiteit van de oorsprong van de waren  

 

diensten gewaarborgd.58 De consument weet zo duidelijk wie de aanbieder is van de waren en 

diensten. Er dient opgemerkt te worden dat deze functie niet vereist dat de consument in staat 

is de precieze herkomst van de waren en diensten aan te duiden. Het volstaat dat het publiek 

de waren en diensten van de ene onderneming kan onderscheiden van die van andere 

ondernemingen. De herkomstfunctie loopt dan ook over in de onderscheidingsfunctie van 

merken.59 Uit de omschrijving van een individueel merk uit art 2.1 BVIE komt sterk de herkomst 

en identificatiefunctie van het merk tot uiting.  

 

De merkenwereld zit vandaag ingewikkelder in elkaar dan voorheen. Verschillende merken zijn 

vaak in het bezit van één bepaalde producent. Een goed voorbeeld daarvan is Unilever. Ook 

worden onder hetzelfde merk worden soms totaal verschillende producten verhandeld.60 Het is 

voor het publiek dan ook lastig de herkomst van al die producten te achterhalen. Sommige 

auteurs zien in de herkomstfunctie dan ook niet meer de belangrijkste functie, omdat veel 

merken losgekomen zijn van de oorsprong van de producten.61 Consumenten zouden niet echt 

                                                
57 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 101; 
G. TRITTON, Intellectual property in Europe,  Londen, Sweet & Maxwell,  2007,255.;  P.G.F.A GEERTS., 
Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 81.;  M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, “Het 
merkenrecht na het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom” ”  in Handboek merkenrecht : Benelux, 
communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008, 60.; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  
intellectuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,206. 
 
58 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,39; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel 
eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 102. 
 
59 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,41. 
 
60 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,208. 
 
61 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,207; Wichers Hoeth en Gielen zien de identificatie en communicatiefunctie als primaire functies en alle andere 
functies als uitlopers daarvan. 
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meer geïnteresseerd zijn in de herkomst van waren en diensten, maar wel in de kwaliteit en het 

beeld dat het merk uitstraalt en de goodwill die erin vervat ligt. 62   

 

Merken hebben een emotionele waarde en consumenten kiezen voor een bepaald merk omdat 

ze daar een bepaalde positieve waarde aan toekennen. Merken bieden ook de mogelijkheid om 

via de media met potentiële marktdeelnemers te communiceren. De emotionele rol van merken 

vertaalt zich dan ook in de kwaliteits (garantie)- vertrouwens- en reclamefunctie.  

 

De kwaliteits- (garantie) functie waarborgt dat alle met dat merk voorziene waren en diensten, 

zijn gemaakt of verricht onder de kwaliteitscontrole van één bepaalde onderneming.63 Het merk 

dient ook om bij de consument vertrouwen op te wekken.64 Via de reclamefunctie of 

communicatiefunctie kan de aandacht op een product gevestigd worden.65 Consumenten 

kunnen zo de waren benoemen. Het merk communiceert de reclameboodschap die telkens 

wanneer het merk wordt waargenomen wordt opgeroepen.66 De reclamefunctie heeft een 

prominente plaats ingenomen in het merkenrecht. Via reclame wordt immers goodwill 

opgebouwd en krijgt het merk een bepaald imago of prestige.67 Vooral voor bekende merken is 

die goodwill functie van groot belang. Door de opgebouwde goodwill kan het merk los komen te 

staan van de betrokken producten waarvoor het gebruikt wordt. Het gaat zelfs zo ver dat 

ongeacht op welk product het merk wordt aangebracht en wie het heeft vervaardigd, dit product 

geniet van de goodwill van het bekende merk.68 Denk maar aan een Coca cola frisbee of Jaguar 

petjes. Bekende merken met veel goodwill vertegenwoordigen een grote financiële waarde.69 De 

reclame en goodwill functie zijn dus van groot economisch belang.  

 
                                                
62 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008,41; P.L. RONCAGLIA, “Should we use guns and missiles to protect famous 
trademarks in Europe?”, TMR 1998, 551. 
 
63 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER , Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008,42. 
 
64 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,207. 
 
65 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 
2007,207. 
 
66 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008,43. 
 
67 P.G.F.A GEERTS., Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 81. 
 
68 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER , Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,44; P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, 
Kluwer, 2009, 81. 
 
69 P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 81. 
 



 21 

 Bekende merken hebben vaak ook een investeringsfunctie. Dit werd door het Europese Hof 

van Justitie in het L’oréal Bellure arrest70 bevestigd. Via investeringen bouwen merken goodwill 

en een zekere reputatie op. Op basis van het merk kan er in de opbouw van de markt 

geïnvesteerd worden.71   

                                                
70 H.v.J 18 juni 2009, nr. C-487/07, L’Oréal/ Bellure, Jur. 2009, I-05185, rov. 58. 
 
71 C. GIELEN , “Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure”, Boek9.nl 2009, 7. (zoals ge vonden op 
www.nautadutilh.com) 
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Hoofdstuk 2. Bescherming van merken 
 

Waarom verdienen merken bescherming? De grote economische waarde die merken in een 

bedrijf vertegenwoordigen is niet het enige argument. Beschermingsbepalingen beogen het 

verband te beschermen dat bij het gebruik van het merk wordt gelegd tussen de merkhouder 

die het merk gebruikt en de waren en diensten waarop het gebruik van toepassing is. Via het 

merk nemen consumenten een dergelijk verband waar, waardoor zo ook nog andere functies 

aan het merk worden toegekend zoals kwaliteit en bezit van een zekere reputatie. Het is 

belangrijk dat dit verband niet verstoord wordt door derden voor wie een verbod geldt het merk 

of een afkooksel ervan te gebruiken, voor waren en diensten die de originele merkhouder niet 

heeft gefabriceerd of in de handel heeft gebracht.  Hiermee is niet alleen de merkhouder 

gediend maar ook de consument, die op die manier duidelijkheid in de merkwereld 

voorgeschoteld krijgen.72  Het Hof van Justitie erkent reeds lang het beginsel dat de merkhouder 

een uitsluitend recht heeft op zijn merk en dat niet alleen de consument moet beschermd 

worden tegen verwarring maar ook de merkhouder tegen concurrenten die misbruik kunnen 

maken van de reputatie van het merk. 

 

Merken genieten echter niet zomaar bescherming. Vooreerst moet er simpelweg al sprake zijn 

van een merk, namelijk een grafisch voorstelbaar teken. Dit teken moet ook onderscheidend 

vermogen bezitten. Het gebruik alleen van een merk leidt niet tot een exclusief merkrecht. Om 

maximaal beschermd te kunnen worden, moeten merken gedeponeerd en vervolgens 

geregistreerd worden. Als een merk vervolgens niet voldoende actief wordt beschermd en 

gebruikt door de merkhouder kan de bescherming vervallen.   

 

Afdeling 1. Beschermingsvoorwaarden 
 

A. Een grafisch voorstelbaar teken 

 

De bescherming van een merk hangt af van enkele beschermingsvoorwaarden. Zo moet het 

merk vooreerst bestaan uit een teken. Er is reeds vermeld dat art 2.1 lid 1 BVIE een niet 

limitatieve opsomming van tekens opgeeft.  

 

                                                
72 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 36. 
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Ook moet dit teken sinds de Harmonisatierichtlijn grafisch voorstelbaar zijn.73 In het Sieckmann 

arrest74 bepaalde het Hof wat moet verstaan worden onder grafische voorstelbaarheid. Een 

merk hoeft niet noodzakelijk visueel waarneembaar te zijn, het moet wel grafisch weer te geven 

zijn in figuren, lijnen of lettertekens.75 De voorstelling moet ook duidelijk, nauwkeurig, volledig, 

gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn.76 

 

Er bestaat dan ook felle discussie in de rechtsleer en rechtspraak over de vraag of kleuren, 

klanken, tastmerken en gebaren grafisch voorstelbaar zijn en als merk beschermd kunnen 

worden.77 De niet limitatieve opsomming van art 2.1, lid 1 BVIE sluit niet visueel waarneembare 

tekens dan wel in beginsel niet uit, deze tekens moeten wel aan de voorwaarden van grafische 

voorstelbaarheid voldoen. Eventueel kunnen het gebruik van internationaal erkende kleurcodes 

of een klank in de vorm van muzieknoten als merk gekwalificeerd worden.78 

 

B. Relatief en absoluut ontoelaatbare merken 

 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen relatief en absoluut ontoelaatbare merken.79  

 

Merken zijn relatief ontoelaatbaar wanneer er reeds een derde bestaat met een recht op het 

merk. Het gaat om de beschikbaarheid van het merk. Je merk is dus niet geldig wanneer er 

                                                
73 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 101; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele 
eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,210. 
 
74 H.v.J 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann/DPM, Jur. 2002, I-11737. 
 
75 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,106. 
 
76 H.v.J 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann/DPM, Jur. 2002, I-11737, rov. 55;M.-C. JANSSENS en F. 
GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 103.; R.W. HOLZHAUER, 
Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 304. 
 
77 Zie bijvoorbeeld HvJ, 6 mei 2003, C 104/01, Libertel/BMB;  HvJ, 27 nov. 2003, C -283/01, Shield Mark/Kist (Für 
Elise);  H.v.J,12 dec. 2002, C-273/00,Sieckmann/DPM.  
 
78 HvJ, 6 mei 2003, C 104/01, Libertel/BMB; H.v.J 27 november 2003, C-283/01,ShieldMark/Kist (Für Elise) ; M.-
C.JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 108; L. 
WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007,210-
11. 
 
79 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 
109; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER , Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,207; C.GIELEN, Kort begrip van het Benelux merkenrecht,Deventer, Kluwer, 
2006,11; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 
2007,209. 
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reeds een identiek of overeenstemmend teken werd gedeponeerd of in bepaalde gevallen werd 

gebruikt.80 

 

Volgens art 2.11 BVIE wordt een merk door het BBIE geweigerd en is het absoluut 

ontoelaatbaar wanneer het onder andere geen onderscheidend vermogen heeft, in strijd is met 

de openbare orde of goede zeden of misleidend is. De absolute weigerings-en 

nietigheidsgronden zijn limitatief in de Harmonisatierichtlijn en het BVIE bepaald.81 

 

De absolute ontoelaatbaarheid van een merk dat gedeponeerd wordt kan vooraleer tot 

inschrijving wordt overgegaan getoetst worden door het BBIE. Na de weigering kan nog beroep 

worden ingesteld bij onder andere Het Hof van Beroep te Brussel. De relatieve nietigheidtoets 

vindt plaats door de rechter of in een oppositieprocedure.82  

 

C. Onderscheidend vermogen 

 

Erg belangrijk is dat het teken onderscheidend vermogen moet hebben. Deze vereiste wordt 

gekenmerkt door een absoluut karakter. Het is een absolute weigerings- en nietigheidsgrond.83 

 

Merken zijn tekens die dienen om te onderscheiden.84 Er is pas sprake van een merk als het 

teken geschikt is het gemerkte product te onderscheiden van andere producten.85 Het merk 

moet de waren en diensten identificeren als afkomstig van één bepaalde onderneming. Het 

moet met andere woorden de herkomst van de waren en diensten kunnen aanduiden.  

 

                                                
80 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 
119; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
209. 
 
81 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,207. 
 
82 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,209. 
 
83 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 
110; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 83.; M.-C. JANSSENS 
en F. GOTZEN, “Het merkenrecht na het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom” ” in Handboek 
merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008, 59. 
 
84 Art 2.1 lid 1 BVIE; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden 
Broele,200, 110; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, 
Kluwer, 2007,214. 
 
85  L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
214. 
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Onderscheidend vermogen is geen vaste grootheid. Zo wordt er wordt vaak gesproken van 

sterke en zwakke merken.86 Zwakke merken hebben weinig onderscheidend vermogen. De 

sterke merken hebben een groot onderscheidend vermogen, omdat ze ofwel bekend, ofwel een 

origineel karakter hebben.  Het is niet vereist dat het merk een bepaald niveau van taalkundige 

of creatieve verbeelding uitdrukt. Via het merk moet gewoon de herkomst van waren en 

diensten worden herkend en de waren en diensten van die van andere ondernemingen worden 

onderscheiden.   

 

Een teken dat geen onderscheidend vermogen heeft kan dat in uitzonderlijke gevallen, na 

langdurig en intensief gebruik, alsnog krijgen. Dit proces heet inburgering. Inburgering treedt op 

wanneer het publiek een oorspronkelijk niet onderscheidend teken toch als merk gaat zien. 87 

Andersom zal een teken onderscheidend vermogen verliezen, wanneer het steeds meer als 

soortnaam gebruikt88 of  wanneer derden gelijkende tekens gaan gebruiken en het originele 

merk zich niet meer kan onderscheiden. In dit laatste geval wordt gesproken van verwatering.89 

 

Afdeling 2. Depot en registratie: verkrijging van het recht op een merk 

 

Zoals reeds gezegd krijgt een merk niet zomaar bescherming. Eerst moet een merk 

gedeponeerd worden om zo registratie te kunnen verkrijgen.   

 

Er zijn verschillende manieren om een merkrecht te verkrijgen. In Europa kennen we een 

Internationale, Europese en Nationale merkregistratie.90 Een Europese merkregistratie leidt tot 

een Gemeenschapsmerk en geeft het  merk bescherming in alle 27 landen van de Europese 

Unie.91 Het nationale merkenrecht wordt verkregen ofwel door een nationale (Benelux) 

                                                
86 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 
114.; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,163.; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, “Het merkenrecht na het Benelux 
verdrag inzake de intellectuele eigendom” ” in Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal, 
Brussel, Bruylant, 2008, 90.; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  
Deventer, Kluwer, 2007,214. 
 
87 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN,  Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 
232. 
 
88 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht , Deventer, Kluwer, 2007 , 
345. 
 
89 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,163.; R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten , Den Haag, Boom 
Juridische uitgevers, 2005, 334. 
 
90 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 
125.; R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 298.  
 
91 Zie Hoofdstuk 1 Afdeling 3 B. Gemeenschapsmerkenverordening  
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inschrijving ofwel via een internationale merkregistratie gebaseerd op de Overeenkomst en het 

Protocol van Madrid.92 Een merkhouder kan in het laatste geval dan op basis van één aanvraag 

bescherming krijgen in verschillende landen.93  De nationale merkregistratie is speciaal voor de 

Beneluxlanden omdat ze in de hele Benelux geldt. 

 

Voor het verkrijgen van een recht op een merk bestaan in het recht twee systemen.94  Ofwel 

verkrijg je een recht door eerste gebruik. Dit wordt het declaratieve stelsel genoemd.  De 

Benelux kent in het BVIE echter een attributief stelsel. Er wordt een recht verkregen door als 

eerste een registratie te doen.95 Wil de houder van een teken dat voldoet aan de voorwaarden 

van art. 2.1 BVIE een merkrecht verkrijgen, dan zal hij zijn teken moeten inschrijven bij het 

Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.  Het krijgen van een recht is geheel afhankelijk 

van een inschrijving, waarvan het depot is verricht binnen de Benelux of die het gevolg is van 

een internationale inschrijving. Zonder inschrijving in het merkenregister, ontstaat er geen recht.  

In de rest van de wereld komen ook gemengde vormen voor. Het is pas sinds de vorige eeuw 

dat men werkt met het concept van merkregistratie.96 

 

Ook de Harmonisatierichtlijn sluit bij het attributief stelsel aan.97  De Richtlijn is alleen van 

toepassing op merken die geregistreerd zijn. De vierde considerans van de richtlijn bepaalt wel 

dat de lidstaten ook merken door eerste gebruik kunnen beschermen. Dit gebeurt dan buiten de 

richtlijn om. In de Gemeenschapsmerkenverordening past men ook het attributief stelsel toe.98 

 

Het depot van het merk gaat de registratie van een merk vooraf. Dit is een schriftelijke aanvraag 

van het merk bij het bevoegde merkenregistratie bureau.99 Het is een noodzakelijke voorwaarde 

                                                                                                                                                       
 
92 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, “Het merkenrecht na het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom ”  in 
Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008, 34; L. WICHERS HOETH 
en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,247. 
 
93 Zie Overeenkomst en Protocol van Madrid hoofdstuk 1.  
 
94 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
242.; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,255; C.GIELEN, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer: Kluwer, 
2006,41. 
 
95 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 
125.; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 88. 
 
96 A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw ,Deventer, Kluwer, 2005, 7-10. 
 
97 A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw , Deventer, Kluwer, 2005,19. 
 
98 A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw ,Deventer, Kluwer, 2005, 19. 
 
99 A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw , Deventer, Kluwer, 2005,11. 
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voor het verkrijgen van een recht op een merk.100 Voor de Harmonisatierichtlijn was enkel het 

depot en niet de inschrijving van het depot van belang. Sinds 2004 is niet het depot, maar de 

merkregistratie rechtscheppend.101 Je ontleent pas rechten aan een merk als het 

merkenregistratie bureau vindt dat het merkdepot aan alle registratie voorwaarden voldoet en er 

geen gronden zijn om het merk te weigeren.102 De datum van het depot is belangrijk voor de 

berekening van de duur van de inschrijving.103  Depotdatum en registratiedatum zijn verschillend 

en er ligt een tijd tussen, maar de depotdatum geldt als registratiedatum, bepaalt de rangorde 

en is belangrijk voor het voorrangsrecht. Na publicatie van het depot kunnen houders van 

oudere rechten zich verzetten tegen de inschrijving van het teken dat gedeponeerd werd via de 

oppositieprocedure (infra).104 

 

Na registratie is het merk dan beschermd voor de duur van de beschermingstermijn die het 

heeft verkregen.105 Een geregistreerd merk heeft een beschermingsduur van 10 jaar. Die termijn 

kan keer op keer op verzoek verlengd worden voor tien jaar. 

 

Na de verwerving van het merkrecht door registratie kunnen de concurrenten te weten komen 

welke merken bij welke rechthebbenden horen. De merkhouder kan vanaf dan ook genieten van 

de beschermingsmaatregelen. Hij kan ingaan tegen elk gebruik van het merk, zonder zijn 

toestemming. Hij krijgt ook het exclusieve recht om op zijn waren en diensten het merk aan te 

brengen.106 

 

                                                
 
100 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007,  
242. 
 
101 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
243; Tot 2004 bepaalde § 3 BMW dat een merkrecht werd verkregen door eerste depot. Sinds de inwerkingtreding 
van het Protocol tot wijziging van de BMW werd dit artikel aangepast aan de Harmonisatierichtlijn.  
 
102 A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw ,Deventer,Kluwer, 2005,11; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, 
Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 129; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. 
VAN NISPEN en J.L.R.A.HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Deventer, Kluwer, 2008, 264. 
 
103 L.  WICHERS HOETH en C.GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
243. 
 
104 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 
128. 
 
105 A. TSOUTSANIS, Het merkdepot te kwader trouw , Deventer, Kluwer, 2005,12; Merken hebben in principe een 
beperkte duurtijd maar ze kunnen oneindig vernieuwd worden. 
 
106 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 
141. 
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Het merk dat niet in stand gehouden wordt, kom voor verval in aanmerking.107 Het is dan aan 

een derde om deze verklaring tot verval ook effectief in te roepen voor een rechter. 

 

 

Afdeling 3. Oppositie 
 

Sinds 1 januari 2006 kunnen bepaalde merkhouders in de Benelux, net zoals in de rest van de 

landen van de EU, oppositie instellen tegen een aangevraagd merk.108 Overeenkomstig artikel 

2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee 

maanden na het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het BBIE. Zo kan de houder van een 

ouder merk zich verzetten tegen de inschrijving van een jonger conflicterend teken. De 

procedure van nietigverklaring voor de rechter blijft hiernaast gewoon gelden. 

 

Afdeling 4. Inbreukcriteria 

 

In de Harmonisatierichtlijn vinden we de inbreukcriteria inzake beschikbaarheid van het merk 

terug in art. 4 en 5. Die zijn omgezet in art 2.20 BVIE. Doordat de merkhouder een exclusief 

recht heeft kan hij derden verbieden ‘iets’ te doen, namelijk het gebruik van een merk of teken 

onder één van de omstandigheden van art. 2.20 BVIE.109 

 

Art 2.20 lid 1 a BVIE biedt bescherming, wanneer merken en tekens worden gebruikt die 

compleet identiek zijn aan het oudere merk. Volgens de tiende considerans van de richtlijn is de 

bescherming in dat geval absoluut, aangezien het gaat om een duidelijke merkinbreuk.110 

                                                
107 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 
109; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 51. 
 
108 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht , Deventer, Kluwer, 2007, 
250; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 
128.; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008, 269.; H. VANHEES, “Art. 2.14 -2.18 Benelux Verdrag inzake de intellectuele 
eigendom (art. 6quater-septies B.M.W., in X., Handels-en economisch recht. Commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, Art. 2.14 -2.17.1-Art. 2.18-2, 29p.; 
P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009,88. 
 
109 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,253. 
 
110 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 
146; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 290; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, 
Deventer, Kluwer, 2009, 98.; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN,  Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  
Deventer, Kluwer, 2007,261. 
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Discussie omtrent verwarring of schade is overbodig. Verwarringsgevaar wordt hier immer 

verondersteld. 

 

 Art. 2.20 lid 1 b BVIE  gaat over de inbreuk door derden die tekens en merken gebruiken die 

overeenstemmend zijn met het oudere merk voor dezelfde of soortgelijke waren.111 Hierdoor kan 

er verwarring ontstaan omtrent het oudere merk. Voor de beoordeling of er sprake is van een 

inbreuk is dan ook een bewijs van verwarring noodzakelijk. In het volgende hoofdstuk zal dit 

inbreukcriterium verder besproken worden. In geschillen wordt dit artikel het meest 

ingeroepen.112 

 

In dit werkstuk zal gefocust  worden op art. 2.20 c BVIE. In dit artikel wordt bescherming 

geboden aan bekende merken tegen het gebruik van een overeenstemmend teken voor niet 

soortgelijke waren en diensten. Door het gebruik moet  afbreuk worden gedaan aan of 

ongerechtvaardigd voordeel worden gehaald uit de reputatie of het onderscheidend vermogen 

van het merk.  

 

Art. 2.20 d BVIE handelt tenslotte over het gebruik van het merk anders dan ter onderscheiding 

van waren en diensten.113 Het gaat om gevallen waarbij het merk door een derde niet als merk 

gebruikt wordt.  

                                                
111 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009,  
 
112 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Indu striële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,308; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele 
eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,263. 
 
113 Denk bijvoorbeeld aan het gebruik door derden als handelsnaam, of wanneer het  teken niet wordt gebruikt op 
waren en diensten in bv. een tijdschriftartikel. Zie M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel 
eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 157; P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, 
Deventer, Kluwer, 2009, 105. 
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Hoofdstuk 3. De bescherming van bekende merken 
 

Na een korte aanloop zijn we aangekomen bij de kern van deze verhandeling: het bekende 

merk en hoe het wordt beschermd.  

 

Bekende merken genieten in bepaalde gevallen in Europa extra bescherming naast de 

traditionele bescherming die voor merken is vastgesteld. Deze aparte bescherming kadert in de 

verwateringstheorie die in de volgende hoofdstukken uitvoering besproken zal worden.  

Wanneer iemand een aan het bekende merk gelijksoortig teken gebruikt of wil inschrijven, kan 

de onderscheidende kracht en de reputatie van het bekende merk aangetast worden, zeker bij 

gebruik voor waren en diensten van een geheel andere soort.  Ook het meeliften op de 

bekendheid van merken of het ‘freeriden’ krijgt bescherming in Europa.  

Waar de focus in de traditionele merkbescherming vooral ligt bij consumentenbescherming en 

bescherming van de traditionele herkomstfunctie van het merk, poogt de wetgever aan bekende 

merken ook bescherming te bieden voor de andere functies die het merk bezit.114 

 

Afdeling 1. Afwijking van het specialisatie beginsel 

 

Tot 1996 kende men het begrip ‘bekend’ merk niet in de Benelux. Op 1 januari 1996 werd dit 

met de aanpassing van de Benelux merkenwet opgenomen uit optionele artikelen van de 

Harmonisatierichtlijn.115 

  

De traditionele regel inzake merkbescherming luidt dat merken die gelijk zijn of in grote mate 

overeenstemmen niet naast elkaar mogen bestaan, tenzij de waren en diensten waar zij voor 

ingeschreven zijn, zodanig verschillen dat er geen gevaar op verwarring meer is.116 In geval van 

niet soortgelijke waren of diensten mogen beide merken dus naast elkaar bestaan omdat er 

geen kans is op verwarring bij het relevante publiek. Dit wordt ook wel de specialiteitsregel 

genoemd.117 Onderzoek naar overeenstemming gebeurt traditioneel slechts binnen de sector 

                                                
114 J. PHILIPS , Trademark Law: A practical Anatomy, Oxford, Oxford University Press 2003, 409; P.L. RONCAGLIA, 
“Should we use guns and missiles to protect famous trademarks in Europe?”, TMR 1998, 551. 
 
115 Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992, BS 12 maart 
1996. 
 
116 E. SHARPSTON (AG), “Conclusie van 26 juni 2008 in de zaak C -252/07 Intel Corporation Inc. tegen CPM United 
Kingdom Limited”, in BMM Bull. 2009/1, 26. 
 
117 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,282 ; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 
2009, 119. 



 31 

van waren en diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven. Deze regel poogt de wezenlijke 

functie van het merk en de consument te beschermen. Merken geven de herkomst van waren 

en diensten aan en verwarring hieromtrent bij de consument moet vermeden worden.  

 

Deze specialiteitsregel geldt evenwel niet absoluut.118 Op grond van de Harmonisatierichtlijn, het 

Beneluxverdrag en de Gemeenschapsverordening is die regel op bekende merken niet van 

toepassing. Bekende merken hebben ook effect en uitstraling buiten de waren en diensten 

waarvoor ze zijn ingeschreven en gebruikt worden.119 Ook waar er geen gevaar voor verwarring 

is, kunnen bekende merken erg gevoelig zijn voor schade wanneer een overeenstemmend 

teken wordt gebruikt voor een compleet ander soort van waren en diensten.120 Het publiek gaat 

een verband leggen tussen merk en teken, ook al verwart het deze niet.  Bekende merken 

geven heel sterk blijk ook andere functies dan de traditionele herkomstfunctie te vervullen, zoals 

de goodwill functie. 121 Met betrekking tot niet bekende merken speelt eerder de wezenlijke 

herkomstfunctie van het merk terwijl bekende merken meer blootstaan aan wat in de 

rechtstheorie ‘verwatering’ wordt genoemd.122 Bepaalde merkfuncties van het merk worden 

aangetast door afbreuk aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk. Ook 

kan een derde ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk. 

 

De bescherming voor bekende merken gaat dus verder en biedt  ook bescherming bij het 

gebruik voor niet soortgelijke waren en diensten.   

 

Afdeling 2. Bronnen van bescherming 

 
Het is pas in 1996 dat de Benelux gebruik maakt van de optie voor bescherming van bekende 

merken uit artikel 4, lid 4,sub a en artikel 5, lid 2 van de Harmonisatierichtlijn.123   

 

                                                                                                                                                       
 
118 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 
120; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,286. 
 
119 A.A.QUAEDVLIEG, “Verwaterd of verward, een kwestie van bekendheid?”, in Spoorbundel, delex 2007, 285. 
 
120 E. SHARPSTON (AG), “Conclusie van 26 juni 2008 in de zaak C -252/07 Intel Corporation Inc. tegen CPM United 
Kingdom Limited”, in BMM Bull. 2009/1, 26.  
 
121 P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 102. 
 
122 E. SHARPSTON (AG), “Conclusie van 26 juni 2008 in de zaak C -252/07 Intel Corporation Inc. tegen CPM United 
Kingdom Limited”, in BMM Bull. 2009/1, 26. 
 
123 P.REESKAMP, Wat is een bekend merk? , BMM Bull. 2000,134-138. 
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Art 4 lid 4 sub a Harmonisatierichtlijn luidt :  

 

Elke Lidstaat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, 

kan worden nietig verklaard indien en voor zover: 

 

a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, 

waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet 

soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk 

bekend is in de betrokken Lidstaat en indien 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 merk; 

 

Artikel 5 lid 2 Harmonisatierichtlijn bepaalt ongeveer hetzelfde waarbij de merkhouder de 

mogelijkheid heeft derden die geen toestemming hebben gekregen het gebruik van het merk te 

verbieden: 

 

Elke Lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet 

hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk 

is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die 

waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de Lidstaat en door het gebruik, 

zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk 

wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 

 

 Een verschil tussen deze artikelen is dat artikel 5, lid 2 verwijst naar tekens die geen 

ingeschreven merken zijn, terwijl artikel 4 lid 4 a betrekking heeft op tekens die zijn 

ingeschreven of waarvoor inschrijving is gevraagd.124 Art 4 lid 4 a is dus een grond om weigering 

of nietigheid in te roepen in een oppositieprocedure tegen een aangevraagd merk of door 

middel van een vordering in nietigverklaring tegen een ingeschreven merk.  Art 5.2 kan gebruikt 

worden om een inbreukvordering in te stellen, tegen een onderscheidend teken gebruikt in het 

economisch verkeer.125 

 

                                                
124 E. SHARPSTON (AG), “Conclusie van 26 juni 2008 in de zaak C-252/07 Intel Corporation Inc. tegen CPM United 
Kingdom Limited”, in BMM Bull. 2009/1, 27. 
 
125 A.A. QUAEDVLIEG, “Herkomst en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal” , Ars Aqui 2009, 803. 
(zoals gevonden op www.arsaequi.nl/); P. MAEYAERT, “Bescherming van bekende merken: overzicht van de 
rechtspraak van het Hof Van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg”, I.R.D.I. 2008,231. 
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We zien dus dat van de specialiteitsregel alleen wordt afgeweken ten voordele van bekende 

merken en wanneer er een risico tot schade bestaat.126 

 

Voor de harmonisering was er in de Beneluxmerkenwet eigenlijk reeds een progressieve 

bepaling te vinden tegen inbreuk op de goodwillfunctie van het merk. Deze bepaling samen met 

het nog  te bespreken Klarein/Claeryn arrest en de publicaties van de Amerikaan Schechter 

over verwatering hebben de Europese wetgever geïnspireerd bij het schrijven van de 

wetsartikelen 4, lid 4, sub a en 5, lid 2 van de Richtlijn.127  Het is dus op verzoek en via 

lobbywerk van de Benelux landen dat er een bijzondere bescherming voor  bekende merken is 

voorzien.128  Als je artikel 13 A van de oude Benelux Merkenwet bekijkt zie je veel gelijkenissen 

met art 5.2 Harmonisatierichtlijn. Art 13 A 2 B.M.W. stelde dat een merkhouder zich kon 

verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of 

van een overeenstemmend teken werd gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de 

houder van het merk schade kan worden toegebracht.  De woorden ‘bekend merk’ vind je niet 

terug in dit artikel.  In de oude Beneluxwetgeving bood bekendheid slechts een antwoord op de 

vraag naar de aannemelijkheid van de schade aan de merkhouder, ten gevolge van het gebruik 

van zijn merk. Zij die schade konden bewijzen, doordat het merk werd gebruikt door derden 

voor niet gelijksoortige waren en diensten, waren vooral houders van merken met een zekere 

reputatie.129  

De andere lidstaten van de EU stonden argwanend ten aanzien van de ruime bescherming die 

de Benelux aan merkhouders bood. De Harmonisatierichtlijn zorgde dan ook voor een inperking 

van het progressieve Beneluxrecht (infra)130. 

 

Artikel 4 lid 4 sub a en 5 lid 2 van de Harmonisatierichtlijn stellen dus dat lidstaten kunnen 

bepalen dat de houder van een bekend merk ook kan optreden tegen het gebruik van een teken 

dat gelijk is of overeenstemt met zijn bekende merk voor waren en diensten die niet soortgelijk 

zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als door dat gebruik ongerechtvaardigd 

voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de 

                                                
126 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 
119. 
 
127 Zie hoofdstuk 5 verwatering; A.A. QUAEDVLIEG, “Herkomst en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en 
L’Oréal”, Ars Aqui, 4(gevonden op www.arsaequi.nl/). 
 
128 Infra Hoofdstuk 5. Verwatering 
 
129 Y. MONTAGNIE, “Bekende merken in de Europese merkenrichtlijn”, T.B.H. 2000, 262-264.; R.P.RAAS, Het 
Benelux Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?,  Den Haag, Boom juridische 
uitgevers, 2000,70. 
 
130 Infra Hoofdstuk 5. Verwatering  en Hoofdstuk 3 afdeling 5. Beschermingscriteria  
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reputatie van het merk.  De beschermingsoptie van artikel 4 lid 4 a en artikel 5 lid 2 werd door 

alle Europese lidstaten opgenomen.131 

 

Bescherming aan de houder op een bekend merk kadert  voor de Benelux in de bescherming 

geboden door art 2.20 sub c BVIE.132 Voor de Verordening inzake het gemeenschapsmerk 

vervullen art. 8 lid 5 en art. 9 lid 1 sub c deze rol. Art. 8 lid 5 is de tegenhanger van art. 4, lid 4 

sub a van de Harmonisatierichtlijn en art. 9 lid 1 sub c van art. 5.2. De Richtlijn en de 

Gemeenschapverordening zijn inzake bescherming aan bekende merken parallel opgesteld. De 

houder van een ouder nationaal of gemeenschapsmerk, bekend op het grondgebied waarvoor 

het is ingeschreven, heeft het recht zich te verzetten tegen de inschrijving van het 

Gemeenschapsmerk op dezelfde gronden als die van art. 4, lid 4 sub a en 5.2.133 

 

Artikel 2.20 BVIE geeft zoals reeds vermeld de merkhouder in het algemeen de mogelijkheid 

zich te verzetten tegen inbreuken op zijn merkrecht terwijl lid c specifiek de bekende merken 

bescherming biedt. De bescherming geboden in art.2.20 lid 1b geniet de merkhouder ongeacht 

hoe bekend zijn merk is.134  

 

Art 2.20 BVIE: Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de 

eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige 

daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn 

toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden: 

a) … 

b) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer 

gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring 

kan ontstaan inhoudende het gevaar van associatie met her merk.  

c) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer 

gebruikt 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 

                                                
131 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,338. 
 
132 P. MAEYAERT , “Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg”, I.R.D.I.,2008, 231; P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, 
Deventer, Kluwer, 2009, 102. 
 
133 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,541. 
 
134 De mate van bekendheid beïnvloedt wel de vereiste verwarring. Hoe bekender het merk, hoe sneller het publiek 
een verband zal leggen waardoor verwarring ontstaat. Hierover straks meer in afdeling 5 
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geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt 

gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 

d)… 

 

De bescherming van een bekend merk in de Benelux is op basis van de Harmonisatierichtlijn 

dus afhankelijk van enkele cumulatieve voorwaarden. Vooreerst en logischerwijs moet het gaan 

om een bekend merk (1). Ten tweede moet er sprake zijn van overeenstemming tussen merk 

en teken (2). Tenslotte moet er een risico zijn dat zonder geldige reden (3) door het gebruik van 

het merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de 

reputatie of aan het onderscheidend vermogen van het merk (4). De rechtspraak heeft zich over 

elk van deze voorwaarden uitgeweid.135 

 

Stap voor stap zullen dan ook in afdeling 5 de beschermingscriteria bij artikel 4, lid 4, sub a en 

5,lid 2 Harmonisatierichtlijn en artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE nagegaan worden, te beginnen met 

de bekendheidsvereiste.  

 

Afdeling 3. Bescherming voor soortgelijke en niet soortgelijke waren en diensten 
 

De letterlijke tekst van artikel 4, lid 4, sub a en 5, lid 2 Harmonisatierichtlijn geeft de indruk 

alleen bescherming te bieden tegen inbreukmakend gebruik voor niet-soortgelijke waren en 

diensten. Er werd door sommige auteurs en rechters136 aangenomen dat deze artikelen niet van 

toepassing waren op soortgelijke waren en diensten, omdat ze alleen niet soortgelijke waren 

vermelden. 137 

                                                
135 Voor een overzicht aan rechtspraak tot 2002 zie F. GOTZEN en M.CARLY, “ Overzicht van rechtspraak 
merkenrecht (1990-2002)”, T.P.R. 2002, 1979-1986. 
 
136 Zie Hof ’s Gravenshage 29 juni 2000, Beeckham Group/Procter &  Gamble-Unilever Belgium, IER 2000,61. 
Ook in Groot Brittanie legde men de regel zo uit zie o.a. High Court of Justice, Chancery Division, Laddie J., 1 
augustus 1995, BIE 1996,71(Wagamama). 
 
