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Hoofdstuk 1. Inleiding en probleemstelling 

 

1.  Tegenwoordig hecht de consument steeds meer belang aan de oorsprong van de 

producten die hij koopt. Maar waar komen deze producten vandaan? En heeft de consument 

de garantie dat het product van goede kwaliteit is? Het groeien van het verlangen naar 

specifieke producten met welbepaalde kenmerken leidt tot een grotere noodzaak aan 

landbouwproducten en levensmiddelen waarbij de benaming van oorsprong of de 

geografische aanduiding vaststaat. 

2.  Prosciutto di Parma, Scotch lamb, Roquefort, Gorgonzola… Vaak steekt achter deze 

namen en labels meer denkwerk dan op het eerste zicht zou lijken.  

3.  De rode draad door deze thesis heeft betrekking op twee grote moeilijkheden. Het 

eerste probleem handelt over de complexiteit van de verschillende begrippen: benamingen 

van oorsprong, geografische aanduidingen, herkomstaanduidingen, geografische 

benamingen…  Er zijn vele wetten, verordeningen, verdragen, overeenkomsten en richtlijnen 

waar sprake is van een bepaalde benaming of aanduiding, maar overal worden andere termen 

gebruikt, komen definities niet met elkaar overeen of wordt soms zelfs geen definitie 

voorzien. Ook krijgt eenzelfde begrip vaak een groot aantal verschillende definities. 

4.  Dit heeft tot gevolg dat er veel onduidelijkheid heerst over welk product met welke 

naam op grond van welke voorwaarden bescherming kan krijgen. 

5.  Een tweede belangrijk element in deze masterproef betreft het onderzoeken en 

beschrijven van de verschillende beschermingsmechanismen van benamingen van oorsprong 

en geografische aanduidingen. Er wordt gekeken naar de manier waarop en tegen welke 

praktijken producten met een benaming of aanduiding kunnen worden beschermd. 

6. Belangrijk om weten is dat de bezorgdheid over de bescherming van bepaalde 

benamingen of aanduidingen geen nieuwe problematiek is. Zo voorzien het Unieverdrag van 

Parijs van 1883, het Verdrag van Madrid van 1891 en het Verdrag van Lissabon van 1958 

namelijk al sinds lange tijd in een aantal bepalingen over de benamingen van oorsprong en 

geografische aanduidingen. 

7. Om deze tweeledige problematiek uit de doeken te doen, deelde ik deze thesis op in 

drie grote luiken: een nationaal, een Europees en een internationaal luik. Daarin bespreek ik 
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de probleemstelling van de benamingen en aanduidingen en onderzoek ik waar en op welke 

manier zij beschermd kunnen worden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om 

van deze bescherming te kunnen genieten. Dit is geen eenvoudige oefening gezien er een 

uitgebreide waaier aan systemen bestaat die men kan gebruiken om benamingen van 

oorsprong of geografische aanduidingen te beschermen. Voor ik start met het eerste luik 

bepaal ik op welke manier ik de verschillende begrippen ga indelen en hoe ze gedefinieerd 

worden. 

8. Op nationaal niveau, het eerste luik, zal ik de verschillende regelgevende documenten 

bespreken die in België bestaan ter bescherming van benamingen en aanduidingen. Dit luik 

zal vrij kort zijn gezien het belang van de Belgische wetgeving omtrent dit onderwerp door de 

stijgende invloed van de Europese Unie met haar verordeningen sterk is gedaald. 

9. Een tweede luik is het Europese niveau. Dit is het belangrijkste luik inzake het vormen 

van een duidelijk beeld van de begrippen en hun definities. In het Europese deel zal ook 

duidelijk worden hoe men op heden een benaming of aanduiding het beste kan beschermen. 

Geen gemakkelijke materie, want recentelijk trad de nieuwe verordening nr. 1151/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelen voor 

landbouwproducten en levensmiddelen in werking. Om die zinvol toe te lichten, gebruik ik 

verordening nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van 

geografische aanduidingen een oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en 

levensmiddelen als startbasis voor het bespreken van de beschermingsmechanismen. Deze 

verordening is van groot belang om de nieuwe verordening van 2012 zinvol te kunnen 

toelichten. Vanuit de verordening van 2006 zal ik een analyse maken van de recentelijk in 

werking getreden verordening van 2012. 

10. Ten slotte bespreek ik ook de bescherming die men kan terugvinden in de 

verschillende soorten verdragen op internationaal niveau. 

11. De procedure en de procedureregels tot toekenning van een benaming van oorsprong 

of een geografische aanduiding zal ik in deze masterproef niet bespreken omdat dit het 

toepassingsgebied van deze thesis te omvangrijk zou maken. 
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Hoofdstuk 2. Definities: herkomstbenamingen, geografische aanduidingen 

en benamingen van oorsprong 

2.1. Inleiding 

 

12. Zoals ik reeds aanhaalde in de inleiding, bestaan er terminologisch gezien veel 

problemen met betrekking tot het gebruik van benamingen van herkomst, geografie en 

oorsprong. Wetten, verdragen, verordeningen: ze hebben allemaal een eigen definiëring. En 

die verschilt soms erg sterk van elkaar. Dit komt onder andere door het feit dat door de jaren 

heen men in verschillende internationale verdragen uiteenlopende begrippen gebruikt. In het 

Verdrag van Parijs van 1883 hanteert men de begrippen ‘herkomstaanduiding’ en 

‘oorsprongsbenaming’. Deze termen werden verder uitgewerkt in het Verdrag van Madrid van 

1891 en het Verdrag van Lissabon van 1958. Vervolgens creëerde men in de jaren ’90 

nieuwe, andere begrippen. Toen de Europese Commissie verordening nr. 2081/92 creëerde, 

hield men geen rekening met de begrippen die reeds werden gehanteerd, maar maakte men 

nieuwe begrippen met nieuwe daarbij passende definities. Tegelijk moet ook rekening worden 

gehouden met het TRIPs-verdrag van 1994. Dit verdrag hanteert opnieuw een eigen 

terminologie die ook weer afwijkt van de begrippen gebruikt in de Europese verordeningen.
1
 

13. Met regelmaat worden geografische benamingen en benamingen van herkomst als één 

groot verzamelwoord gebruikt voor alle producten die verwijzen naar een specifieke 

geografische plaats van herkomst of oorsprong, waarbij men benamingen van oorsprong als 

een subcategorie aanziet.
2
  

14. Het is dus erg belangrijk om eerst de verschillende termen te verduidelijken en te 

bepalen welke terminologie ik in het verdere verloop van mijn masterproef ga gebruiken. 

15. Daarom heb ik ervoor gekozen om de Europese verordening nr. 510/2006 en de 

Europese verordening nr. 1151/2012 te gebruiken, gecombineerd met het TRIPs-verdrag.  

Behalve de korte bespreking van de benamingen van herkomst zullen de termen die ik 

gebruik en uitleg allemaal komen uit deze verordeningen. 

 

                                                           
1
 B.M. VROOM-CRAMER, Juridische aspecten van geografische aanduidingen, Deventer, Kluwer, 2002, 3. 

2
 N. CLAREMBEAUX, “De bescherming van geografische benamingen”, Bull.B.M.M. 2005/06, 168. 
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2.2. Benamingen van herkomst  

 

2.2.1. Begrip 

 

16. Een benaming van herkomst verwijst naar de plaats waar een product of de 

grondstoffen waaruit het product bestaat worden vervaardigd.
3

 Het verschil met een 

geografische aanduiding is dat het woord ‘herkomst’ niet noodzakelijk verwijst naar een 

geografische locatie, maar ook kan verwijzen naar een ambachtelijke of industriële herkomst.
4
 

17. Het begrip benaming van herkomst wordt gebruikt in artikel 1 van het Verdrag van 

Parijs van 20 maart 1883. Over dit verdrag wordt later verder uitgebreid. 

18. Behalve deze korte bespreking van de definitie van de benamingen van herkomst 

worden deze in het verdere verloop van deze masterproef niet verder besproken. Dit om de 

reden dat ik tracht weer te geven op welke manier bepaalde producten worden beschermd. De 

rechtsinstrumenten die ik bespreek, hebben geen betrekking op de benamingen van herkomst. 

Daarom vallen zij buiten het toepassingsgebied van deze thesis. 

2.2.2. Kenmerken 

 

19. In tegenstelling tot de geografische aanduidingen, is het geen vereiste dat er bij een 

benaming van herkomst een kwalitatieve band bestaat tussen het product en het geografische 

milieu. Het enige dat een benaming van herkomst doet, is de ambachtelijke of industriële 

herkomst aanduiden of informeren over de plaats waar een bepaald product werd 

geproduceerd. Volgens auteurs DE CALUWÉ, DE VROEDE en FLAMÉE
5
 is deze plaats niet altijd 

een precies omgrensd gebied.  

20. Een benaming van herkomst is het begrip dat het minst ‘sterk’ is. Een product moet 

aan minder kenmerken voldoen om een benaming van herkomst te verkrijgen, dan 

bijvoorbeeld een product met een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong. 

 

                                                           
3
 N. CLAREMBEAUX, “De bescherming van geografische benamingen”, Bull.B.M.M. 2005/06, 168. 

4
 C. J. J. C. VAN NISPEN, J. L. R. A. HUYDECOPER en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom, deel 3, vormen, 

namen en reclame, Deventer, Kluwer, 2012, 398. 
5
 B. PONET, De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en 

herkomstaanduidingen, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, 28. 
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2.2.3. Voorbeelden 

 

21. Enkele voorbeelden van benamingen van herkomst zijn: “Zwitserse horloges”, 

“Vergers d’Aubel”, “Turkse sigaretten”...
6
 

22. Indien er twijfel bestaat over het feit of een bepaalde naam al dan niet een benaming 

van herkomst is, moet de hulp worden ingeschakeld van de rechtspraak. Een voorbeeld 

hiervan is een zaak die voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen 

kwam.
7
 Door de Federatie van de Zwitserse uurwerkenindustrie werd een vordering tot staken 

ingesteld tegen meerdere uurwerkverkopers omdat ze uurwerken verkochten met de benaming 

“Swiss” of “Genève”. Volgens de Federatie kunnen deze benamingen verwarring veroorzaken 

met de benaming van herkomst “Zwitserse horloges”. De vordering tot staking werd gegrond 

verklaard gezien enkel het radarwerk van de uurwerken uit Zwitserland afkomstig was en dat 

dergelijke aanduidingen voor verwarring kunnen zorgen op grond van artikel 10 bis 3° van 

het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883. 

23. Om de herkomst te bepalen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 

natuurproducten, industriële producten en halfafgewerkte producten. Het verschil tussen de 

drie bovenstaande begrippen is dat bij natuurproducten de plaats van productie of verkrijging 

belangrijk is, dat bij industriële producten de plaats van fabricage van het afgewerkt product 

van belang is en dat bij halfafgewerkte producten de plaats van herkomst van de grondstoffen 

én de plaats van bewerking van de producten belangrijk is.
8
  

2.3. Geografische aanduidingen 

2.3.1. Begrip 

 

24. Het tweede begrip dat meer uitleg vraagt is de geografische aanduiding.  

25. Voorheen werd er een onderscheid gemaakt tussen de benamingen van oorsprong en 

de benamingen van herkomst. Deze twee begrippen vielen onder de noemer ‘geografische 

benamingen’. Maar ondertussen werd er een communautaire regeling uitgevaardigd: de 

                                                           
6
 B. PONET, De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en 

herkomstaanduidingen, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, 12. 
7
 Kh. Antwerpen 10 november 1994, G.I.D.S. Handelspraktijken 1994, 155-156. 

8
 B. PONET, De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en 

herkomstaanduidingen, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, 34. 



13 
 

verordening nr. 2081 van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen 

en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, die deze indeling 

aanpaste.
9
  

 

26. Deze verordening is ondertussen vervangen door de nieuwe verordening nr. 510/2006 

van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, PB. L. 31 maart 2006, 

afl. 93,12. Daarna is ook die verordening vervangen door verordening nr.1151/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor 

landbouwproducten en levensmiddelen, P.B. L. 14 december 2012, afl. 343,1. 

 

27. Uit de verordening van 1992 blijkt dat niet alleen benamingen van oorsprong worden 

beschermd, maar dat nu ook geografische aanduidingen worden beschermd. Men creëerde een 

nieuwe categorie die aan een aantal kenmerken moet voldoen. De kenmerken worden hierna 

besproken.
10

 

28. Het gevolg van de verordening van 14 juli 1992 is dat het gebruiken van de term 

‘geografische benamingen’ als overkoepelend begrip voor benamingen van oorsprong en 

benamingen van herkomst niet meer volledig correct is. 

29. Een geografische aanduiding wordt gebruikt voor de aanduiding van een product (een 

landbouwproduct of een levensmiddel) dat afkomstig is uit een bepaalde regio en waarvan de 

hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden 

toegeschreven. Dit impliceert dat de productie en/of de verwerking van het product in een 

welbepaald geografisch gebied moet gebeuren.
11

 

 

                                                           
9
 B. PONET, “Commentaar bij art. 16-21 (inleiding) W. 14 juli 1991. I. Definities (Benaming van Oorsprong- 

Herkomstaanduiding- Geografische Aanduiding)” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer , Mechelen, Kluwer, 1998, 5. 
10

 B. PONET, “Commentaar bij art. 16-21 (inleiding) W. 14 juli 1991. I. Definities (Benaming van Oorsprong- 

Herkomstaanduiding- Geografische Aanduiding)” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer , Mechelen, Kluwer, 1998, 6. 
11

 FOD ECONOMIE, Geografische aanduidingen, gegarandeerde traditionele specialiteiten en andere 

kwaliteitslabels, http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Merken/kwaliteitslabels/ 

(consultatie 8 augustus 2013). 
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30. Een gelijkaardige definitie wordt gegeven door verordening nr. 510/2006.
12

  

“Een geografische benaming is de naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in 

uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een 

landbouwproduct of levensmiddel: 

-  dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land, en 

- waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam of ander kenmerk aan deze 

geografische oorsprong kan worden toegeschreven, en 

- waarvan de productie en/of de verwerking en/of de bereiding in het geografische 

gebied geschieden.” 