137 Lees hierover G.VOS,“Bescherming tegen verwatering of verwateri ng van bescherming”, BMM bulletin 2000,139-
145; L.D. BRUINING, “Bekende merken en soortgelijke waren”, BIE 1998,p 246 – 250; R.P. RAAS, Het Benelux 
Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 
2000, 434,437; W.C.VAN MANEN, “Associatiegevaar in BMW en Merkenrichtlijn”, BIE 1997,155-162.; G. TRITTON, 
Intellectual property in Europe,  Londen, Sweet & Maxwell,  2007, 332; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort 
begrip van het  intellectuele eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,265. 
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In een prejudiciële vraag werd het Hof gevraagd naar een al dan niet restrictieve interpretatie 

van artikel 4 lid 4 a en artikel 5 lid 2 van de richtlijn.138  

In de zaak Davidoff/Gofkid139 kreeg het Hof van Justitie de gelegenheid te oordelen of deze 

artikelen ook van toepassing zijn op concurrenten van de bekende merkhouder.  Het Hof sprak 

zich uit over de vraag of lidstaten de bescherming uit art. 4, lid 4,sub a en 5, lid 2 al dan niet 

konden uitbreiden tot soortgelijke waren en diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.  

 

Het Hof was van oordeel dat wanneer een teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke 

waren, het bekende merk een even grote bescherming moet krijgen als wanneer dit teken wordt 

gebruikt voor niet soortgelijke waren of diensten. De bescherming van art 4, lid 4, sub a en art 5 

lid 2 Harmonisatierichtlijn strekt zich uit tot soortgelijke waren en diensten. Een ander oordeel 

zou in het licht van de Richtlijn niet logisch zijn. Een bekend merk zou dan minder bescherming 

genieten als het teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan 

wanneer het teken wordt gebruikt voor niet soortgelijke waren en diensten. Dit kan niet de 

bedoeling geweest zijn van de Europese wetgever.  

 

Ook zou een strikte interpretatie van de artikelen, de goodwill functie van het bekende merk in 

gevaar brengen. Het kan heel goed zijn dat een aan het bekende merk soortgelijk teken, wordt 

gebruikt voor soortgelijke of identieke waren, zonder dat er verwarring ontstaat bij de 

consument . Het kan zijn dat er bijvoorbeeld geen verwarring optreedt omwille van het grote 

prijsverschil tussen de producten. Wel bestaat het gevaar dat het relevante publiek een verband 

legt tussen het teken en het bekende merk. Dit kan aanleiding geven tot schade en verwatering 

van het bekende merk waarbij concurrenten aanhaken bij de reputatie van het merk.  De 

goodwill van een bekend merk moet ook bij gebruik van een teken voor soortgelijke waren en 

diensten beschermd kunnen worden. 

 

De houder van een bekend merk kan bij het gebruik van een overeenstemmend teken voor 

dezelfde of soortgelijke waren dus een beroep doen op dezelfde bescherming als wanneer dit 

teken gebruikt wordt voor niet soortgelijke waren of diensten. 

                                                
138 P. MAEYAERT , “Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg”, I.R.D.I. 2008, 231; G. VOS, ” Het verband tussen merk en teken”, BMM bulletin 
1/2009,8; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,344; A. CARBONI, “Two stripes and you’re out!”, E.I.P.R. 2004, 229-233; J. 
SCHAAP, “ Verwarring of associatie: het spoor bijster”,  in Spoorbundel, Delex 2007, 301-309.; R.W. HOLZHAUER, 
Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 328. 
 
139 H.v.J 9 januari 2003, C-292/00,Davidoff/Gofkid , Jur. 2003, I-00389, rov. 81. 
 



 37 

In het daaropvolgende Adidas/Fitnessworld arrest140 bevestigde het Hof van Justitie zijn 

Davidoff/Gofkid uitspraak. Het stelde dat lidstaten die ervoor kiezen om de optionele 

bescherming van art 5.2 in hun rechtstelsel te implementeren, die bescherming zowel moeten 

verlenen voor niet-soortgelijk als voor soortgelijke en identieke waren en diensten.141 

 

 

Afdeling 4. Schematisch overzicht inzake bescherming van bekende merken 

Harmonisatierichtlijn 
Art 4 lid 4 sub a  

Merkhouder van een bekend 

merk kan optreden in een 

oppositieprocedure tegen een 

aangevraagd merk of vordering 

in nietigverklaring tegen het 

ingeschreven merk instellen. 

Art 5 lid 2 

Merkhouder van een bekend 

merk kan inbreukvordering tegen 

een onderscheidend teken, 

gebruikt in het economisch 

verkeer, instellen. 

BVIE 
Art. 2.28 lid 3.a 

Implementatie van artikel 4 lid 4 

sub a 

 

 

 

 

 

Art 2.20.1 sub c 

Implementatie van artikel 5 lid 2 

Verordening inzake het 

Gemeenschapsmerk 
Art 8 lid 5 

Tegenhanger van art 4 lid 4 sub 

a Harmonisatierichtlijn voor in de 

Gemeenschap bekende merken. 

 

 

Art 9 lid 1 sub c 

Tegenhanger art 5 lid 2 

Harmonisatierichtlijn voor in de 

Gemeenschap bekende merken 

Houder van een ouder bekend merk moet in zijn vordering aantonen: 

• bekendheid van zijn merk 

• gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens 

• afwezigheid van een geldige reden 

• door het gebruik van het aangevraagde en/of jongere merk wordt onrechtvaardig voordeel 

getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van 

het oudere merk 

 

De bescherming geldt zowel bij gebruik van het jongere teken of merk voor soortgelijke als 

voor niet soortgelijke waren. 

 

                                                
140 H.v.J 23 oktober 2003, C-408/01,Adidas/Fitnessworld ,Jur. 2003, I-123537, rov. 22. 
 
141 P. MAEYAERT, p 232; A. CARBONI,”Two stripes and you’re out”, E.I.P.R 2004, 229-233.; C.J.J.C. VAN NISPEN 
en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Kluwer, Deventer, 2008,345.; 
A.A.QUAEDVLIEG, Verwaterd of verward, een kwestie van bekendheid?”, in Spoorbundel, delex 2007, 276. 
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Afdeling 5. Beschermingscriteria  

 

A. De bekendheidsvereiste 

 

Een eerste vereiste opdat een merk van de extra bescherming uit de Richtlijn kan genieten is 

dat het merk bekend moet zijn. Er wordt immers pas afgeweken van de specialiteitsregel uit art 

5.1 a en b Harmonisatierichtlijn art. 2.20 a en b BVIE wanneer het merk bekend is. We gaan 

hier na wat dit juist inhoudt.  

 

Enkel wanneer een ouder merk in voldoende mate bekend is, kan het publiek na contact met 

het jongere merk, een verband leggen tussen beide merken. Zo wordt dan schade berokkend, 

ook wanneer de waren en diensten niet soortgelijk zijn.  

 

Het probleem met deze vereiste situeert zich al meteen in de verschillende taalversies van de 

Harmonisatierichtlijn.142  De Engelse versie stelt dat het merk een ‘reputation’ moet hebben. De 

Franse versie spreekt van ‘jouit d’une renommée’. Deze versies dragen een positievere 

connotatie met zich mee dan het neutraal getinte woord ‘bekend’ in de Nederlandse versie. Ze 

impliceren eigenlijk dat het merk in positieve zin bekend staat. Toch was het Hof zich van geen 

kwaad bewust en zag het geen verschil in de verschillende taalversies. “Deze nuance, die geen 

echte tegenspraak in zich bergt en die een uitvloeisel is van het meer neutrale karakter van de 

in de Duitse, de Nederlandse en de Zweedse versie gebezigde termen, betekent echter niet, dat 

er geen minimum aan bekendheid vereist zou zijn”, aldus het Hof.143 We kunnen hieruit besluiten 

dat het Hof het woord bekend dus geen specifiek positieve betekenis toekent. Van belang is 

alleen of het publiek het merk kent. 

 

                                                
142 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C VAN NISPEN. en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,341; J. PHILIPS , Trademark Law: A practical Anatomy, Oxford, Oxford 
University Press 2003,372. 
 
143 H.v.J. 14 september 1999, General Motors/ Yplon, C -375/97, Jur. 1999, I-5921, rov.20-22. 
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§1.  Het “Chevy” arrest 

 

Voor de bekendheidsvereiste moeten we terug naar het Chevy arrestvan het Europese Hof van 

Justitie. 144  In deze zaak stelde de Rechtbank van Koophandel te Doornik een prejudiciële 

vraag aan het Hof van Justitie. General Motors, houder van het Benelux merk ‘Chevy’ 

geregistreerd voor voertuigen, spande een zaak aan tegen het later geregistreerde merk 

‘Chevy’ van Yplon voor schoonmaakproducten. General Motors verzocht Yplon het gebruik van 

het merk Chevy te staken omdat het zou leiden tot verwatering van hun ouder geregistreerd 

merk.145 

 

Het ging in deze zaak ondermeer om de vraag of Chevy al dan niet als een bekend merk voor 

voertuigen kon gezien worden en of er in dat geval sprake was van een inbreuk door de titularis 

van het merk Chevy voor schoonmaakproducten.146  Ook twijfelde de rechtbank van koophandel 

of er van bekendheid sprake moest zijn in de gehele Benelux dan wel slechts in een gedeelte 

ervan.   

 

Het Hof geeft in dit arrest duiding bij het begrip “bekend merk” in de zin van art. 5, lid 2 

Harmonisatierichtlijn. In de Benelux werd dit artikel zoals reeds vermeld omgezet in art. 2.20 lid 

1 sub c BVIE. Een pasklaar antwoord op de vraag wanneer een merk bekend is, kwam er niet 

van het Hof. Wel gaf het Hof enkele richtsnoeren mee. 

 

Volgens het Hof moet er sprake zijn van een voldoende mate van bekendheid. De term bekend 

vereist een minimum aan bekendheid.147 Aan deze vereiste is voldaan wanneer het merk 

bekend is bij een aanmerkelijk of aanzienlijk deel van het publiek, waarvoor de waren of 

diensten bestemd zijn.148 Dit kan een zeer groot publiek zijn bijvoorbeeld bij voeding of 

frisdranken, maar ook een erg specifiek bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep of 

duikliefhebbers.149  

                                                
144 H.v.J. 14 september 1999, General Motors/ Yplon, C -375/97, Jur. 1999, I-5921. 
(Chevy als afkorting voor Chevrolet) 
 
145 R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 323. 
 
146 M. BRONNEMAN, “De bekendheidsdrempel”, Bull BMM 1/2009,2. 
 
147 E. SHARPSTON (AG), “Conclusie van 26 juni 2008 in de zaak C -252/07 Intel Corporation Inc. tegen CPM United 
Kingdom Limited”, BMM Bull. 2009/1, 27, par. 23; G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & 
Maxwell,  2007, 333. 
 
148 H.v.J. 14 september 1999, General Motors/ Yplon, C -375/97, Jur. 1999, I-5921, rov. 26. 
 
149 P. MAEYAERT, “Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg”, I.R.D.I. 2008, 234; J. PHILIPS , Trademark Law: A practical Anatomy, Oxford, Oxford 
University Press 2003, 371. 
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De nationale rechter moet voorts alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking 

nemen bij de beoordeling van de bekendheid. Het Hof geeft hierbij zelf enkele voorbeelden 

zoals het marktaandeel, de gebruiksintensiteit, de duur van het gebruik, de geografische 

omvang van het gebruik van het merk en de marketinginvesteringen die het merk bekendheid 

gaven.150 Het Hof stelt voorts dat een bepaald percentage van bekendheid niet vereist is.151  

 

Met betrekking tot het geografisch criterium is volgens het Hof bekendheid in een ‘aanmerkelijk 

gedeelte’ van een lidstaat voldoende.152  De Benelux staat volgens het Hof gelijk met het 

grondgebied van een lidstaat. Het Beneluxmerk hoeft geen bekendheid te genieten in heel de 

Benelux. Voor een Benelux merk volstaat bekendheid in een aanmerkelijk deel van de Benelux 

en dat deel kan bestaan uit een deel van één van de Beneluxlanden.153 

 

Het Chevy arrest was een eerste stap in de invulling van een bekend merk. Het laat voor de  

rechter echter nog veel beoordelingruimte en vrijheid omtrent de interpretatie van een  

‘aanmerkelijk deel’  van het publiek en een ’aanmerkelijk deel’ van de lidstaat.154  

 

 §2. Het relevante publiek 

 

Bekendheid moet slechts worden aangetoond bij het publiek waarvoor de onder dat merk 

aangeboden waren en diensten bestemd zijn en niet bij het publiek dat in aanraking komt met 

het inbreukmakend teken.  Dit lijkt geen helemaal juiste benadering. Het Hof lijkt in de Chevy 

zaak het relevante publiek in bepaalde gevallen verkeerd te benaderen.155 Het relevante publiek 

is volgens het Hof het publiek waarop het merk gericht is. Om te bepalen of er in een bepaald 

geval sprake is van verwateringsgevaar voor een merk dat gericht is op een bepaalde 
                                                                                                                                                       
 
150 H.v.J. 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97, Jur. 1999, I-5921, rov. 27; E. SHARPSTON (AG), 
“Conclusie van 26 juni 2008 in de zaak C-252/07 Intel Corporation Inc. tegen CPM United Kingdom Limited”, BMM 
Bull. 2009/1, 27, par. 23.; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C VAN NISPEN. en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële 
eigendom: deel 2 Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,343.; P. MAEYAERT, “Bescherming van bekende merken: 
overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste aanleg”, I.R.D.I. 2008, 233. 
 
151 H.v.J. 14 september 1999, General Motors/Yplon, C -375/97, Jur. 1999, I-5921, rov. 25.; met betrekking tot het 
Gemeenschapsmerk zie Ger. EG 6 februari 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM -TDK Corp. (TDK), T-
477/04, Jur. 2007, II-0000, rov. 49;  C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C VAN NISPEN. en J.L.R.A. HUYDECOPER, 
Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Deventer, Kluwer, 2008,343. 
 
152 H.v.J. 14 september 1999, General Motors/ Yplon, C -375/97, Jur. 1999, I-5921, rov. 28. 
 
153 H.v.J. 14 september 1999, General Motors/Yplon, C-375/97, Jur. 1999, I-5921, rov. 29; M. BRONNEMAN, “De 
bekendheidsdrempel”, Bull BMM  1/2009, 2. 
 
154 P. REESKAMP, “Wat is een bekend merk?” Bull BMM 2000, 135; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C VAN NISPEN. 
en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Deventer, Kluwer, 2008,343. 
 
155 Zie ook P. REESKAMP, “Wat is een bekend merk?”, BMM bulletin 2000, 137. 
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doelgroep lijkt het logischer na te gaan of het merk bekend is bij personen die met het 

inbreukmakend teken worden geconfronteerd, eerder dan zich te concentreren op het publiek 

waarop het bekende merk gericht is.156 Het  merk ‘Olympus’ is bijvoorbeeld vooral bij 

(amateur)fotografen bekend. Wanneer iemand het merk Olympus voor pakweg spelconsoles wil 

laten registreren, zal voor het bepalen van het verwateringsgevaar in de eerste plaats toch de 

bekendheid van Olympus bij gameliefhebbers moeten nagegaan worden in plaats van de 

bekendheid bij fotografen en amateurfotografen. Reeskamp geeft zelf het voorbeeld van het 

tijdschrift IER. “Om te weten of IER verwateringsgevaar loopt door het gebruik van IER als 

rattenvergif, is vooral de bekendheid van het tijdschrift IER bij ongewenste rattenbezitters van 

belang.”157 Merken die daarentegen gericht zijn op een erg groot publiek zoals bv. Coca cola 

voldoen aan een ruime en wijdverspreide bekendheid. Hier is het wel voldoende en juist 

bekendheid vast te stellen bij het publiek waarop het bekende merk gericht is. Dit publiek zal 

immers grotendeels samenvallen met het publiek waarop het inbreukmakend teken gericht is.  

 

Het Hof had in het Chevy arrest misschien ook de volgende logische bedenking kunnen 

maken.158 Waar het zogezegde inbreukmakend teken gericht is op een totaal verschillend 

publiek, kan er eigenlijk amper sprake zijn van verwatering of afbreuk aan het oudere bekende 

merk wanneer dit merk slechts bekendheid geniet in een bepaalde sector of deelmarkt. Het 

overlappend publiek is dan zo klein dat de  vraag zich stelt of dit sectoraal bekende merk dan 

wel zo een ruime bescherming verdient. Ik volg hiermee weer het standpunt van Reeskamp die 

pleit dat verwateringsbescherming beperkt dient te blijven tot binnen de doelgroep, tenzij de 

merkhouder ook buiten zijn doelgroep bekendheid weet te bewijzen.159   

 

§3. Algemeen bekende merken 

 

Het Hof liet zich bij de beoordeling van bekendheid voorts ook inspireren door definities in 

enkele internationale verdragen. Zo spreekt art 6 bis Unie Verdrag van Parijs van algemeen 

bekende merken. Ook artikel 4 lid 2,sub a van de Harmonisatierichtlijn en artikel 8, lid 1,sub b 

en lid 2, sub c van de Gemeenschapsverordening verwijzen hiernaar.  

 

                                                
156 Tot deze conclusie kwam ook de Nederlandse Hoge raad in de Nauta Dulith/Lensen zaak van 28 januari 2005 zie 
M.BRONNEMAN, “ De bekendheidsdrempel”, BMM Bulletin 2009/1, 3. 
 
157 P. REESKAMP, “Wat is een bekend merk?”, BMM bulletin 2000, 137. 
 
158 Het Hof maakte deze redenering wel in het Puma/ Sabel arrest.  
 
159 P. REESKAMP, “Wat is een bekend merk?”, Bull Bmm, 2000, 137. 
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Algemeen bekende merken moeten onderscheiden worden van “alleen maar “ bekende 

merken.  In het UvP staat evenwel niet te lezen wat onder een algemeen bekend merk moet 

worden verstaan.160  

 

Art 6 bis UvP biedt algemeen bekende merken een aanvullende bescherming. Deze 

bescherming geldt evenwel enkel voor waren. Via dit artikel kan het gebruik van een merk 

verboden worden als het de reproductie, nabootsing of vertaling is van een algemeen bekend 

merk, het merk gebruikt wordt voor gelijke of soortgelijke waren en het gebruik van het 

inbreukmakend merk verwarring kan uitlokken.161 Art 6 bis biedt bescherming aan merken die in 

een land waar de merkhouder recht heeft op dit merk een zodanige bekendheid verworven 

hebben, dat die bekendheid zich uitstrekt tot landen waar de merkhouder geen recht heeft op 

het merk, aangezien het daar nog niet is ingeschreven. Derden zouden hier misbruik van 

kunnen maken door hetzelfde merk of een gelijksoortig merk voor dezelfde of soortgelijke waren 

op hun eigen naam in te schrijven.162 Dit wordt ook wel eens merkpiraterij genoemd.163  Een 

algemeen bekend merk in een land wordt ingepikt, terwijl de merkhouder in dat land nog geen 

bescherming heeft verkregen. 

 

Om beschouwd te worden als algemeen bekend moest het merk aanvankelijk ‘ruim bekend’ zijn 

bij het grote publiek.164 Art 16 lid 2 TRIPS- overeenkomst dat het toepassingsgebied van art 6bis 

UvP heeft uitgebreid bepaalt echter dat rekening moet worden gehouden met de bekendheid 

van het handelsmerk bij ‘de desbetreffende sector van het publiek’.165 Dit is al een veel minder 

                                                
160 E.A. VAN NIEUWENHOVE HELBACH, “Bescherming van bekende merken”, BIE 1997, 47 . 
 
161 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A., HUYDECOPER Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 386; Verdrag van Parijs van 29 maart 1883 tot bescherming van de industriële 
eigendom. 
 
Artikel 6bis lid1 : De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit  
toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren  en het gebruik te 
verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring 
kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of 
van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de  
voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het 
kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een 
nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken. 
 
162 E.A. VAN NIEUWENHOVE HELBACH, “Bescherming van bekende merken”, BIE 1997,48 . 
 
163 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het intellectuele ei gendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007, 
224. 
 
164 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer, 
Kluwer, 2007,224; C. GIELEN, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer,Kluwer, 2006, nr. 137.;Y. 
MONTAGNIE, “Bekende merken in de Europese merkenrichtlijn”, T.B.H. 2000, 263. 
 
165 P. MAEYAERT, “Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg”, I.R.D.I. 2008, 234. 
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strenge vereiste vergeleken met wat in het Verdrag van Parijs geëist werd. Er wordt geen ruime 

bekendheid bij het grote publiek meer vereist.  Bekendheid van het merk bij de desbetreffende 

sector van het publiek kan volstaan om te besluiten tot algemene bekendheid.166 

 

Art. 16 lid 2 breidde de toepassing van art 6 bis UvP uit tot dienstmerken.167 Ook art. 16 lid 3 van 

de TRIPS overeenkomst verruimde de bescherming van een algemeen bekend merk in 

toepassing van art. 6 bis UvP. 168 Ook indien waren en diensten niet soortgelijk zijn geldt de 

bescherming, op voorwaarde dat het oudere merk is ingeschreven en op voorwaarde dat de 

belangen van de gebruiker van het algemeen bekend merk geschaad worden. De TRIPS- 

overeenkomst beperkt dus ook de beschermingsomvang. Een voorafgaande inschrijving wordt 

immers vereist, waar dit in het Unieverdrag niet het geval is.169 

 

Het begrip algemeen bekend merk moet tevens beoordeeld worden in het licht van de “Joint 

Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”.170 Deze 

                                                
166 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 385; Y. MONTAGNIE, “Bekende merken in de Europese merkenrichtlijn” , 
T.B.H. 2000, 264. 
 
167 Art. 16 lid 2: Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs is van overeenk omstige toepassing op diensten. 
Bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, wordt rekening gehouden met de  
bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van  
de in dat Lid verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het handelsmerk.; C. COHEN JEHORAM, 
C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A., HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Deventer, Kluwer, 
2008, 387.; J. PHILIPS , Trademark Law: A practical Anatomy, Oxford, Oxford University Press 2003, 396. 
 
168 P. MAEYAERT, “Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg”, I.R.D.I. 2008, 232. 
 
169  C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 387. 
 
170 Gemeenschappelijke aanbeveling betreffende bepalingen in verband met de bescherming van algemeen bekende 
merken, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs en de Algemene Vergader ing van de 
Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) tijdens de 34e reeks van zittingen van de vergaderingen van 
de lidstaten van WIPO, 20 tot 29 september 1999. 
 
Artikel 2(1) van de Joint Recommendation stelt dat, om te bepalen of een merk alge meen 
bekend is in de zin van het Verdrag van Parijs, de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking  
kan nemen waaruit de algemene bekendheid kan worden afgeleid, waaronder met name de mate waarin  
het relevante publiek het merk kent of herkent; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van 
het gebruik van het merk; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van de voor het merk  
gevoerde promotie, met inbegrip van reclame en de presentatie op beurzen en tentoonstellingen van de  
waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt; de duur en de geografische draagwijdte van de  
inschrijving of aanvraag tot inschrijving van het merk, voor zover hieruit het gebruik of de erkenning van  
het merk blijkt; de doeltreffende handhaving van de merkrechten, in het bijzonder de mate waarin het  
merk door de bevoegde instanties als algemeen bekend wordt beschouwd; de waarde die aan het merk  
wordt verbonden 
 
P. MAEYAERT, “Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg”, I.R.D.I. 2008, 233.; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. 
HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Deventer, Kluwer, 2008, 386. 
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aanbeveling bevat niet limitatieve richtlijnen om de algemene bekendheid van een merk te 

bepalen. Het gaat om suggesties met betrekking tot omstandigheden die een rol kunnen spelen 

bij het vaststellen van de algemene bekendheid. Algemene bekendheid kan aangetoond 

worden via bewijzen over het marktaandeel, over de intensiteit, de geografische omvang en de 

duur van het gebruik van het merk evenals de investeringen die gedaan zijn om het merk 

bekendheid te geven. 

 

Artikel 2(2)(b) van de Joint Recommendation stelt ook nog dat wanneer algemene 

bekendheid wordt vastgesteld bij tenminste één van de relevante sectoren van het publiek, het 

merk als algemeen bekend merk moet worden beschouwd. Het is duidelijk dat de Joint 

Recommendation hier bij het TRIPS-Verdrag aansluit wanneer het stelt dat bekendheid bij “the 

relevant sector of the public” in acht genomen moet worden. 

 

Bekendheid bij het betrokken publiek in de zin van de Harmonisatierichtlijn en de 

Gemeenschapsverordening hoeft niet de mate van bekendheid van een ‘algemeen bekend 

merk’ te bereiken.171 Dit werd bevestigd door Advocaat Generaal Jacobs bij zijn noot in het 

Chevy arrest waarin hij stelde dat de geboden bescherming in het Unie -en TRIPS Verdrag heel 

bijzonder is.172  Hij is dan ook van mening dat het niet hoeft te verbazen dat de lat om van deze 

bescherming te genieten betrekkelijk hoog ligt. Het moet gaan om een algemeen bekend merk.  

 

Algemene bekendheid zoals in het UvP is zeker iets anders en breder dan gewone 

bekendheid.173 De bescherming voor algemeen bekende merken gaat in dit verdrag erg ver en 

er werd aanvankelijk een hoge mate van bekendheid vereist. De bescherming geldt in dit 

verdrag immers ook wanneer zij niet vooraf zijn geregistreerd.174 Voor het aantonen van 

algemene bekendheid was veel meer bewijs vereist dan voor het aantonen van ‘bekendheid’.  

Er was niet snel sprake zijn van een algemeen bekend merk, aangezien het afweek van het 

attributief stelsel dat geldt in de Benelux. Er werd door een enkel gebruik een merkrecht 

verkregen in een ander land. De TRIPS overeenkomst zorgde echter voor een afzwakking van 

                                                
171 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2009, 
155; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,341.; G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen , Sweet & Maxwell,  
2007, 333; P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 102; M.-C. 
JANSSENS en F. GOTZEN, “Het merkenrecht na het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom”  in 
Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal, Brussel, Bruylant, 2008, 192.. 
 
172 H.v.J. 14 september 1999, General Motors/ Yplon, C -375/97, 33; F. JACOBS (AG), “Conclusie van 26 november 
1998 in de zaak C-375/97,General motors tegen Yplon”, Jur. 1999,I-05421, nr.33,37. 
 
173 P. REESKAMP, “Wat is een bekend merk?”, BMM Bulletin 2000, 135. 
 
174 Y. MONTAGNIE, “Bekende merken in de Europese merkenrichtlijn”, T.B.H. 2000, 264.  
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de bekendheidseis en stelde ook als voorwaarde dat het algemeen bekende merk moet zijn 

ingeschreven. De drempel van algemene bekendheid werd zo aanzienlijk verlaagd. Art 6 bis 

komt zo veel dichter bij art. 2.20 (1) (c) te staan dan voorheen het geval was.175  Al is er nog wel 

een onderscheid tussen Benelux bekendheid en algemene bekendheid, toch liggen de 

vereisten voor de bekendheid erg dicht bij elkaar. Het begrip “bekend” uit de 

Harmonisatierichtlijn en het BVIE moet toch nog altijd anders  geïnterpreteerd worden dan het 

begrip algemeen bekend merk uit het Unie verdrag en de TRIPS overeenkomst. Deze 

verdragen vormen als het ware een bovengrens voor het aantonen van bekendheid.176 In 

verband met de benedengrens is er discussie in de rechtsleer. Sommigen pleiten voor een 

flexibel bekendheidscriterium, anderen voor een strikt.  

 

§4. Flexibel of streng bekendheidscriterium 

 

Is de interpretatie van het begrip ‘bekend’ door het Hof streng genoeg? Volgens Montagnie wel. 

De andere voorwaarden van artikel 5.2 gelden immers ook nog en zo wordt geen afbreuk 

gedaan aan het specialiteitsbeginsel. De impact van de bepaling hangt dus ook af van hoe de 

rechters de andere beschermingsvoorwaarden van artikel 5.2 interpreteren. 177 

 

In ieder geval is het percentage van het publiek bij wie het merk bekend is irrelevant volgens het 

Hof en dit laat de rechter enige vrijheid om bekendheid te bepalen.178  Toch grijpen rechters 

soms naar een hard kwantitatief criterium waarbij bekendheid bij een bepaald percentage van 

het publiek in een bepaald percentage van de lidstaat vereist wordt. Gemiddeld wordt dan 

tussen de 25 en 50 procent bekendheid bij het relevante publiek vereist. 179 De hogere 

rechtspraak is terughoudender om een percentage als minimaal vereiste van bekendheid te 

bepalen. De rechtsleer hierover is verdeeld. Sommige auteurs pleiten voor een flexibel 

                                                
175 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,386. 
 
176 P. REESKAMP, “Wat is een bekend merk?”, BMM Bulletin 2000, 135. 
 
177 Y. MONTAGNIE, “Bekende merken in de Europese merkenrichtlijn” , T.B.H. 2000, 262. 
 
178 H.v.J 14 september 1999, General Motors/Yplon, C -375/97, Jur. 1999, I-5921, rov. 25 ; P. MAEYAERT, 
“Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste 
aanleg” , I.R.D.I. 2008, 233 ; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële 
eigendom: deel 2 Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,343. 
  
179 Dit was de conclusie van Paul Reeskamp die de Nederlandse rechtspraak hieromtrent heeft onderzocht. Hij stelt 
zich de vraag of die percentages niet te hoog liggen. P. REESKAMP, “Wat is een bekend merk?”, BMM Bulletin 
2000, 135. Hier kan nog een Nederlandse zaak aan toegevoegd worden: Vzr. Rechtbank ’s Gravenhage 24 
september 2008, KG ZA 08 1024, B9 7120 (Pink ribbon). De rechter nam daar uit enkele onderzoeken die stelden 
dat 79 tot 92 procent van de vrouwen de stichting Pink ribbon kenden de bekendheid van het teken Pink Ribbon aan, 
ookal was hij was mening dat de vraagstelling in de onderzoeken niet gelukkig gekozen was.  
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bekendheidscriterium.180 Men houdt volgens deze strekking best niet hardnekkig vast aan 

percentages. Een mindere mate van bekendheid kan bij de vraag of er sprake is van een 

inbreuk eventueel gecompenseerd worden door een grotere mate van overeenstemming of 

onderscheidend vermogen. Een zelfstandig inbreukcriterium waarbij de bekendheid wordt 

bepaald onafhankelijk van de omstandigheden van het geval is volgens deze rechtsleer uit den 

boze. Het bepalen van een absolute ondergrens is niet verboden, maar de rechter moet altijd 

kunnen rekening houden met de overige relevante omstandigheden van het geval.181  

Toch pleiten sommige auteurs voor een hard bekendheidscriterium met de rechtszekerheid als 

argument.182 Door een vaste ondergrens in te stellen weten merkhouders wanneer het de 

moeite is een rechtszaak te starten en wanneer niet. Bekendheid moet volgens deze auteurs 

zelfstandig worden getoetst, los van de inbreukvraag en onafhankelijk van de omstandigheden 

van het geval. Pas wanneer bekendheid wordt vastgesteld kan er een wisselwerking 

plaatsvinden met de andere omstandigheden zoals bv. overeenstemming.   

 

Ik sluit mij aan bij het flexibel bekendheidscriterium. De wisselwerking tussen de verschillende 

omstandigheden van het geval komt, zoals Reeskamp terecht opmerkt, immers nog terug in 

andere arresten van het Hof, bijvoorbeeld om na te gaan of er sprake is van verwarring.183 

Indien men toch wil werken met percentages mogen deze zeker niet te hoog gelegd worden en 

moet de rechter nog altijd de mogelijkheid hebben om rekening te houden met de andere 

omstandigheden van het geval. 

 

De bewijslast voor de bekendheid van het merk ligt in ieder geval bij de merkhouder, voor zover 

de inbreukmaker de bekendheid betwist. Zo niet, gaat de rechter normaal van de bekendheid 

uit. Het hof heeft in het Chevy arrest een niet limitatieve opsomming gegeven van 

bewijsgegevens: de gebruiksintensiteit, het marktaandeel van een merk, de geografische 

omvang van het merkgebruik en de marketinginvesteringen kunnen worden voorgelegd als 

bewijs. Omdat het niet altijd eenvoudig is deze gegevens snel voor te leggen, nemen ook 

marktonderzoeken een steeds belangrijkere plaats in het bewijsproces.184 Rechters zijn vaak 

nog terughoudend ten aanzien van de resultaten van deze onderzoeken. Vraagstellingen 

waarin een antwoord reeds wordt gesuggereerd en de uitvoering van het onderzoek bij slechts 
                                                
180 P. REESKAMP, “Wat is een bekend merk?”, BMM Bulletin 2000, 135. 
 
181 P. REESKAMP, “Wat is een bekend merk?”, BMM bulletin 2000, 137. 
 
182 M. BRONNEMAN, De bekendheidsdrempel, BMM bulletin 1/2009, 3. 
 
183 Zie H.v.J 11 november 1997, C- 251/95, Puma / Sabel, Jur. 1997,I-06191 ; P. REESKAMP, “Wat is een bekend 
merk?”, BMM bulletin 2000, 135. 
 
184 P. REESKAMP,“Wat is een bekend merk?”, BMM bulletin 2000, 138. 
 



 47 

een deel van het relevante publiek vormen voornamelijk het probleem. Toch wordt vaak 

rekening gehouden met bekendheidscijfers uit marktonderzoeken.185 Bekendheid is een betere 

parameter voor marktonderzoeken dan het meten van verwateringsgevaar.186 Bij het vaststellen 

van verwatering spelen immers veel meer zaken een rol. Een deugdelijk marktonderzoek kan 

dus een goede aanwijzing vormen voor de bekendheidsgraad. Sommige auteurs pleiten ervoor 

algemene normen voor marktonderzoeken op te stellen om de uniformiteit te garanderen en zo 

de rechtszekerheid te verhogen.187 

 

Om te besluiten valt nog op te merken dat het Hof heeft bepaald dat de nationale rechter er 

eerst van overtuigd moet zijn dat een merk de vereiste bekendheid bezit, alvorens hij nagaat of 

er sprake is van afbreuk aan of ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen 

of de reputatie van het merk.188 Waarschijnlijk vandaar ook dat het Hof genoegen neemt met 

een niet zo strenge bekendheidseis bij een relevant deel van het publiek in een aanmerkelijk 

deel van een lidstaat. Wanneer een merk immers geen bekendheid geniet, kan de rechter niet 

meer nagaan of er sprake is van een inbreuk. Om deze reden werd de bekendheidsvereiste hier 

ook als eerste criteria besproken.  

 

§5. Bekendheidsvereiste voor Gemeenschapsmerken 

 

Wat is er bepaald omtrent bekendheidsdrempel voor gemeenschapsmerken?  

Vooreerst is het zo dat wat in het Chevy arrest omtrent “bekende merken” is bepaald ook geldt 

voor een Gemeenschapsmerk in de zin van de Gemeenschapsverordening. 189 

Het gaat hier echter om een groter territorium en een breder publiek. Is het dan voldoende om 

bekendheid in een enkele lidstaat aan te tonen of moet het gaan om een aanmerkelijk (groter) 

deel van de gemeenschap? 

 

Het Hof van Justitie heeft hierover uitspraak gedaan in de zaak PAGO International/ Tirolmich 

op 6 oktober 2009.190 In deze zaak verzette eisende partij PAGO, houder van een 

                                                
185 Zie de reeds in 161 vermelde zaak: Vzr. Rechtbank ’s Gravenhage 24 september 2008, KG ZA 08 1024, B9 7120 
(Pink ribbon). 
 
186 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 343. 
 
187 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 344. 
 
188 H.v.J. 14 september 1999, General Motors/ Yplon, C -375/97, Jur. 1999, I-5921, rov. 30 
 
189 M. BRONNEMAN, “De bekendheidsdrempel”, BMM bulletin  1/2009, p.2 
 
190  H.v.J 6 oktober 2009, C- 301/07, Pago/ Tirolmich, Jur. 2009 I-0000 
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gemeenschapsbeeldmerk voor onder meer vruchtendranken en vruchtensappen, zich tegen het 

gebruik door Tirolmich van flesjes die overeenstemden met de flesjes waarin PAGO haar 

vruchtendrank aanbood. Het flesje van PAGO is bekend in Oostenrijk, maar niet daarbuiten. 

Pago beroept zich op art. 9 lid 1 (c) Gemeenschapsverordening. Dit artikel beschermt bekende 

merken, bij het gebruik van een jonger teken voor niet-soortgelijke waren, wanneer door het 

gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt 

gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.  De 

prejudiciële vraag stelde zich of de bekendheid van PAGO volstond voor de toepassing van dit 

artikel. Het Hof meende van wel en oordeelde: 

Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 

inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk 

slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een 

aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten 

bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese 

Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van 

de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het 

grondgebied van de Gemeenschap.191 

 

Opdat een Gemeenschapsmerk bekend is, dient het volgens het Hof te gaan om bekendheid bij 

een aanmerkelijk deel van het publiek in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de 

gemeenschap. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht en bekendheid in 

één lidstaat kan volstaan om te voldoen aan de territoriale voorwaarden hiervan. Alle relevante 

omstandigheden moeten door de rechter beoordeeld worden: de geografische omvang en de 

duur van het gebruik van het merk en de omvang van de investeringen die zijn gedaan voor de 

bekendheid, het marktaandeel van het merk. 

In de PAGO/Tirolmilch-zaak staat vast dat het Gemeenschapsmerk van PAGO op het gehele 

grondgebied van Oostenrijk bekend is. In dat geval kan volgens het Hof dat grondgebied 

beschouwd worden als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de gemeenschap. 

Het Gemeenschapsmerk van PAGO kwalificeert zich dus als een in de gemeenschap bekend 

merk, daar het Hof van Justitie is van oordeel dat bekendheid in één lidstaat voldoende kan zijn. 

 

                                                                                                                                                       
 
191 H.v.J 6 oktober 2009, C- 301/07, Pago/ Tirolmich, Jur. 2009 I-0000,rov.30. 
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Enkele auteurs hebben zich kritisch uitgelaten ten aanzien deze beslissing. 192 Bronneman is 

van oordeel dat bekendheid in één lidstaat niet noodzakelijk bekendheid betekent in een 

aanmerkelijk deel van de gemeenschap. Oostenrijk vertegenwoordigt waarschijnlijk nog geen 

tien procent van die Gemeenschap. Landen als België of Malta al zeker niet. Aangezien de 

rechtspraak en rechtsleer soms hoge percentages voor bekendheid tot wel 50% voor de 

bekende merken in de Benelux vooropstellen, kan volgens haar niet zomaar besloten worden 

dat het merk bekend is in de Gemeenschap wanneer het bekend is in een grote tot middelgrote 

lidstaat.  

 

De rechter stelde in de PAGO/Tirolmich zaak nog een tweede prejudiciële vraag. Wanneer 

bescherming voor PAGO als bekend merk in de gehele Gemeenschap niet haalbaar zou 

blijken,kan dan een tot het Oostenrijks grondgebied beperkt verbod worden uitgevaardigd?193 

Het Hof was van mening dat ze de tweede vraag niet hoefde te beantwoorden, gelet op het 

antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Veel kritische ingestelde auteurs vroegen zich af, of 

er toch geen tot Oostenrijk beperkt verbod mogelijk zou zijn, ook wanneer bekendheid in 

Oostenrijk als gebied volstond om te kwalificeren als een ‘in de Gemeenschap bekend merk’. 

Quaedvlieg geeft in zijn noot bij het arrest het realistische voorbeeld van pakweg de Ierse 

inwoners van Donegal, die nog nooit van PAGO hebben gehoord en verwonderd zouden zijn 

als flesjes voor in casu soortgelijke waren van de markt worden gebannen door een uitspraak 

van een Oostenrijks rechter, omdat die flesjes een merkinbreuk vormen op het PAGO flesje194.  

Spoor is van mening dat wanneer een Gemeenschapsmerk slechts bekend is in één lidstaat, er 

dan alleen in die lidstaat en niet daarbuiten bescherming moet gegeven worden. Wanneer het 

merk bekend is bij een aanzienlijk deel van de Gemeenschap (bijvoorbeeld bij 50 procent van 

de consumenten), dan verdient het merk volgens hem bescherming in de hele Gemeenschap, 

ook in gebieden waar het merk niet bekend is.195 

 

Dit komt natuurlijk in conflict te staan met het Gemeenschapsmerk dat een eenvormig recht wil 

creëren in de interne markt.196 Overweging 15 van de Harmonisatierichtlijn stelt dat het strikt 

                                                
192 M. BRONNEMAN, “De bekendheidsdrempel”, BMM bulletin  1/2009, 5; A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen square miles 
of fame”, noot bij HvJ 6 oktober 2009,C-301/07, PAGO/Tirolmich, BIE 2010, 107. 
 
193 A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen square miles of fame”, noot bij HvJ 6 oktober 2009, C -301/07, PAGO/Tirolmich, BIE 
2010, 108. 
 
194 A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen square miles of fame”, noot bij HvJ 6 oktober 2009, C -301/07, PAGO/Tirolmich, BIE 
2010, 108. 
 
195  T. COHEN JEHORAM en P. REESKAMP, “ 35 jaar BMM: Terugblikken met de éminence grise in Hotel New 
York”, BMM bulletin 3/2009, 114. 
 
196 A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen square miles of fame”, noot bij HvJ 6 oktober 2009, C -301/07, PAGO/Tirolmich, BIE 
2010, 108. 
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noodzakelijk is dat beslissingen ten aanzien inbreuken op Gemeenschapsmerken 

rechtsgevolgen voor de hele gemeenschap hebben. Quaedvlieg besluit in zijn noot dat het 

antwoord op de eerste prejudiciële vraag allicht de beantwoording van de tweede vraag 

overbodig maakt omdat ” vanaf dat moment zowel de inbreuk als het verbod de gehele 

Gemeenschap betreffen”.197 

Ik sluit mij aan bij zijn conclusie. Het Hof lijkt inderdaad erg toeschietelijk door bekendheid in 

een lidstaat voldoende te achten om bekendheid in een redelijk deel van de gemeenschap te 

bereiken. Territoriale beperkingsverboden gaan echter in tegen de geest van het 

Gemeenschapsmerk dat een eenvormig merkgebied beoogt en bieden dus geen gepaste 

oplossing. Verder zouden te hoge eisen aan het bekendheidscriterium ook de populariteit van 

het  Gemeenschapsmerk niet ten goede komen.  

 

B. Het bestaan van overeenstemming tussen het bekende merk en het teken 

 

Opdat een bekend merk bescherming kan krijgen, moet er overeenstemming zijn tussen het 

oudere bekende merk en het jongere teken. Deze overeenstemming is zowel vereist voor de 

bescherming van niet bekende merken als voor de bescherming van bekende merken. 

De mate van overeenstemming die onder art. 5 lid 2 Harmonisatierichtlijn en 2.20 lid 1 sub c 

BVIE gevraagd wordt is evenwel minder strikt dan de overeenstemming die art 2.20 lid 1 sub c 

eist. Dit laatste artikel eist dat de overeenstemming zo sterk is dat er (indirecte of directe) 

verwarring ontstaat in hoofde van het publiek. Voor een goed begrip wordt dan ook eerst 

duiding gegeven bij art. 2.20 b BVIE. Er is immers in de rechtspraak en rechtsleer heel wat 

polemiek geweest om de vraag wanneer er in het licht van dit artikel sprake is van 

overeenstemming en wat met verwarring wordt bedoeld. Ook het begrip ‘publiek’ had 

verduidelijking nodig. De rechtspraak heeft zich meermaals over deze kwestie gebogen en de 

antwoorden hadden ook gevolgen voor de bescherming van bekende merken.  

 

§1. Beoordeling van overeenstemming 

 

Of er sprake is van een met het merk overeenstemmend teken, moet worden beoordeeld naar 

aanleiding van een vergelijking tussen beide. Zowel punten van overeenstemming als punten 

van verschil tussen teken en merk worden door rechter bij de beoordeling betrokken.198 Tussen 

                                                                                                                                                       
 
197 A.A. QUAEDVLIEG, “Fifteen square miles of fame”, noot bij HvJ 6 oktober 2009, C -301/07, PAGO/Tirolmich, BIE 
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Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 309; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel 
eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 150. 
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merk en teken kan er sprake zijn van een visuele, auditieve of begripsmatige 

overeenstemming.199 Deze drie vormen kunnen elkaar ook compenseren. Wanneer er geen 

auditieve overeenstemming is, kan dit bijvoorbeeld gecompenseerd worden door een sterke 

visuele en begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken. 

 

Voor de beoordeling van deze drie zaken moet gekeken worden naar de totaalindruk van het 

merk en teken die bij de gemiddelde consument wordt achtergelaten. Een consument neemt 

gewoonlijk een merk waar in zijn geheel, zonder op de details te letten. Daarom zijn het niet de 

details die met elkaar vergeleken moeten worden, maar het aanwezige totaalbeeld bij de 

consument. 

 

De beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken moet wat de visuele, auditieve 

of begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt 

opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende 

bestanddelen.200 Dit betekent dus dat het merk kan gedomineerd worden door bepaalde 

onderscheidende elementen. Het is aan deze elementen dat door de rechter de meeste 

betekenis gegeven moet worden.  

 

Hoe het merk wordt waargenomen speelt ook een rol bij de vraag naar overeenstemming. 

Merken functioneren immers op verschillende manieren.201 Producten in de supermarkt steunen 

vooral op visuele herkenning terwijl bij diensten die consumenten vooral kennen via 

bijvoorbeeld de radio vooral de auditieve overeenstemming een grote rol zal moeten spelen.  

In ieder geval moet het begrip overeenstemming voor art. 2.20 lid 1 sub b BVIE worden 

uitgelegd samen met het gevaar voor verwarring.  

Het Puma/Sabel arrest202 had een grote invloed op het begrip verwarring.203 Hier wordt 

nagegaan hoe dit begrip voor en na dit arrest werd ingevuld.  

 

                                                                                                                                                       
 
199 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
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2007,268. 
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203 L. D. BRUINING, “Bekende merken en soortgelijke waren”, BIE 1998, 246 ev.  
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§2. Inbreukcriterium onder de oude eenvormige Beneluxwet: associatiegevaar 

 

Voor de inwerkingtreding van de Harmonisatierichtlijn kon de merkhouder zich op grond van het 

oude artikel 13 A lid BMW verzetten tegen: 

 

1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt 

voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren; 

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het 

merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige 

omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. 

 

We vinden in artikel 13A BMW niet het criterium van verwarring terug. In dit artikel speelt de 

betekenis van het begrip overeenstemming.204 

 

Het Union arrest van 1983 bood een formule om overeenstemming te beoordelen en spreekt 

van het associatie begrip.205 Via dit belangrijk arrest werd aan het begrip overeenstemming 

meer inhoud gegeven.  Er was volgens volgens het Benelux Gerechtshof in deze zaak sprake 

van overeenstemming “indien, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met 

name de onderscheidende kracht van het merk, merk en teken, elk in zijn geheel en in 

onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen 

dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt 

geconfronteerd, associaties tussen het merk en teken worden gewekt ”.206 Het begrip associatie 

deed hiermee zijn intrede in het Benelux merkenrecht.  Wanneer een teken associaties kan 

opwekken met een merk, legt het publiek tussen dat teken en het merk een verband. Niet 

verwarring maar associatie was genoeg om te spreken van een merkinbreuk.207 

 

Voor de omzetting van de Harmonisatierichtlijn was het voor een merkhouder dus voldoende 

om overeenstemming via associatiegevaar aan te tonen, opdat zijn merk tegen gebruik door 

derden beschermd zou worden. Wanneer door het teken nog maar de herinnering aan het merk 
                                                
204 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,263.. 
 
205 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 
148.; R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?, Den Haag, 
Boom juridische uitgevers,2000,46; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele 
eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,263. 
 
206 Beneluxhof 20 mei 1983, A 82/5, Jullien/Verschuere, Jur. 1983, 36, R.W. 1983-84, 153. 
 
207 K.F.HAAK, J.KROEZE en R. ZWITSER, Arresten handelsrecht en ondernemingsrecht , Kluwer, 2008,917; R.W. 
HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 319.  
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wordt opgeroepen is er al sprake van associatie. Hiermee werd een ruime 

beschermingsomvang bereikt. Het gelegde verband kan immers schadelijk zijn, ook wanneer er 

geen gevaar voor verwarring bestaat.  Door de associatie die de consument legt tussen merk 

en teken, kan de goodwill van het merk op het teken weerspiegelen. Dit zorgt voor de 

verwatering van het merk. Door het begrip associatie werd het mogelijk om zowel op grond van 

art 13 A lid 1 als art 13 A lid 2 op te treden tegen zowel verwarring als verwatering. De goodwill 

werd beschermd terwijl in de andere lidstaten zo’n verregaande bescherming onvindbaar was. 

Over de verwateringstheorie straks meer uitleg in hoofdstuk 4.   

 

§3. Verwarring als inbreukcriterium na de Harmonisatierichtlijn 

 

Vijf jaar na het Union arrest trad de Harmonisatierichtlijn in werking. Het Beneluxrecht 

inspireerde de wetgever voor een stuk bij het opstellen van die Richtlijn. Ook in de Richtlijn 

wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruik van het merk voor gelijksoortige waren en 

ongelijksoortige waren.  Artikel 5.1 b van de Richtlijn biedt bescherming wanneer een jonger 

overeenstemmend teken wordt gebruikt voor soortgelijke waren en diensten als daardoor 

gevaar voor verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar voor associatie. Het woord 

associatiegevaar is bij de totstandkoming van de harmonisatierichtlijn in artikel 5.1 b 

geschreven, geïnspireerd door het Beneluxrecht. Voor de andere lidstaten ging de ruime 

beschermingsomvang die met het begrip associatiegevaar gepaard echter te ver.208 

Overeenstemming en schade werden in de Benelux onder de Union leer snel aangenomen. De 

andere lidstaten vonden dat vooral de herkomst functie van het merk beschermd moest worden 

in plaats van de goodwillfunctie.  

 

Volgens de Richtlijn moet ‘een gevaar voor verwarring, inhoudende een gevaar voor associatie’ 

worden aangetoond. Deze formulering zorgde in de wereld van het merkenrecht en vooral in de 

Benelux toch even voor onduidelijkheid. Is associatie nu gelijkwaardig aan verwarring? Of is 

associatiegevaar slecht een hulpmiddel bij de beoordeling of er sprake is van verwarring? De 

Benelux wetgever was van oordeel dat de geldende wetgeving in overeenstemming was met de 

Richtlijn.209  Het begrip associatiegevaar stond vermeld in art 5.1 Harmonisatierichtlijn en dus 

                                                
208 S.CASPARIE-KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, p. 452; R.W. HOLZHAUER, 
Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 320. Zo spreekt het Benelux Gerechtshof 
in het Union arrest van een gelijkenis die bij  ‘iemand” die met het teken wordt geconfronteerd associaties wekt. Het 
Benelux Gerechtshof spreekt niet van het publiek of de consument wat niet in de lijn lag van andere lidstaten die een 
mededingingsrechtelijke benadering nastreefden.  
 
209 Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de  
merken van 2 december 1992, p. 14. 
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moest de wet niet richtlijnconform gewijzigd worden. Een discussie brak los in de rechtsleer 

tussen de ‘unionisten’ of ‘associatieven’210 en de ‘confusionisten’.211 Het Puma/Sabel arrest212 

van het Hof van Justitie bracht een een klaar en duidelijk antwoord. De unionisten die de 

Beneluxwetgever volgden trokken aan het kortste eind.213 De Beneluxwet moest richtlijnconform 

aangepast worden en dus werd met de omzetting van de Richtlijn de beschermingsomvang van 

(niet bekende) merken gebruikt voor soortgelijke waren ingeperkt.  Terwijl er in de Benelux 

Merkenwet nog sprake was van een inbreuk als er associatiegevaar was,verloor dit 

associatiegevaar met de Richtlijn haar positie als criterium voor merkenrechtelijke inbreuk.214 De 

opwekking van een associatie tussen het teken en het merk volstaat niet meer en verwarring 

wordt het doorslaggevende criterium.215 

 
§4. Het Puma/Sabel arrest: uitlegging van het begrip verwarring onder de Harmonisatierichtlijn 

 

In het Puma/Sabel arrest en de hieropvolgende beslissingen heeft het Hof belangrijke regels 

aangenomen voor de beoordeling of er sprake is van een inbreuk in het licht van art. 5 lid 1 b 

Harmonisatierichtlijn en art. 2.20 b BVIE.216 

 

In het Puma/Sabel arrest van 11 november 1997 wilde het Nederlandse bedrijf Sabel in 

Duitsland een merk in de vorm van een springende roofkat laten registeren voor kleding, 

schoenen en lederwaren. Het Duits bedrijf Puma verzette zich tegen deze registratie aangezien 

zij al houder waren van een figuratief beeldmerk met ongeveer dezelfde vorm dat het onder 

                                                
210 Zoals gebruikt in R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 
320. 
 
211 R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?,  Den Haag, 
Boom juridische uitgevers, 2000,72-78; P. PRESCOTT, “Has the Benelux trade mark been written into the 
Directive?”, E.I.P.R. 1997, 99-102. 
 
212 H.v.J 11 november 1997, C- 251/95, Sabel/ Puma Jur. 1997,I-06191 
 
213 zoals bv. W.C. VAN MANEN, “Associatiegevaar in de BMW en Mer kenrichtlijn”, BIE 1997, p.161 
 
214 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, 
264. 
 
215 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 
149.; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,306. 
 
216 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,264. 
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andere gebruikte voor lederwaren en kledij. De zaak kwam bij het Duitse Bundesgerichtshof 

terecht dat het Hof van Justitie een prejudiciële vraag voorschotelde.217 

 

Het Hof bakende in zijn antwoord eerst het begrip associatiegevaar af.218  Algemeen behelst het 

associatiegevaar drie situaties. Eerst en vooral is er het directe en feitelijke verwarringsgevaar 

waarbij het publiek het teken met het merk verwart en het verkeerde artikel koopt. Het indirect 

verwarringsgevaar leidt ertoe dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het 

teken en het merk en deze met elkaar verwart. De producten worden wel uit elkaar gehouden, 

maar de merken lijken zo op elkaar dat het publiek denkt dat de producten uit dezelfde 

onderneming of uit juridisch en/of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. 

Tenslotte is er nog het eigenlijke associatiegevaar. Het publiek ziet een verband tussen merk en 

teken omdat door de waarneming van het teken, de herinnering aan het merk wordt 

opgeroepen, zonder dat merk en teken en de gerechtigden hierop verward worden. De vraag 

stelde zich of ook associatiegevaar in de eigenlijk zin onder de bescherming van art 4 lid 1 sub 

b van de Harmonisatierichtlijn viel. 

 

 In zijn antwoord heeft het Hof het zinsdeel ‘ verwarringsgevaar, inhoudende associatie gevaar 

met het oudere merk ‘ uit de Richtlijn uitgelegd. Associatiegevaar in de eigenlijk zin preciseert 

volgens het Hof de draagwijdte van verwarringsgevaar, maar is geen alternatief voor 

verwarringsgevaar.219 Het Hof baseert zich op de considerans van de Richtlijn, die stelt dat 

verwarringsgevaar de grondslag van de bescherming vormt.220 Het Hof wil eigenlijk alleen 

duidelijk maken dat de rechter bij de beoordeling van het gevaar op verwarring rekening kan 

houden met de mogelijkheid van associatie, namelijk dat het jongere teken de herinnering 

oproept aan het merk.  Wanneer louter een verband door het publiek wordt gelegd tussen het 
                                                
217 R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?,  Den Haag, 
Boom juridische uitgevers, 2000,79; R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2005, 319. 
 
218 H.v.J 11 november 1997, C- 251/95, Sabel/ Puma Jur. 1997,I-06191,rov. 16; Het hof ging hierbij uit van de 
schriftelijke opmerkingen van de Beneluxlanden; R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e 
Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?,  Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2000,82; K.F.HAAK, 
J.KROEZE en R. ZWITSER, Arresten handelsrecht en ondernemingsrecht, Kluwer, 2008,917; G. TRITTON, 
Intellectual property in Europe,  Londen, Sweet & Maxwell,  2007, 325; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de 
intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 99; R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, 
Boom Juridische uitgevers, 2005, 319; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele 
eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,266. 
 
219 H.v.J 11 november 1997, C- 251/95, Sabel/ Puma Jur. 1997,I-06191,rov. 18; R.P. RAAS, Het Benelux 
Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 
2000,83; G. TRITTON, Intellectual property in Europe,  Londen, Sweet & Maxwell,  2007, 325; P.G.F.A. GEERTS, 
Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 99. 
 
220 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 
2007,264. 
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merk en het teken resulteert dit niet in gevaar op verwarring en een merkinbreuk in de zin van 

art 4 lid 1 sub b Harmonisatierichtlijn en art 2.20 lid 1sub b BVIE. 

 

Het inbreukcriterium voor art  4 lid 1 sub b en 5 lid1sub b van de Harmonisatierichtlijn is dus 

verwarring is en dat associatiegevaar is geen alternatief voor verwarring.221  Het begrip 

associatie wordt naast het begrip overeenstemming gezet, terwijl in de oude BMW associatie 

als invulling van overeenstemming werd begrepen.222  

Ik stip nog even aan dat hier telkens gesproken wordt over juridische en niet feitelijke 

verwarring.223 Juridische verwarring is ruimer en omvat zowel directe als indirecte verwarring. 

Van juridische verwarring is dus ook sprake als de consument zich wel realiseert dat de waren 

en diensten niet dezelfde plaats van herkomst hebben en de tekens en de producten van elkaar 

onderscheidt, maar wanneer hij toch denkt dat de waren en diensten van op één of andere 

manier  economisch en/of juridisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.224  Van juridische 

verwarring is ook reeds sprake wanneer er een gevaar aanwezig is voor verwarring. 

 

§5. Beoordeling van verwarring 

 

Het Hof heeft in het Puma/Sabel arrest bepaald dat verwarring globaal beoordeeld moet 

worden, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.225 In de 10e overwerging 

van de considerans van de Harmonisatierichtlijn staat te lezen dat verwarringsgevaar van vele 

factoren afhangt, met name de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre 

een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van 

overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren en diensten.  

Als we kijken naar rechtspraak van het Hof zien we dat vooral de mate van overeenstemming 

tussen de tekens, soortgelijkheid van waren en diensten, bekendheid en onderscheidend 

                                                
221 J. SCHAAP, “Verwarring of associatie, het spoor bijster”,  in spoorbundel , delex ,2007, 302.  
 
222 L. WICHERS HOETH,  Kort begrip van het Intellectuele eigendomsrecht , Kluwer, 2000, 181. 
 
223 A.A. QUAEDVLIEG, “Herkomst en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal”, Ars Aqui, 801. 
(gevonden op www.arsaequi.nl/); L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele 
eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007,266. 
 
224 H.v.J 29 september 1998,C-39/97,canon/cannon, Jur. 1998, I-05507,  rov. 29; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, 
Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 151;  C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. 
VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Deventer, Kluwer, 2008,324.; 
P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 99; P.L. RONCAGLIA, 
“Should we use guns and missiles to protect famous trademarks in Europe?”, TMR 1998, 552. 
 
225 HvJ 11 november 1997, C-251/95,Puma/Sabel,Jur. 1997,I-0619,rov. 23. 
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vermogen van het merk van belang zijn. 226  De rechter moet vooraleer hij een beslissing maakt 

deze criteria zeker nagaan, het verwarringsgevaar dus uit de omstandigheden proberen 

afleiden en dan een weloverwogen beslissing maken.   

  

Drie factoren met een onderlinge wisselwerking spelen dus een grote rol: de onderscheidende 

kracht van het merk, de soortgelijkheid van waren en diensten en de overeenstemming tussen 

het merk en het teken.227  Voor verwarring moet naar de totaalindruk van merk en teken bij de 

consument gekeken worden, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.228 Bij 

de beoordeling van die totaalindruk zijn vooral de onderscheidende en dominerende 

bestanddelen van merk en teken van belang.229 

 

De mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van een merk zijn belangrijke 

elementen bij het bepalen of er sprake is van gevaar voor verwarring. Hoe meer 

onderscheidende kracht het merk heeft, hoe groter de kans op verwarring.230 

Overeenstemming en verwarring worden mede beoordeeld in functie van het onderscheidend 

vermogen van een merk. Zo kan bijvoorbeeld visuele overeenstemming al volstaan wanneer het 

merk een groot onderscheidend vermogen heeft.231 Merken met een grotere 

onderscheidingskracht genieten dus een grotere beschermingsomvang. Willen merken met 

weinig onderscheidend vermogen, de zogenaamde zwakke merken, bescherming krijgen dan 

zullen ze een grotere overeenstemming of soortgelijkheid moeten bewijzen. We zien hier dat er 

een wisselwerking speelt bij de bescherming van merken.232 Er kan ook een wisselwerking 

plaatsvinden tussen overeenstemming en soortgelijkheid. Dit heeft het Hof bepaald in het 

Canon/Cannon arrest.233 Een sterke overeenstemming kan een mindere mate van 

                                                
226 H.v.J 11 november 1997, C- 251/95, Puma/Sabel, Jur.1997, I-0619, rov. 22; H.v.J 29 september 1998,C-
39/97,Canon/Cannon, Jur. 1998, I-05507,rov. 17;  H.v.J 22 juni 1999,C-342/97,Lloyd Shuhfabrik/Klijsen Handel BV 
(Lloyds/Loint’s),Jur. 1999, I-03819, rov. 19; 
 
227 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,323; GEERTS P.G.F.A., Bescherming van de intellectuele eigendom,  
Deventer, Kluwer, 2009, 101. 
 
228 S. CASPARIE-KERDEL , “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 454. 
 
229 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A.HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,324. 
 
230 H.v.J 11 november 1997, C-251/95, Puma/Sabel,Jur. 1997,I-0619, 24. 
 
231 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,324. 
 
232 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele, 2009, 
152; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 102. 
 
233 H.v.J 29 september 1998,C-39/97,Canon/Cannon, Jur. 1998, I-05507. 
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soortgelijkheid opheffen om tot gevaar voor verwarring te besluiten en omgekeerd234. Ook 

moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid rekening worden gehouden met alle relevante 

omstandigheden zoals de aard en het gebruik van de waren en diensten.235  

 

Voorts heeft het Hof van Justitie in de zaak Lloyd/Loints236 bepaald dat bij de beoordeling van 

verwarring moet uitgegaan worden van de perceptie bij de gemiddelde geïnformeerde 

omzichtige en oplettende consument van de waren en diensten. De omschrijving van de 

consument heeft een invloed op de mate van verwarring. Onoplettende consumenten tellen niet 

mee voor de verwarringsvraag, wat het criterium enigszins strenger maakt. Het Hof stelt in deze 

zaak echter wel dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft 

verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en aanhaakt bij het onvolmaakte 

beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook moet er rekening mee gehouden worden, dat het 

aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren, naar gelang van de soort waren 

en diensten waar het om gaat.237 Bij het kopen van een auto is de consument bijvoorbeeld 

aandachtiger dan bij het kopen van een pakje chips. Zo treedt er eigenlijk geen verzwaring op 

van het criterium van verwarring.238 

 

Tenslotte moet het inbreukmakend teken gebruikt worden voor soortgelijke waren of diensten 

als het merk.239  Waar de waren soortgelijk zijn en de merkhouder zich niet op art. 5.2 en 2.20 

(1) (c) kan beroepen, is gevaar voor verwarring het enige criterium om een inbreuk vast te 

stellen.  Casparie-Kerdel merkt op dat deze verwarringsvereiste tot een vreemde paradox leidt. 

Houders van bekende merken of merken met een grote onderscheidingskracht vinden onder dit 

artikel volgens haar nu minder bescherming.240 Een merk met veel onderscheidingskracht zal 

bij de consument immers minder verwarring veroorzaken doordat hij het gereputeerde merk zo 

goed kent. Het is voor de consument duidelijk dat er geen commerciële relatie bestaat tussen 

                                                                                                                                                       
 
234 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008, 309. 
 
235 R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 322. 
 
236 H.v.J 22 juni 1999,C-342/97,Lloyd Shuhfabrik/Klijsen Handel BV,Jur. 1999, I-03819, rov. 26. 
 
237 H.v.J 22 juni 1999,C-342/97,Lloyd Shuhfabrik/Klijsen Handel BV,Jur. 1999, I-03819, rov. 26. 
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de merkhouder en de houder van het teken. Hij zal wel een associatie leggen tussen het merk 

en het teken, maar dit is niet voldoende om tot een inbreuk onder art. 5.1 b te besluiten. 

Gelukkig is het Hof niet in deze redenering meegegaan en is het van mening dat wanneer een 

merk bekendheid geniet en er een hoge mate van soortgelijkheid is, er net sneller sprake zal 

zijn van verwarringsgevaar.241 Er is slechts eenmaal door een Nederlandse rechter beslist dat 

het feit dat het voor bescherming in aanmerking komende merk bekend is, ertoe leidt dat er juist 

geen verwarring optreedt.242 Deze beslissing was niet correct, omdat de bekendheid van een 

merk niet tegen dat merk kan werken. Het feit dat een merk bekend is kan dus niet tot de 

conclusie leiden dat er juist geen verwarring dreigt.243 

 

§6. Bekende merken: verband is voldoende voor overeenstemming  

 

Een verschil in de bescherming van bekende en niet bekende merken ligt in het gevolg van de 

vereiste van overeenstemming. Bij een niet bekend merk en gebruik voor soortgelijke waren is 

er sprake van een inbreuk wanneer de overeenstemming tussen het teken en het merk zorgt 

voor een verwarring tussen beide.  Dat is het systeem van art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn, in 

de Benelux uitgevoerd in art. 2.20 lid 1 sub b BVIE zoals hierboven uiteengezet.  Bekende 

merken genieten echter een ruimere bescherming. Ook als er geen gevaar voor verwarring is, 

kan de houder van het bekende merk optreden. Bij een bekend merk is er reeds sprake van een 

inbreuk wanneer de overeenstemming ertoe leidt dat het betrokken publiek een verband legt 

tussen teken en merk.244  De merkhouder moet dan nog wel aantonen dat er 

ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het 

onderscheidend vermogen of de bekendheid van het merk.245 Dat is het systeem van art. 5 lid 2  

en art 4 lid 4 sub 1 Harmonisatierichtlijn, bij ons uitgevoerd in art 2.20 lid 1 c en art. 2.28 lid 3.a 

BVIE. 

 

Dat een verband voldoende is vloeit voort uit het Adidas/ Fitnessworld arrest246. In deze zaak 

stelde het Hof van Justitie dat het begrip ‘overeenstemming‘ uit artikel 5 lid 2 

Harmonisatierichtlijn zo moet geïnterpreteerd worden dat het relevante publiek een zekere 
                                                
241 G. VOS, “Bescherming tegen verwatering of verwatering van bescherming”, BMM bulletin 2000,144-145; HvJ 11 
november 1997, C-251/95, Puma/Sabel,Jur. 1997,I-0619, 24.  
 
242 Hof Arnhem 18 augustus 1998, IER 1998, 270. 
 
243 C. GIELEN , Kort begrip van het Benelux merkenrecht, Deventer: Kluwer, 2006,77. 
 
244 G. TRITTON, Intellectual property in Europe , Londen, Sweet & Maxwell,  2007, 330. 
 
245  Infra punt C. 
 
246 H.v.J 23 oktober 2003, C- 408/01, Adidas/ Fitness world, Jur. 2003, I-123537. 
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samenhang ziet tussen merk en teken, er een verband tussen legt, ook al verwart het de twee 

niet.247 Het is met het oog op overeenstemming tussen het bekende merk en het teken 

voldoende dat het relevante deel van het publiek een verband legt tussen merk en teken. 

 Er is  dus geen verwarringsgevaar bij het relevante publiek vereist. Wel moeten er tussen merk 

en teken punten van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming zijn op grond 

waarvan het publiek een verband legt.248 Dit betekent niet veel anders dan dat het publiek 

merk en teken associeert. In de rechtsleer wordt over het algemeen het begrip verband op 

gelijke voet met het begrip associatie gezet.249 Ook het Hof van Justitie250 en het Gerecht Van 

Eerste aanleg251 hebben dit bevestigd. In de conclusie van Advocaat Generaal Sharpston  bij 

het Intel arrest staat te lezen: “ dat het oudere merk in gedachten komt bij de gemiddelde 

consument wanneer hij in aanraking komt met het jongere merk- komt erop neer dat een 

verband wordt gelegd (of dat een associatie wordt gemaakt of een samenhang wordt gezien) 

tussen de twee merken, zoals is beoordeeld in de rechtspraak van het Hof. Zelf zou ik geen 

onderscheid maken tussen deze woorden, die alle een mentaal proces boven de drempel van 

het bewuste impliceren, iets meer dan een vaag, vluchtig, onnoembaar gevoel.”252 Ook volgens 

Gielen is er geen verschil tussen het hier genoemde verband en het vroeger gehanteerde 

begrip “associatiegevaar” uit de oude Benelux Merkenwet. 253 Het enige verschil is dat nu geen 

schade, maar ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of 

de reputatie van het merk moet worden aangetoond. Het vroegere begrip “schade” dekt slecht 

een deel van die lading. Een ander verschil met het oude Benelux merkenrecht is de 

bekendheidseis.  

 

Hoe moet het verband worden vastgesteld? Hiervoor moeten we terug naar het criterium voor 

verwarringsgevaar. Het Hof heeft in het Puma/Sabel arrest254 geoordeeld dat het 

                                                
247 H.v.J 23 oktober 2003, C- 408/01, Adidas/ Fitness world, Jur. 2003, I-123537,rov 31;G.VOS “Het verband tussen 
merk en teken”, BMM bulletin 1/2009, 6; C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R. A. HUYDECOPER, 
Industriële eigendom: deel 2 Merkenrecht , Deventer, Kluwer, 2008,307.; G. TRITTON, Intellectual property in Europe, 
Londen, Sweet & Maxwell,  2007, 334. 
 
248 SHARPSTON (AG) E., Conclusie bij  H.v.J 27 november 2008, zaak C -252/07 INTEL/CPM, BMM Bulletin 
2009,p.27. 
 
249 G.VOS” het verband tussen merk en teken”, BMM bulletin 1/2009, 7. 
 
250 H.v.J. 27 november 2008, C-252/07, Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823. 
 
251 Ger. EG, 22 maart 2007, T-215/03 , SIGLA tegen OHIM/ Elleni Golding (VIPS), rov. 35.  
 
252 SHARPSTON E. (AG), Conclusie bij  H.v.J 27 november 2008, zaak C-252/07, INTEL/CPM, BMM Bulletin 
2009,par. 46. 
 
253 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 1. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com) 
 
254 H.v.J 11 november 1997, C- 251/95, Puma/Sabel, Jur.1997, I-0619. 
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verwarringsgevaar bij artikel 5 lid 1 b van de richtlijn, globaal beoordeeld moet worden, met 

inachtneming van alle omstandigheden van het geval. 255   

 

Het Hof oordeelde in de Adidas/ Fitnessworld zaak dat ook een verband globaal moet worden 

vastgesteld, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.256  In het hierna te 

bespreken Intel arrest257 werden de relevante omstandigheden bij het vaststellen van een 

verband nader bepaald. Het Intel arrest spreekt over de mate van overeenstemming van het 

merk, de aard van de waren of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, alsook over het 

relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van onderscheidend 

vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. 258 Veel 

van de criteria die van belang zijn voor het bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar 

spelen dus ook een rol bij het vaststellen van een verband. Bij de bespreking van het Intel arrest 

hierna zal ook duidelijk worden dat geen van deze omstandigheden noodzakelijkerwijs 

impliceren dat er een verband is. 259   

 

§ 7 Schematisch overzicht inbreukcriterium260 

 Geen bekend merk  

Art 5 lid 1 Richtlijn 

Art 2.20 lid b BVIE 

Bekend merk 

Art. 5.2 Richtlijn 

Art 2.20 lid c BVIE 

Soortgelijke waar Inbreukcriterium is 

verwarringsgevaar 

Inbreukcriterium is 

verwateringsgevaar 

(Davidoff/Gofkid) 

Niet soortgelijke waar Geen inbreuk Inbreuk criterium is 

verwateringsgevaar 

 

 

                                                                                                                                                       
 
255 P. MAEYAERT, “Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg” , I.R.D.I. 2008, 237; G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & 
Maxwell,  2007, 331.; J. SCHAAP, “Verwarring of associatie, het spoor bijster”, in spoorbundel, delex 2007, 304. 
 