31. De meest recente definitie wordt gegeven in artikel 5.2 van de nieuwe verordening 

nr. 1151/2012. De gelijkenissen en de verschillen tussen deze definities worden onder titel 

4.6, verordening nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 

2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen besproken. 

“Een geografische aanduiding is een naam die een product aanduidt:  

- dat afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek, of een bepaald land;  

- waarvan een bepaalde kwaliteit, de faam, of een ander kenmerk hoofdzakelijk aan de 

geografische oorsprong ervan is toe te schrijven, en  

- waarvan ten minste een van de productiestadia plaatsvindt in het afgebakende 

geografische gebied.” 

32. In het Europese luik worden de begrippen benaming van oorsprong en geografische 

aanduiding meer uitgebreid besproken. 

33. In de overkoepelende categorie geografische benamingen vindt men ook de 

geografische soortnamen en de geografische fantasienamen terug.  

34. Een geografische soortnaam is een benaming die een geografische connotatie heeft, 

maar zijn oorspronkelijke betekenis als herkomstaanduiding verloren heeft. Dit heeft als 

                                                           
12

 Verord. nr. 510/2006, 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, PB. L. 31 maart 2006, afl. 93, 12. 
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gevolg dat een geografische soortnaam enkel nog het product of een type product aanduidt. 

Een voorbeeld van een geografische soortnaam is “Savon de Marseille”.
13

 

35. Een geografische fantasienaam heeft geen informatief karakter, maar wel een 

geografische connotatie. Het begrip verwijst niet naar een geografische herkomst van een 

product. Een voorbeeld hiervan is “Mont Blanc”.
14

 

36. Als laatste begrip in kader van de geografische aanduidingen bestaan er ook nog de 

soortaanduidingen. Dit zijn benamingen voor een product die een geografische connotatie 

hebben, maar geen geografische herkomst van een product aanduiden. Deze benamingen 

hebben een generieke betekenis en worden vooral bepaald door de opinie en de perceptie van 

het publiek. De problematiek van de soortnaam wordt later meer uitgebreid besproken.
15

 

2.3.2. Kenmerken 

 

37. Artikel 22,1 van het TRIPs-verdrag verduidelijkt de kenmerken van een geografische 

benaming en schrijft voor dat men pas een geografische benaming kan verkrijgen indien ‘een 

bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van de waren wezenlijk valt toe te schrijven 

aan zijn geografische oorsprong’.
16

 

38. Volgens het TRIPs-verdrag is een geografische benaming dus veeleisender dan een 

benaming van herkomst. 

2.3.3. Belang 

 

39. Het beschermen van geografische aanduidingen heeft een aantal belangrijke 

voordelen. Ten eerste hebben de houders van een geografische aanduiding de mogelijkheid 

om de reputatie van hun product onder één naam bekend te maken bij het publiek. Ten tweede 

kan een product door de toekenning van een geografische aanduiding een meerwaarde 

verkrijgen die vergelijkbaar is met een merk. Een volgend element is dat de houder van een 

geografische aanduiding beschermd moet worden tegen misbruik van hun geografische 

                                                           
13

 B. PONET, “Belgische geografische benamingen: evenveel juridische statuten als er benamingen zijn?”, TBH 

1999, 381. 
14

 B. PONET, “Belgische geografische benamingen: evenveel juridische statuten als er benamingen zijn?”, TBH 

1999, 381. 
15

 E. DE GRYSE, “De herziene regelgeving tot bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen”, TBH 2006/9, 886. 
16

 Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom. 
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aanduiding. Dit omdat zij anders het risico lopen dat de reputatie van hun product wordt 

ondergraven. Als laatste biedt een geografische aanduiding de consument zekerheid over de 

verwachte kwaliteit van een product.
17

 

2.3.4. Voorbeelden 

 

40. Enkele voorbeelden van geografische aanduidingen zijn “Gruyère”, “West Country 

Lamb”, “West Country Beef”, “Liers Vlaaike”, “Gouda Holland”…
18

 

2.4. Benamingen van oorsprong 

2.4.1. Begrip 

 

41. Volgens verordening nr. 510/2006 is een benaming van oorsprong:  

“De naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een 

land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwproduct of levensmiddel: 

-   dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land, 

- waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend aan het 

geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat, zijn toe te 

schrijven, en 

- waarvan de productie, de verwerking en de bereiding in het geografische gebied 

geschieden.” 

42. De definitie van benamingen van oorsprong is in artikel 5.1 van de nieuwe 

verordening nr. 1511/2012 lichtjes gewijzigd. 

“Een oorsprongsbenaming is een naam die een product aanduidt:  

- dat afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek of, in uitzonderlijke 

gevallen, een bepaald land;  

                                                           
17

 P. VAN DEN BULCK, Geografische aanduidingen, 

http://wijn.nl/site/scriptieprijswijn/scriptie_pieter_van_den_bulck_genomineerde_2007.php (consultatie 10 

augustus 2013). 
18

 EUROPESE COMMISSIE, Landbouw en plattelandsontwikkeling: DOOR database,  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xb

L2YphGT4k6zdWn34!-370879141  (consultatie 24 april 2014). 
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- waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te 

schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en 

mens bepaalde factoren, en  

- waarvan alle productiestadia in het afgebakende geografische gebied plaatsvinden.” 

 
43. Het verschil met de geografische aanduiding is dat de vereisten voor het verkrijgen 

van een geografische aanduiding minder groot zijn dan de vereisten voor het verkrijgen van 

een benaming van oorsprong. Die vereist een sterkere band met de plaats van herkomst. 

44. Belangrijk om te melden is dat er soms een onderscheid wordt gemaakt tussen de 

gewone benaming van oorsprong enerzijds en de gecontroleerde benaming van oorsprong 

anderzijds. Deze regeling werd ingevoerd door de décret-loi van 30 juli 1935. De gewone 

benaming van oorsprong wordt gebruikt wanneer de eigenaar die exploitant is van een 

product zelf de benaming geeft. De gecontroleerde benaming van oorsprong wordt gebruikt 

wanneer de wetgever de productiezones en de productievoorwaarden zelf bepaald heeft.
19

 Bij 

deze noot moet worden vermeld dat dit onderscheid in het Belgisch recht niet wordt gemaakt. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld wel in het Franse recht.
20

 

2.4.2. Kenmerken 

 