256 H.v.J 23 oktober 2003, C- 408/01, Adidas/ Fitness world, Jur. 2003, I-123537,rov. 30. 
 
257 H.v.J 27 november 2008, C-252/07, Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823. 
 
258 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 2. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com) 
 
259 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 2. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com) 
 
260 R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 326. 
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C. Ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie 

van het merk 

 

Wanneer de houder van een bekend merk optreedt tegen een jonger merk zal hij moeten 

aantonen dat zijn merk bekend is (in de Gemeenschap of in de Benelux), dat er sprake is van 

gelijkheid of overeenstemming tussen het teken en het merk en tenslotte dat er 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 merk.  

Dit bechermingscriterium deed ook zijn intrede met de inwerkingtreding van de Harmonisatie 

richtlijn. Zoals reeds vermeld bood oud art. 13 A lid 2 de merkhouder ruime bescherming tegen 

ieder gebruik dat zonder geldige reden schade toebracht aan het merk.  Dit begrip schade is in 

de Harmonisatierichtlijn vertaalt in ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan 

het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.  

De bekendheids -  en overeenstemmingsvereiste werden hierboven reeds besproken. Laten we 

even de andere inbreukcriteria nagaan. 

 

De Europese wetgever heeft nagelaten deze drie soorten van inbreuk te definiëren, waardoor 

ze onderhevig waren aan verduidelijking en ontwikkeling in rechtsleer en rechtspraak. 

 

§1. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen 

 

Advocaat Generaal Jacobs definieerde in de Adidas/ Fitnessworld zaak afbreuk aan het 

onderscheidend vermogen als verwatering, daarmee verwijzend naar de Amerikaanse term 

‘dilution’ voor verwatering.261 Afbreuk aan het onderscheidend vermogen wordt ook wel 

verschraling of vervaging genoemd.262  Bekende merken zouden snel onderscheidingskracht 

verliezen als derden dezelfde of gelijkaardige tekens en merken op ongerelateerde producten 

zoude gaan gebruiken. In Amerika, waar reeds lang bescherming wordt geboden tegen dit soort 

                                                
261 F. JACOBS (AG), Conclusie bij H.v.J.  10 juli 2003, Adidas/Fitnessworld , C- 408/01, rov. 37; J. PHILIPS , 
Trademark Law: A practical Anatomy , Oxford, Oxford University Press 2003, 368. 
 
262 M.-C JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele,2009, 
156. 
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inbreuk wordt gesproken van ‘dilution by blurring’. Amerika was een grote inspiratiebron voor 

het oude Beneluxrecht dat op zijn beurt de Harmonisatierichtlijn heeft geïnspireerd.  Volgens 

Advocaat-Generaal Jacobs introduceerde Schechter263 in 1927 als eerste het idee van 

verwatering.264 Schechter ging echter uit van de bescherming van verzonnen of fantasierijke 

merken en niet van bekende merken. Het ging hem vooral om de bescherming van de 

originaliteit van een merk.265 In de VS wordt dan ook al langer bescherming tegen verwatering 

erkend.266 

 

Doordat er stiekem wordt geknaagd aan een merk verliest het onderscheidend vermogen. Het 

merk wordt minder geschikt om de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven te 

identificeren als afkomstig van de houder van het merk.267 Het conflicterende teken brokkelt de 

identiteit van het oudere merk af.  Het merk is al het ware niet langer in staat een onmiddellijke 

associatie op te roepen met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt 

gebruikt.268 Schechter illustreert dit aan de hand van een verduidelijkend voorbeeld.269 Als het 

merk Rolls Royce zou toestaan dat er Roll Royce restaurants en cafés opduiken, of Rolls Royce 

broeken en snoep, bestaat het merk Roll Royce over een bepaalde tijd niet meer. Het is 

stilletjes aan afgezwakt, vervaagt en achteruit gegaan.    

 

Uit het Intel/Intelmark arrest van 27 november 2008 is gebleken dat het bewijs dat een  verband 

door het publiek gelegd tussen de conflicterende tekens nog geen afdoende bewijs oplevert van 

                                                
263 F. I. SCHECHTER, “The rational basis of trademark protection”, Hardvard Law Review 1927, p. 813.  
 
264 F. JACOBS (AG) Conclusie bij H.V.J.  10 juli 2003, Adidas/Fitnessworld,C- 408/01, rov. 37. 
Dit is niet helemaal correct. Schechter had zich op Duitse rechtspraak geïnspireerd. De eerste keer dat van 
verwatering werd gesproken was in een Duitse zaak. De merkhouder van het merk Odol voor mondwater had zich 
daar verzet tegen de inschrijving van het merk Odol voor staalproducten omdat de inschrijving zou leiden tot de 
verwatering van zijn originele merk. ;P. MAEYAERT, Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak 
van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste aanleg, I.R.D.I. 2008,p 240. 
 
265 N. CLAREMBEAUX, “Inbreuk criteria na het Intel arrest”, BMM Bulletin 1/2009, p.11. 
 
266 Infra Hoofdstuk 6 
 
267 N. CLAREMBEAUX, “Inbreuk criteria na het Intel arrest”, BMM Bulletin 1/2009, p.11; G. TRITTON, Intellectual 
property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell,  2007,342.; P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele 
eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 104. 
. 
268 P. MAEYAERT, Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg, I.R.D.I.,2008,240.; N. CLAREMBEAUX, “Inbreuk criteria na het Intel arrest”, BMM 
Bulletin 1/2009, 11.; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden 
Broele,2009, 156.; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, “Het merkenrecht na het Benelux verdrag inzake de 
intellectuele eigendom” ” in Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal , Brussel, Bruylant, 2008, 
194; L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht , Deventer, Kluwer, 2007 , 
292. 
 
269 F. JACOBS (AG) Conclusie bij H.v.J.  10 juli 2003, Adidas/Fitnessworld  , C- 408/01, rov. 37. 
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een gevaar dat een inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.270  Dit spraakmakende arrest eist 

voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen bovendien niet enkel een bewijs van een 

ernstig gevaar voor verwatering, maar ook een economisch bewijs van gedragsverandering van 

de consument.271 

 

§2. Afbreuk aan de reputatie 

 

Dit wordt ook dikwijls degeneratie van het merk genoemd. Advocaat Generaal Jacobs sprak in 

zijn conclusie bij het Adidas/ Fitnessworld arrest van ‘tarnishment’ of aantasting, een 

Amerikaanse vorm van dilution of verwatering.272 Jacobs omschrijft in zijn conclusie afbreuk aan 

de reputatie als het geval waarin de waren op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek 

appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Jacobs verwijst hiervoor in zijn 

conclusie naar de beroemde Claeryn/ Klarein zaak van het Benelux Gerechtshof uit 1975. 273  Dit 

arrest vormt een goede illustratie van deze inbreuk. De merkhouder van Claeryn voor jenever 

verzette zich in deze zaak tegen het merk Klarein voor schoonmaakmiddelen. Het Benelux 

Gerechthof stelde op grond van het toen geldende artikel 13 A 2 BMW een inbreuk vast op het 

merk Claeryn voor jenever omdat bij het drinken ervan bij het publiek mogelijk de gedachte aan 

het schoonmaakmiddel Klarein kon opkomen dat op dezelfde wijze werd uitgesproken. De 

producten van Klarein appelleerden op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek dat de 

aantrekkingskracht van het bekende merk Claeryn verminderde. 274  Het publiek geraakt niet in 

verwarring omtrent de herkomst van de waren, maar wanneer een verband wordt gelegd met 

een schoonmaakmiddel geeft dit een rare smaak in de mond waardoor het kooplust opwekkend 

vermogen van het merk vermindert.275 Ook een tegenstelling in imago kan leiden tot het 

                                                
270 H.v.J 27 november 2008, C-252/07, Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823. 
 
271 Infra Hoofdstuk 5. 
 
272 F. JACOBS (AG) Conclusie bij H.v.J.  10 juli 2003, Adidas/Fitnessworld  , C- 408/01, rov.37; J. PHILIPS , 
Trademark Law: A practical Anatomy , Oxford, Oxford University Press 2003, 368. 
 
273 Ben. GH 1 maart 1975, Colgate-Palmolive/Lucas Bols (Claeryn, Klarein),A 74/1, NJ 1975, 472; M. JANSSENS en 
F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 156; P.G.F.A.GEERTS, 
Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 103. 
 
274 P. MAEYAERT, Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg, I.R.D.I. 2008, 241; R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e 
Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?, Boom juridische uitgevers, Den Haag 2000,43;  G. TRITTON, 
Intellectual property in Europe,  Londen, Sweet & Maxwell,  2007,341. 
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eigendomsrecht, Deventer, Kluwer, 2007, p.295. 
 
275 N. CLAREMBEAUX, “Inbreuk criteria na het Intel arrest”, BMM Bulletin 1/2009,14; P.G.F.A.GEERTS, 
Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Wolters Kluwer, 2009, 103.  
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weerhouden van afbreuk aan reputatie. Het inbreukmakend teken straalt iets negatiefs uit en dit 

gaat ten koste van het merk 

 

Het Gerecht van Eerste aanleg verwees in het Spa Finders arrest voor de omschrijving van 

afbreuk aan de reputatie naar de conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs.276  In 2009 trad ook 

het Hof van Justitie Jacobs bij en oordeelde het dat afbreuk aan de reputatie van het merk zich 

voordoet “wanneer de waren en diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt 

met het merk dat door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het 

publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een 

dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde 

worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het 

imago van het merk kan uitgaan.” 277 

 

Sinds het L’Oréal Bellure arrest werd geen relevante rechtspraak meer uitgesproken omtrent de 

inbreukvorm “afbreuk aan de reputatie”.278 

 

 §3. Ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie 

 

Dit wordt ook wel eens exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk genoemd 

of paratiseren op de goodwill van een bekend merk.279 Advocaat generaal Jacobs schreef in zijn 

conclusie bij het Adidas/ Fitness World arrest dat het verschil tussen voordeel trekken uit het 

onderscheidend vermogen en voordeel trekken uit de reputatie onduidelijk is.280  

 

Gielen brengt voorzichtig een mogelijk onderscheid aan. 281    

Volgens hem kan er  sprake zijn van voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen 

“wanneer iemand voor een voice over internet-dienst spreekt van ‘skypen’. Men zou kunnen 

zeggen dat dan voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen van het merk 

                                                
276 Ger. EG 25 mei 2005, T-67/04,Spa Monopole/BHIM-Spa–Finders Travel Arrangements, Jur. 2005,II-1825, rov. 46  
 
277 H.v.J 18 juni 2009, nr. C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov. 40. 
 
278 P. MAEYAERT, “In het kielzorg van Bellure: inbreuk op bekende merken in de Benelux”,  BMM-Bulletin 2010-2, 51. 
 
279 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2009, 
155.; F. JACOBS (AG), Conclusie bij H.V.J.  10 juli 2003, Adidas/Fitnessworld  , C- 408/01, rov. 39.; 
P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Wolters Kluwer, 2009, 103. 
 
280 F. JACOBS (AG), Conclusie bij H.V.J.  10 juli 2003, Adidas/Fitnessworld  , C- 408/01,rov.39. 
 
281 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 3. (zoals gevonden op 
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Skype. Wanneer een Koreaanse autofabrikant in reclame zegt dat zijn merk de Rolls-Royce 

onder de Koreaanse auto's is, zou ik eerder zeggen dat voordeel wordt getrokken uit de 

reputatie van het merk Rolls Royce. Ik geef toe, het onderscheid is dun.” Erg dun inderdaad, 

toch komt in zijn voorbeeld goed de nuance tussen de twee inbreukvormen naar voor.282    

 

Wanneer ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de 

reputatie van het merk worden het imago of de kenmerken van het bekende merk overgedragen 

op het conflicterende jongere teken. De waren voorzien van dit jongere teken worden dan zo 

makkelijker verkocht.283 Bij het parasiteren van het bekende merk is enkel voordeel hebben van 

het merk niet voldoende, dit voordeel moet ook ongerechtvaardigd zijn.  

 

Op deze inbreukvorm wordt uitgebreid ingegaan bij de bespreking van het L’Oréal Bellure 

arrest.284  In dit arrest geeft het Hof van Justitie invulling aan het criterium “ongerechtvaardigd 

voordeel trekken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen” van het bekende merk. Het 

Hof van Justitie stelt dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel,  wanneer een derde door 

het gebruik van het merk in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren 

van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk en om zonder financiële 

vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft 

geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. 285 

  

Ongerechtvaardigd voordeel heeft verder vooral betrekking op het voordeel dat inbreukmakend 

teken verkrijgt en niet zozeer op de schade aan het oudere merk.286 

 

D. Geen geldige reden 

 

Opdat het bekende merk beschermd kan worden, moet het gebruik van het conflicterende 

merkteken zonder geldige reden geschieden. Met het oog op deelname aan het economisch 

verkeer is het soms noodzakelijk voor een derde om het teken te gebruiken.287 Geldige redenen 

                                                
282 Voor voorbeelden uit de rechtspraak van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit zie L. WICHERS HOETH en C. 
GIELEN, Kort begrip van het  intellectuele eigendomsrecht,  Deventer, Kluwer, 2007, p.290. 
 
283 P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Wolters Kluwers, 2009, 103. 
 
284 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185. 
 
285 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov. 50. 
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worden echter slechts zelden aanvaard, omdat de rechtspraak hieromtrent heel streng is. Het 

Benelux Gerechtshof interpreteerde de geldige reden in de Claeryn/Klarein zaak zo strikt dat er 

niet snel sprake van zal zijn.288 Er is volgens het Hof slechts sprake van een geldige reden 

wanneer er zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat van een derde niet in 

redelijkheid kan worden verwacht dat hij zicht het gebruik van het teken onthoudt, ondanks de 

schade die de merkhouder lijdt.289 Ook bestaat er een geldige reden als de gebruiker een eigen 

recht heeft om het teken te gebruiken dat niet hoeft te wijken voor het recht van de merkhouder. 

Op grond van het door het Benelux Gerechtshof geformuleerde criterium werd een geldige 

reden dan ook maar zelden aangenomen.290  De rechtspraak van het Benelux Gerechtshof 

hieromtrent blijft tot op de dag van vandaag haar relevantie behouden, daar het Hof zich nog 

niet over dit punt heeft uitgesproken. Ook de Harmonisatierichtlijn vermeldt niets over de 

betekenis van een geldige reden.291  Wegens het geringe belang ervan wordt er hierop niet 

verder ingegaan. Paul van der Kooij schreef hierover dit jaar een uitgebreid en interessant 

artikel en ik verwijs dan ook hiernaar.292 

                                                                                                                                                       
 
288 P. VAN DER KOOIJ, “ Naar een ‘Europese’ geldige reden?”, BIE 2010,131; P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van 
de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 104; R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten , Den 
Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005, 323; M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, “Het merkenrecht na het Benelux 
verdrag inzake de intellectuele eigendom” in Handboek merkenrecht : Benelux, communautair, internationaal , 
Brussel, Bruylant, 2008, 196. 
 
289 Beneluxhof 1 maart 1975, Colgate-Palmolive/Lucas Bols (Claeryn, Klarein), A 74/1, NJ 1975, 472: Volgens 
Colgate was het woord ‘Klarein’ bijzonder geschikt als merk voor schoonmaakmiddelen. Het Hof vond dit echter geen 
geldige reden ; P. MAEYAERT en K. NEEFS, In het kielzorg van Bellure: inbreuk op bekende merken in de B enelux, 
BMM-Bulletin 2010-2, 54.; P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom,  Deventer, Kluwer, 2009, 
104. 
 
290 L. WICHERS HOETH,  Kort begrip van het Intellectuele eigendomsrecht , Deventer, Kluwer, 2000, 211. 
 
291 G. TRITTON, Intellectual property in Europe, Londen, Sweet & Maxwell,  2007,341. 
 
292 P. VAN DER KOOIJ, “ Naar een ‘Europese’ geldige reden?”, BIE 2010,130-138. 
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Hoofdstuk 4. Verwatering 
 

Vooraleer over te gaan naar een bespreking van twee revolutionaire arresten van het Hof van 

Justitie ten aanzien van bescherming van bekende merken, is het nodig extra duiding te geven 

bij het reeds enkele malen vermelde begrip verwatering.  Deze rechtsfiguur erkent naast de 

traditionele herkomstfunctie van het merk ook nog andere functies die vandaag de dag enorm 

belangrijk zijn geworden zoals de kwaliteitsfunctie, de reclamefunctie en de goodwillfunctie van 

het merk.293 Bekende merken worden tegen deze verwatering beschermd, zodat ze sterker zijn 

opgewassen tegen mogelijke schade aan hun merk.   

 

 In Hoofdstuk 7 zal dit begrip ook onder de Amerikaanse loep genomen worden. Hieruit zal 

vooral de duidelijk erkenning van de theorie in het Amerikaans recht blijken terwijl het in Europa 

geopteerd werd om dit begrip geen aparte definitie en status te geven. De Amerikaanse 

helderheid mag ook niet overdreven worden. Ook in de VS stellen zich nog veel 

interpretatieproblemen omtrent het concept en zijn er conflicten op grond van tegenstelling 

tussen statelijke en federale wetgeving.  

 

Afdeling 1. Oorsprong van het begrip 
 

Zoals reeds in hoofdstuk 4 vermeld ontstond dit begrip in het Amerikaanse recht met dank aan 

de Amerikaanse rechtsgeleerde Schechter. Hij baseerde zich hiervoor wel op een Duitse 

zaak.294  Hij verdedigde voor het eerst dat het merk niet dient enkel ter onderscheiding, maar dat 

het ook nog andere functies heeft. Hij stelde vast dat fantasievolle merken ervoor zorgden dat 

consumenten associaties tussen merk en teken gingen leggen. Via die associaties kan er 

goodwill van het bekende merk overgeheveld worden op het teken, wat de reputatie van het 

bekende merk aantast. Wanneer de wezenlijke functie van het merk niet wordt aangetast en de 

consument zich niet verwart in de herkomst van het product, kan er zich dus nog altijd schade 

voordoen. Het kan volgens Schechter niet dat oudere merken zonder enige beperking gebruikt 

worden door jongere merkhouders, alleen maar omdat de waren en diensten niet soortgelijk 

zijn.295 Dit brengt dan wel de consument geen schade toe, het merk kan onderscheidend 

vermogen en zijn identiteit verliezen.  

                                                
293 Zie bespreking functies van het merk Hoofdstuk 1, afdeling 5, p.19  
 
294 Zie voetnoormarkering 238. 
 
295 J.E. Moskin, “Dilution or delution: The rational limits of trademark protection”, TMR 1993,125. 
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Bescherming tegen verwatering is vooral van belang voor bekende merken. Het zijn immers de 

bekende merken die het sterkst de additionele merkfuncties uitdragen. Zo zijn bekende merken 

vandaag de dag belangrijke zelfstandige goodwill dragers.296 Een merk bouwt goodwill op door 

zich in hoge mate van andere merken te onderscheiden. Het merk krijgt op basis van die 

goodwill een eigen economische waarde die losstaat van de waren en diensten waarvoor het is 

ingeschreven. 297   Ook voor de consument is bescherming tegen verwatering enigszins van 

belang. De transparantie in de markt zal verminderen wanneer de onderscheidende kracht van 

bekende merken afzwakt.298 

 

Hieronder wordt de evolutie van de verwateringstheorie bij bekende merken onder het 

Europese merkenrecht besproken. In hoofdstuk 6 zal gekeken worden naar verwatering bij 

‘famous marks’ onder het Amerikaanse recht. 

 

Afdeling 2 . Verwatering onder het de oude Eenvormige Beneluxwet 
 

We bespraken onder de overeenstemmingsvereiste reeds het oude artikel 13 A lid 1 van de 

Eenvormige Beneluxwet. Op  basis van dit artikel kon de merkhouder zich verzetten tegen elk 

gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren en 

diensten als die waarvoor zijn merk geregistreerd was.  Op basis van de Union leer was het 

louter aanwezig zijn van een verband tussen merk en teken in hoofde van de consument, een 

voldoende voorwaarde om te besluiten tot schade aan het merk, ook wanneer er geen sprake 

was van verwarring. Die schade kon ook de aantasting van het onderscheidend vermogen of de 

reputatie van het merk omvatten. Voor een merkhouder was het voldoende om 

overeenstemming via associatiegevaar aan te tonen, opdat zijn merk tegen gebruik door derden 

beschermd zou worden. Voor de Harmonisatierichtlijn bood art 13 A lid 1 dus een ruime 

beschermingsgrond , ook tegen verwatering, zonder dat enige vorm van schade bewezen 

moest worden. 299  Dit was na de Harmonisatierichtlijn wel even anders. 

 

                                                
296 R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?,  Den Haag, 
Boom juridische uitgevers, 2000,48. 
 
297 P.MAEYAERT Bescherming van bekende merken: overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van Eerste aanleg, I.R.D.I. 2008, 239; 
 
298 A.A.QUAEDVLIEG, Verwaterd of verward, een kwestie van bekendheid?”, in Spoorbundel, delex 2007,279. 
 
299 S. CASPARIE-KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002,452. 
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Oud art 13 A lid 2 bood bescherming tegen “elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het 

economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt, onder 

zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.” 

Elk ander gebruik moest geïnterpreteerd worden als gebruik voor niet-gelijksoortige waren dan 

die waarvoor het oudere merk is ingeschreven.300 Hier is dus naast overeenstemming ook een 

bewijs van gevaar voor schade vereist. Die schade behelst volgens het Hof van Justitie in het 

spraakmakende Claereyn/Klarein arrest niet alleen de traditionele vorm van schade, namelijk 

verwarring, maar ook ‘aantasting aan het kooplustopwekkend vermogen’ van het merk.301 De 

formulering van het Hof doet denken aan de hedendaagse omschrijving van verwatering. Op 

basis van art. 13 A lid 2 waren er dus uitzonderingen op het specialiteitsbeginsel mogelijk.302 

 

Via het Claeryn/Klarein en het Union arrest kwam onder het oude Beneluxrecht definitief een 

einde aan het gevaar voor verwarring omtrent de herkomst als grondslag voor 

merkbescherming.303 Op basis van het associatiecriterium kon overeenstemming vastgesteld 

worden. Er werd erkend dat het merk ook andere functies had naast de herkomst- en 

onderscheidingsfunctie en dat die beschermd moesten worden.  

 

Afdeling 3. Verwatering onder de Europese Harmonisatierichtlijn 

 

Via de theorie van Schechter, het oude Beneluxrecht en de Union en Claeryn/Klarein 

rechtspraak vond het de theorie rond verwatering zijn weg naar de Europese 

Harmonisatierichtlijn en de Gemeenschapsverordering. De komst van de Europese 

Harmonisatierichtlijn bracht wel grote veranderingen aan. De andere lidstaten waren immers 

niet zo opgezet met de ruime bescherming  die het Benelux Gerechtshof aan merkhouders 

                                                
300 S. CASPARIE-KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002,452. 
 
301 Beneluxhof 1 maart 1975, Colgate-Palmolive/Lucas Bols (Claeryn/Klarein), A 74/1, Jur. 1975, 472; S. CASPARIE-
KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van merken in het 
Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 452. 
  
302 R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?,  Den Haag, 
Boom juridische uitgevers, 2000,45. 
 
303 R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?,  Den Haag, 
Boom juridische uitgevers, 2000,48. 
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voorzag.304  Zij zagen de bescherming liever beperkt tot de wezenlijke functie van merken, met 

gevaar voor de mededinging als voornaamste argument.305 

 

In art. 5 lid 1 van de Richtlijn werd het gevaar voor verwarring als centraal begrip 

geïntroduceerd. Hier speelt het verwateringsconcept dus niet. Hiermee werd de bescherming 

van oud art. 13 A BMW, waar gevaar voor verwarring nog ontbrak, sterk ingeperkt. 

 

Bescherming tegen verwatering zit wel in het optionele art. 4 lid 4 a en art. 5 lid 2 van de 

Richtlijn. Net als in art. 13 A lid 2 worden merken beschermd tegen verwatering en misbruik van 

de reputatie van het merk. Belangrijk is dat in deze artikelen de bekendheidsvereiste letterlijk 

werd opgenomen en de bescherming dus is voorbehouden aan bekende merken. Zoals reeds 

vermeld bood bekendheid in de oude Benelux wetgeving slechts een antwoord op de vraag 

naar de aannemelijkheid van de schade aan de merkhouder, ten gevolge van het gebruik van 

zijn merk. In het geval van art. 13 A lid 1 was er eerder sprake van associatie bij bekende 

merken. Bij toepassing van art 13 A lid 2 moest het originele merk toch een zekere reputatie 

bezitten, anders kon reputatie niet beschadigd worden.306 

 

Verwatering wordt in de Harmonisatierichtlijn weergegeven als ‘afbreuk aan het onderscheidend 

vermogen of de reputatie van het merk’. Met het Adidas/ Fitnessworld arrest307 werd duidelijk dat 

voor de toepassing van art. 4 lid 4 a en art. 5 lid 2 geen gevaar voor verwarring aangetoond 

moet worden. Ook maakt het sinds het Davidoff/Gofkid arrest308 niet meer uit of het conflicterend 

teken gebruikt wordt voor soortgelijke dan wel voor niet soortgelijke waren. 

 

Opvallend is dat noch in art 4 lid 4 sub a en 5 lid 2 Harmonisatierichtlijn noch in art 8 lid 5 en 9 

lid 1 sub c Gemeenschapsverordening het woord verwatering wordt gebruikt. Het Hof weigert 

schijnbaar koppig het kind een naam te geven en het van een passende definitie te voorzien. 

Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar ‘dilution’ wel een aparte definitie meekreeg.309    

                                                
304 R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?,  Den Haag, 
Boom juridische uitgevers, 2000,54.; R.W. HOLZHAUER, Inleiding intellectuele rechten , Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2005, 320. 
 
305 R.P. RAAS, Het Benelux Merkenrecht en de 1e Merkenrichtlijn:overeenstemming over verwarring?,  Den Haag, 
Boom juridische uitgevers, 2000, 50. 
 
306 S.CASPARIE-KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002,452,453. 
 
307 H.v.J 23 oktober 2003, C- 408/01, Adidas/ Fitness world, Jur. 2003, I-123537. 
 
308 H.v.J 9 januari 2003, C-292/00,Davidoff/Gofkid ,Jur. 2003, I-00389. 
 
309 zie Hoofdstuk 6 
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In het Puma/Sabel arrest gebruikt het Hof de term even wanneer het stelt dat wanneer een 

inbreukmakend teken een verband oproept met een ouder merk, dit kan leiden tot verwatering 

van het beeld dat vasthangt aan het oudere merk.310 

 

Advocaten Generaal Jacobs en Sharptston gebruikten de term ook in hun respectievelijke 

conclusies bij het Adidas/ Fitnessworld en het Intel arrest.  Advocaat- Generaal Jacobs 

inspireerde zich op de Amerikaanse verwateringstheorie  en zag in ‘afbreuk aan het 

onderscheidend vermogen’ de traditionele Amerikaanse verwateringsvorm ‘’blurring’ of 

vervaging. Afbreuk aan de reputatie van een merk vergeleek hij met de andere Amerikaanse 

verwateringsvorm ‘tarnishment’ of aantasting.311 Ook Advocaat Generaal Sharpston 

onderscheidt die twee vormen van verwatering.312   

 

De Harmonisatierichtlijn spreek ook nog van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het 

onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, wat beide auteurs als meeliften of 

‘freeriding’ omschrijven. Aan deze inbreukvorm werd voor het eerst duiding gegeven door het 

Hof in de L’Oréal Bellure zaak. 

 

We kunnen besluiten dat in Europa het concept verwatering is opgenomen in het artikel dat ook 

de inbreuk op grond van verwarring regelt en dat de bescherming is beperkt tot merken die een 

zekere mate van bekendheid genieten.313 Verwatering kan voorts optreden zonder dat gevaar 

voor verwarring bewezen moet worden. 

                                                
310 H.v.J 11 november 1997, C- 251/95, Puma/Sabel, Jur.1997, I-06191, rov. 15. 
 
311 J.T. MC CARTHY, “Dilution of a trademark: European and United States law compared”, TMR 2004  Vol. 94, 
1165. ; F. JACOBS (AG), Conclusie bij H.V.J.  10 juli 2003, C- 408/01,Adidas/Fitnessworld , rov. 37-38.; J. PHILIPS , 
Trademark Law: A practical Anatomy , Oxford, Oxford University Press 2003, 368. 
 
312 E. SHARPSTON (AG), Conclusie van 26 juni 2008 bij  zaak C-252/07, INTEL/CPM, BMM Bulletin 2009,26, rov 11. 
 
313 S. CASPARIE-KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002,455. 
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Hoofstuk 5.  Bescherming van bekende merken na het Intel en 
L’Oréal/ Bellure arrest  
 
De zusterarresten Intel314 en L’oréal Bellure315, gewezen door het Hof van Justitie in 2008 en 

2009, concentreren zich op de interpretatie van art. 4 lid 4 sub a en art. 5 lid 2 

Harmonisatierichtlijn. In Intel laste het Hof een zware bewijsvereiste in voor afbreuk aan het 

onderscheidend vermogen. Met deze uitspraak oogstte het Hof veel kritiek in de rechtsleer. 316 

 In het l’Oréal Bellure arrest preciseerde het Hof wanneer ongerechtvaardigd voordeel wordt 

getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk. L’Oréal/Bellure 

versoepelde de bewijslast,althans voor ongerechtvaardigd voordeel en werd met gejuich 

ontvangen door bekende merkhouders. De vraag stelt zich of het Hof hier niet uit de bocht gaat 

en een te forse bescherming toekent aan merkhouders van bekende merken waardoor de 

eerlijke concurrentie in het gedrang komt. 

 

Afdeling 1. Het Intel arrest:  afzwakking van bescherming voor bekende merkhouders? 

 

De bescherming tegen inbreuken op bekende merken kwam bij de bespreking van de Chevy317, 

Davidoff/Gofkid318 en Adidas/Fitnessworld319 zaken al uitgebreid aan bod. Een belangrijke zaak 

die hierop volgt is het Intel/Intelmark arrest. In het Intel en het kort daarop volgende L’Oréal 

Bellure arrest weidde het Hof niet alleen uit over de herkomstfunctie maar gaf het ook 

belangrijke interpretaties aan de bescherming van de goodwill functie.  

 

In het Intel arrest worden de beoordelingscriteria van het verband tussen merk en teken verder 

besproken. Ook gaat het Hof in op de betekenis van de inbreukcriteria “ongerechtvaardigd 

voordeel trekken uit” en “afbreuk doen aan“ het onderscheidend vermogen en reputatie en 

worden er regels gegeven omtrent het bewijs hiervan.  Voor de houders van bekende merken 

kwam het Intel arrest aan als een donderslag bij heldere hemel. Uit grondige lezing van het 

                                                
314 H.v.J 27 november 2008, C-252/07, Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823. 
 
315 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185. 
 
316 E. CORNU, “ Dilution de la marque ou dilution de sa protection “ , TBH 2009, 377 ; A.A. QUAEVLIEG, Intel en 
verwatering, Boek9.nl, 20 mei 2009, B9 7921. 
 
317 H.v.J. 14 september 1999, C-375/97, General Motors/ Yplon, Jur. 1999, I-5921. 
 
318 H.v.J. 9 januari 2003, C-292/00, Davidoff/Gofkid , Jur. 2003, I-00389. 
 
319 H.v.J 23 oktober 2003, C- 408/01, Adidas/ Fitness world, Jur. 2003, I-123537. 
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arrest zal echter blijken dat het arrest vermoedelijk minder streng moet geïnterpreteerd worden 

dan op het eerste zicht lijkt en dat het Hof tekort schoot in duidelijkheid. 

 

A. De feiten en uiteenzetting van de prejudiciële vraag 320 

 

In deze zaak stelde softwarefabrikant Intel Corporation Inc.321, een bedrijf voor 

computergerelateerde waren en diensten322, een nietigheidsverzoek in tegen CPM United 

Kingdom Ltd.323 Intel Corporation Inc. houdt onder andere het merk onder zich dat bestaat uit 

het woord Intel. CPM had in het Verenigd Koninkrijk in 1997 het merk INTELMARK voor 

marketing en telemarketing diensten geregistreerd. Deze diensten zijn niet soortgelijk aan de 

waren of diensten van Intel. Intel moest dus op grond van de omgezette bepalingen van artikel 

4 lid 4 a van de harmonisatierichtlijn de nietigverklaring van het merk van CPM vorderen.  

Artikel 4 lid 4 sub a en artikel 5 lid 2 zijn in het Verenigd Koninkrijk omgezet in de Trade Marks 

Act van 1994 die dezelfde betekenis heeft als de Richtlijn. De zaak gaat van de High Court naar 

de Court of Appeal. Volgens de rechter heeft Intel al sinds 1997 een ‘enorme bekendheid’. The 

Court of Appeal of England and Wales stelde vervolgens een prejudiciële vraag aan het Hof 

over de mate van bescherming tegen ‘verwatering’. De vragen zagen er als volgt uit: 

 

1) Gelet op artikel 4, lid 4 sub a van de richtlijn 89/104 EG en in het geval dat:  

- het oudere merk een zeer grote bekendheid heeft voor bepaalde specifieke soorten van 

waren of diensten   

- deze waren of diensten niet soortgelijk of in hoge mate niet soortgelijk zijn aan de waren of 

diensten waarop het jongere merk betrekking heeft 

- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook 

- het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer hij in aanraking 

komt met het jongere merk voor de diensten van het jongere merk 

Volstaan deze gegevens op zich om  

- een verband in de zin van de punten 29 en 30 van het Adidas arrest en /of 

- ongerechtvaardigd voordeel en/of afbreuk in de zin van dat artikel vast te stellen? 

 

                                                
320 E. SHARPSTON (AG), Conclusie van 26 juni 2008 bij  zaak C-252/07, INTEL/CPM, BMM Bulletin 2009,p. 28, rov 
26-29.; A.A. QUAEVLIEG, Intel en verwatering - economisch gedrag en juridisch bewijs, Boek9.nl 2009, B9 7921,p.2. 
 
321 Hierna Intel. 
 
322 (microprocessors en software) 
 
323 Hierna CPM. 
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2) Zo niet, welke factoren dient de nationale rechter in aanmerking te nemen om te beslissen of 

deze gegevens volstaan? Welke betekenis moet hij meer bepaald bij de globale beoordeling of 

er sprake is van een ‘verband’ toekennen aan de waren of diensten in de omschrijving van het 

jongere merk? 

 

3) Wat is in het kader van artikel 4 lid 4 a vereist, opdat is voldaan aan de voorwaarde dat 

afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen? Meer bepaald 

- moet het oudere merk uniek zijn? 

- is een eerste conflicterend gebruik voldoende om te kunnen vaststellen dat afbreuk wordt 

gedaan aan het onderscheidend vermogen ? 

- vereist de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk dat het 

economische gedrag van de consument is beïnvloed? 

De essentie omvat de vraag naar de criteria die de rechter moet nagaan om te besluiten of het 

relevante publiek een verband tussen het oudere en het jongere merk legt. Verder gaan de 

vragen in hoofdzaak over de criteria voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de 

reputatie of verwatering van het merk. 

 

B. Antwoord van het Hof 

 

Met de eerste en tweede vraag wilde de rechter weten op basis van welke relevante criteria er 

moet worden beoordeeld of er een verband bestaat, tussen het bekende oudere merk en het 

jongere merk, waarvan nietigverklaring wordt gevorderd. 

 

Erg belangrijk is dat de rechter sinds het Adidas/Fitnessworld arrest geoordeeld heeft dat het 

verband zoals het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming 

van alle omstandigheden van het geval.324  In het Intel arrest bepaalt het Hof, mede op grond de 

10e considerans van de Harmonisatierichtlijn, dat tot de relevante omstandigheden van het 

concrete geval de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de 

bekendheid,het onderscheidend vermogen van het oudere merk, de aard van de waren en 

diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven en de soortgelijkheid en 

tenslotte het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek behoren.325 Het Hof stelt dus in het 

Intel arrest dat wat van belang is voor de vaststelling van verwarring ook van belang is voor de 

vaststelling van een verband.  

                                                
324 Zie noot 230: H.v.J 23 oktober 2003, C- 408/01, Adidas/ Fitness world,  Jur. 2003, I-123537,rov. 30; H.v.J 27 
november 2008, C-252/07, Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov. 41 
 
325 H.v.J 27 november 2008, C-252/07, Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov. 42. 
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Hoe meer overeenstemming er is, hoe meer kans dat het jongere merk het bekende oudere 

merk in gedachten oproept bij het oudere publiek.326 Het Hof stelt wel dat een erg grote 

gelijkenis of overeenstemming tussen merk en teken niet noodzakelijk impliceert dat er sprake 

is van een verband. Wel is dit één van de omstandigheden van het geval waarmee rekening 

gehouden moet worden bij het vaststellen van een verband.327  Het Hof verbindt dit aan het 

relevante publiek van de waren en diensten.  Wanneer het teken wordt gebruikt voor compleet 

verschillende  waren en diensten als die waarvoor het merk wordt gebruikt, kan het zijn dat het 

doelpubliek van het overeenstemmende teken en merk, elkaar nooit zullen overlappen. 328 Het 

oudere sectoraal bekende merk, is bij het doelpubliek van het jongere merk onbekend. Het is 

dus mogelijk dat het doelpubliek van elk van de merken nooit in aanraking komt met het andere 

merk. Er zal dan ook geen verband tussen merk en teken gelegd worden. Het Hof maakt hier 

een redenering die het al had kunnen maken in het Chevy arrest.329 

 

Soortgelijkheid lijkt een vreemd criterium. 330 Het gaat hier toch vooral om de bescherming bij het 

gebruik voor niet-soortgelijke waren en diensten? Het Hof stelt dat de aard van de waren en 

diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven in aanmerking moet genomen 

worden bij de beoordeling of er sprake is van een verband.331  Hoe sterker de band of relatie 

tussen de waren en diensten, hoe groter immers de kans op een inbreuk is.  Ook al is het 

doelpubliek van de waren en diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven 

hetzelfde of overlappend, toch kunnen de waren en diensten onderling zo verschillen dat het 

jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan 

oproepen.332 Opdat de bescherming voor niet soortgelijke waren niet wordt uitgehold kan er ook 

wanneer er geen band tussen de waren te vinden is, sprake zijn van een inbreuk. Er kan dus 

geen eis van soortgelijkheid worden vastgesteld. 

 

Ook stelt het Hof dat het mogelijk is dat sommige merken zo bekend kunnen zijn dat die 

bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van de waren en diensten waarvoor het merk is 
                                                
326 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov 44. 
 
327 G. VOS, “Het verband tussen merk en teken”, BMM Bulletin 1/2009,8.;H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ 
CPM, Jur. 2008, I-08823, rov .48. 
 
 328 G. VOS, “Het verband tussen merk en teken”, BMM Bulletin 1/2009,8. 
 
329 Zie Hoofdstuk 3, afdeling 5, pagina 40 
 
330 N. CLAREMBEAUX, Inbreukcriteria na het Intel arrest, BMM bulletin 1/2009 p 10-18, 17.  
 
331 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov .50. 
 
332 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov .49. 
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ingeschreven. In dit geval kan het gebeuren dat het doelpubliek van de waren en diensten 

waarvoor het jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken 

zien hoewel dit publiek totaal te onderscheiden is van het doelpubliek van de waren en diensten 

waarvoor het oudere merk is ingeschreven.333  Ook met de bekendheid moet dus bij de 

beoordeling of er sprake is van een verband tussen de conflicterende merken, rekening 

gehouden worden.  

 

Of er sprake is van een verband wordt dus uit het wettelijk criterium van overeenstemming 

afgeleid. Toch een belangrijke keuze, merkt Quaedvlieg op. 334 Hij stelt immers dat de term 

‘verband’ wel heel breed had geïnterpreteerd kunnen worden, waarbij de rechter zich zou 

verliezen in een hoop onoverzichtelijke marktonderzoeken. Opdat hij door de bomen het bos 

blijft zien, kan de rechter nu werken met een normatief instrumentarium.335 De maatstaven voor 

bescherming tegen verwarring en verwatering steunen op een klassieke merkenrechtelijke 

toetsing. Door middel van objectieve beoordelingscriteria moet de rechter nagaan of er al dan 

niet sprake is van een verband. Uiteraard kan de rechter nog altijd rekening houden met goed 

opgestelde marktonderzoeken bij wijze van vaststelling van feitelijke associatie. 

Marktonderzoeken kunnen indicaties bieden dat er een verband bestaat.336 Er bestaat nog altijd 

veel scepsis ten aanzien van marktonderzoeken. Vooral de vraag naar objectiviteit en 

betrouwbaarheid speelt hier een grote rol.  Er heerst hieromtrent nog veel onduidelijkheid. Ze 

worden bij de vaststelling van verwatering vooral als een hulpmiddel gezien, zonder 

doorslaggevend belang.337 

 

In de eerste prejudiciële vraag wil de rechter weten of de omstandigheden weergegeven in sub 

a tot d volstaan om te concluderen of er een verband bestaat.  

 

Punt d spreekt over het oudere merk dat in gedachten komt bij de gemiddelde consument 

wanneer hij in aanraking komt met het jongere merk. Dit betekent volgens Advocaat generaal 

Sharpston en het Hof van Justitie niet meer of niet minder dan dat er een verband wordt 

                                                
333 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov .53. 
 
334 A.A. QUAEVLIEG, “Intel en verwatering - economisch gedrag en juridisch bewijs”, Boek9.nl 2009, B9 7921,p.4. 
 
335 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl  2009, 3.  
(zoals gevonden op www.nautadutilh.com) 
 
336 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A.HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,332 ev. 
 
337 Lees hieromtrent C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële 
eigendom: deel 2 Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,333 ev. 
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gelegd.338 Bij de bespreking van het Adidas/Fitnessworld339 zagen we al dat een bekend merk 

slechts bescherming kan genieten wanneer het relevante publiek een verband tussen het merk 

en het teken legt. Wat het Hof hier zegt komt dus niet als een verrassing. 

 

Het Hof stelt dat de aanwezigheid van de rest van de omstandigheden onder a tot c niet 

noodzakelijk de aanwezigheid van een verband tussen de conflicteren merken impliceren. 340   

Het feit dat een merk zeer bekend en uniek is en het conflicterende teken voor niet soortgelijke 

waren is ingeschreven leidt dus niet automatisch tot de vaststelling van een verband.  De 

soortgelijkheid van waren en diensten maakt sinds het Davidoff/Gofkid arrest ook niet meer uit.  

Zoals hierboven uitgelegd wordt het verband beoordeeld aan de hand van de mate van 

overeenstemming van de tekens, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het 

onderscheidend vermogen van het oudere merk . De criteria moeten steeds onderzocht worden 

in het licht van het relevante publiek.341 In geval van verwarring wordt een verband wel altijd 

aangenomen. Het ontbreken van één van deze factoren betekent ook niet meteen dat er geen 

verband is. Het zijn immers geen cumulatieve factoren.  

 

In de eerste prejudiciële vraag sub II wil de rechter vervolgens weten of de sub a tot b 

genoemde omstandigheden volstaan als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk 

ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het 

onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.  

 

Volgens Intel zou het merk ‘Intel’ bescherming moeten genieten zodra het publiek een verband 

legt. Het is dan niet meer nodig andere factoren te onderzoeken om bescherming te krijgen via 

artikel 4,lid 4 sub a Harmonisatierichtlijn. Het Hof weerlegt dit en stelt dat de aanwezigheid van 

een verband op zich geen voldoende grond is om te spreken van een inbreuk in de zin van art. 

4,lid 4 sub a.342 Schade volgt niet noodzakelijk uit het gelegde verband. Wel is het zo dat hoe 

sterker het verband is, hoe sterker de mogelijkheid bestaat tot de vaststelling van 

ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk. 

                                                
338 E. SHARPSTON (AG), Conclusie van 26 juni 2008 bij  H.v.J 27 november 2008, zaak C -252/07 INTEL/CPM, 
BMM Bulletin 2009, p.30, rov. 46. 
 
339 H.v.J 23 oktober 2003, C- 408/01, Adidas/ Fitness world, Jur. 2003, I-123537; P.J.M. STEINHAUSER, noot bij 
H.v.J 23 oktober 2003, C- 408/01, Adidas/ Fitness world, BIE 2004, 162. 
 
340 A. KAMPERMAN SANDERS, noot onder het arrest Intel/Intelmark arrest in IER 2009,p. 20 nr. 7. 
 
341 A.A. QUAEDVLIEG, Intel en verwatering - economisch gedrag en juridisch bewijs , Boek9.nl 2009, B9 7921, p. 4 
 
342 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov. 32. 
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Een verband is  wel een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde om van een inbreuk 

te spreken waarvoor de Richtlijn bescherming biedt. 343    

 

Wanneer is dan sprake van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend 

vermogen, als een verband niet volstaat om dit vast stellen?  Het Hof stelt dat ook hier de 

objectieve beoordelingscriteria spelen. Zowel het verband als de merkinbreuk moeten globaal 

worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval.344 We 

zien dus dat het Hof de elementen van overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid345 en 

onderscheidend vermogen ook aan de beschermingscriteria van artikel 4 lid 4 a en art 5.2 van 

de richtlijn verbindt.346 Dit zijn weer getrouwe en klassieke elementen.   

 

Voor de beoordeling of er sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de 

reputatie bestaat het relevante publiek  uit  de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en 

oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is 

ingeschreven. Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de 

reputatie van het oudere merk, moet bovendien worden beoordeeld uit het oogpunt van de 

consument van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven.347 

Er kan geconcludeerd worden dat de keuze van het Hof in het Intel arrest om de bescherming 

van de goodwill te laten aansluiten bij de bescherming tegen verwarring zorgt voor een zekere 

consistentie in het merkenrecht. De toetsingsmaatstaven zijn gelijkaardig.348 Voorts werd het 

vaststellen van een verband niet moeilijker gemaakt door het Intel arrest. Het arrest ligt immers 

in het verlengde van het Adidas Fitnessworld arrest. 

 

 

 

                                                
343 E. SHARPSTON (AG), Conclusie van 26 juni 2008 bij  H.v.J 27 november 2008, zaak C -252/07 INTEL/CPM, 
BMM Bulletin 2009, p.29; H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823,rov. 31-32; H.v.J 18 
juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov. 37.  
 
344 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823,rov. 68; A.A. QUAEDVLIEG, Intel en 
verwatering- economisch gedrag en juridisch bewijs , Boek9.nl 2009, B9 7921, p.5. 
 
345 Immers hoe groter de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk , des te sneller er sprake is van 
een inbreuk. Zie hiervoor H.v.J. 14 september 1999, C-375/97, General Motors/ Yplon, Jur. 1999, I -05421,rov. 30. 
 
346 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823,rov. 68.   
 
347 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov. 35-36. 
 
348 A.A., QUAEDVLIEG Intel en verwatering- economisch gedrag en juridisch bewijs, Boek9.nl 2009, B97921, rov. 5. 
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C. Bewijslast voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen 

 

De formulering van het Hof omtrent de bewijslast vormt het scherpe en ophefmakende kantje 

van het Intel arrest. Het Hof jaagt de bewijslast voor afbreuk en ongerechtvaardigd voordeel 

immers de hoogte in. Zo werd het voor bekende merkhouders lastiger zich te beschermen 

tegen verwatering. 

 

Om bescherming te krijgen in het licht van art 4 lid 4 sub a Harmonisatierichtlijn is traditioneel 

geen effectieve inbreuk vereist. Wanneer je wil ingaan tegen de inschrijving van een merk of de 

aanvraag ervan is er immers nog geen inbreuk, aangezien er nog geen gebruik is. Het is dus 

voldoende dat er gevaar bestaat dat de inbreuk zich zal voordoen. Kans op afbreuk of 

ongerechtvaardigd voordeel volstaat.349  

 

 De rechter stelt echter in het Intel arrest een schijnbaar zwaardere eis. Hij beslist dat de 

merkhouder moet bewijzen dat door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken 

uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, 

dan wel dat er sprake is van een ‘ernstig gevaar’ dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst 

voordoet, waar voorheen gevaar zonder meer voldoende was.350 Een aantal regels verder 

spreekt het Hof van een ‘groot gevaar’.351 

 

De Nederlandse rechter was in het kortgeding tussen  G star en Pepsi352 van vlak na de Intel 

uitspraak van oordeel dat het Europese Hof de lat inzake bewijslast hier nogal hoog legt . Ook  

pleit de meerderheid in de rechtsleer voor een afgezwakte interpretatie van die eis. 353  Een 

aannemelijk risico dat de inbreuk zich zal voordoen zou voldoende moeten zijn354.  Louter 

theoretische en hypothetische risico’s worden inderdaad niet gezien als een gevaar.  

                                                
349 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 5. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com) 
 
350 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark  en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 5. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com); P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom , Deventer, Kluwer, 2009, 104. 
 
351 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov.37,38. 
 
352 Rechtbank ’s Gravenhage 15 december 2008, nr.321649/ KG ZA 08-1322, G-Star International / Pepsico, BMM 
Bulletin 2009/1, 34. 
 
353 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 5. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com); A.A. QUAEDVLIEG , Intel en verwatering- economisch gedrag en juridisch bewijs, Boek9.nl 
2009, B97921, p. 8. ; Volgens Geerts heeft het Hof in het Intel arrest bevestig d dat geen potentiële maar reële 
schade vereist wordt. Dit is vreemd in het licht van art. 4.4 a waar er nog sprake is van gebruik van het merk 
P.G.F.A.GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 104. 
 
354 A. KAMPERMAN SANDERS, noot onder het arrest Intel/Intelmark arrest in IER 2009, nr. 7, p. 24. 
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Het Hof zou hier met andere woorden herhalen wat het Gerecht van Eerste Aanleg al stelde 

m.b.t. art. 8 lid 5 Gemeenschapsverordening. Wanneer het oudere merk de inschrijving van een 

overeenstemmend merk wil voorkomen moet hij niet tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk 

afbreuk werd gedaan aan zijn merk. Hij moet bewijs kunnen overleggen waaruit op het eerste 

zicht kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd afbreuk in de toekomst niet 

hypothetisch is.355   

 

Dit argument wordt ook onderbouwd door de waarschijnlijk foute interpretatie van de 

Nederlandse vertaler. De kern van het probleem ligt immers mede in de verschillende 

taalvariaties van het arrest. De Franse versie spreekt van een ‘risque sérieux’ en niet van een 

‘risque grave’. Ook in het Engels spreekt men slechts van een ‘serious risk’. De meeste andere 

landen opteren dus voor een meer gematigde woordkeuze, wat ook de bedoeling van de 

rechter lijkt te zijn geweest. Sommige auteurs stellen dat als het Hof had willen afzien van de 

vroegere rechtspraak van het Gerecht van Eerste aanleg het hier veel uitgebreider had op 

ingegaan. Geen sterk argument, maar toch geniet de rechtspraak van het Gerecht van Eerste 

aanleg ook mijn voorkeur. Een duidelijker argument hiervoor is dat drie weken na het Intel arrest 

het TDK arrest gewezen werd, waarin het Hof afziet van het moeilijke bewijscriterium en stelt 

dat het voldoende is dat  “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". Het Hof 

neemt dus wel degelijk genoegen met een niet louter hypothetisch risico op schade. 356 

 

Het Hof stelde ook een tweede bewijsvereiste vast, de meest ophefmakende. 

Opdat er sprake kan zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen eist het Hof een bewijs 

van een wijziging in het economisch gedrag van de consument: 

 

“Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt 

gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het 

economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het 

                                                                                                                                                       
 
355 Ger. E.G.25 mei 2005, T-67/04, Spa Monopole/BHIM-Spa–Finders Travel Arrangements, T-67/04, Jur. 2005,II-
1825,rov. 40..;Ger. EG 16 april 2008, T-181/05,Citigroup en Citibank/BHIM – Citi , Jur. 2008,II-00669,rov.77; 
N.CLAREMBEAUX, Inbreukcriteria na het Intel arrest, BMM bulletin 1/2009,10. 
 
356 H.v.J 12 december 2008, beschikking in zaak nr. C -197/07, Aktieselskabet/BHIM-TDK Kabushiki Kaisha (TDK 
Corp.),rov.22. 
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oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of 

dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.”357 

 

Voor het bewijs van afbreuk aan het onderscheidend vermogen is het nodig zich een duidelijk 

beeld te vormen van wat hiermee in het Intel arrest bedoelt wordt. Het Hof definieert afbreuk 

aan het onderscheidend vermogen als volgt in het arrest: 

 

“Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, 

hetgeen ook „verwatering”, „verschraling” of „vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk minder 

geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te 

identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere 

merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is 

met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de 

waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.”358 

 

Reeds in 1975 gaf het Benelux Gerechtshof een gelijkaardige definitie van deze inbreuk, in het 

Claeryn/Klarein arrest.359 Het Benelux Gerechtshof stelde ook al in het VIPS en Spa-Finders 

arrest dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen zich kan voordoen als geen onmiddellijke 

associatie kan worden opgeroepen van het oudere merk met de waren waarvoor het merk is 

ingeschreven.360 De  omschrijving van het Hof steunt ook op wat advocaten-generaal Jacobs en 

Sharpston in hun noten bij het Adidas/Fitness World en Intel arrest hebben bepaald.361  Van 

belang is dat het merk dus geen onmiddellijke associatie meer oproept.  

 

 

                                                
357 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov. 77. 
 
358 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov. 29.; H.v.J 18 juni 2009, nr. C-487/07, 
L’Oréal Bellure, punt 39. 
 
359 N. CLAREMBEAUX, “Inbreukcriteria na het Intel arrest”, BMM Bull. 2009/1, 12. 
Ben GH 1 maart 1975, Colgate-Palmolive/Lucas Bols (Claeryn, Klarein),A 74/1 , Jur. 1975; 
Het Hof omschreef de inbreuk zo dat ‘het merk door het verlies van zijn exclusiviteit niet meer in staat is om bij het 
publiek de onmiddellijke associatie te wekken met de waren waarvoor het werd ingeschreven en wordt gebruikt” of 
dat het aangevochten teken “op zodanige wijze appelleert aan de zintuigen van het publiek, dat het merk voor de 
soort van waren waarvoor het is ingeschreven, daardoor in zijn aantrekkingskracht en kooplustopwekkend vermogen 
wordt getroffen”. 
 
360 Ger. EG 25 mei 2005, T-67/04, Spa Monopole/BHIM-Spa–Finders Travel Arrangements, T-67/04, Jur. 
2005,II-1825; Ger. EG., 22 maart 2007, T-215/03 , SIGLA tegen OHIM/ Elleni Golding (VIPS),  Jur. 2007, I-00711. 
 
361 E. SHARPSTON (AG), Conclusie van 26 juni 2008 bij  H.v.J 27 november 2008, zaak C -252/07 INTEL/CPM, 
BMM Bulletin 2009, p.26-33; Conclusie van advocaat generaal F.G. Jacobs, 10 juli 2003 in Adidas/Fitnessworld,C - 
408/01, Jur. 2003,I- 12537. 
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We kunnen dus tot hiertoe besluiten dat de rechter in het Intel arrest geoordeeld heeft dat  voor 

bescherming tegen een goodwill inbreuk vereist is dat de consument een verband tussen het 

bekende merk en het teken legt en dat de merkhouder een reële en niet louter hypothetische 

kans op de inbreuk bewijst. Vervolgens stelt het Hof dat het verband en de afbreuk aan het 

onderscheidend vermogen en de reputatie globaal moet worden vastgesteld met inachtneming 

van alle relevante omstandigheden van het geval. De aanwezigheid van een verband is niet 

voldoende om additionele bescherming toe te kennen aan bekende merken en een inbreuk vast 

te stellen. Het Hof bepaalt dat voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen moet worden 

bewezen dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van de waren en diensten 

ten aanzien van het merk is gewijzigd of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de 

toekomst wijzigt.  

 

Wat voor soort economische gedragsverandering de verwatering bewijst, wordt niet nader 

bepaald door het Hof. Het Hof stelt wel dat het bij de beoordeling van geen belang is of de 

houder van het jongere merk commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van 

het oudere merk.362  De houder van een ouder merk kan verwatering dus bewijzen zonder dat hij 

moet aantonen dat de houder van het conflicterend teken enig voordeel heeft behaalt. Ook 

betekent dit dat het aantonen van enig voordeel behaald door de houder van het jongere teken 

niet kan gebruikt worden als bewijs dat het jongere merk afbreuk doet aan het oudere bekende 

merk.363 Onrechtvaardige voordelen getrokken uit het originele merk vormen een aparte 

inbreukvorm die in de volgende afdeling zal worden besproken. 

 

Door deze laatste bewijsvereiste wordt het aantonen van verwatering schijnbaar wel heel 

moeilijk. Het Hof geeft ook geen enkele toelichting bij deze bepaling. Het is niet zo makkelijk 

aan te tonen dat het economisch gedrag van de consument is gewijzigd ten gevolge van het 

gebruik van een jonger merk.  

 

Het probleem concentreert zich onder meer rond het causaal verband. Heel wat oorzaken 

kunnen aan de basis liggen van het gewijzigde koopverdrag van de consument, zeker niet 

alleen het gebruik van het jongere merk en de hierdoor veroorzaakte verwatering. Voorts kan 

afbreuk aan het onderscheidend vermogen inderdaad een invloed uitoefenen op het 

economische gedrag van de consument, maar de afbreuk kan ook op andere manieren tot 

uiting komen, waarbij het onderscheidend vermogen van het bekende merk toch afzwakt.364   

                                                
362 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov. 78. 
 
363 S. MIDDLERNISS en S. WARNER, “The protection of marks with a reputation: Intel v. CPM”, E.I.P.R. 2009,332. 
 
364 N. CLAREMBEAUX, Inbreukcriteria na het Intel arrest, BMM bulletin 1/2009, 10-18 en  13. 
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Zo zal een afbreuk van het onderscheidend vermogen ervoor zorgen dat de merkhouder minder 

zal investeren om het onderscheidend vermogen te vergroten. Ook zal minder geïnvesteerd 

worden in bescherming.365 Het is immers bijna onmogelijk om een bewijs te leveren voor 

verwatering.   

 

Er zou kunnen geoordeeld worden dat het Hof een verminderde bereidheid vereist vanwege 

consumenten om de goederen of diensten verkocht onder het oude merk te kopen. Deze 

verminderde bereidheid het merk te kopen kan zich ook uiten in een grotere prijsgevoeligheid bij 

de consumenten. Consumenten zullen minder bereid zijn trouw te blijven aan het bekende 

merk, wanneer het zijn prijs zou verhogen. In dit geval zal een economische 

gedragsverandering zich niet meteen uitdrukken in een vermindering van de goederen verkocht 

onder het bekende merk.366  

 

Het is dus duidelijk dat het Hof een erg moeilijke bewijsvereiste heeft geïntroduceerd. Het Hof 

laat het verder aan de nationale hoven en rechtbanken om te bepalen of er voldoende 

bewijsmateriaal is geleverd.367 

 

Kort na het Intel arrest volgde het kortgeding tussen Gstar RAW en Pepsi RAW368 waarbij de 

Nederlandse rechter het Intel arrest nauwgezet volgde en een strikt bewijs van wijziging van het 

economisch gedrag van de consument eiste. De houders van bekende merken zaten met het 

de handen in het haar, nu het hen quasi onmogelijk werd gemaakt bewijs van verwatering te 

leveren. Erg snel kwam uit de rechtsleer dan ook kritiek op deze draconische bewijslast. 369 In 

2009 oordeelde de Nederlandse rechter in het tussenvonnis in de Gstar/Pepsico zaak370 dat 

indien bewezen kan worden dat RAW een bekend merk is en dat het publiek (mogelijk) een 

verband legt met het merk bij het zien van het inbreukmakend teken, er in ieder geval sprake 

                                                                                                                                                       
 
365 N. CLAREMBEAUX, Inbreukcriteria na het Intel arrest, BMM bulletin 1/2009 , 13. 
 
366 S. MIDDLERNISS en S. WARNER, “The protection of marks with a reputation: Intel v. CPM”, E.I.P.R. 2009,332. 
 
367 S. MIDDLERNISS en S. WARNER, “The protection of marks with a reputation: Intel v .CPM”, E.I.P.R. 2009,332. 
 
368 Vzr Rb ‘s Gravenhage 15 december 2008, G-Star Raw/Pepsico, IER 2009, p 29-34 nr. 9; Zie ook het arrest in 
dezelfde lijn:  Rechtbank Leeuwarden 29 april 2009,nr. 87328/HA ZA08-96 , Huis & Hypotheek Nederland /DSB Bank 
(HUIS EN HYPOTHEEK), B9 7912 . 
 
369 Zie om. A.A. QUAEDVLIEG, Intel en verwatering- economisch gedrag en juridisch bewijs, Boek9.nl 2009,B9 7921; 
N. CLAREMBEAUX, Inbreukcriteria na het Intel arrest, BMM bulletin 1/2009 ,11-12; C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi 
onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009. (zoals gevonden op www.nautadutilh.com) 
 
370 Rb ’s Gravenhage 25 november 2009, nr. 329755/HA ZA 09-414, G-Star International/ Pepsico (RAW), IER 2010, 
nr.10. 
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kan zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen.371 Volgens G star bleek dit verband uit 

de omstandigheden van het geval en uit haar marktonderzoeken. Het Hof was niet akkoord, 

maar gaf G-Star meer tijd om bewijs te leveren van de bekendheid van haar merk en het 

mogelijke verband dat gelegd zou kunnen worden door het publiek met het teken gebruikt door 

Pepsico.372 

 

Advocaat generaal Sharpston was in haar conclusie bij het Intel arrest van mening dat afbreuk 

aan het onderscheidend vermogen niet noodzakelijk een “economische afbreuk” hoeft te 

impliceren, zodat een economische gedragsverandering niet essentieel is. 373  Ze was wel 

akkoord met het feit dat zo een verandering een relevante factor is om mee rekening te houden 

en dat het de actie van de eiser in ieder geval zou steunen.374 

 

Ook volgens de Nederlandse professoren Quaedvlieg375 en Gielen376 werd het arrest te strikt 

opgevat. Niet een economisch,  maar wel een juridisch bewijs wordt volgens hen geëist voor 

verwatering in het Intel arrest.  De merkhouder moet volgens deze auteurs dus niet met allerlei 

cijfers gaan toveren om de economische gedragsverandering te onderbouwen en er moet 

amper aandacht besteed worden aan de omzetcijfers van de waren waarvoor het merk is 

ingeschreven. Het Hof spendeert immers heel wat tekst in haar uitspraak aan de uiteenzetting 

van de criteria voor merkinbreuken en hoe die criteria beoordeeld moeten worden. Wat het Hof 

hier zegt omtrent de bewijslast mag niet an sich gezien worden als een geïsoleerde bepaling.377 

Het is als het ware een besluit van het Hof na een uiteenzetting van de juridische criteria die 

nagegaan moeten worden bij de vraag of er sprake is van een goodwill inbreuk. Bij het 

zorgvuldig lezen van het arrest wordt volgens deze auteurs duidelijk dat de oude test nog altijd 

geldt.  Er moet een globale beoordeling zijn met inachtneming van alle relevante 

omstandigheden van het geval.  Die moeten het bewijs aanbrengen dat een niet hypothetische 

                                                
371 P. MAEYAERT en K. NEEFS, “In het kielzorg van Bellure: inbreuk op bekende merken in de Benelux”, BMM-
Bulletin 2010-2, 50. 
 
372 P. MAEYAERT en K. NEEFS, “In het kielzorg van Bellure: inbreuk op bekende merken in de Benelux”, BMM-
Bulletin 2010-2, 49. 
 
373 E. SHARPSTON (AG), Conclusie van 26 juni 2008 bij  H.v.J. 27 november 2008, zaak C -252/07 INTEL/CPM, 
BMM Bulletin 2009, p.32, nr 74. 
 
374 S. MIDDLERNISS en S. WARNER, “The protection of marks with a reputation: Intel v. CPM”, E.I.P.R. 2009, 331. 
 
375  A.A. QUAEDVLIEG, Intel en verwatering- economisch gedrag en juridisch bewijs , Boek9.nl 2009, B9 7921, p.2 
 
376 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 1-7. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com) 
 
377 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 5. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com) 
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verandering in het economisch gedrag zich voordoet of mogelijk kan voordoen. Er moet volgens 

Quaedvlieg en Gielen dus een juridisch bewijs zijn, dat steunt op de reeds vermelde criteria van 

soortgelijkheid, overeenstemming,onderscheidend vermogen, bekendheid en associatie. Als het 

juridisch bewijs kan gegeven worden betekent dit dat er sowieso gevolgen zullen zijn in het 

economische gedrag van de consument.378 De regeling van de merkbescherming moet inspelen 

op de praktijk. Wat moet bewezen worden is de reële kans op een inbreuk. Aldus Gielen en 

Quaedvlieg. 

 

De Jordaanse auteur Mohammed Amin Nasser heeft een andere kijk op het arrest. Volgens 

hem introduceert het Hof in het Intel arrest twee nieuwe categorieën onder verwatering.379 De 

eerste categorie omvat volgens hem merken waarvan de reputatie niet beperkt is tot een 

bepaalde klasse van goederen en diensten. Merken die met andere woorden wijd bekend zijn in 

verschillende sectoren. Voor deze merken stelt hij, is het bewijs van een verband tussen merk 

en teken voldoende. Tot de tweede categorie van merken rekent hij merken die slecht ‘niche 

fame’ genieten. De merken waarvan de reputatie is beperkt tot een zekere klasse van goederen 

en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Een voorbeeld van de tweede categorie is het 

Intel merk. Voor deze categorie is volgens Nasser de aanwezigheid van een verband in hoofde 

van de consument niet voldoende. Houders van deze merken moeten ook een gevaar voor 

verandering in het economisch gedrag van de consument bewijzen. Het Hof introduceerde 

volgens hem dus een voorkeursbehandeling voor merken met een grote reputatie die zich 

uitstrekt over verschillende sectoren van waren en diensten.380 

 

Nasser slaat hier volgens mij aan het “hineininterpretieren”. Je kan wat hij stelt niet zomaar 

gaan concluderen uit het arrest, wanneer de rechter dit nooit echt zo heeft bepaald. Meer nog, 

één van de lacunes uit het arrest was net dat het hof de bewijsvereiste van een economische 

gedragsverandering niet voldoende geduid heeft. Waar het Hof zelf geen duiding heeft 

gegeven, moet men voorzichtig zijn en mogen er geen woorden in de mond van de rechter 

gelegd worden die hij helemaal niet zo bedoeld heeft. We weten uit het Chevy arrest reeds dat 

hoe bekender het merk is, des te groter de kans is dat tot inbreuk besloten wordt. Het Hof heeft 

in het Intel arrest alleen gesteld dat voor het vaststellen van een verband tussen merk en teken, 

er rekening moet gehouden worden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde 
                                                
378 A.A. QUAEDVLIEG, “Herkomst en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal”, Ars Aqui, 8. 
(gevonden op www.arsaequi.nl) 
 
379 M. AMIN NASER, “Recent developtments of Dilution in the United States and United Kingdom” , E.I.P.R. 2010, 
337. 
 
380 M. AMIN NASER, “Recent developtments of Dilution in the United States and United Kingdom” , E.I.P.R. 2010, 
337. 
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te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk.381 Hoe sterker het 

verband, hoe groter ook de kans dat tot inbreuk zal besloten worden.382 Het Hof heeft helemaal 

niet gesteld dat wanneer een merk bekendheid over verschillende sectoren geniet, het dan 

ontsnapt aan de economische dan wel juridische bewijsvereiste van een “economische 

gedragsverandering”. Het is alleen van belang voor het vaststellen van een verband en voor het 

vaststellen van een afbreuk. Volgen we de theorie van Quadvlieg en Gielen dan blijft er al 

helemaal niets overeind van de  theorie van Nasser. 

 

De bewijsvereisten die het Hof stelt, gelden in het geval merkhouders afbreuk aan het 

onderscheidend vermogen willen bewijzen. Gelden ze ook wanneer de merkhouder afbreuk aan 

de reputatie van zijn merk wil bewijzen? Sommige auteurs stellen van wel en zien geen reden 

een andere benadering aan te nemen.383 Ze zijn van oordeel dat ook in dit geval een 

economische gedragswijziging moet aangetoond worden. Het Hof heeft er zich nog niet over 

uitgesproken.  

 

Afdeling 2.  Het L’Oréal Bellure arrest : een godsgeschenk voor de houders van  bekende 

merken 
 

A. Feiten en uiteenzetting van de prejudiciële vraag384 

 

Het L’Oréal Bellure arrest gaat over de betekenis en interpretatie van de inbreukvorm 

“ongerechtvaardigd voordeel” onder de Harmonisatierichtlijn. Wanneer iemand aanhaakt of 

meelift op de bekendheid van merk, kan de merkhouder hiertegen optreden. Het ging in deze 

zaak meer bepaald om inbreukmakend merkgebruik bij vergelijkende reclame. Het Hof spreekt 

zich dan ook eveneens uit over de toelaatbaarheid van vergelijkende reclame. 

 

L’Oréal, fabrikant en merkhouder van verscheidene luxeparfums stelde in deze zaak,die zich 

afspeelde in het Verenigd Koninkrijk, een vordering in tegen Bellure, Malaika en Starion.  

Bellure produceerde imitatieparfums en stuurde vergelijkingslijsten naar inkopers van 

parfumerieën zoals Malaika en Starion.  Zij brachten dan in het Verenigd Koninkrijk de imitaties 

van deze parfums in de handel. Op deze lijsten werden bekende merken van parfums van 

                                                
381 H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823, rov. 53. 
 
382  H.v.J 27 november 2008, C-252/07,  Intel/ CPM, Jur. 2008, I-08823,rov. 67. 
 
383 S. MIDDLERNISS en S. WARNER, “The protection of marks with a reputation: Intel v. CPM”, E.I.P.R. 2009,333. 
 
384 P. MAEYAERT, “In het k ielzorg van Bellure: inbreuk op bekende merken in de Benelux”,  BMM-Bulletin 2010-2, 51. 
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L’Oréal vermeld. Vlak daarnaast stonden namaakparfums met bijna dezelfde geur, uiteraard wel 

veel goedkoper.  Aan de ene kant stond bijvoorbeeld het dure parfum ‘Miracle’ van Lancôme 

waartegen het goedkope merk ‘Pink wonder’ werd gezet. Zo kon de kleinhandelaar vaststellen 

welke imitatieparfums ongeveer dezelfde geur hadden als de bekende L’Oréal parfums. 

Volgens L’Oréal is er sprake van een inbreuk op het merkenrecht. Hun concurrent Bellure 

maakt immers expliciet reclame voor namaakversies van hun parfums en gebruikt daarbij 

gelijkaardige flesjes. Volgens Bellure is er geen probleem. De consument wordt niet misleid 

want het gaat duidelijk om namaak. De naam en verpakking zijn verschillend, waardoor er zich 

geen vergissingen voordoen.  

 

Het gaat hier inderdaad niet om misleiding van de consument, maar om het evenwicht tussen 

de vrijheid van vergelijkende reclame en respect voor de reputatie van een bekend merk. 

Voor het eerst geeft het Hof duiding bij dit inbreukcriterium en definieert het wanneer er sprake 

is van een ongerechtvaardigd voordeel. 

 

Het Hof ging er wel al eerder op in, in de TDK zaak.385 TDK Kabushiki Kaisha, een bekend 

Japans merk voor opname apparatuur stelde succesvol oppositie in tegen een Deense fabrikant 

die het Gemeenschapsmerk TDK wou inschrijven voor sportkleding. Hierbij vormden vooral de 

sponsoractiviteiten van de bekende merkhouder een overtuigend argument. TDK doet vaak aan 

sponsoring van sportevenementen en het Gerecht oordeelde dat sponsoring bijdraagt aan de 

bekendheid van het merk.386 Het merk verschijnt dus ook vaak op kledij als sponsoring. De 

Deense fabrikant die sportkledij wil verkopen onder het merk TDK zou hierdoor mee op de 

bekendheid liften die het merk TDK reeds heeft opgebouwd via sponsoring. Artikel 8, lid 5 van 

de Gemeenschapsverordening verzet zich hiertegen. Het Gerecht van eerste aanleg bepaalde 

het volgende: 

 

Bovendien moet de voorwaarde dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het 

onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, aldus worden begrepen dat zij 

gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van 

een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan. Dienaangaande geldt dat 

                                                
385 H.v.J 12 december 2008, beschikking in zaak nr. C -197/07, Aktieselskabet/BHIM-TDK Kabushiki Kaisha (TDK 
Corp.) 
 
386 http://www.boek9.nl/index.php?/december 
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hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te 

gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld.387 

 

Tegen de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg werd voorziening ingesteld bij Hof die de 

uitspraak van het Gerecht bevestigde: “In the present case, it is clear that the Court of First 

Instance… properly established the existence of an unfair advantage within the meaning of 

Article 8(5) of Regulation No 40/94 in correctly considering that it had available to it evidence 

enabling it to conclude prima facie that there was a risk, which was not hypothetical, of unfair 

advantage in the future."388 In het L’Oréal Bellure arrest vult het Hof het begrip 

ongerechtvaardigd voordeel dan verder in. 