45. De vermelding van een geografische plaats is voor het verkrijgen van een benaming 

van oorsprong noodzakelijk. Hierbij rijst de vraag hoe groot deze geografische plaats mag 

zijn. Komt een land hier ook voor in aanmerking? Volgens auteurs VROOM en CRAMER  zou 

enkel Luxemburg mogen worden gebruikt als geografische vermelding bij een benaming van 

oorsprong. Wat volgens deze auteurs niet onder het toepassingsgebied van de verordening zou 

vallen, is bijvoorbeeld “Hollandse jenever”.
21

 Later in deze thesis worden de verschillende 

Europese verordeningen besproken en geanalyseerd. Daarbij valt op dat op grond van de 

                                                           
19

 B. PONET, “Commentaar bij art. 16 W. 14 juli 1991 Hoofdstuk III Benaming van oorsprong” in X., Handels- 

en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , Mechelen, Kluwer, 1999, 3-7. 
20

 B. PONET, De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en 

herkomstaanduidingen, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, 149-155. 
21

 B. PONET, “Commentaar bij art. 16-21 (inleiding) W. 14 juli 1991. I. Definities (Benaming van Oorsprong- 

Herkomstaanduiding- Geografische Aanduiding)” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer , Mechelen, Kluwer, 1998, 4. 
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definitie uit verordening nr. 1151/2012 een land in uitzonderlijke gevallen wel als 

geografische vermelding kan dienen.
22

 

46. Het product waarvoor men een benaming van oorsprong wil verkrijgen, moet ook aan 

een aantal bijzondere kenmerken voldoen. Die zijn sterk gelieerd aan de 

productievoorwaarden. 

47. Tegelijk moeten de bijzondere kenmerken van een product een gevolg zijn van 

natuurlijke of  een combinatie van natuurlijke en menselijke factoren . 

48. Ook moet er een kwalitatieve band bestaan tussen het product waarvoor men een 

benaming van oorsprong wil verkrijgen en het geografische milieu.
23

 

49. Gelet op de vele strenge voorwaarden die worden verbonden aan het verkrijgen van 

een benaming van oorsprong zijn er maar een beperkt aantal producten die kunnen worden 

geregistreerd als benaming van oorsprong.
24

 

2.4.3. Voorbeelden 

 

50. Enkele voorbeelden van benamingen van oorsprong zijn “Gorgonzola”, “Prosciutto di 

Parma”, “Prosciutto Toscano”, “Roquefort” en “Feta”.
25

 

2.5. Onderscheid tussen aanduidingen en benamingen 

 

51. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de woorden ‘benaming’ en 

‘aanduiding’. Het woord ‘benaming’ heeft betrekking op de naam van het land, de regio, 

plaats of dorp, terwijl het woord ‘aanduiding’ ruimer geïnterpreteerd kan worden en 

betrekking heeft op bijvoorbeeld een tekening, een symbool, een afbeelding of een foto. Dat 

zou bijvoorbeeld de afbeelding van het Atomium op een doosje chocolade kunnen zijn, om 

aan te duiden dat dit product uit België komt.
26

 

                                                           
22

 Artikel 5.1 Verord. nr. 1151/2012, 21 november 2012  van het Europees Parlement en de Raad inzake 

kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, PB. L. 14 december 2012, afl. 343, 1. 
23

 B. PONET, De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en 

herkomstaanduidingen, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, 22. 
24

 N. CLAREMBEAUX, “De bescherming van geografische benamingen”, Bull.B.M.M. 2005/06, 168. 
25

 EUROPESE COMMISSIE, Landbouw en plattelandsontwikkeling: DOOR database,  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xb

L2YphGT4k6zdWn34!-370879141  (consultatie 24 april 2014). 
26

 B.M. VROOM-CRAMER, Juridische aspecten van geografische aanduidingen, Deventer, Kluwer, 2002, 4. 
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52. Zoals eerder reeds werd vermeld, gebruik ik de terminologie zoals gebruikt in 

verordening nr. 1151/2012 om in deze thesis  verwarring te vermijden. In deze verordening 

gebruikt men ‘geografische aanduidingen’ en ‘benamingen van oorsprong’.  
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Hoofdstuk 3. Wetgeving en beschermingsmechanismen van benamingen 

van oorsprong en geografische aanduidingen op nationaal niveau 

3.1. Inleiding 

 

53. Op nationaal niveau zijn er enkele specifieke bepalingen die de benamingen van 

oorsprong en de geografische aanduidingen beschermen. Door de nieuwe Europese 

verordeningen hebben zij echter aan belang ingeboet. Naast de Europese bepalingen die 

worden beschreven in de Europese verordeningen, worden conflicten met betrekking tot deze 

benamingen vaak beslecht door middel van de algemene bepalingen inzake oneerlijke 

handelspraktijken en misleidende reclame uit het WMPC.
27

 

3.2. De Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming, BS 12 april 2010. 

 

3.2.1. Begrip 

 

54. Een eerste beschermingsmechanisme voor de benamingen van oorsprong is de Wet 

van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
28

 

3.2.2. Beschermingsmechanisme 

 

55. Bij de overgang van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 

voorlichting en bescherming van de consument (WHPC)  naar de wet van 6 april 2010 

betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) zijn vele bepalingen 

met betrekking tot de toekenning van een Belgische oorsprongsbenaming opgeheven. Dit om 

de reden dat er een hele reeks Europese verordeningen in werking zijn getreden omtrent dit 

onderwerp. Deze verordeningen worden later in deze thesis uitgebreid besproken. 

56. Hoewel vele bepalingen werden opgeheven, behoudt de Wet marktpraktijken de 

wetsbepalingen die de geregistreerde benamingen beschermen. Het gaat hier om artikel 119 

WMPC dat aanduidt waartegen geregistreerde benamingen beschermd worden.
29

 

                                                           
27

 N. CLAREMBEAUX, “De bescherming van geografische benamingen”, Bull.B.M.M. 2005/06, 171. 
28

 Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010, 20.803. 
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57. De geregistreerde benamingen mogen ten eerste niet worden gebruikt voor een product 

dat niet onder de registratie valt. Ten tweede mag een geregistreerde benaming niet misbruikt 

worden. Een laatste belangrijk punt is dat op grond van artikel 119 §1 c en d WMPC geen 

praktijken mogen worden uitgevoerd waardoor de consument met betrekking tot de oorsprong 

van een product kan worden misleid of waardoor er misverstanden kunnen ontstaan.
30

 

58. Wat in dit onderdeel zeker niet mag vergeten worden, is dat er een nieuw wetboek in 

aantocht is: het Wetboek van economisch recht. Het is van belang te onderzoeken of de 

artikelen met betrekking tot de benamingen van oorsprong worden gewijzigd of niet. De 

regels inzake benamingen van oorsprong staan nu onder hoofdstuk 7 “Bijzondere regels 

inzake benamingen van oorsprong”. Het wetsontwerp van de Kamer, dat werd aangenomen 

op 28 november 2013, bepaalt dat de regels inzake benamingen van oorsprong opgenomen 

worden in boek VI, titel 6. De artikelen met betrekking tot de benamingen van oorsprong 

worden niet gewijzigd en de artikelen 119 tot en met 122 van het WMPC worden hernomen. 

Wat wel verandert, is de herbenoeming van titel 6. Deze zal nu heten: “Bijzondere regels 

inzake geregistreerde benamingen”. De reden voor deze aanpassing is dat de reglementering 

zich niet langer beperkt tot de benamingen van oorsprong, met een breder toepassingsgebied 

als gevolg.
31

 

59. Ten tweede moet ook vermeld worden dat artikel I 8, 1° tot en met 14° van het 

Wetboek economisch recht de definities van artikel 2, 7° tot en met 20° van het WMPC 

herneemt. Artikel I 8, 4°, dat betrekking heeft op de geregistreerde benamingen voor 

landbouwproducten en voedingsmiddelen zal worden aangepast, erg interessant in het kader 

van deze masterproef. Oorspronkelijk beperkte het WMPC het begrip ‘geregistreerde 

benaming’ enkel tot de beschermde oorsprongsbenamingen en de beschermde geografische 

aanduidingen toegekend aan de voedingsmiddelen en de landbouwproducten die vallen onder 

de verordening EG nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van 

geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en 

levensmiddelen, terwijl dat het geheel van geregistreerde benamingen die kunnen worden 

toegekend aan voedingsmiddelen en landbouwproducten van bescherming moeten kunnen 

                                                                                                                                                                                     
29

 Art. 119 Wet 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010, 20.803. 
30

 T. HEREMANS, De nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming: volledig overzicht van oud en 

nieuw, Brussel, Larcier, 2010, 186. 
31

 Ontwerp van wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het 

Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de 

rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, 

Parl.St. Kamer 2012-13. 
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genieten tegen elk onrechtmatig gebruik. Zoals later in het Europese luik uitgebreid zal 

worden besproken, slaat deze verordening niet op wijnen en sterke dranken. Voor deze 

producten worden aparte verordeningen voorzien.
32

 

3.2.3. Sanctiemechanisme 

 

60. Op grond van artikel 120 WMPC kan de rechter de staking bevelen van praktijken die 

volgens zijn oordeel een inbreuk plegen op de regels inzake geregistreerde benamingen. 

61. Daarnaast kan de rechter op basis van artikel 121 WMPC ook de terugroeping uit het 

handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging bevelen 

van de inbreukmakende goederen en, wanneer noodzakelijk, van de materialen en werktuigen 

die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt. De rechter 

kan hierbij ook de inbreukmaker bevelen al wat hem bekend is omtrent de herkomst en de 

distributiekanalen van de inbreukmakende goederen of diensten aan de partij die de vordering 

instelt mee te delen. Een derde en laatste element van dit artikel voorziet de mogelijkheid 

voor de rechter om publicatie van het vonnis te bevelen. 

62. Artikel 122 WMPC bepaalt ook dat wanneer de benadeelde schade lijdt op grond van 

artikel 119 WMPC, hij hiervoor een schadevergoeding kan vragen. De rechter kan de exacte 

omvang van de schade bepalen en op die manier een schadevergoeding toekennen. Of hij kan 

een forfaitair bedrag vaststellen. 

3.3. Het Strafwetboek van 8 juni 1867, BS 9 juni 1867 

3.3.1. Begrip 

 

63. De benamingen van oorsprong worden onder andere ook beschermd door het 

Strafwetboek van 8 juni 1867, BS 9 juni 1867. 

 

 

                                                           
32

 Ontwerp van wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het 

Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de 
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3.3.2. Beschermings- en sanctiemechanisme 

 

64. Artikel 498 van het Strafwetboek bepaalt het volgende: 

“Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot 

duizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die de koper bedriegt: 

 - Omtrent de identiteit van de verkochte zaak, door bedrieglijk een andere zaak te      

leveren dan het bepaalde voorwerp waarop de overeenkomst slaat; 

 - Omtrent de aard of de oorsprong van de verkochte zaak, door een zaak te verkopen  of te 

leveren, die in schijn gelijk is aan die welke hij heeft gekocht of heeft gemeen te kopen.”
33

 

65. Dit wetsartikel wordt volgens auteur DE GRYSE slechts weinig gebruikt omdat het een 

beperkt toepassingsgebied heeft.
34

 

3.4. De leer van de onrechtmatige aanhaking 

 

66. Een andere mogelijkheid om benamingen van oorsprong te beschermen, is beroep 

doen op de leer van de onrechtmatige aanhaking. 

67. Onrechtmatige aanhaking of parasitaire mededinging is het fenomeen waarbij een 

verkoper de faam en het succes van een andere verkoper uitbuit. Dit is een onrechtmatige 

handelswijze wanneer een persoon rechtstreeks voordeel haalt uit de belangrijke inspanningen 

of investeringen van een andere verkoper.
35

 

68. De onrechtmatige aanhaking met betrekking tot benamingen van oorsprong wordt 

verboden door artikel 119 § 1 a WMPC, dat bepaalt dat geregistreerde benamingen 

beschermd zijn tegen “elk rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik door de handel van een 

geregistreerde benaming voor producten die niet onder de registratie vallen, voor zover deze 

producten vergelijkbaar zijn met de onder deze benaming geregistreerde producten, of voor 

zover het gebruik van de benaming tot gevolg heeft dat van de reputatie van deze beschermde 

benaming wordt geprofiteerd.” 

                                                           
33

 Art. 498 Sw. 8 juni 1867, BS 9 juni 1867, 3133. 
34

 E. DE GRYSE, “De bescherming van geografische aanduidingen” in F. GOTZEN, Merken en mededinging, 

Brussel, Bruylant, 1998, 119. 
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 P. DE VROEDE, “Over het recht tot nabootsen”, Jb. Hand. 2006, 448. 
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69. Een voorbeeld uit de rechtspraak van deze praktijk is het aanhaken bij de reputatie van 

Champagne. De verwerende partij S.A. A. had een soort salami uitgebracht in de vorm van 

een Champagnefles. De verweerder gebruikte in een reclameboodschap ook een afbeelding 

van een Champagneglas gevuld met een bruisende vloeistof die naast de salami wordt 

geplaatst. Rond de hals van de in een Champagnefles gevormde salami hangt een etiket waar 

“Salami au Champagne” op staat. Op de salami zelf wordt ook nog een etiket geplakt met de 

vermelding “Certificat d’origine” en “Salami au Champagne”. De voorzitter van de rechtbank 

van koophandel te Nijvel oordeelde dat de vorm van de salami een parasitaire aanhaking was 

bij de reputatie van Champagne en bijgevolg strijdig is met de eerlijke handelspraktijken. 

Daarnaast was de voorzitter ook van oordeel dat de vermelding “Salami au Champagne” 

misleidend kon zijn met betrekking tot de oorsprong van het product.
36

 

70. Zoals hierboven reeds werd vermeld, zal in het toekomstige Wetboek economisch 

recht artikel 119 WMPC worden hernomen. 

3.5. Bescherming via oneerlijke mededinging 

 

71. Benamingen van oorsprong kunnen ook onrechtstreeks worden beschermd door deze 

bij de bepalingen inzake de misleidende en vergelijkende reclame enerzijds en de oneerlijke 

handelspraktijken anderzijds van het WMPC onder te brengen. 