 

De Engelse verwijzingsrechter stelde al feitelijk vast dat de reputatie van het merk l’Oréal niet 

geschaad was.389  Het Hof kan deze feitelijke beoordelingen dus niet ter discussie stellen. Het 

lijkt het Hof wel weinig waarschijnlijk dat een derde imitatiewaren met een overeenstemmende 

naam in de handel brengt en zijn afzet verhoogt zonder dat tegelijk het imago of de afzet van de 

waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven wordt geschaad.390 Het Hof is met andere 

woorden sceptisch met betrekking tot het oordeel van de Engelse rechter dat geen schade is 

toegebracht aan het bekende merk. Zelfs als er geen schade is, kan er dan toch nog sprake zijn 

van ongerechtvaardigd voordeel? Deze vraag moet het Hof beantwoorden.  

 

De originele dure parfums en de goedkopere versies staan volgens de Engelse rechter niet in 

concurrentie met elkaar. Consumenten verwarden beide parfums niet en gingen niet het 

imitatieproduct gaan kopen in plaats van het originele parfum. De imitatie parfums hadden dus 

geen effect op de verkoopcijfers van de originele parfums.  L’Oréal stelde echter ter discussie 

dat consumenten de imitatieparfums alleen kochten omdat ze leken op de originele. De goede 

verkoopcijfers had Bellure volgens L’ Oréal dus alleen te danken door te profiteren van de 

reputatie van L’oréal. 

 

                                                
387 Ger. EG 6 februari 2007, nr. T-477/04, Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM- TDK Kabushiki Kaisha 
(TDK Corp.),rov. 65.; Zie ook: F. JACOBS (AG), Conclusie bij H.V.J.  10 juli 2003, Adidas/Fitnessworld  , C- 408/01, 
Jur. 2003,I- 12537. 
 
388 H.v.J 12 december 2008, beschikking in zaak nr. C -197/07, Aktieselskabet/BHIM-TDK Kabushiki Kaisha (TDK 
Corp.), 21.; C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 4. (zoals 
gevonden op www.nautadutilh.com) 
 
389 A.A. QUAEDVLIEG, “Herkomst en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal”, Ars Aqui, (gevonden 
op www.arsaequi.nl/), p.7. 
 
390 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov.33. 
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Het Engelse “Court of Appeal” stelde vijf prejudiciële vragen aan het Hof. Grosso modo vraagt 

“the Court” of de verwijzingen naar de originele parfums in de vergelijkingslijst een inbreuk 

uitmaken op art . 5 lid 1 a Harmonisatierichtlijn. Zo ja, biedt de richtlijn inzake vergelijkende 

reclame dan een verdedigingsmogelijkheid voor Bellure?  Tenslotte vraagt het Hof of het 

gebruik van de bekende merken van l’Oréal een inbreuk vormt op art. 5.2 Harmonisatierichtlijn.  

 

§1  (5.2) Harmonisatie richtlijn 

 

Het Hof beantwoordt eerst de vijfde prejudiciële vraag. Deze vraag heeft betrekking op het 

gebruik door Bellure van soortgelijke doosjes en flesjes als die van de door L’Oréal in de handel 

gebrachte parfums. 

 

Wanneer een handelaar een teken dat overeenstemt met een ingeschreven merk dat een 

bepaalde reputatie geniet, maar er niet zodanig mee overeenstemt dat het ermee kan worden 

verward, op zodanige wijze gebruikt dat:  

a) de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie niet wordt aangetast 

of gevaar loopt; 

b) het ingeschreven merk of de reputatie ervan niet wordt aangetast of vervaagd, of het gevaar 

hiervoor bestaat; 

c) de merkhouder geen omzetverlies lijdt, en 

d) de merkhouder geen uit de promotie, het onderhoud en de versterking van zijn merk 

voortvloeiende opbrengsten misloopt; 

e) maar de handelaar een commercieel voordeel trekt uit het gebruik van zijn teken, omdat het 

overeenstemt met het ingeschreven merk,  

wordt dan ‚ongerechtvaardigd voordeel getrokken’ uit de reputatie van het ingeschreven merk in 

de zin van artikel 5, lid 2, [van richtlijn 89/104]?”  

 

De rechter wil dus vernemen of een derde die gebruikt maakt van een teken dat overeenstemt 

met het bekende merk kan worden geacht onrechtvaardig voordeel te trekken uit het bekende 

merk, wanneer het gebruik hem een voordeel oplevert, zonder dat bij het publiek verwarring 

ontstaat of de merkhouder schade wordt berokkend. De belangrijkste punten uit het oordeel van 

het Hof worden hier vermeld.  

 

In haar oordeel omschrijft het Hof eerst wat een ongerechtvaardigd voordeel is waarna het 

aangeeft het wanneer een voordeel onrechtvaardig is.  
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Volgens het Hof verwijst het begrip ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend 

vermogen of de reputatie van het merk, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, naar het 

profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat identiek is of overeenstemt met het 

bekende merk. Het slaat op alle gevallen waarin duidelijk sprake is van exploitatie van de 

bekendheid van het merk. 

Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met 

een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of 

die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk 

probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van 

dat merk en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die 

de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te 

onderhouden.391  

 

Ongerechtvaardigd voordeel verwijst dus niet naar de schade die het merk wordt berokkend, 

maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken. Het omvat met name alle 

gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk 

opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is 

of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.392 

Advocaat-Generaal Mengozzi stelt dat er sprake moet zijn van een impuls dat aan het 

overeenstemmende teken wordt gegeven via het oudere bekende merk. Door de associatie met 

het bekende merk wordt de consument ertoe aangezet het jongere product te kopen. 393 

 

Hieruit volgt dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de 

reputatie van het merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt door het gebruik van het 

teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt geen schade berokkend en het 

onderscheidend vermogen en  de reputatie van het merk niet aangetast.394 Alleen het profijt dat 

de inbreukmaker uit het bekende merk haalt is van belang. Meeliften op de bekendheid van een 

merk wordt op zich veroordeeld of er nu sprake is van schade bij de merkhouder of niet. De 

merkhouder moet enkel bewijzen dat een derde in zijn kielzog probeert te varen. Het woord 

“proberen” is hier belangrijk. Het gaat uit van een intentioneel element, wat nieuw is in het 

merkenrecht. De derde die profijt haalt uit een ouder bekend merk, wordt volgens sommige 

                                                
391 H.v.J 18 juni 2009, nr. C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov. 50. 
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auteurs geacht te weten dat het oudere bekend merk bestaat en dat hij vaart in het kielzog van 

dit merk.395 Hierdoor ontstaat een vermoeden van intentie om op het bekende merk mee te 

liften.  

 

Het Hof stelt verder dat bij de beoordeling of er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel uit de 

reputatie of onderscheidend vermogen van het merk, ook geen verwarringsgevaar moet worden 

bewezen. Samen met de afwezigheid van een vereiste van gevaar voor afbreuk aan de 

reputatie of onderscheidend vermogen,of meer algemeen schade aan de merkhouder, zorgt dit 

voor een erg flexibel bewijscriterium voor de merkhouder.396  Wel moet er nog altijd sprake zijn 

van overeenstemming tussen merk en teken op grond waarvan het betrokken publiek een 

verband legt. De verwijzende rechter stelde een verband vast tussen de doosjes van Malaika en 

Starion en de doosjes en flesjes van L’Oréal. Uit dit verband blijkt dat die overeenstemming 

Malaika en Starion een commercieel voordeel verschafte.397 Het Hof vermeldt ook dat uit de 

verwijzingsbeslissing volgt dat de overeenstemming bewust werd nagestreefd. 

 

Net zoals afbreuk aan het onderscheidend vermogen en reputatie moet het ongerechtvaardigd 

voordeel worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.398 Tot 

deze omstandigheden behoren de bekendheid, de onderscheidend kracht en de mate van 

overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Het voordeel dat wordt gehaald moet 

ongerechtvaardigd zijn. Een voorbeeld van een gerechtvaardigd voordeel is geoorloofde 

vergelijkende reclame.399 Geoorloofde vergelijkende reclame die niet tot doel heeft te misleiden 

maar louter de eigenschappen van het eigen product wil vergelijken met die van de concurrent 

valt dus buiten deze inbreuk.  

 

Het Hof geeft met dit arrest aan de titularis van een bekend merk dus een bredere bescherming 

dan in het progressieve artikel 13 A 2 BMW van de oude eenvormige Beneluxwet. De 

merkhouder kan zich op basis van dit artikel verzetten tegen elk ander gebruik dat zonder 

geldige reden in het economisch verkeer  van het merk of van een overeenstemmend teken, 

maar hiervoor moest wel schade in hoofde van de merkhouder bewezen worden. Het Hof geeft 
                                                
395 P. MAEYAERT, “In het kielzorg van Bellure: inbreuk op bekende merken in de Benelux”,  BMM-Bulletin 2010-2, 51; 
M.R.F. SENTFLEBEN, “ Het tijdperk van het merk enrechtelijk absolutisme”, noot bij L’Oréal Bellure, BIE 2009, p. 
273. 
 
396 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov. 50. 
 
397 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov.47. 
 
398 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov. 50., rov.44. 
 
399 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 4. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com) 
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het Bellure arrest een revolutionair tintje door te bepalen dat het ongerechtvaardigd voordeel 

dat gehaald wordt uit de reputatie en het onderscheidend vermogen niet afhankelijk is van enige 

mogelijke schade geleden door de bekende merkhouder.  

 

Deze uitspraak maakt het toch wel heel moeilijk voor producenten en distributeurs van 

imitatieproducten. Dit wordt ook duidelijk bij de bespreking van de Reclamerichtlijn hierna. 

Vooral supermarkten komen in de problemen. A merken worden daar niet volledig identiek 

gekopieerd zodat de consument niet verward wordt en het is net tegen die verwarring dat het 

traditionele merkenrecht bescherming biedt. Vaak wordt het A merk zo geïmiteerd, dat de look a 

like dezelfde associaties oproept als het A-merk.400 Het is hier dat bekende merken een 

additionele bescherming genieten. Ook wanneer de consument niet verward wordt, kan er 

sprake zijn van inbreuk wanneer de merkhouder ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het 

oudere bekende merk. Wanneer is het gebruik van het merk wel geoorloofd en vaart men niet in 

het kielzog van een bekend merk? Het Hof geeft hier geen duiding.  

 

§2. (5.1 a) Harmonisatie richtlijn 

 

Het Hof beantwoordt achtereenvolgens de eerste en tweede prejudiciële vragen. 

 

1)      Wanneer een handelaar in een advertentie voor zijn eigen waren of diensten 

gebruikmaakt van een ingeschreven merk van een concurrent om de kenmerken (in het 

bijzonder de geur) van de door hem verhandelde waren te vergelijken met de kenmerken (in het 

bijzonder de geur) van de door de concurrent onder dat merk verhandelde waren, en hij dat 

merk daarbij gebruikt op een wijze die niet tot verwarring leidt of anderszins afbreuk doet aan de 

wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding, valt dat gebruik dan onder artikel 5, 

lid 1, sub a of sub b, van richtlijn 89/104?  

2)      Wanneer een handelaar in het economisch verkeer (met name in een vergelijkingslijst) 

gebruikmaakt van een bekend ingeschreven merk om een kenmerk van zijn eigen waar (in het 

bijzonder de geur ervan) aan te duiden, en dit gebruik:  

a) geen enkel verwarringsgevaar met zich brengt, en 

b) de verkoop van de waren onder het bekende ingeschreven merk niet schaadt, en 

c) geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als 

herkomstgarantie, of aan de reputatie van het merk door aantasting van het imago, door 

verwatering of op enige andere wijze, en  

                                                
400 http://www.octrooibureau.nl/, nieuwsbrief 7 december 2009, p.4.  
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d) een belangrijke rol speelt in de reclame voor de waar van die handelaar, 

valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104? 

 

Het Hof maakt hier een uitstapje naar artikel 5.1 a en b Harmonisatierichtlijn om zo duiding te 

geven aan de relatie tussen het merkenrecht en de Richtlijn vergelijkende reclame.401  

Vergelijkende reclame zal getoetst moeten worden aan artikel 5.1 a en b Harmonisatierichtlijn 

en dus aan artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE402. 

  

De vraag in deze zaak is of er sprake kan zijn van merkinbreuk, wanneer identieke of 

gelijksoortige merken worden gebruikt voor identieke of gelijksoortige goederen, dit wanneer 

geen verwarring veroorzaakt wordt door de vergelijkende advertentie of wanneer de wezenlijke 

functie van het merk niet wordt aangetast. 

 

De rechter heeft het in zijn beslissing eerst over de mogelijkheid van de merkhouder van het 

bekende merk om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk in vergelijkingslijsten die 

vermelden van welk bekend merk het parfum een replica is. Aangezien Malaika en Starion 

hetzelfde geregistreerde merk vermeldden in hun lijsten is art. 5 lid 1a van toepassing en moet 

geen verwarring door de merkhouder bewezen worden.403 Het gaat hier om het gebruik van een 

bekend merk om het eigen merk te promoten. De overeenstemmingsvereiste doet er sinds het 

Hutchison/O2 arrest van 12 juni 2008 niet meer toe.404 Het Hof haalt hiervoor een ingewikkelde 

redenering uit dit arrest aan waardoor het niet uitmaakt of het nieuwe merk van de adverteerder 

overeenstemt met het merk van de merkhouder waarmee hij vergelijkt.405  De redenering is 

vreemd omdat de vraag zich in dit arrest stelde hoe het gebruik van de adverteerder van het 

merk van een derde (02) kan neerkomen op gebruik van dat merk (02) voor de producten van 

de adverteerder. Er werd door sommige auteurs verdedigd dat dit neerkomt op een gebruik 

anders dan ter onderscheiding van waren en diensten.406 

                                                
401 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 5. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com) 
 
402C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,399. 
 
403 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov.55,56: In de vergelijkingslijsten voor parfums 
is gebruik gemaakt van de woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs -Anaïs en Noa, zoals die door L’Oréal e.a. zijn 
ingeschreven, en niet van tekens die slechts met die merken overeenstemmen. Een dergelijk gebruik valt binnen de 
werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, en niet binnen die van artikel  5, lid 1, sub b, daarvan.  
 
404 H.v.J 12 juni 2008, C-533/06, O2 Holdings Limited-O2 (UK) Limited/ Hutchison 3G UK Limited, Jur. 2008, I-
04231,rov. 36-37. 
 
405 P. REESKAMP, “Bellure: de nieuwe doodsteek voor vergelijkende reclame?”, BMM-Bulletin 2010-2,62. 
 
406 P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer, Kluwer, 2009, 97. 
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Het Hof besliste echter dat het gebruik dat de adverteerder maakt van het merk van zijn 

concurrent in vergelijkende reclame, om de aangeboden waren of diensten van die concurrent 

aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor de waren en diensten van de adverteerder zelf, in 

de zin van art. 5 lid 1 en 2.407  Als de adverteerder het merk Miracle gebruikt komt dit ten goede 

aan het imitatiemerk Pink wonder. Hierdoor kan dit gebruik onder het inbreukverbod van art 5.1 

Harmonisatierichtlijn en 2.20 (1) BVIE vallen.  

 

Het Hof doet er op basis van het O2/Hutchison arrest wel nog aan herinneren dat de houder 

van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in vergelijkende 

reclame, die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden 

voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn 

merk.408 Wanneer aan de voorwaarden voor een geoorloofde vergelijkende reclame is voldaan, 

kan hier op basis van het merkenrecht niet tegen opgetreden worden.409  Hieronder zal duidelijk 

worden, dat het Hof die voorwaarden interpreteert op een manier die bijna geen ruimte meer 

openlaat voor vergelijkende reclame. 

 

Op grond van art. 5 lid 1 a Harmonisatierichtlijn heeft de merkhouder van een geregistreerd 

merk het recht om het gebruik van het geregistreerde merk in advertenties te weigeren, 

wanneer dit gebruik ingaat tegen art 3a (1) Richtlijn 84/450 inzake vergelijkende reclame. In 

vorige zaken van het Hof zoals Adam Opel/Autec en O2/Hutchison410  moest er voor er sprake 

was van een inbreuk op art. 5.1 a een aantasting zijn van de essentiële functie van het merk, 

namelijk de herkomstgarantie functie. Het was echter erg moeilijk na te gaan hoe een 

vergelijkende reclame de wezenlijke functie kon aantasten en men verbrandde zich al snel aan 

de eis van het verwarringsgevaar, een eis die niet aanwezig is in art 5.1 a.411 Het Hof erkent dan 

ook in dit arrest de bescherming van andere functies van het merk zoals die welke erin bestaat 

de kwaliteit van de waar of  dienst te garanderen, de communicatie-, investerings- en reclame 

functie.412 De merkhouder kan dus het gebruik van het geregistreerd merk weigeren in 

                                                
407 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov. 53. ; C. GIELEN, “Merkgebruikperikelen”, 
IER 2009, 7.; P.G.F.A. GEERTS, Bescherming van de intellectue le eigendom, Deventer, Wolters Kluwers, 2009, 97. 
 
408 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov.54. 
 
409 H.v.J 12 juni 2008, C-533/06, O2 Holdings Limited-O2 (UK) Limited/ Hutchison 3G UK Limited,  Jur. 2008,  
I-04231, rov. 45 en 51.  
 
410  H.v.J. 25 jan 2007, C-48/05, Adam Opel AG/ Autec AG ,Jur. 2007, I-1017, rov. 21. Zie ook H.v.J. 12 november 
2002, Arsenal Football Club plc/ Matthew Reed, C-206/01, Jur. 2002, I-10273, punt 51 en H.v.J 12 juni 2008,  
C-533/06, O2 Holdings Limited-O2 (UK) Limited/ Hutchison 3G UK Limited, Jur. 2008, I-04231 
 
411 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 6.  
(zoals gevonden op www.nautadutilh.com) 
 
412 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov.58. 
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advertenties, zelfs al komt de essentiële functie van het merk niet in gevaar en is er geen 

sprake van verwarring. Wanneer de jongere merkhouder verder gaat dan alleen een 

beschrijvend gebruik en de andere functies van het merk in gevaar brengt kan de originele 

merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor reclamedoeleinden. Helaas 

geeft het Hof geen verdere duiding bij de overige functies van merken. Het is voor de 

adverteerder dan ook een gok of zijn vergelijkende reclame die overige functies al dan zal niet 

aantasten. Dit komt de rechtszekerheid alvast niet ten goede.413 

 

Het Hof stelt verder nog dat de bij artikel 5, lid 1 a Harmonisatierichtlijn verleende bescherming 

ruimer is dan die in artikel 5, lid b, waarbij er sprake moet zijn van verwarringsgevaar en dus 

van de mogelijkheid dat aan de wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan. 

Ingevolge de tiende overweging van de considerans van de Harmonisatierichtlijn is de door het 

ingeschreven merk verleende bescherming namelijk absoluut wanneer het merk gelijk is aan 

het teken en de waren of diensten dezelfde zijn.  Wanneer het merk overeenstemt met het 

teken en de waren of diensten soortgelijk zijn, vormt het gevaar voor verwarring echter de 

specifieke grondslag voor de bescherming.414 Volgens Quaedvlieg betekent dit dat Art. 5 lid 1 a 

niet alleen bescherming biedt tegen verwarringsgevaar, maar ook tegen verwateringsgevaar.415 

 

Het Hof is van oordeel dat de vergelijkingslijsten gebruikt door Bellure meer dan loutere 

beschrijvende vergelijking zijn. Het classificeert de lijsten als reclame. 416 

Voor de markt in imitatie waren is dus het oppassen geblazen. Op grond van art 5.1a kan 

immers opgetreden worden, ook al is er geen verwarring en weet iedereen dat het om een 

imitatie gaat. 

 

De rechter wijst er tenslotte nog op dat “voor zover de verwijzende rechter heeft vastgesteld dat 

die merken bekendheid genieten, het gebruik ervan in de vergelijkingslijsten kan worden 

verboden krachtens artikel 5, lid 2 Harmonisatie richtlijn.” Voor de toepassing van dit artikel 

moet er niet noodzakelijkerwijs gevaar bestaan dat het merk of de houder ervan schade wordt 

berokkend doordat de derde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het merk.  

 

                                                                                                                                                       
 
413 P. REESKAMP, “Bellure: de nieuwe doodsteek voor vergelijkende reclame?”, BMM-Bulletin 2010-2,63. 
 
414 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov 59 . 
 
415 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 7. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com) 
 
416 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov. 52. 
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§3. (Art. 3.1 a)  Richtlijn vergelijkende reclame 

 

Deze zaak levert volgens het Hof niet enkel een merkinbreuk op, maar is ook een vorm van 

ongeoorloofde vergelijkende reclame.417  

 

Het Hof besloot naar aanleiding van de vorige vragen dat het gebruik van geregistreerde 

merken in een vergelijkingslijst onder art.5.1a Harmonisatierichtlijn valt. Vervolgens gaat het Hof 

na of het gebruik voldoet aan de voorwaarden in de Richtlijn vergelijkende reclame en zo een 

merkinbreuk vermijdt.  

 

Het Hof behandelt hier de derde en vierde vraag samen:  

 

3) Hoe moet de zinsnede ‚geen oneerlijk voordeel oplevert’ worden uitgelegd in artikel 3 bis, 

sub g, van richtlijn [84/450] en, in het bijzonder, verkrijgt een handelaar oneerlijk voordeel uit de 

reputatie van een bekend merk, wanneer hij in een vergelijkingslijst zijn eigen waar vergelijkt 

met een waar van een bekend merk?  

 

4) Hoe moet de zinsnede ‚waren of diensten voorstelt als een imitatie of namaak’ in artikel 3 bis, 

sub h, van genoemde richtlijn worden uitgelegd, en, in het bijzonder, omvat deze formulering 

ook gevallen waarin een partij, zonder daarmee enige vorm van verwarring of misleiding te 

veroorzaken, enkel waarheidsgetrouw vermeldt dat een belangrijk kenmerk (de geur) van zijn 

waar overeenstemt met dat van een bekende waar die merkenrechtelijk beschermd is?  

 Artikel 3 bis, lid 1, sub a tot en met h, van Richtlijn 84/450 formuleert cumulatieve voorwaarden 

waaraan vergelijkende reclame moet voldoen om als geoorloofd te kunnen worden 

gekwalificeerd.418  

 

De producent of distributeur mag op grond van art. 3 a (1) h en g Richtlijn vergelijkende reclame 

in zijn advertentie zijn product niet expliciet of impliciet presenteren als een imitatie van een 

bekend merk. Ook mag het gebruik van het bekende merk in de vergelijkende reclame geen 

oneerlijk voordeel opleveren ten gevolge van de bekendheid van het merk.419 

 

                                                
417 P. REESKAMP, “Bellure: de nieuwe doodsteek voor vergel ijkende reclame?”, BMM-Bulletin 2010-2,62-63. 
 
418 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov . 67. 
 
419 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,399. 
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Als adverteerder mag men zijn producten dus niet voorstellen als zijnde een imitatie. 420  Het Hof 

beschouwt de goedkopere parfums als een imitatie van de duurdere.  Op het eerste zicht is er 

geen probleem en kan er nog altijd sprake zijn van geoorloofde vergelijkende reclame, zolang 

er geen exploitatie is van de reputatie van het bekende merk en zolang het geadverteerde 

product geen replica is van het merk waaraan gerefereerd word. Het verbod om producten voor 

te stellen als een imitatie van een ouder merk wordt door het Hof echter zo breed 

geïnterpreteerd,dat heel wat adverteerders in nauwe schoentjes komen te staan. 421 Niet alleen 

expliciet weergegeven imitaties maar ook impliciete reclame die “gelet op de concrete globale 

voorstelling en economische context, geschikt is om dat idee aan de doelgroep over te brengen 

“vallen binnen het verbod. 422 Bovendien geldt het verbod ook wanneer slecht een bepaald 

belangrijk kenmerk, in casu de geur en niet het merk in zijn geheel wordt geïmiteerd.  Het Hof 

gaat hier wel heel ver en maakt het voor pakweg huismerken in supermarkten nu ongelooflijk 

moeilijk om via reclameboodschappen de consument weg te lokken van de bekende A 

merken.423 Huismerken gaan immers woordmerken en vormmerken niet rechtstreeks imiteren. 

Ze creëren merken die aansluiten bij het netwerk van associaties die de consument maakt bij 

het zien van het bekende merk en brengen zo de boodschap over dat bepaalde kenmerken van 

het product dezelfde zijn als die van het originele product. Dit kan gezien worden als een vorm 

van impliciete imitatie. Producenten krijgen zo nog amper ruimte het eigen product te 

vergelijken met die van de concurrent om hun eigen product met het eigen merk te promoten.  

 

Artikel 3 bis, lid 1, sub g stelt ook dat vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel mag 

opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk. Met oneerlijk voordeel wordt volgens 

het Hof hetzelfde bedoeld als ongerechtvaardigd voordeel uit art. 5.2 Harmonisatierichtlijn.424  

Een ongerechtvaardigd voordeel vloeit voort uit het ‘in het kielzog van het bekende merk varen’ 

zonder hiervoor een financiële vergoeding te voorzien voor bekende merkhouder. In 

vergelijkende reclame wordt uiteraard meestal met bekende merken vergeleken en wordt haast 

nooit een financiële vergoeding voorzien.425 Het is dus duidelijk dat adverteerders van 

                                                
420 C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 7. (zoals gevonden op 
www.nautadutilh.com). 
 
421 P. REESKAMP, Bellure: de nieuwe doodsteek voor vergelijkende reclame?, BMM-Bulletin 2010-2,62. 
 
422 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov. 75. 
 
423 P. REESKAMP, “Bellure: de nieuwe doodsteek voor vergelijkende reclame?”, BMM-Bulletin 2010-2,62. 
 
424 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov 77. 
 
425 P. REESKAMP, “Bellure: de nieuwe doodsteek voor vergelijkende reclame?”, BMM-Bulletin 2010-2,63. 
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vergelijkende reclame met dit arrest een slag in het gezicht krijgen. Ze krijgen nauwelijks nog 

ruimte om te concurreren via vergelijkende reclame.426 

 

B. Kritische opmerkingen bij het arrest 

 

Met dit arrest kwam er duidelijk een grote versoepeling van de bewijslast voor bekende 

merkhouders in vergelijking met de bewijsvereiste voor verwatering in het Intel arrest. Waar het 

quasi onmogelijk is een economische gedragswijziging te bewijzen, is voor ongerechtvaardigd 

voordeel slecht het bewijs van opzet tot meeliften op de bekendheid van een ander merk 

vereist.427  Er moet  een intentie zijn om voordeel te halen uit de goodwill van een ander merk. 

Bewezen moet worden dat de overeenstemming bewust werd nagestreefd en dat de 

inbreukmaker van het bestaan van het bekende merk op de hoogte was.428 Volgens Maeyaert 

en Neefs wordt dit intentioneel element vermoed wanneer er profijt wordt gehaald uit een 

bekend merk, wat een aanzienlijke verlichting van de bewijslast oplevert.429 De derde die het 

overeenstemmend merk gebruikt, wordt geacht het bestaan van het bekende merk te kennen 

waardoor de intentie tot varen in het kielzog van het bekende merk vermoed wordt. Maeyaert en 

Neefs schuiven de bewijslast dus volledig door naar de derde tegen wie een inbreuk wordt 

ingeroepen. Het enige dat een merkhouder nog moet bewijzen is een niet louter hypothetische 

kans dat het gebruik van het overeenstemmende of identieke teken de inbreukmaker een 

ongerechtvaardigd voordeel oplevert.430 

 

Hier voer Bellure in het kielzog van de bekende merken van L’Oréal om te profiteren van de 

aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, zonder L’Oréal hiervoor met 

enige financiële vergoeding te voorzien.  

 

Merkhouders van bekende merken konden na dit arrest wat opgeluchter ademhalen. Aangezien 

verwatering erg moeilijk te bewijzen is, kan de merkhouder voor art. 5 lid 2 Harmonisatierichtlijn 

nog altijd terugvallen op ongerechtvaardigd voordeel. Het wordt voor merkhouders van bekende 

                                                
426 M.R.F. SENTFLEBEN, “ Het tijdperk van het merkenrechtelijk absolutisme”, noot bij L’Oréal Bellure,  
BIE 2009, p. 274. 
 
427 D. VISSER, “Bellure is een bevrijding!” ,noot bi j L'Oreal/Bellure, boek9.nl 2009 (B9 7974),  p.2. 
 
428 H.v.J 18 juni 2009, C-487/07, L’Oréal/ Bellure,Jur. 2009, I-05185, rov.47. 
 
429 P. MAEYAERT en K. NEEFS, In het kielzorg van Bellure: inbreuk op bekende merken in de benelux,  
BMM-Bulletin 2010-2, 51. 
 
430 P. MAEYAERT en K. NEEFS, In het kielzorg van Bellure: inbreuk op bekende merken in de benelux,  
BMM-Bulletin 2010-2, 55. 
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merken nu makkelijker om concurrenten die imitaties verkopen te stoppen,op te treden tegen 

look en smell-a-likes en zich te verzetten tegen ander gebruik van hun merk.  

 

De Engelse rechter, die na het antwoord van het Hof weer een beslissing moest nemen over de 

zaak was niet opgezet met de uitspraak van Hof. Hij was gebonden door het oordeel van het 

Hof, maar probeert via commentaar bij zijn beslissing toch het Hof met de vinger te wijzen. Zijn 

commentaar ligt volledig in de lijn met de traditionele Engelse common law visie op 

vergelijkende reclame:431 

 

63: I would add that a touch of reality is called for here. Consumers are not stupid. They will not 

see the cheap copy as being the same quality as the original. They will see it for what it is and 

no more. 

 

6. “The problem, stated at its most general, is simple. Does trade mark law prevent the 

defendants from telling the truth? Even though their perfumes are lawful and do smell like the 

corresponding famous brands, does trade mark law nonetheless muzzle the defendants so that 

they cannot say so?  

  

7. I have come to the conclusion that the ECJ's ruling is that the defendants are indeed 

muzzled. My duty as a national judge is to follow EU law as interpreted by the ECJ. I think, with 

regret, that the answers we have received from the ECJ require us so to hold.”  

  

As I have said I do not agree with or welcome this conclusion [of the ECJ] – it amounts to a 

pointless monopoly. But my duty is to apply it.432  

 

Met deze woorden haalt de rechter scherp uit naar het Hof van Justitie. De Engelse rechter 

bouwt zijn argumentatie voort op het belang van “freedom of speech” 433 en “freedom to 

trade”434. Die twee freedoms staan volgens hem boven de mogelijke schade aan L’Oréal 

doordat consumenten de replica’s kopen in plaats van het originele parfum. De rechter heeft 

eerst en vooral een probleem met het feit dat  Bellure ervan wordt weerhouden de waarheid te 

verkondigen. Hun parfums ruiken bijna gelijk als de originele parfums maar zijn veel goedkoper 

                                                
431 Lees hier meer over in H. CARTY, “Registered Trade Marks and Permissible Advertising”, E.I.P.R. 2002, 294 ev. 
 
432 Court of Appeal 21 May 2010 L’Oréal SA & Ors v. Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535,rov 5,6,7. 
 
433 Court of Appeal 21 May 2010 L’Oréal SA & Ors v. Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535,rov 9. 
 
434 Court of Appeal 21 May 2010 L’Oréal SA & Ors v. Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535,rov 16. 
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Het is belangrijk dat de informatieloze consument weet dat hij een product kan kopen dat net zo 

goed ruikt, maar waarvoor hij veel minder geld op tafel hoeft te leggen. Volgens hem zijn “ the 

poor consumers the losers” in deze zaak. 435 Terwijl Europa wel toelaat dat parfums worden 

gemaakt die ruiken zoals die onder bekende merken, mag aan het publiek niet vermeld worden 

naar welke bekende geur het ruikt. 

Verder kan de beslissing van het Hof volgens hem mogelijk de vrije handel met het oog op 

eerlijke concurrentie beperken. “If a trader cannot (when it is truly the case) say: "my goods are 

the same as Brand X (a famous registered mark) but half the price", I think there is a real 

danger that important areas of trade will not be open to proper competition”. 436  

Volgens de rechter zouden nieuwe producten moeten kunnen profiteren van de reputatie van 

andere producten in hun eigen reclame, met het oog op het laten spelen van concurrentie. Er 

wordt volgens hem door het Hof geen duidelijke lijn getrokken tussen wat een gerechtvaardigd 

en wat een ongerechtvaardig voordeel is.437  

De Engelse rechter heeft het dus niet begrepen op de bescherming van de goodwill, hier een 

reputatie van luxe, opgebouwd via marketing. Volgens hem haalde Bellure wel een voordeel uit 

de reputatie van l’Oréal, maar is dit voordeel niet ongerechtvaardigd, daar geen schade werd 

toegebracht aan l’Oréal. 

 

Heeft het Hof het de houders van bekende merken hier te makkelijk gemaakt? Zo de houder 

van het imitatie merk niet kan aantonen dat het geen voordeel heeft gehaald uit het verkopen 

van de imitatie producten, zal het Hof geneigd zijn tot een inbreuk te besluiten.  Om creatief en 

competitief te zijn is het echter vaak noodzakelijk voort te bouwen op de prestaties en de 

activiteiten van anderen.438 De uitspraak van het Hof zou een negatieve invloed kunnen 

uitoefenen op de competitie op de Europese markt. Is het een probleem wanneer niet meer 

gerefereerd naar of gealludeerd kan worden op bekende merken? 

 

Mijns inziens geeft het Hof hier geen almacht aan L’Oréal over imitatiegeuren. Bellure kan de 

geuren nog altijd produceren en verkopen. In deze zaak is echter het duidelijk dat  Bellure 

profiteert van de bekendheid van de parfums van l’Oréal en hierdoor een concurrentieel 

voordeel ondervindt. Om een parfum succesvol lanceren in de markt zijn grote marketing 
                                                
435 Court of Appeal 21 May 2010 L’Oréal SA & Ors v. Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535,rov 9. 
 
436 Court of Appeal 21 May 2010 L’Oréal SA & Ors v. Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535,rov 16. 
 
437 Court of Appeal 21 May 2010 L’Oréal SA & Ors v. Bellure NV & Ors [2010] EWCA Civ 535,rov 18. 
Het Hof wordt hier ondersteund door MEALE en SMITH, “Enforcing a trade mark when nobody's confused: where the 
law stands after L'Oréal and Intel” in Journal of Intellectual Property Law Practice (2010) Vol 5, 96 par 103. 
 
438 D. GANGJEE, “Because You're Worth It: L'Oreal and the Prohibition on Free Riding”, Modern Law Review 73 (2) 
2010, 282  
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investeringen nodig. Het Hof wil investeringen, hard werk en creativiteit van de merkhouders 

belonen. Het Hof is dan ook van oordeel dat Bellure L’Oréal voor dit concurrentieel voordeel 

moet compenseren, met het gevaar anders ongerechtvaardigd voordeel te halen uit dit merk.  

 

Het arrest is wel problematisch ten aanzien van vergelijkende reclame.  Waar het Hof van 

Justitie zich voorheen positief opstelde ten aanzien van vergelijkende reclame, deelt het nu 

klappen uit aan de vergelijkende reclamemakers.439  Vergelijkende reclame houdt in dat 

bepaalde eigenschappen van de waren van de adverteerder worden vergeleken met die van 

een concurrent.  De concurrentie kan inderdaad pas goed spelen wanneer het publiek op 

gepaste wijze geïnformeerd kan worden. Toch is er een erg dunne grens tussen enerzijds het 

publiek informeren dat een goed dezelfde eigenschappen heeft als dat van een concurrent en 

anderzijds de goederen voorstellen als een replica. Volgens Tritton ligt het zwaartepunt bij de 

reputatie van het adverterend merk en het geregistreerde merk.440  Wanneer een compleet 

onbekend merk refereert naar een bekend merk met grote reputatie, ontsnapt het zo wel heel 

makkelijk aan een dure marketingcampagne om het merk enige bekendheid te geven. Het 

onbekend merk vaart dan eigenlijk in het kielzog van het bekende merk en profiteert van dit 

merk. Ik sluit mij hier bij aan. De dunne lijn tussen geoorloofde vergelijkende reclame en varen 

in het kielzog van een bekend merk ligt in de respectievelijke reputatie van de merken. Het gaat 

erom dat Bellure hier vooral de geregistreerde merken van L’Oréal gebruikt, niet om zijn eigen 

merken te identificeren maar wel die van de bekende merkhouder namelijk L’Oréal. 