72. Ten eerste kan men de benaming van oorsprong beschermen op grond van artikel 19 

6° en 7° WMPC met betrekking tot de vergelijkende reclame. Artikel 19 6° bepaalt dat 

vergelijkende reclame geoorloofd is, op voorwaarde dat die voor goederen met een benaming 

van oorsprong in elk geval betrekking heeft op goederen met dezelfde benaming. Daarnaast 

bepaalt artikel 19 7° dat de vergelijkende reclame geen voordeel mag opleveren ten gevolge 

van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van 

een concurrent, dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende goederen.  

73. Artikel 19 7° WMPC moet op grond van het arrest van het Hof van Justitie inzake De 

Landtsheer/Veuve Cliquot worden gerelativeerd.
37

 Als men dit artikel strikt zou toepassen dan 

verliest artikel 19 7° zijn nuttig effect indien het niet mogelijk zou zijn producten te 

vergelijken met andere producten die wel een geregistreerde benaming hebben. Men moet dus 

altijd nagaan of de reclame, al dan niet uitsluitend, streeft naar het maken van een onderscheid 

                                                           
36

 Kh. Nijvel 2 juni 2000, AJT 1994-95, 335, noot P. DE VROEDE. 
37

 HvJ C-381/05, De Landtsheer v. Veuve Clicquot, 2007, www.curia.eu (consultatie 5 april 2014). 
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tussen de producten van de adverteerder en die van zijn concurrent en daarbij de verschillen 

op een objectieve manier tracht duidelijk te maken.
38

 

74. Ten tweede kan men in een B2B-relatie geregistreerde benamingen beschermen op 

grond van oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten. Meer 

specifiek kan artikel 96 1° WMPC worden toegepast. Dit artikel verbiedt elke reclame die, 

alle bestanddelen in acht genomen, misleidt of kan misleiden omtrent de geografische of 

commerciële oorsprong van het product. 

75. Ten derde kan in een B2C-relatie ook bescherming worden genoten inzake de 

oneerlijke handelspraktijken op grond van artikel 91 2° WMPC. Dat bepaalt dat onder alle 

omstandigheden het volgende als een oneerlijke en dus misleidende handelspraktijk wordt 

beschouwd: het aanbrengen van een vertrouwens-, kwaliteits,- of ander soortgelijk label 

zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben gekregen.  

76. Ook hier is het van belang te onderzoeken of deze artikelen uit het WMPC in de 

toekomst in het Wetboek van economisch recht worden aangepast. Ten eerste wordt artikel 19 

6°- 7° hernomen in het Wetboek economisch recht. Ten tweede wordt artikel 96 1° WMPC 

hernomen. Als laatste zal artikel 91 2° ook niet worden aangepast.
39

 

3.6. Bescherming van geografische aanduidingen als handelsnaam 

 

77. Bepalingen met betrekking tot de bescherming van een handelsnaam kunnen worden 

teruggevonden in artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs. Artikel 8 bepaalt het volgende: 

“De handelsnaam zal in alle landen der Unie zonder verplichting van depot of inschrijving, 

beschermd worden onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of 

handelsmerk.”
40
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78. Een handelsnaam is een benaming of de naam waaronder een onderneming gekend is 

en waaronder zij door een fysiek of rechtspersoon wordt geëxploiteerd.
41

  

79. Het principe van een handelsnaam houdt in dat de eerste gebruiker zich kan verzetten 

tegen het gebruik van deze benaming door een derde voor zover dat het gebruik verwarring 

inhoudt. De beoordeling of er al dan niet gevaar voor verwarring dreigt, wordt gemaakt door 

het doelpubliek van de onderneming.
42

 

80. Om de handelsnaam te beschermen wordt in België vooral beroep gedaan op artikel 95 

WMPC en artikel 96 1° en 3° WMPC. 
43

 

81. Ten eerste is op grond van artikel 95 WMPC elke met de eerlijke marktpraktijken 

strijdige daad, met welke een onderneming de beroepsbelangen van één of meerdere 

ondernemingen schaadt of kan schaden, verboden. 

82. Ten tweede is, onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen, elke 

reclame van een onderneming verboden die op welke wijze ook, alle bestanddelen in acht 

genomen, met inbegrip van haar voorstellingswijze of de weglating van informatie, de 

persoon tot wie de reclame zich richt of die de reclame bereikt, misleidt of kan misleiden 

omtrent de kenmerken van de goederen of diensten, zoals specificatie, geografische of 

commerciële oorsprong. Ook reclame die het zonder gerechtvaardigde reden mogelijk maakt 

één of meer andere ondernemingen te identificeren, is verboden.
44

 

83. Enkele voorbeelden van geografische aanduidingen die kunnen worden gebruikt en 

beschermd als handelsnaam: “Oostendse Vishandel”, “Gentse rijschool”, “Belgisch café”, 

“Azië reizen”,”Bouwbedrijf Brussel”…
45

 

 

                                                           
41

 R. DE CORTE en B. DEGROOTE, Overzicht van het burgerlijk recht, Mechelen, Kluwer, 2005, 97. 
42

 D. MERTENS, “Onrechtmatig gebruik van een handelsnaam. Afdeling 2. Oneerlijke handelspraktijken jegens 

consumenten”, in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Mechelen, Kluwer, 2013, 21.  
43

 P. MAEYAERT, De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Brussel, De Boeck 

en Larcier, 2006, 23-24. 
44

 Artikel 96 Wet 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010, 

20.803. 
45

 B.M. VROOM-CRAMER, Juridische aspecten van geografische aanduidingen, Deventer, Kluwer, 2002, 79. 



27 
 

3.7. Geografische herkomstbenamingen versus het collectief merk: een 

alternatieve beschermingsmaatregel op Benelux-niveau? 

3.7.1. Definitie 

 

84. Volgens artikel 2.34 BVIE moet als collectief merk worden beschouwd: “alle tekens, 

die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke 

kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende 

ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder gebruiken.” 

85. Het collectief merk voorziet in een beschermingssysteem dat de reeds bestaande 

beschermingsmechanismen uit de Europese verordeningen aanvult. Een gebruiker van een 

geografische herkomstaanduiding kan onder het collectief merk producten aanbieden wanneer 

het product enerzijds afkomstig is uit het gebied waarnaar de benaming verwijst en anderzijds 

wanneer het voldoet aan de vereiste kwaliteitsaanduidingen.
46

 

86. Een collectief merk zal dus niet de waren of diensten van één onderneming 

onderscheiden. Een collectief merk is een bijzondere categorie van merken, die moet 

onderscheiden worden van een individueel merk. Voor de duidelijkheid wordt hier 

aangenomen dat men met de term geografische herkomstaanduiding een overkoepelend 

begrip bedoelt.
47

 

87. Een individueel merk dient om de waren of diensten van één onderneming te 

onderscheiden van die van andere ondernemingen. De onderneming gebruikt een individueel 

merk zelf, of de onderneming kan ervoor kiezen om het gebruik ervan toe te staan aan een 

derde partij. Een collectief merk heeft als doel één of meerdere gemeenschappelijke 

kenmerken te onderscheiden van waren die afkomstig zijn van verschillende 

ondernemingen.
48

 

88. Enkele voorbeelden van collectieve merken zijn: 

- Het merk “De Keurslager” 

- Het merk “De Biogarantie” 
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- Het “wolmerk” 

- “Zeeuws vlegelbrood”
49

 

89. Bij een collectief merk bestaat er een groepering van ondernemingen die een collectief 

merk onder het toezicht van een houder stelt. De houder is dan de titularis van dit specifieke 

merk.  