 

De Nederlandse professor Sentfleben uit als één van de weinige Nederlandstalige auteurs 

kritiek op de lakse bewijslast die het L’Oréal Bellure arrest in het leven roept.441 Op grond van 

art. 5 lid 1 sub a volstaat gebruik van een identiek teken voor identieke waren en diensten 

waarbij één van de functies van het merk wordt aangetast, opdat het merk een absolute 

bescherming krijgt die het merk volgens hem niet verdient. Ook is aan de voorwaarden voor het 

inroepen van art 5 lid 2  tegen meeliften makkelijk voldaan. Dit geeft bekende merkhouders 

exploitatierechten die ze volgens hem niet verdienen. 

                                                
439 Zo stelt het Hof in het Hutchison/ O2 arrest dat de merkhouder een derde het gebruik van het  merk in geoorloofde 
vergelijkende reclame niet mag verbieden. H.v.J 12 juni 2008, C-533/06, O2 Holdings Limited-O2 (UK) Limited/ 
Hutchison 3G UK Limited,  Jur. 2008,  
I-04231, rov. 45 en 51.  
 
440 G. TRITTON, “L'Oreal v Bellure - the ECJ hands down judgment on the interaction of trade marks and 
comparative advertisements”,on  www.Intellectual property in europe.com 
 
441 M.R.F. SENTFLEBEN, “ Het tijdperk van het merkenrechtelijk absolutisme”, noot bij L’Oréal Bellure,  
BIE 2009, p. 273. 
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In het merkenrecht worden exploitatierechten in tegenstelling tot het auteursrecht en het octrooi 

recht niet verantwoord door de bescherming en stimulans van creativiteit en innovatie. 

Merkenrechten zijn ook oneindig hernieuwbaar, waar octrooi en auteursrechten slechts een 

beperkte beschermingsduur hebben. Dit leidt tot merkenrechtelijk absolutisme, aldus Sentfleben 

in zijn noot bij het L’oréal Bellure arrest. 

 

 Merkbescherming vloeit inderdaad niet voort uit innovatie en creativiteit, zoals in het octrooi- en 

auteursrecht. Wel bestaat het gevaar dat merkhouders niet meer zullen investeren in hun merk, 

wanneer ze het niet voldoende kunnen beschermen. Merkinvesteringen moeten dus in 

tegenstelling tot wat Sentfleben beweerd wel degelijk beloond worden, de vraag is alleen in 

welke mate. Het grote punt van discussie concentreert zich rond de vraag tot waar de 

bescherming mag reiken en in hoeverre een jongere merkhouder het bekende merk nog mag 

gebruiken zonder toestemming van de bekende merkhouder. Ik pleit voor een uitgebreide 

bescherming voor bekende merkhouders wanneer voordeel wordt getrokken uit hun merk en 

het beperken van gevallen waarbij bekende merken mogen gebruikt worden zonder 

toestemming van de bekende merkhouders. Het is zoals reeds gezegd al te makkelijk te 

ontsnappen aan een originele marketingcampagne en zich tegoed te doen aan de bekendheid 

van een reeds bestaand merk.  Doch ben ik ook met akkoord met Sentfleben dat het Hof met 

het toestaan van merkenrechtelijke exploitatierechten in het L’Oréal Bellure arrest te ver gaat, 

omdat jongere merkhouders nu eigenlijk gewoon géén ruimte meer hebben om het bekende 

merk te gebruiken. Het is dus aan het Hof om in de toekomst deze conflicterende belangen al 

dan niet weer met elkaar te verzoenen.  

 

Bekijken we de rechtspraak van na het L’Oréal arrest dan zien we dat het arrest door de 

nationale rechters voor het overgrote deel wordt toegepast.442  

 

In de met Bellure parallellopende zaak Coty/FM Group 443 besloot de Haagse rechter de 

overzichtstabel van FM Group aan te merken als een inbreuk van artikel 9 lid 1 sub c GMVo of 

artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE.  

                                                
442 Voor een overzicht van rechtspraak zie P. MAEYAERT en K. NEEFS, “In het kielzorg van Bellure: inbreuk op 
bekende merken in de Benelux”, BMM-Bulletin 2010-2, 54. 
 
443 Vzr. Rechtbank ‘s- Gravenhage, 14 oktober 2009, KG ZA 09-1234, Coty Prestige Lancaster Group GmbH tegen 
FM Group Nederland B.V.  
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Coty is een licentiehouder van luxe parfummerken en verzette zich succesvol tegen het gebruik 

van vergelijkingslijsten voor imitatieparfums in de productcatalogus van FM Group. Met 

betrekking tot gelijksoortige internetlijstjes haalde Coty bakzeil omdat niet genoeg bewezen 

werd dat de verspreiding van die lijstjes op het internet door toedoen van FM Group had 

plaatsgevonden. Coty bewees in een tweede  kortgeding444 dat FM Group wel verantwoordelijk 

is voor de lijstjes die op internet ronddwalen. De uitspraak van de Nederlandse rechter verrast 

niet, daar de feiten nagenoeg gelijklopen met de L’Oréal Bellure zaak.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
444 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 april 2010, KG ZA 10-0261, Coty Prestige Lancastère Group GmbH tegen FM 
Group Nederland B.V.  
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Hoofdstuk 6. Bescherming van bekende merken over de oceaan: de 
Verenigde Staten 
 

Hoe verloopt de bescherming van bekende merken in de Verenigde Staten?  De VS zijn een 

trendsetter geweest op het vlak van merkenrecht en meer specifiek verwatering. Voor we kijken 

hoe de verwateringstheorie en de extra bescherming voor ‘famous marks’ is ontwikkeld, gaan 

we even kort na hoe het merkenrecht er algemeen geregeld is.  Tot slot wordt de Europese 

verwateringstheorie tegenover zijn Amerikaanse variant gezet en vergeleken. 

 

Afdeling 1. Merkenrecht in de Verenigde staten: algemeen overzicht 
 

A. Merkenrecht voor de Lanham act 

 

Van oudsher worden merken in de VS beschermd vanuit het daar geldende common law en 

steunt de merkbescherming er op de figuur van oneerlijke concurrentie. Het is dus vooral de 

rechterlijke macht die via precedenten recht schept. In 1870 doet het Congres een eerste 

poging om een federale regeling voor de bescherming van merken vast te stellen.445 Deze 

federale merkenwet stootte al snel op verzet en afkeuring van het Constitutioneel Hof in 1879. 

De Supreme Court was van oordeel dat het Congres zijn bevoegdheid te buiten ging en slechts 

merken kon reguleren via de Commerce Clause. 446 In tegenstelling tot patenten en 

auteursrechten is een merk volgens het Hof immers niet afhankelijk van ‘novelty, invention, 

discovery or any work of the brain. It requires no fancy or imagination, no genious, no laborious 

thought. Trademarks are simply founded on priority of appropiation.447 Merkbescherming wordt 

eerder toegekend aan wie als eerste het onderscheidend merk gebruikt in de handel.448 

 

Het Congres beantwoorde deze afkeuring met de ‘Trademark act’ van 1881.  In plaats van zich 

op de ‘patent and copyright clause’ uit de grondwet te baseren, wordt in 1881 voor federale 

merkbescherming uitgegaan van de macht van het Congres om handel via de ‘commerce 

                                                
445 R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in the new technological age  , Wolters Kluwer, 2007, 
p.634; D. ROBERT, “Commentary on the Lanham Trade -mark Act”, TMR 1996 vol 86, 373. 
 
446 in The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, art. 94 (1879) 
 
447 The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 art.94. (1879) ;  S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United 
States intellectual property law: copyright, patent, and trademark , Kluwer Law International, 2007, 292.  
 
448 R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in the new technological age  , Wolters Kluwer, 2007, 
p.635. 
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clause’ te regelen.449  Op basis van art.1 sectie 8 ten 3e van de Amerikaanse grondwet heeft het 

Congres immers de bevoegdheid “to regulate commerce with foreign nations, and among the 

several states, and with the Indian tribes”.450 Hierna waren er nog enkele belangrijke wijzigingen 

aan de Trademark act in 1905 en 1920.  

 

B. Lanham act451 

 

De tweede wereldoorlog zorgde voor een boost van merkenrechtelijke activiteiten en er was 

nood aan een nieuwe merkenwet die aan de behoeften van de twintigste eeuw kon voldoen. Op 

5 juli 1946 komt dan ook de Lanham Trade-Mark Act tot stand, opgenomen in titel 15 van de 

United States Code (U.S.C.). 452 Een jaar later trad ze in werking. De  Lanham act zorgde voor 

een codificatie van het heersende common law.453 Met de act kwam er een brede bescherming 

voor merken.454 Het verbond voordelen aan de registratie van merken en voerde bescherming 

tegen verwatering in. 

 
C. Trademark,  Service mark, Collective mark en Certification mark 

 

In de Verenigde Staten kunnen vier soorten merken geregistreerd worden. Net zoals in Europa 

kent het Amerikaans recht waren -en dienstmerken en collectieve merken. Daarenboven 

kennen zij net zoals in Engeland nog het ‘certification mark’.455 Certification marks bewijzen dat 

de producten of diensten waarvoor het merk gebruikt wordt, een certificatie hebben gekregen 

van de houder van het merk voor wat betreft de regionale of andere herkomst, de gebruikte 

materialen, de fabricagemethode, de kwaliteit en de precisie en andere kenmerken de van 

goederen en diensten. In Europa is dit vergelijkbaar met garantie of kwaliteitsmerken die onder 

                                                
449  R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in the new technological age  , Wolters Kluwer, 
2007, p.634; D. ROBERT, “Commentary on the Lanham Trade-mark Act”, TMR 1996 vol 86, 374; S.HALPERN, C. 
NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, paten t, and 
trademark, Kluwer Law International,2007, 291.  
 
450 U.S. CONST. Art. I, §8, cl.3.  
 
451 Act of July 5, 1946, 60 Stat 427, Incorporated in 15 USCA § 1051-1127 (Lanham act) 
 
452 D. ROBERT, “Commentary on the Lanham Trade-mark Act”, TMR 1996 vol 86, 373. 
 
453 S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, 
and trademark, Kluwer Law International,2007, 293. 
 
454 R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in the new technological age  , Wolters Kluwer, 
2007,635; S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, 
patent, and trademark, Kluwer Law International,2007, 293. 
 
455 S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, 
and trademark, Kluwer Law International,2007, 315. 
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de collectieve merken vallen.456 De bepalingen in de richtlijn daarover zijn optioneel. In de 

Benelux zijn ze alvast niet geïmplementeerd.457 

 

Section 45 van the Lanham Act definieert een “trademark” als458: 

Any word, name, symbol, or device, or combination thereof— 

(1) used by a person, or 

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and 

applies to register on the principle register established by [the Lanham Act], to identify and 

distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by 

others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.459 

 

Afdeling 2.  Bescherming van trademarks 

 

Trademarks worden in tegenstelling tot patents en copyrights zowel op statelijk als op federaal 

niveau beschermd in de VS.460  Bescherming wordt verkregen door eerste gebruik op basis van 

goede trouw. Via Federale registratie kan wel bescherming verkregen worden, zelfs nog voor 

het merk effectief gebruikt wordt.461 Federale registratie is niet vereist om het recht op een merk 

te verkrijgen. Ook als er geen federale merkenregistratie heeft plaatsgevonden, kan het merk 

beschermd worden op statelijk niveau. Federale registratie biedt echter veel voordelen en is aan 

te raden. De eigenaar van het federale geregistreerd merk wordt vermoed de houder van het 

merk te zijn met betrekking tot de goederen en diensten gespecificeerd in de registratie. Het 

geregistreerd merk verschaft de merkhouder een exclusief recht en op basis van de federale 

registratie kan registratie in het buitenland verkregen worden.  

 

Federale registratie is slechts beschikbaar voor merken die gebruikt worden op interstatelijk 

niveau.462 De registratie gebeurt bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO) en 

                                                
456 H. HUIZINGA, Merken, Kluwer,2000, p. 40 
 
457 M.-C. JANSSENS en F. GOTZEN, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht , Brugge, Vanden Broele,2007, 99. 
 
458 S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, 
and trademark, Kluwer Law International,2007, 312. 
459 15 U.S.C. § 1127 (2004). (Lanham act § 45)  
 
460 A. SCHWABACH, Intellectual property, ABC-CLIO, 2007,p.29. 
 
461 A. SCHWABACH, Intellectual property, ABC-CLIO, 2007,p.29.; 15 U.S.C. §1051 b; Op basis van de ‘intent to use’ 
toepassing kan een aanvraag ingediend worden wanneer het merk nog niet gebruikt wordt, maar er wel een intentie 
is op basis van goede trouw om het merk te ge bruiken in de handel. Deze toepassing staat tegenover de ‘use’ 
toepassing waar een aanvrager registratie vraagt voor een merk dat reeds gebruikt wordt in de handel.  
 
462 A. SCHWABACH, Intellectual property, ABC-CLIO, 2007,p. 30. 
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zorgt ervoor dat de rest van het land kan te weten komen dat het merk al in gebruik is.463  Ook al 

is de bron voor merkbescherming het common law, toch biedt de Lanham Act veel additionele 

bescherming die registratie noodzakelijk maakt voor wie een waterdichte merkbescherming 

zoekt in de VS.464 

 

A. Voorwaarden voor registratie 

 

Een trademark moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor het geregistreerd kan worden in 

het Principal dan wel Supplemental Register.465  

 

Het merk moet vooreerst kunnen gecategoriseerd worden als ofwel trade mark, service 

mark,collective mark of certification mark. 

 

Een merk kan geregistreerd worden in het Principal Register wanneer het niet valt onder één 

van de uitsluitingen gesteld in 15 U.S.C. § 1052. Deze sectie geeft een lijst weer van merken 

die niet mogen geregistreerd worden.466 Het gaat om merken die in strijd met de goede zeden of 

misleidend zijn, tekens die verwarring kunnen zaaien met oudere geregistreerde merken en 

beschrijvende en generieke merken die onderscheidend vermogen missen. 

 

Of een merk al dan niet beschermd zal worden in de V.S. hangt eerst en vooral af van de 

aanwezigheid van onderscheidend vermogen.467 Dit wordt toegekend aan de hand van een 

gerechtelijk classificatie systeem gebaseerd op de relatie tussen het merk en het onderliggend 

product. De mate van onderscheidend vermogen verschilt naargelang het woord generiek, 

beschrijvend, suggestief, willekeurig of fantasievol is.468 Deze categorieën vloeien in elkaar over 

                                                
463 R. STIM, Patent, Copyright and Trademark, Nolo, 2009,370. 
 
464 S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, 
and trademark, Kluwer Law International,2007, 293. 
 
465 J. HARPER,  “Single literary titles and Federal trademark pr otection:the anomaly between the uspto and case law 
precedents”, IDEA 2004, volume 45-number 1, 81. 
 
466 S.HALPERN, C. NARD, K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, and 
trademark, Kluwer Law International,2007, 312. 
 
467 S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, 
and trademark, Kluwer Law International,2007, 329. 
 
468 J. HARPER,  “Single literary titles and Federal trademark protection:the anomaly between the uspto and case law 
precedents”, IDEA 2004, volume 45-number 1, 81. 
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en zijn niet altijd makkelijk toe te passen. Ze moeten eerder gezien worden als richtlijnen dan 

als vaste hokjes en definities.469   

 

Een generieke term is een term die de algemene categorie beschrijft waartoe het onderliggende 

product behoort.470 Het woord "Computer" is bijvoorbeeld een generieke term voor 

computerapparatuur. Je kan geen computerapparatuur verkopen met de merknaam ‘computer’, 

omdat dit een nuttig woord is om deze specifieke producten te identificeren. Soms kunnen 

merken die oorspronkelijk niet generiek zijn, verworden tot een soortnaam zoals bijvoorbeeld 

Aspirine.471  Dit proces kennen we ook in Europa.  Een beschrijvende term noemt een 

eigenschap of kwaliteit van een artikel of dienst.  Een voorbeeld is Arthtriticare voor artritis 

behandelingen. 

 

Generieke en beschrijvende termen kunnen in se niet geregistreerd worden omdat ze 

onderscheidende kracht missen.472 Deze termen kunnen volgens de Lanham act473 toch als 

merk bestempeld worden en geregistreerd worden in het Principal Register als ‘secondary 

meaning’ wordt aangetoond.  

 

Een beschrijvend merk verkrijgt secundaire betekenis wanneer het verbruikende publiek dat 

merk vooral associeert met een bepaalde producent, in plaats van met het onderliggende 

product. Er is sprake van secondary meaning als kopers de beschrijvende term associëren met 

één enkele bron van producten.474 Het product wordt erkend als afkomstig van een bepaalde 

producent. Ook een kleur kan soms door secondary meaning alsnog als trademark 

geregistreerd worden. 475  

 

                                                
469 R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in the new technological age  , Wolters Kluwer, 2007, 
653. 
 
470 J. HARPER,  “Single literary titles and Federal trademark protecti on:the anomaly between the uspto and case law 
precedents”, IDEA 2004, volume 45-number 1, 81.; R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in 
the new technological age , Wolters Kluwer, 2007, 653. 
 
471 R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in the new technological age ,  
Wolters Kluwer, 2007, 653. 
 
472 Lanham Act §2(e)(1), 15 U.S.C.,§ 1052 (e)(1) ; S.HALPERN, C. NARD, K. PORT, Fundamentals of United States 
intellectual property law: copyright, patent, and trademark,  Kluwer Law International,2007, 332. 
 
473 Lanham act §2(f),15 U.S.C. §1052 (f).  
 
474 R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in the new technological age  ,  
Wolters Kluwer, 2007, 651. 
 
475 Qualitex Co. V. Jacobson Prod. Co., Supreme Court of the United states, 514 U.S. 159 (1995). 
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De willekeurige, suggestieve en fantasievolle merken hebben inherent onderscheidend 

vermogen en moeten geen ‘secondary meaning’aantonen. 476 Zij kunnen zonder meer in het 

Principal Register geregistreerd worden. Een suggestieve term suggereert eerder dan hij 

beschrijft, bepaalde specifieke kenmerken van de waren of diensten en vereist de verbeelding 

van de consument om de aard van de waren en diensten te achterhalen. Het zijn gewone 

woorden gebruikt op een ongewone manier.477 Willekeurige en fantasievolle merken hebben 

geen relatie met de onderliggende waren en diensten.  

 

Generieke en beschrijvende tekens zonder secondary meaning kunnen nog wel worden 

geregistreerd in het Supplemental Register.478 In het Supplemental register vind je dus merken 

terug zonder inherent onderscheidend vermogen die nog geen secondary meaning verworven 

hebben.479 

 

Er worden over het algemeen zes elementen onderzocht om te bepalen of een merk secondary 

meaning heeft verworven : 1) reclame-uitgaven, 2) marktonderzoeken  3) ongevraagde media-

aandacht voor het product,  4) verkoopsucces, 5) pogingen van plagiaat op het merk, en 6) de 

duur en exclusiviteit van het merk.480 

 

B. Bescherming van ‘well known and famous marks’  

 

De houder van een bekend merk in de VS kan een rechtsvordering instellen op grond van het 

traditionele beschermingsartikel artikel 43 (a) van de  Lanham act . Section 43 (a) stelt dat “any 

person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses 

any word, term, name, symbol, or device which is likely to cause confusion, mistake or 

deception as to the affiliation, connection or association of such a person with another or the 

origin of the goods or services will be subject to the remedies outlined in the Lanham Act.”481  

                                                
476 R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in the new technological age  , Wolters Kluwer, 2007, 
651-654 ; Zatarain’s Inc. v. Oak Grove Smokehouse Inc., United States Court of Appeal for the Fifth Circuit, 698, F. 
2d 786 (5th Cir. 1983); S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: 
copyright, patent, and trademark, Kluwer Law International,2007, 330.  
 
477 J. HARPER,  “Single literary titles and Federal trademark protection: the anomaly between the uspto and case law 
precedents”, IDEA 2004, volume 45-number 1, 82. 
 
478 Zie 1091- 1096 U.S.C.. 
 
479 S.HALPERN, C. NARD, K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, and 
trademark, Kluwer Law International,2007, 343. 
 
480 J. HARPER,  “Single literary titles and Federal trademark protection:the anomaly between the uspto and case law 
precedents”, IDEA 2004, volume 45-number 1, 84. 
 
481 15 U.S.C. § 1125 (a) (1) Lanham Act § 43 (a) (1)  
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Dit artikel gaat in tegen misleiding van de consument veroorzaakt door verwarring omtrent de 

herkomst van waren of diensten.482 

 

Een Amerikaanse federale rechter zal zich dan uitspreken over het verwarringsgevaar bij de 

beoordeling of er sprake is van een inbreuk of niet. Verwarring wordt geacht onmogelijk te zijn 

wanneer de conflicterende tekens niet in concurrentie zijn met elkaar.483 De Amerikaanse 

rechtspraak heeft niet-limitatieve factoren ontwikkeld die kunnen worden gebruikt bij de 

beoordeling van “likelihood of confusion”.484 Deze factoren omvatten bv. de overeenstemming 

van de merken, de sterkte van het merk hier inbegrepen het niveau van de commerciële 

erkenning en de onderscheidende kracht van het merk, de gebruikte marketing en distributie 

kanalen, de intentie van de jongere merkhouder om zijn merk met het originele merk te laten 

overeenstemmen en het publiek hierdoor te verwarren, de mate van zorg die kopers besteden 

bij het aankopen van de goederen en diensten, een bewijs van daadwerkelijke verwarring enz. 

Bij deze beoordeling zal, terwijl geen enkele factor bepalend is, een sterk of algemeen bekend 

merk een ruimere bescherming dan een zwakker merk ontvangen.485 Er kunnen hier toch 

enkele verschillen met de Europese criteria voor de beoordeling van verwarring vastgesteld 

worden. Hoe er geadverteerd wordt en de intentie van de jongere merkhouder zijn factoren die 

we in het de Europese verwarringstheorie niet echt terugvinden.  

 

In bepaalde gevallen kan de merkhouder van een bekend merk dat uitstijgt tot een beroemd 

merk zich verzetten tegen het gebruik of de registratie van andermans merk op grond van 

dilution of verwatering. Beroemd betekent dat het merk algemeen bekend is onder het 

Amerikaanse consumerende publiek.  

  

C. Dilution of verwatering in de VS 

 

Zoals reeds vermeld was het de Amerikaanse rechtsgeleerde Frank I. Schechter, die een nieuw 

concept van merkenbescherming introduceerde in het Amerikaanse recht.486  

                                                
482 S. CASPARIE -KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 450. 
 
483 S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, 
and trademark, Kluwer Law International,2007, 358. 
 
484 R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in the new technological age  , Wolters Kluwer, 2007, 
727 ev.; S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellec tual property law: copyright, 
patent, and trademark, Kluwer Law International,2007, 383; AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 
1979) 
 
485 http://www.uspto.gov 
 
486 F.I. SCHECHTER, “the rational basis of trade mark protection”, Harvard Law Review  1927/40,813. 
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Deze merkbescherming vertrok van een andere gedachtegang dan de traditionele 

merkenbescherming op grond van verwarring. Schechter had zijn inspiratie gehaald bij een 

Duitse rechtszaak.487 Volgens Schechter moesten fantasievolle sterke merken beschermd 

worden tegen “gradual whittling away or dispersion of identity and hold up upon the public mind 

by the use upon non competing goods.”488 Schechter wilde bescherming tegen verwatering 

evenwel beperken tot “coined, arbitrary or fanciful words or phrases that have been added to 

rather than withdrawn from the human vocabulary” en dus niet zozeer tegen “famous marks”.489 

Hij stelde dat bescherming tegen de traditionele herkomstfunctie van het merk alleen gedateerd 

was en dat ook andere functies van het merk beschermd moeten worden. Van belang voor de 

merkhouder was de bescherming van de uniekheid en de individualiteit van een merk, zo stelde 

hij.490 Waar traditionele merkbescherming vooral de consument poogt de bescherming, gaat het 

bij verwatering vooral om de bescherming van de merkhouders. Het belang van het publiek en 

consumentenbescherming speelt hier niet zo grote rol, de bescherming van de 

onderscheidende kracht en de reputatie van het merk wel. 491   

 

Twintig jaar na Schechter’s artikels werd ‘dilution’ voor het eerst aangenomen als een wettelijke 

basis voor merkbescherming.  Massachusetts was de eerste staat die in 1947 de ‘Dilution 

Statute’ aannam in de Statute books. Andere staten volgden maar gaven elk een eigen 

interpretatie aan dilution.492 Deze dilution bepalingen werden slechts zelden ingeroepen en 

leidden nog minder vaak tot het vaststellen van een inbreuk.493 

 

                                                                                                                                                       
M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 790.; M. AMIN NASER, “Recent developtments of Dilution in the 
United States and United Kingdom” , E.I.P.R. 2010, 332.; S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of 
United States intellectual property law: copyright, patent, and trademark , Kluwer Law International,2007, 299. 
 
487 Zie voetnootmarkering 247.  
 
488F.I. SCHECHTER , “the rational basis of trade mark protection”, Harvard Law Review 1927/40, 825. 
 
489 F.I. SCHECHTER, “the rational basis of trade mark protection”, Harvard Law Review 1927/40, 829.  
 
490 F.I. SCHECHTER., “the rational basis of trade mark protection”, Harvard Law Review 1927/40, 822. 
 
491 M. AMIN NASER, “Recent developtments of Dilution in the United States and United Kingdom” , E.I.P.R. 2010, 
332; S. CASPARIE-KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verw atering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 451; J. PHILIPS , Trademark 
Law: A practical Anatomy, Oxford, Oxford University Press 2003, 409. 
 
492 S. CASPARIE-KERDEL, “Dilution disguised: Has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of 
Europe?”, E.I.P.R 2001, 186; J.E. MOSKIN “Dilution or delution: The rational limits of trademark protection”, TMR 
1993, 127. 
 
493J.T. MC CARTHY, “Dilution of a trademark: European and United States law compar ed”, TMR 2003 Vol. 94, 1166. 
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Dilution werd op federaal niveau voor het eerst erkend in de ‘Federal Trademark Dilution Act 

1995’ (FTDA), na lobbywerk van de International Trademark Association. 494 Federale wetgeving 

werd hoog noodzakelijk geacht , aangezien bekende merken in het algemeen over de hele natie 

gebruikt worden en de bestaande bescherming slechts werd verleend op een onvolledige ‘state 

by state’ basis. Dit leidde tot onoverzichtelijkheid en forumshopping bij de verschillende ‘state-

laws’ die inzake dilultion ontwikkeld waren. 

 

Deze FTDA maakte deel uit van de Lanham act en het concept dilution werd geharmoniseerd 

voor heel de VS. In 2006 werd de Dilution act omwille van enkele tekortkomingen vervangen 

door de Trademark Dilution Revision Act (TDRA) 495. Hierna wordt nagegaan hoe dilution werd 

vastgesteld in de Dilution act en hoe het concept er na de Dilution Revision Act uitziet. 

 

§1. Federal Trademark Dilution Act (FTDA)496  

 

De eerste Federal Dilution Act trad in werking op 16 januari 1996. De FTDA voegde § 43 c toe 

aan de Lanham act.497  Deze paragraaf stelde voornamelijk dat “ the owner of a famous mark 

shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems 

reasonable, to an injunction against another person’s commercial use in commerce of a mark or 

trade name, if such use begins after the mark becomes famous and causes dilution of the 

distinctive quality of the mark498.” Aan merkhouders wordt de mogelijkheid gegeven op te 

treden tegen ‘dilution of the distinctive quality of a famous mark’. De merkhouder van een ouder 

merk kan zich verzetten tegen het gebruik van een jonger merk door derden wanneer het 

gebruik begint nadat het oudere merk bekend is geworden en het gebruik verwatering van het 

onderscheidend vermogen van het beroemde merk veroorzaakt.499 

 

Verwatering werd in § 45 van de FTDA omschreven als “the lessening of the capacity of a 

famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or 

absence of (1)competition between the owner of a famous mark and other parties, or (2)  
                                                
494 I. SIMON, “Dilutive Trade Mark Applications: Trading on Reputation or Just Playing Games?, E.I.P.R. 2004, 
67-74 ; S. EDELMAN en B.R. EWING, “The federal trademark dilution act of 1995: a litigation perspective, TMR 
1996, 487. 
 
495 Trademark Dilution Revision Act of 2006, Pub.L. No. 109 - 312, §2, 120 Stat. 1731 (2006) 
 
496 Federal Dilution Act of 1995, Pub. L. No. 104 -98, 109 Stat. 985 (1996). 
 
497 I. SIMON, “Dilutive Trade Mark Applications: Trading on Reputation or Just Playing Ga mes? “, E.I.P.R. 2004, 67. 
 
498 § 43 (c) (i) Lanham Act, 15 U.S.C 1125 (c)(1) 
 
499 S. CASPARIE -KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 450. 
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likelihood of confusion, mistake or deception “.500  Bij het opstellen van sectie 43 (c) werd als 

voorbeeld voor verwatering de vermelding van Kodak op piano’s genomen. Eens een merk 

beroemd is zal het onderscheidend vermogen snel afzwakken wanneer derden het merk op 

ongerelateerde producten gaan gebruiken. Als er ineens veel Kodak piano’s en fietsen op de 

markt komen vermindert het vermogen van Kodak om zich als enige merkhouder te 

identificeren en de waarde van het merk zou dalen.501 Wanneer het vermogen van het een 

beroemd merk om goederen of diensten te identificeren en te onderscheiden vermindert, 

ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van een concurrentieverhouding tussen merkhouder 

en inbreukmaker en een gevaar voor verwarring, is er sprake van verwatering.502  Het is dus 

duidelijk dat verwarring niet meer vereist is om de dilution claim hard te maken.  

 

Van belang is wel dat het merk ‘famous’ moet zijn. ‘Fame in niche markets’ was onder de FTDA 

voldoende om te voldoen aan de beroemdheideis.  De FTDA voorzag limitatieve criteria die 

konden helpen bij de vraag of een merk al dan niet beroemd is. Hieronder vielen het  inherent of 

verworven onderscheidend vermogen van het merk, of het merk al dan niet geregistreerd was, 

langs welke kanalen de goederen en diensten waarvoor het merk is ingeschreven verhandeld 

werden,…503  Die factoren vormden voor de rechter een houvast om te bepalen wanneer een 

merk al dan niet beroemd is en onderscheidende kracht heeft. Het heeft geleid tot een striktere 

interpretatie van de beroemdheidvereiste dan voorheen het geval was in de ‘state dilution 

statutes’504.   

 

Dilution wordt in de VS dus gezien als aparte zelfstandige actie. De traditionele actie gebaseerd 

op inbreuk door verwarring staat in een andere sectie van de Lanham act.  

In het Amerikaans recht bestaat consensus omtrent het bestaan van twee vormen van dilution. 

Het gaat om blurring en tarnishment.505  Enige kritiek op de definitie van verwatering in de FTDA 

in §45 was dat die vooral blurring en niet tarnishment omschreef. 

                                                
500  15 U.S.C. §1127 (Lanham Act § 45) 
 
501 S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, 
and trademark, Kluwer Law International,2007, 359; R. MERGES,P. MENNEL en M. LEMLY, Intellectual property in 
the new technological age , Wolters Kluwer, 2007, 738. 
 
502 S. CASPARIE -KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 450. 
 
503 Voor een weergave van alle criteria zie Section 43(c) (1), 15 USC§1125 ( c) (1) van voor 6 oktober 2006 en S. 
EDELMAN en B.R. EWING, “The federal trademark dilution act of 1995: a litigation perspective”, TMR 1996, 489.  
 
504 S. EDELMAN en B.R. EWING, “The federal trademark dilution act of 1995: a litigation perspective,  
TMR 1996, 491. 
 
505 S. CASPARIE-KERDEL, “Dilution disguised: Has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of 
Europe?”, E.I.P.R 2001, 186; Section 43 (c ) Lanham act 
 



 115 

 

Blurring, de traditionele vorm van verwatering, duidt op een vermindering van het 

onderscheidend vermogen en het vervagen van het kooplustopwekkend vermogen van het 

merk.506 Derden gebruiken het merk voor niet soortgelijke goederen en tasten zo de goodwill en 

de reclamefunctie van het merk aan doordat het merk niet meer uitsluitend gelinkt wordt aan de 

originele merkhouder. We kunnen hier weer het voorbeeld van Schechter aanhalen met 

betrekking tot het merk Rolls Royce.507   Er zal geen verwarring ontstaan in hoofde van het 

publiek, maar de consument legt wel een verband dat de onderscheidingskracht aantast. Er 

wordt gevreesd dat kopers na verloop van tijd het merk niet langer  exclusief zullen associëren 

met de waren en diensten van de oorspronkelijke merkhouder en het merk wordt uitgehold. 

 

Naast blurring wordt ook tarnishment of diminishment als een vorm van inbreuk gezien. Deze 

inbreukvorm kreeg pas zijn eigen definitie in de TDRA. Tarnishment treedt op wanneer de 

reputatie van een bekend merk wordt bezoedeld door negatieve associaties die voortvloeien uit 

de gelijkenis tussen het conflicterend merk en het beroemde merk.508  De aantasting vloeit 

typisch voort uit het gebruik van het beroemde merk op producten met een inferieure kwaliteit of 

uit het gebruik van het merk in een ongezonde of onsmakelijke context.  

 

Voorafgaand aan de invoering van de TRDA werden bepaalde tekortkomingen vastgesteld in de 

federale bescherming tegen verwatering van merken. Zowel rechters als advocaten waren 

onzeker wanneer er nu juist sprake was van dilution en hoe dit bewezen moest worden.509 

Dilution by blurring is in tegenstelling tot tarnishment niet makelijk te vast te stellen.510  De FTDA 

had nagelaten hieromtrent richtlijnen te bepalen. In de rechtspraak werden daarom criteria 

bepaald zoals bv de ‘six factor test for evaluating likelihood of dilution by blurring511’, ook wel the 

Mead test genoemd naar de gelijknamige zaak. Die criteria moesten in acht genomen worden 

                                                
506 S.CASPARIE -KERDEL, “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 450.;  
J. PHILIPS, Trademark Law: A practical Anatomy, Oxford, Oxford University Press 2003, 365. 
 
507 Zie Hoofdstuk 3. Afd 5.C §1; Hearings Before the House Comm. on Patents, 72d Cong. 15 (1932) (statement of 
Frank I. Schechter). 
 
508  15 U.S.C. §1125(c)(2)(C). 
 
509 M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark-a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 795. 
 
510 S. EDELMAN en B.R. EWING, “The federal trademark dilution act of 1995: a litigation perspective, TMR 1996, 
498. 
 
511 Zie Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 702 F Supp 1031, 9 USPQ 2d 1442, revd 875 
F2d , 10 USPQD2d 1961. 
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bij het bepalen of er sprake was van blurring.512 Deze werden in de rechtspraak nog verder 

uitgewerkt.513  De Mead test en daaropvolgende Nabisco test gaf aanleiding tot dicussies in 

zaken waar deze evaluatie van factoren werd verworpen en de rechter een bewijs van 

werkelijke verwatering eiste.514 Deze ‘tests’ stelden immers als voorwaarde dat slecht een 

‘likelihood of dilution’ moest aangetoond worden.515 De FTDA stelde zelf geen expliciete vereiste 

inzake bewijs. Dit leidde in 1999 dan ook tot een interpretatieconflict tussen twee federal 

Circuits Courts. De vraag rees of een eiser in een dilution case een werkelijke, huidige schade 

aan zijn bekend merk moest bewijzen of slechts een loutere waarschijnlijkheid tot schade.  In 

2003 maakt de Supreme Court met zijn Victoria Secret besluit een einde aan het conflict door 

zich achter de Circuit Court te scharen die voorstander was van een bewijs van werkelijk 

schade, namelijk dat dilution zich werkelijk voordoet.516 “Proof of actual dilution, not just 

likelihood of dilution must be established”, aldus de Supreme Court.517 Er werd hierna ook druk 

gespeculeerd of ‘dilution by tarnishment’ al dan niet vervat lag in de FTDA. 