3.7.2. Wetgeving 

 

90. Zoals titel 3.7.1. reeds verduidelijkte, bestaat er geen Belgisch, nationaal systeem van 

collectieve merken. De regeling hieromtrent staat beschreven in het Benelux-Verdrag van 25 

februari 2005 inzake de intellectuele eigendom. Hoofdstuk 8 van BVIE, met in het bijzonder  

artikel 2.34 tot en met artikel 2.44 BVIE, handelt over collectieve merken. 

3.7.3. Beschermingsmechanisme 

 

91. Een collectief merk kan worden beschermd wanneer het aan een aantal bijzondere 

voorwaarden voldoet: 

- Ten eerste moet er een reglement van gebruik en toezicht worden opgemaakt. De toepassing 

daarvan wordt gecontroleerd door de houder. In dit reglement worden criteria vooropgesteld 

waaraan een merk moet voldoen opdat het een collectief merk genoemd mag worden.
50

 

- Ten tweede bepaalt artikel 2.34 lid 2 BVIE dat een eigenaar van het merk het merk niet zelf 

commercieel mag gebruiken. De houder van een collectief merk moet onafhankelijk zijn.
51

  

92. Volgens artikel 2.37 BVIE moet de houder van een collectief merk zelf instaan voor 

de naleving van het reglement op gebruik en toezicht. Ook moet dit reglement bepalen op 

welke wijze een deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze kenmerken wordt gehouden met 

bijbehorende passende sancties. FOD Economie zegt dan ook dat “om een onafhankelijk 

toezicht te garanderen, een collectief merk dus niet mag worden aangevraagd of in het bezit 
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mag zijn van een onderneming die zelf het collectieve merk wenst te gebruiken ter exploitatie 

van zijn waren of diensten”.  

93. Het beschermingsmechanisme van een collectief merk bestaat er dus in dat de houders 

van een collectief merk op eigen kracht een soort van controlesysteem kunnen uitwerken op 

het gebruik van een gemeenschappelijk teken. Dit kan dan als kwaliteitslabel worden 

gebruikt.
52

 

94. Wie kan een collectief merk laten registeren? Een organisatie die kwaliteitscontroles 

uitvoert of een vereniging van fabrikanten.
53

 

3.7.4. Sanctiemechanisme 

 

95. In geval van misbruik van een collectief merk kan de houder van een merk zichzelf 

beschermen door op grond van artikel 2.41 BVIE in rechte op te treden. Daarnaast kan, indien 

het reglement het toelaat, ook aan de personen aan wie het gebruik van het merk is toegestaan 

de mogelijkheid worden gegeven om samen met de houder van het merk een vordering in te 

stellen. Als laatste kan een houder die alleen optreedt ook, opnieuw indien het reglement dit 

toestaat, het bijzonder belang van de gebruikers van het merk laten gelden en in zijn eis tot 

schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van hen hebben geleden, opnemen. 

96. In geval van misbruik van een collectief merk kan de belanghebbende of het Openbaar 

Ministerie het verval van het merk inroepen. Daarnaast kan op grond van artikel 2.43 BVIE 

het Openbaar Ministerie ook de nietigheid inroepen. Op grond van artikel 2.44 BVIE zijn 

merken die reeds vervielen of nietig werden verklaard verboden te gebruiken, behalve door 

degene die zich op een ouder recht op een individueel, overeenstemmend merk kan beroepen. 

3.7.5. Link met de geografische herkomstaanduidingen 

 

97. Het hoofdstuk over de collectieve merken is voor de geografische 

herkomstaanduidingen van belang omdat het BVIE een alternatief beschermingsmechanisme 

voorziet voor de geografische herkomstaanduidingen. 
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98. Artikel 2.34 lid 3 BVIE bepaalt dat ook de tekens die in het economische verkeer tot 

aanduiding van een geografische herkomst van waren of diensten dienen, als collectief merk 

kunnen beschouwd worden. Met andere woorden kan een kenmerk van een product waarvoor 

een collectief merk mag worden gebruikt een bepaald geografisch gebied zijn. Dit betekent 

dat geografische benamingen die niet erkend zijn via de tussenstap van het collectieve merk 

toch beschermd kunnen worden.
54

 

99. Het nut van deze regeling is dat houders van een merk ook via het merkenrecht kunnen 

opkomen tegen het gebruik van bepaalde tekens die ten onrechte de indruk wekken dat ze uit 

de in het collectief merk aangeduide streek komen.
55

 

100. De omvang van dit recht wordt wel beperkt door artikel 2.34 lid 3 BVIE: 

“Een zodanig merk geeft de houder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik 

door een derde van die tekens in het economisch verkeer in overeenstemming met eerlijke 

gebruiken in handel en nijverheid; met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen 

tegen een derde die gerechtigd is de desbetreffende geografische benaming te gebruiken.”  
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Hoofdstuk 4. Beschermingsmechanismen van benamingen van oorsprong 

en geografische aanduidingen op Europees niveau 

4.1. Inleiding 

 

101. Zoals reeds in de inleiding aangehaald, is het Europese luik voor de bespreking van de 

beschermingsmechanismen van benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen het 

belangrijkste onderdeel in deze thesis. 

102. Eerst en vooral bespreek ik kort de verordening nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 

1992  inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van 

landbouwproducten en levensmiddelen.  

 

103. Vervolgens ga ik over tot een meer uitgebreide bespreking van verordening nr. 

510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische 

aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen. Ik ga 

deze twee verordeningen ook met elkaar vergelijken. 

104. Ten slotte onderzoek ik, vertrekkende vanuit de bespreking van verordening nr. 

510/2006, de gelijkenissen en verschillen van de recentelijk in werking getreden verordening 

nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake 

kwaliteitsregelen voor landbouwproducten en levensmiddelen. 

105. Dit zijn de drie belangrijkste delen van het Europese luik. Naast de drie verordeningen, 

bespreek ik onder deze titel ook de problematiek van de soortnamen. Daarbij maak ik een 

analyse van het arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-289/96, C-293/96 en 

C-299/96 Denemarken, Duitsland en Frankrijk v. Commissie, ondersteund door Griekenland. 