 

§2.Trademark Dilution Revision Act (TDRA) 

 

Op 6 oktober 2006 verving de Trademark Dilution Revision Act de Federal Trademark Dilution 

Act waarbij sectie 43 (c) van de Lanham Act werd herschreven. Dit zorgde voor enkele 

belangrijken wijzigingen inzake dilution. 

 

De Act doorbrak de Victoria Secret beslissing van de Supreme Court.518 De nieuwe wet herziet 

de FTDA,  zodat de eiser alleen moet laten zien dat het merk van de verweerder waarschijnlijk 

                                                
512 S. EDELMAN en B.R. EWING, “The federal trademark dilution act of 1995: a litigation perspective, TMR 1996 
,498; J.E.MOSKIN, “Dilution or delution: The rat ional limits of trademark protection”, TMR 1993, 139. 
 
513 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208,214,227-28 (2nd Cir. 1999) 
 
514 I. SIMON , “ The actual dilution requirement in the United States, United Kingdom and European Union: a 
comparative analysis”, Journal of Science & Technology Law Volume 12 Issue 2  2006, p.274. 
 
515 I. SIMON , “ The actual dilution requirement in the United States, United Kingdom and European Union: a 
comparative analysis”, Journal of Science & Technology Law  Volume 12 Issue 2  2006, p.280. 
 
516 J.T. MC CARTHY, “Dilution of a trademark: European and United States law compared, TMR Vol. 94 2004, 1167; 
I. SIMON, “ The actual dilution requirement in the United States, United Kingdom and European Union: a comparative 
analysis”, Journal of Science & Technology Law, Volume 12 Issue 2  2006, p.282. 
 
517 Moseley v. V Secret catalogus Inc, 537 U.S. 418 (2003) 
 
518 Moseley v. V Secret catalogus Inc, 537 US 418 (2003);  M. AMIN NASER, “Recent developtments of Dilution in the 
United States and United Kingdom” , E.I.P.R. 2010, 334. 
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tot verwatering zal leiden.519 De bewijslast wordt hier voor merkhouders dus duidelijk verlaagd 

en het wordt hen makelijker gemaakt de exclusiviteit van hun merk te beschermen.  

 

De Revision Act verscherpte daarentegen wel de bekendheidsvereiste waardoor de groep van 

merken die onder bescherming tegen verwatering valt nu kleiner is.520  Onder FTDA was ‘fame 

in niche markets’ voldoende om te voldoen aan de bekendheidseis. Dit betekent bekendheid 

onder de potentiële consumenten in een bepaalde sector,een gelimiteerde groep van kopers of 

gebruikers of een kleiner geografisch gebied. De TDRA eist echter dat merken op nationaal 

niveau beroemd moeten zijn om in aanmerking te komen voor bescherming tegen verwatering. 

Er is dus geen bescherming meer voor merken die slecht beroemd zijn in “niche markets”.  

A mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States 

as a designation of sourve of the goods or services of the mark’s owner”, aldus bepaald in de 

TDRA.521  Aan deze eis is niet makkelijk voldaan, want de VS omvat een groot gebied met veel 

inwoners. Deze wijziging in de TDRA vernauwt dan ook de mogelijkheid van merken om te 

voldoen aan de beroemdheidseis.522 In paragraaf 43 (c) (2) geeft de wet voorts een aantal 

richtlijnen mee om te bepalen of een merk het vereiste niveau van publieke erkenning bezit. 

Deze factoren zijn weliswaar niet limitatief en in tegenstelling tot de FTDA waar er nog expliciet 

acht factoren vermeld werden, beperkt de TDRA zich tot vier relevante factoren.523  

 

Waar het onder de FTDA nog onzeker was of aantasting van de reputatie van het beroemde 

merk onder de wet viel, neemt de TDRA voor het eerst een definitie van tarnishment op die 

erkent dat tarnishment onder dilution valt. Ook de definitie van blurring werd herschreven. De 

TDRA splitst verwatering dus op in twee categoriën.524 

 

                                                
519 Trademark Dilution Revision Act 2005 (US) § 2; Lanham Act (US) 15 USC § 1125 (43(c) (1)): “The owner of a 
famous mark…shall be entitles to an injunction against another person who…commences use of a mark or trade 
name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark”  
 
520 M. AMIN NASER, “Recent developtments of Dilution in the United States and United Kingdom” , E.I.P.R. 2010, 
334; M. LUEPKE ,“Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 797. 
 
521 Trademark Dilution Revision Act 2005 5 5 (U.S.) §2; Lanham Act (US) 15 USC § 1125 (43 (c ) (2) (a))  
 
522 M. AMIN NASER, “Recent developtments of Dilution in the United States and United Kingdom” ,  
E.I.P.R. 2010, 335. 
 
523 Daar zijnde: 1. Duur, omvang en geografisch bereik van reclame en publiciteit van het merk. 2. Volume en 
geografische reikwijdte van de verkoop onder het merk 3.Omvang van de werkelijke erkenning van het merk 4. Of het 
merk al dan niet is geregistreerd; M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 
perspective on the blurred differences between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 796.  
 
524 M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 796.  
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 In de definitie van blurring is de “likely dilution standard” letterlijk opgenomen.525 In de definitie 

van tarnishment werd daarentegen niet opgenomen dat ‘likely dilution by tarnishment’ 

voldoende is om tot een inbreuk tot besluiten onder sectie 43 (c).526 

In de TRDA wordt tarnishment omschreven als de ‘association arising from the similarity 

between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous 

mark’.527 Het werkwoord ‘harms’ neigt naar een werkelijke dilution eis. Er dus een soort 

tegenstelling tussen ‘likelihood of confusion’ bepaald in de TDRA en de definitie van 

tarnishment  vastgesteld in diezelfde act.528 Voor zaken die onder ‘blurring’ vallen stelt zich 

evenwel geen probleem met de ‘likelihood of confusion standard’. 

 

In de rechtspraak was ook discussie ontstaan over de vraag of het merk inherente 

onderscheidingskracht moest bezitten of dat verworven onderscheidende kracht volstond voor 

bescherming tegen dilution. Dit zorgde voor problemen, omdat louter beschrijvende of 

‘descriptive’  famous marks met secondary meaning dan geen bescherming konden krijgen 

onder dilution. De TDRA maakte een einde aan deze discussie en stelt dat zowel “inherent” als 

“acquired distinctiveness” relevante factoren zijn bij het bepalen van “dilution by blurring”. Een 

merk met inherent onderscheidende kracht zal wel sneller als “famous” aanzien worden.529 

 

D. Dilution in de VS vs. Verwatering in de EU 

 

Hier wordt tot slot even nagegaan hoe het dilution concept uit de VS ten opzichte van de 

verwateringtheorie in de EU staat. De Europese verwateringstheorie werd reeds besproken in 

punt 5. We zagen daar dat het concept verwatering in de Harmonisatierichtlijn vooral is 

gesteund op het oude Beneluxrecht. Daar had zich reeds lang een soort verwateringstheorie 

ontwikkeld. Zo had het Hof van Justitie het Claereyn/Klarein arrest geveld dat inging op het 

begrip ‘schade’ onder art 13 A lid 2. Hoewel het Hof in haar oordeel evenwel geen onderscheid 

maakte tussen ‘dilution by blurring’ of dilution by tarnishment’ en haar formulering kenmerken 

van zowel blurring als tarnishment bevatte, erkende het toch duidelijk de verwateringstheorie.  

Ook via de Union leer had de verwateringstheorie zich in de Benelux ontwikkeld. 
                                                
525  15 U.S.C. §1125 (c) (2) 
 
526 I. SIMON, “ The actual dilution requirement in the United States, United Kingdom and European Union: a 
comparative analysis”, Journal of Science & Technology Law, Volume 12 Issue 2  2006, p.291.  
 
527 15 U.S.C. §1125 (c) (2) 
 
528 I. SIMON, “ The actual dilution requirement in the United States, United Kingdom and Europ ean Union: a 
comparative analysis”, Journal of Science & Technology Law, Volume 12 Issue 2  2006, p.292..  
 
529 S. CASPARIE-KERDEL, “Dilution disguised: Has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of 
Europe?”, E.I.P.R 2001, 187. 
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In de VS wordt verwatering als een afzonderlijke inbreukactie aanzien, los van de traditionele 

merkenbescherming op grond van verwarring.530 In Europa werd de bescherming van bekende 

merken tegen verwatering  ondergebracht in art. 4 lid 4 sub a en art. 5 lid 2 van de 

Harmonisatierichtlijn die door alle lidstaten geïmplementeerd werd.531  In tegenstelling tot de VS 

is nergens in de Richtlijn en de Gemeenschapsverordening letterlijk sprake van verwatering, 

maar kan er toch duidelijk gesproken worden van een verwateringsleer.  

 

Casparie Kelder heeft in het verleden scherpe kritiek geuit op de Europese verwateringstheorie. 

Naar haar mening “kan verwatering nooit volledig deel gaan uitmaken van een rechtstelsel 

zolang het begrip niet gedefinieerd is als een aparte basis voor een merkinbreukactie, duidelijk 

onderscheiden van de traditionele inbreukactie op grond van verwarring”.532 Volgens Philips zijn 

“the provisions of Federal United States law more sophisticated and focused than those of their 

European counterparts.”533 Andere auteurs stellen het niet zo zwart wit. Volgens Luepke is zijn 

de verschillen in beide verwateringstheoriën kleiner dan ze op het eerste zicht lijken en is het 

Europese verwateringsconcept niet onderhevig aan sterke kritiek vanuit het standpunt van de 

Amerikaanse theorie.534  

 

§1.Bekendheidsvereiste 

 

De VS en Europa hanteren een verschillende bekendheideis. Zo spreekt de Amerikaanse 

verwateringstheorie van ‘famous marks’. De TDRA stelt niet limitatieve factoren vast die 

rechters moeten helpen bij de bepaling of een merk al dan niet ‘famous’ is. Met de invoering van 

de TDRA werd de bekendheidseis voor  merkhouders opgetrokken.  Bekendheid in een in een 

bepaalde geografische regio of producten markt, een zogeheten ‘niche market’, is niet 

voldoende. Wel is bekendheid bij the general consuming public of the United States vereist. 

 

                                                
530 S.CASPARIE -KERDEL , “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 455. 
S. CASPARIE-KERDEL, “Dilution disguised: Has the concept of trade mar k dilution made its way into the laws of 
Europe?”, E.I.P.R 2001, 186. 
 
531 Zie punt 5 over verwatering 
 
532 S.CASPARIE -KERDEL , “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht  en het Europese recht”, BIE 2002, 456. 
 
533 J. PHILIPS , Trademark Law: A practical Anatomy, Oxford, Oxford University Press 2003, 409. 
 
534 M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 832. 
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In Europa geeft art. 5.2 van de richtlijn bescherming aan bekende merken, of in de Engelse 

vertaling aan ‘marks with a reputation’.  Opdat een merk als ‘bekend’ wordt gekwalificeerd is 

volgens het Hof van Justitie  “een minimum aan bekendheid “vereist bij een”aanmerkelijk deel” 

van het publiek waarvoor de waren en diensten bestemd zijn.535 Dit kan een zeer groot publiek 

zijn,maar ook een erg specifiek. Voor verwatering is bekendheid in een‘niche market’ dus 

voldoende.536  Deze ruime interpretatie zorgt ervoor dat een breed scala van merken kan 

gekwalificeerd worden als bekend merk.537 Toch mag die bescherming ook niet overdreven 

worden, aangezien voor een inbreuk ook associatie vereist is met het oudere merk in hoofde 

van het relevante publiek bij het zien van het jongere teken. Wanneer een merk slechts bekend 

is in een bepaalde sector, zal de consument die het teken ziet in een andere productenmarkt 

minder snel deze twee producten associëren. Omdat een definitie niet voorhanden is, genieten 

de nationale rechtbanken enige flexibiliteit bij het bepalen van de mate van bekendheid van een 

merk.538  

 

Noch het Amerikaanse noch het Europese rechtstelsel pinnen percentages vast aan de vereiste 

mate van bekendheid. De wetgever stelt in Europa wel lagere eisen aan bekendheid dan die 

voor beroemde merken in de VS gelden. In Europa krijgen ook merken die slechts bekend zijn 

bij een gespecialiseerd publiek bescherming. Waar de Amerikaanse wetgever in de TDRA eerst 

de beschermingsomvang tegen verwatering uitbreidde door een “likelihood of confusion” 

standaard in te stellen, perkte hij de bescherming vlak erna weer in door een hoge 

bekendheidseis in te stellen. De wetgever zag af van “niche fame” omdat het de buitengewone 

bescherming tegen verwatering wilde voorbehouden aan buitengewone merken, de zogeheten 

supermerken.539  

 

Er moet hierbij wel opgemerkt worden dat het concept verwarring op beide continenten 

verschillend wordt geïnterpreteerd.540 Van zodra het gaat om een gebruik voor niet soortgelijke 

                                                
535 H.v.J. 14 september 1999, C-375/97, General Motors/ Yplon, Jur. 1999, I-05421 
rov. 22-30. 
 
536 J.T. MC CARTHY, “Dilution of a trademark: European and United States law compared, TMR 2004 Vol. 94, 
1173.,1174. 
 
537 M. AMIN NASER, “Recent developtments of Dilution in the United States and United Kingdom” , E.I.P.R. 2010, 
336. 
 
538 M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 809. 
 
539 M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 797. 
 
540 M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 823. 
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waren en diensten is er in Europa geen toepassing mogelijk van traditionele merkbescherming 

op grond van verwarring. Waren die in Europa als niet soortgelijk opgevat worden kunnen vaak 

wel als “related” aanzien worden in het Amerikaanse recht en zo bescherming krijgen onder de 

confusion theorie. Dit verantwoord mede waarom de lat voor bekendheid in Europa minder 

hoog ligt. 541 De bescherming op basis van verwarring is nauwer en beperkter dan in de VS. 

 

§2. Soortgelijkheid van waren en diensten 

 

De TDRA stelt dat verwatering kan optreden "regardless of the presence or absence . . . of 

competition."542 Zowel bij gebruik voor concurrerende als niet concurrerende waren en diensten 

geldt de bescherming tegen verwatering.543 Voorstanders van vrije en eerlijke concurrentie 

waren daar niet al te gelukkig mee. Ze achten dat die brede beschermingsomvang voorbij gaat 

aan het concept dilution.544 Volgens hen biedt de ‘likelihood for confusion’ theorie bij gebruik 

voor soortgelijke goederen voldoende bescherming. Ook in Europa woedde deze discussie. 

Sinds het Davidoff arrest545 staat echter ook in Europa vast dat bescherming voor bekende 

merken onder art . 5 lid 2 zich ook uitstrekt tot gebruik voor soortgelijke waren en diensten. 

 

De redenering is in Amerika en Europa dezelfde. Een bekend of beroemd merk kan niet minder 

bescherming krijgen wanneer het gebruikt wordt voor soortgelijke waren en diensten, dan 

wanneer het gebruik slaat op niet soortgelijke waren en diensten. Ook wanneer er geen gevaar 

voor verwarring is bij gebruik van een identiek of soortgelijk teken, bestaat er nog altijd kans op 

verwatering. 

 

§3. Blurring en tarnishment 

 

In de Europese verwateringsartikelen kan er pas sprake zijn van bescherming voor een bekend 

merk wanneer er afbreuk wordt gedaan aan of onrechtvaardig voordeel wordt getrokken uit het 

onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk. Vallen deze begrippen samen met de 

Amerikaanse vormen van blurring en tarnishment? Waar deze begrippen in het oude 

Beneluxrecht nog in elkaar overliepen is men het in de rechtsleer over eens dat afbreuk aan het 
                                                
541 S.CASPARIE -KERDEL , “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 455. 
 
542 Lanham Act (US) 15 USC § 1125 (43(c) (1)  
 
543 M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 802. 
 
544 J.T. MC CARTHY, “Dilution of a trademark: European and United States law compared, TMR 2004 Vol. 94, 1178. 
 
545 H.v.J. 9 januari 2003, C-292/00, Davidoff/Gofkid , Jur. 2003, I-00389. 
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onderscheidend vermogen de Europese variant is van blurring.546 Dit werd reeds verdedigd door 

Advocaat Generaal Jacobs in de Adidas Fitnessworld zaak en blijkt ook uit de Amerikaanse 

definitie547 die aan ‘blurring’ gegeven wordt.548   Afbreuk aan de reputatie van het merk wordt dan 

weer gezien als de Europese variant van tarnishment.”  De concepten ‘blurring’ en ‘tarnishment’ 

verschillen dus duidelijk niet zo veel van de Europese varianten’ afbreuk aan de reputatie en het 

onderscheidend vermogen’. 

 

Wel ken het Europees merkenrecht ook nog bescherming tegen ongerechtvaardigd voordeel 

trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Deze ‘free riding’ 

inbreuk kent geen gelijke in de Amerikaanse dilution theorie.549 In het Amerikaanse recht ligt het 

voordeel trekken uit de reputatie en het onderscheidend vermogen eerder in het verlengde van 

de bescherming tegen verwarring.550 Het is dan uit de verwarring dat voordeel wordt getrokken.  

Zoals we in het L’Oréal Bellure arrest zagen is voor ongerechtvaardigd voordeel geen bewijs 

van schade aan de goodwill van het oudere bekende merk vereist maar wel het bewijs dat de 

inbreukmaker in het kielzog van het bekende merk probeert te varen.  Eén van de factoren in de 

TDRA die relevant zijn voor het bepalen of er sprake is van blurring is de intentie van de 

gebruiker om een associatie met het bekende merk te creëren. Zo wordt een aspect van het 

free riding concept toch een beetje onder de Amerikaanse theorie van blurring gebracht.551 Een 

intentie tot “freeriden” is één van de factoren die mee in acht wordt genomen bij de vraag of er 

sprake is van blurring. 

 

L’Oréal zou de zaak in de V.S. trouwens waarschijnlijk niet zo snel gewonnen hebben. In 

Amerika wordt vergelijkende reclame geanalyseerd onder de fair-use doctrince. Paragraaf 43 

(c) sluit ‘fair use’ van een ‘famous mark’ in reclame of promotie die dient ter identificatie van de 

                                                
546 I. SIMON, “Dilutive Trade Mark Applications: Trading on Reputation or Just Pla ying Games? , E.I.P.R. 2004, 72.; 
S.CASPARIE -KERDEL , “Verborgen verwatering: de verschijningsvormen van de theorie van verwatering van 
merken in het Amerikaanse recht, het Beneluxrecht en het Europese recht”, BIE 2002, 455; J. SCHAAP, ”Verwarring 
of associatie, het spoor bijster”, in spoorbundel, delex 2007, 308 
 
547 15 U.S.C.A. § 1025 (c) (2) (B): “Dilution by blurring’ is association arising from the similarity between a mark or 
trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous m ark” 
 
548 J. PHILIPS , Trademark Law: A practical Anatomy, Oxford, Oxford University Press 2003,368.  
 
549 I. SIMON, “Dilutive Trade Mark Applications: Trading on Reputation or Just Playing Games? in E.I.P.R. 2004,73.; 
C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A.HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,340. 
 
550 C. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en  J.L.R.A.HUYDECOPER, Industriële eigendom: deel 2 
Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008,340. 
 
551 M. LUEPKE, “Taking unfair advantage or diluting a famous mark - a 20/20 perspective on the blurred differences 
between U.S. and EU Dilution Law”, TMR 2008-3, 831. 
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goederen  of diensten van de concurrent uit.552 Ook niet commercieel gebruik van het merk en 

gebruik van het merk voor nieuwsdoeleinden wordt uitgesloten van § 43 (c). In de VS wordt 

vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel gedragen en dit recht wordt dan ook in elke zaak 

afgewogen tegen de belangen van de houders van ‘famous marks’.553  Vergelijkende reclame 

wordt er veel meer getolereerd dan in Europa zolang ze niet misleidend is, de informatie juist is 

en de vergelijking aangeeft op welke eigenschappen de vergelijking wel en geen betrekking 

heeft554. Waarheidsgetrouwe vergelijkende reclame wordt geheel aanvaard wanneer ze 

consumenten rationele keuzes op de markt helpt te maken.555   

 

§5. Actual or likelihood of dilution 

 

De wetgever koos in de VS in TDRA resoluut voor ‘likelihood of dilution’ als bewijscriterium voor 

bescherming.  Waar deze vraag in de US al enorm veel stof heeft doen opwaaien, is de 

commotie hieromtrent in de EU beperkt gebleven. Advocaat Generaal Jacobs gaf wel zijn 

mening in zijn conclusie bij het Chevy arrest. 

 

43) In het bijzonder merke men op, dat artikel 5, lid 2, in tegenstelling tot artikel 5, lid 1, sub 

b, niet verwijst naar het loutere gevaar of de waarschijnlijkheid dat aan de erin gestelde 

voorwaarden wordt voldaan. De bewoordingen zijn positiever: "wanneer (...) voordeel 

getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan (...)"Het feit dat ongerechtvaardigd 

voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan, moet bovendien vaststaan, dat wil 

zeggen ten genoegen van de nationale rechter worden aangetoond: de nationale rechter 

moet worden overtuigd door bewijs van werkelijke schade of van ongerechtvaardigd 

voordeel. Hoe dat bewijs precies moet worden geleverd, dient mijns inziens door het 

nationale bewijs- en procesrecht te worden bepaald, zoals ook het geval is bij het bewijs 

van gevaar van verwarring: zie de tiende overweging van de considerans’”556 

 

                                                
552 S. CASPARIE-KERDEL, “Dilution disguised: Has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of 
Europe?”, E.I.P.R 2001, 187.; I. SIMON, “Dilutive Trade Mark Applications: Trading on Reputation or Just Playing 
Games?, E.I.P.R.  2004,73. 
 
553 S. CASPARIE-KERDEL, “Dilution disguised: Has the concept of trade mark dilution made its way into the laws of 
Europe?”, E.I.P.R 2001, 188. 
 
554 R.W. HOLZHAUER,Ontoelaatbare reclame, Kluwer 1994, 125-126. 
 
555 S.HALPERN, C. NARD en K. PORT, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, 
and trademark, Kluwer Law International,2007, 382. 
 
556 F. JACOBS (AG), conlusie bij  H.v.J. 14 september 1999, C-375/97, General Motors/ Yplon, rov. 43 
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Ook art 2.20 lid c 1 BVIE dat artikel 5 lid 2 implementeerde spreekt van een beroep op dit 

artikel wanneer ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of abreuk wordt gedaan. Het 

Hof heeft zich over het eigenlijk verwateringsgevaar in art 5, lid 2 Harmonisatierichtlijn nog 

niet uitgesproken. Dit artikel behandelt inbreukvorderingen in tegenstelling tot art 4 lid 4 sub a 

waar er nog geen sprake is van gebruik van het merk. Aangezien het Hof zich nog niet over 

de kwestie heeft uitgesproken en de opinie van Advocaat Generaal Jacobs noch steunt noch 

verwerpt, menen sommige auteurs dat het Hof stilzwijgend heeft aanvaard dat feitelijke, 

actuele afbreuk en ongerechtvaardigd voordeel vereist zijn voor een inbreuk onder art. 5  

lid 2.557   Naar mijn mening gaat dit te ver. De aanwezigheid van schade door verwatering is 

erg moeilijk te bewijzen. Het duurt altijd wel een tijdje vooraleer het merk begint te 

verwateren. Het kan toch niet de bedoeling van de Europese wetgever geweest zijn pas 

bescherming te voorzien wanneer de schade en de afbreuk zich al hebben voorgedaan. Aan 

de merkhouder moet de kans gegeven worden sneller op te treden. Zoals Wichers Hoeth en 

Gielen terecht opmerken zou een andere redenering ook in strijd zijn met art. 16 lid 3 TRIPS 

overeenkomst.558 Hierin staat dat inzake de bescherming van bekende merken kan worden 

opgetreden tegen gebruik ervan voor niet soortgelijke waren, wanneer de belangen van de 

merkhouder vermoedelijk worden geschaad.  Likelihood of dilution of een reëel risico op 

schade lijkt mij dan ook een voldoende vereiste voor art. 5 lid 2 Harmonisatierichtlijn. 

 

In het Intel arrest stelt het Hof dat met betrekking tot art 4 lid 4 sub a Harmonisatierichtlijn 

sprake moet zijn van een ‘ernstig gevaar’ dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst 

voordoet. De overwegende rechtsleer en rechtspraak pleiten ervoor het woord ernstig te 

interpreteren als ‘serieus en niet hypothetisch.559 Hoewel het wetsartikel stelt dat dat de houder 

gerechtigd is het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken wanneer door 

dit het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het 

onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk mag dit toch niet zo geïnterpreteerd 

worden. Met betrekking tot art. 4 lid 4 sub a moet slechts een aannemelijk, niet hypothetisch, 

risico worden bewezen dat één van de schadevormen zich in de toekomst zal voordoen.560 Als 

het merk of teken nog niet gebruikt wordt, kan er immers nog geen schade zijn opgetreden. 

                                                
557 I. SIMON, “The Actual Dilution Requirement in the  United States, United Kingdom and European Union: A 
Comparative Analysis”, Journal of Science & Technology Law Volume 12 Issue 2  2006, 295. 
 
558 L. WICHERS HOETH en C. GIELEN, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht , Deventer, Kluwer, 2007 , 
288. 
 
559 Zie Hoofdstuk 5. 
 
560 Zie hoofdstuk 5. en  C. GIELEN , Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en l’Oréal/Bellure, Boek9.nl 2009, 5. 
(zoals gevonden op www.nautadutilh.com); A. KAMPERMAN SANDERS, noot onder het Intel/ Intelmark arrest in IER 
2009, nr. 7, p. 24. 
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Hiermee wordt alvast duidelijk dat Europa hier de “likelihood of dilution” en niet de “actual 

dilution” leer aanhangt. 

 

Europa volgt dus in oppositieprocedures tegen de registratie van een merk net zoals in de VS 

de likelihood of dilution leer. Over inbreukvorderingen heeft het Hof zich nog niet uitgesproken. 

Ook hier heerst mijns inziens de likelihood of dilution leer, in tegenstelling tot wat Advocaat 

Generaal Jacobs heeft bepaald.561  

 

§6. Conclusie 

 

Hoewel de verwateringstheorie zich op beide continenten verschillend heeft ontwikkeld lijken de 

verschillen vooralsnog beperkt gebleven. Het grootste verschil is dat de VS zijn bescherming 

voorbehoudt aan de zogeheten ‘supermarks’, waar in Europa ook merken die slechts bekend 

zijn in ‘niche markets’ bescherming kunnen genieten.  Een ander belangrijk onderscheid is dat 

het de begrippen blurring en tarnishment in de VS een eigen definitie hebben meegekregen, 

terwijl in Europa zulke definitie niet voorhanden is en het begrip verwatering slechts sporadisch 

wordt gebruikt. Het werd aan het Hof van Justitie overgelaten om de theorie uit te werken.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
561  F.JACOBS (AG), conlusie bij  H.v.J. 14 september 1999, C -375/97, General Motors/ Yplon, rov. 43; Ook I. Simon 
is de mening van Jacobs toegedaan: I. SIMON, “The Actual Dilution Requirement in the United States, United 
Kingdom and European Union: A Comparative Analysis ”, Journal of Science & Technology Law Volume 12 Issue 2  
2006, p. 310. 
 



 126 

Conclusie 
 

In dit werk is getracht een overzicht te geven hoe bekende merken in Europa en de Benelux 

beschermd worden. Na eerst het algemene merkenrecht te hebben besproken, werd dieper 

ingegaan op de bestaande bescherming om vervolgens stil te staan bij de bepalingen in de 

wetgeving met betrekking tot bekende merken. Doorheen deze tekst werd meermaals 

verduidelijkt waarom bekende merken zoveel behoefte hebben aan een specifieke 

bescherming. Zij staan meer nog dan andere merken bloot aan een mogelijke verwatering van 

hun merk. Ook zullen andere merkhouders maar al te graag een graantje meepikken van de 

opgebouwde bekendheid door mee te liften op het bekende merk.  

 

We zagen dat de Benelux in tegenstelling tot de andere lidstaten voor de Harmonisatierichtlijn 

op grond van het associatiecriterium al in een ruime bescherming voorzag voor merken die ook 

de verwatering van het merk betrof.  

 

De Europese harmonisatie bracht grote veranderingen teweeg in het merkenrecht van de 

lidstaten. Met de inwerkingtreding van trad ook het Hof van Justitie op de voorgrond om 

interpretatievragen op te lossen.  

 

 De Benelux wetgever zag zich na enig weerwerk genoodzaakt haar uitgebreide 

merkbescherming in te perken en aan te passen aan de Harmonisatierichtlijn. Met het  

Puma/Sabel arrest werd duidelijk dat bij traditionele merkbescherming gevaar voor verwarring 

het enige doorslaggevende inbreukcriterium is. Associatiegevaar is nog slechts een relevante 

factor bij het bepalen of er sprake is van verwarring.  

 

Voor bekende merkhouders werd extra bescherming in een optioneel artikel van de 

Harmonisatierichtlijn voorzien die door alle lidstaten opgenomen werd.  De additionele 

bescherming voor bekende merken lokte veel interpretatievragen uit. Veel begrippen hadden na 

de implementatie van de bepaling duiding nodig en dus werd het Hof hiervoor telkens 

ingeschakeld. Sinds de inwerkingtreding van de Harmonisatierichtlijn in 1996 tot op de dag van 

vandaag wordt aan het Hof invulling gevraagd omtrent de beschermingsomvang van bekende 

merken door middel van prejudiciële vragen. Met horten en stoten breidde het Hof nu eens de 

bescherming uit om ze daarna weer genadeloos in te perken. De rechtspraak van het Hof is 

nooit rechtlijnig geweest en het Hof was jammer genoeg ook niet altijd even duidelijk in het 

geven van haar antwoorden op prejudiciële vragen.  
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In het Chevy arrest sprak het Hof zich voor het eerst uit over de vereiste mate van bekendheid. 

Bekendheid bij een relevant deel van het publiek in een relevant deel van het gebied volstaat 

om als bekend merk gekwalificeerd te worden. Het Hof opteerde hier voor een niet al te hoge 

bekendheidsdrempel waarmee de nationale rechter flexibel kan omspringen. Toch levert dit ook 

rechtsonzekerheid op omtrent de vraag wanneer juist de vereiste mate van bekendheid bereikt 

is. Ook voor Gemeenschapsmerken hield het Hof de drempel laag door in het PAGO/Tirolmich 

arrest te stellen dat bekendheid in een lidstaat kan opgevat worden als bekendheid in een 

relevant deel van de Gemeenschap.  

 

In het Davidoff/Gofkid arrest maakte het Hof een einde aan de discussie in de rechtsleer of de 

bescherming voor bekende merken ook geldt bij gebruik van het merkteken voor soortgelijke 

waren. Het Hof oordeelde van wel en bood merkhouders van bekende merken zo een bredere 

bescherming.  

 

Bekende merkhouders konden ook victorie kraaien bij het Adidas/Fitness World arrest. Dit 

arrest stelde voor eens en altijd dat geen gevaar voor verwarring moest worden aangetoond om 

van de extra merkbescherming te kunnen genieten. Wel moet er een zekere mate van 

overeenstemming tussen het merk en het teken aangetoond worden, op grond waarvan het 

betrokken publiek een verband legt tussen merk en teken.  

 

 Aan al het gejuich kwam bij bekende merkhouders abrupt een einde met het befaamde Intel 

arrest waarbij het Hof een zware bewijslast invoerde voor het aantonen van afbreuk aan het 

onderscheidend vermogen aan het merk. Wie zich op deze inbreukvorm beroept moet een 

bewijs leveren van (een serieuze kans op) wijziging in het economisch gedrag van de 

consument.  De kritiek uit de rechtsleer bleef niet lang uit. Intel werd bestempeld als een ‘angst 

arrest’ waarbij bekende merkhouders veel veren hebben moeten laten. Volgens twee 

gerespecteerde Nederlandse auteurs werd het arrest verkeerd geïnterpreteerd en eist het Hof 

geen economisch maar een juridisch bewijs. Toch besloten enkele rechters na de uitspraak van 

het Hof de bewijslast strikt toe te passen. Groot was dan ook de onrust bij bekende 

merkhouders. 

 

Opluchting kwam er met de komst van het L’Oréal Bellure arrest.  Afbreuk aan het 

onderscheidend vermogen  was dan wel moeilijk te bewijzen, bekende merkhouders konden 

nog altijd terugvallen op “het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie of het 

onderscheidend vermogen van hun merk”. Het Hof stelde voor deze inbreukvorm een 

aanzienlijk soepele bewijslast vast.  Het arrest werd evenwel niet overal positief onthaald. 

Adverteerders van vergelijkende reclame moeten sinds het arrest sterk op hun tellen passen.  
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Sommige auteurs waren de mening toegedaan dat het Hof hier te ver gaat in zijn bescherming 

voor de merkhouders en daarmee de eerlijke concurrentie en de vrijheid van meningsuiting in 

het gevaar brengt. Vooral rechtsgeleerden die schrijven vanuit een common law benadering 

hebben het niet zo begrepen op de soepele bewijsverplichtingen van bekende merkhouders na 

dit arrest. De discussie is dan ook te herleiden tot de vraag wanneer een voordeel als 

ongerechtvaardigd kan gezien worden. Ook ik ben van mening dat het Hof hier bij het 

toekennen van absolute bescherming aan de merkhouders te ver ging en dat het Hof zeker 

inzake vergelijkende reclame weer moet streven naar verzoening tussen de verschillende 

belangen. 

 

Kijken we naar de VS. Dan zien we dat verwatering daar reeds lang onder de naam dilution 

erkend wordt.  Als je het concept verwatering in de twee werelddelen vergelijkt kan je 

concluderen dat de verschillen eigenlijk niet zo enorm groot zijn. Het Amerikaans recht kan 

geprezen worden om haar erkenning van verwatering in een aparte ‘act’ met een eigen definitie 

van het begrip. In Europa vernoemt het Hof de term bijna nooit terwijl hij in de rechtsleer wel tot 

het gangbare jargon behoort.  In de VS is bescherming tegen verwatering dan weer wel enkel 

voorbehouden aan merken die wijd bekend zijn bij de bevolking van de VS. In Europa komen 

door de lagere bekendheidsdrempel meer merken in aanmerking voor bescherming tegen 

verwatering. Of de bescherming tegen verwatering zoveel mogelijk beperkt moet worden tot 

uitzonderlijk bekende merken in bijzondere situaties is een actuele discussie. Naar mijn mening 

verdient de Europese werkwijze de voorkeur omdat de traditionele merkbescherming op grond 

van verwarring vaak niet volstaat om merken voldoende bescherming te bieden. Ook merken 

die slechts bekend zijn in een bepaalde sector of bij een bepaald publiek kunnen verwateren 

vanaf dat er sprake is van overlap tussen de consumenten van de waren of diensten. Bij het 

zien van het jongere merk geraken consumenten vaak niet verward, maar leggen ze een 

associatie met het oudere merk dat zo aan onderscheidende kracht inboet. De lage Europese 

bekendheidsdrempel heeft dus wel degelijk zijn nut.  

 

Of het L’Oréal Bellure een eerste arrest was in de lijn van uitspraken die de bescherming van 

bekende merken tracht uit te breiden is een raadsel. Op dit moment varen de merkhouders van 

bekende merken in ieder geval weer in wat rustigere wateren. Gezien de reeds uitgebreide 

bescherming die het Hof in de L’Oréal Bellure zaak heeft toegekend lijkt het evenwel weinig 

waarschijnlijk dat het Hof nog meer bescherming zal voorzien. Het Hof is echter zeker de laatste 

jaren wispelturig in het uithollen dan wel uitbreiden van de beschermingsomvang van bekende 

merken en niemand weet dus wat te verwachten in de toekomst.  
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Het laatste woord omtrent bekende merken en hun bescherming is zeker nog niet gevallen. 

Bekende merken zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit de maatschappij en de 

belangen van de merkhouders zullen altijd voer voor discussie opleveren. “We are no doubt in 

the great age of the Brand”, zoals het Amerikaanse schrijver Tom Peter het treffend stelt. 
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