Ik heb het ook over verordening nr. 509/2006 van 20 maart 2006 van de Raad, inzake 

gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen, haal de 

gemeenschappelijke verordening van de wijnmarkt en de gedistilleerde dranken aan en zet ten 

slotte het vrij verkeer van goederen tegenover de bescherming van benamingen van oorsprong 

en geografische aanduidingen. 
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4.2. Verordening nr. 2081/92 van 14 juli 1992, inzake de bescherming van 

geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van 

landbouwproducten en levensmiddelen 

4.2.1. Inleiding 

 

106. In het kader van de ontwikkeling van geografische aanduidingen en benamingen van 

oorsprong, is de creatie van verordening nr. 2081/92 van 14 juli 1992 een belangrijke stap 

vooruit geweest voor de bescherming van de benamingen en aanduidingen op communautair 

niveau. Deze verordening is vervangen door de Europese verordening nr. 510/2006, welke  op 

zijn beurt vervangen werd door verordening nr. 1151/2012, maar wordt toch nog kort 

besproken vanwege zijn belang voor de evolutie van de beschermingsmechanismen van 

benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen.  

107. Daarnaast is het ook belangrijk om de oude verordening te vergelijken met de 

nieuwere verordeningen inzake de beschermingsmechanismen, de beschermingsomvang en de 

toepassingsvoorwaarden. 

108. Verordening nr. 2081/92 van 14 juli 1992 beschermt oorsprongsbenamingen en 

geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen.
56

 

109. In de bijlage van deze verordening worden benamingen opgesomd van categorieën 

landbouwproducten en levensmiddelen die door de verordening voor bescherming in 

aanmerking komen.
57

 

110. Voor de producten uit de wijnbouwsector en de gedistilleerde dranken zijn er aparte 

verordeningen: verordening nr.1234/2007 en verordening nr. 110/2008. Omdat de volledige 

bespreking van deze verordeningen deze thesis te ver zou leiden, worden deze niet verder 

aangehaald. 

111. De verordening van 1992 bepaalt een registratieprocedure die men moet doorlopen 

opdat een bepaalde benaming van oorsprong (BOB) of geografische aanduiding (BGA) de 
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bescherming die de verordening biedt, kan genieten. Daarnaast worden ook de 

registratiecriteria vermeld waaraan de producten in kwestie moeten voldoen. 

4.2.2. Beschermingsmechanisme 

 

112. De omvang van de bescherming voor de landbouwproducten en levensmiddelen wordt 

bepaald in artikel 13 van deze verordening. Dit artikel bepaalt dat benamingen die 

geregistreerd zijn, worden beschermd tegen vier soorten praktijken. 

113. Ten eerste wordt bescherming voorzien tegen elk rechtstreeks of onrechtstreeks 

gebruik van een geregistreerde benaming voor producten die niet onder de registratie vallen 

door de handel, wanneer deze producten vergelijkbaar zijn met de geregistreerde producten of 

wanneer het niet-geregistreerde product profiteert van de reputatie van het geregistreerde 

product.
58

 

114. Hier is dus sprake van een verbod op aanhaking door het niet-geregistreerde product 

aan de goede reputatie van het beschermde product. 

115. Ten tweede wordt het geregistreerde product beschermd tegen elk misbruik, elke 

nabootsing of elke voorstelling door het niet-geregistreerde product, zelfs indien de 

werkelijke oorsprong van het product is aangegeven of indien de beschermde benaming is 

vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze 

van", "imitatie" en dergelijke.
59

 

116. Dit is een zeer algemene bepaling die een aantal handelingen verbiedt zelfs wanneer 

men tracht de misleiding van de consument tegen te gaan door op het niet-geregistreerde 

product bewoordingen te vermelden zoals “soort”, “type”,…
60

 

117. Een derde soort bescherming is de bescherming tegen elke andere valse of misleidende 

aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke 

hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking, in reclamemateriaal of 
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documenten betreffende het betrokken product, alsmede het gebruik van een aanduiding die 

tot misverstanden over de oorsprong van het product aanleiding kan geven.
61

 

118. Als laatste wordt het geregistreerde product beschermd tegen elke andere praktijk die 

het publiek ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het product kan misleiden.
62

 

4.2.3. Controlemechanisme 

 

119. Om de bescherming van de geregistreerde benamingen en aanduidingen te garanderen, 

zijn er twee manieren waarop lidstaten bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van een 

benaming of aanduiding die niet geregistreerd werd. 

120. Ten eerste wordt de controle op de beschermde producten uitgeoefend door controle-

instanties die door elke lidstaat afzonderlijk worden erkend.
63

 Artikel 10, 1° van de 

verordening bepaalt dat hun taak is ‘te waarborgen dat landbouwproducten en 

levensmiddelen met een beschermde benaming aan de eisen van het productdossier 

beantwoorden.’ 

121. Ten tweede kunnen de lidstaten op grond van artikel 11 van de verordening zelf 

reageren tegen het onrechtmatig gebruik van beschermde benamingen en aanduidingen. De 

ene lidstaat stelt de andere lidstaat in kennis van het probleem. De betrokken lidstaat 

onderzoekt de klacht en stelt de andere lidstaat op de hoogte van zijn bevindingen en van de 

genomen maatregelen. 

4.2.4. Sanctiemechanisme 

 

122. Volgens artikel 10 lid 4 van de verordening van 1992 kunnen de controle-instanties 

zelf maatregelen nemen die ervoor zorgen dat aan de bepalingen van deze verordening wordt 

voldaan. Zij stellen de lidstaat in kennis van de bij de uitoefening van hun controles getroffen 

maatregelen. 
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123. Indien de lidstaten niet tot een overeenkomst komen en het geschil blijft aanslepen, 

kan men de Europese Commissie aanspreken. Die neemt dan de nodige maatregelen.
64

 

4.3. Verordening nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de 

bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen 

van landbouwproducten en levensmiddelen 

4.3.1. Inleiding 

 

124. In de Europese Unie kan men een uitgebreid assortiment aan landbouwproducten en 

levensmiddelen vinden. Die hebben een uitmuntende reputatie met betrekking tot hun 

kwaliteit.
65

 De productie, vervaardiging en distributie van landbouwproducten en 

levensmiddelen neemt dan ook een belangrijke plaats in, in de economie van de Europese 

Unie.
66

 De Europese Unie wil zich met zijn kwalitatieve producten onderscheiden van landen 

met lage productiekosten.
67

 

125. Consumenten hechten een steeds groter belang aan de kwaliteit van het product en aan 

de afkomst van het product. Ook de geografische oorsprong van landbouwproducten en 

levensmiddelen kent een groeiend belang.
68

 

126. In dit onderdeel wordt het juridische kader besproken dat gecreëerd werd door de 

Europese Unie om de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van 

landbouwproducten en levensmiddelen te beschermen. 

127. In 2006 werd een nieuwe verordening uitgegeven die sectorieel gebonden is, ook wel 

verordening nr. 510/2006 genoemd. De Engelse benaming voor de verordening is de ‘GI 

Regulation’.
69
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128. De Europese reglementering is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten van de 

Europese Unie en biedt een exclusief systeem van bescherming voor benamingen van 

bepaalde producten die aan enkele voorwaarden voldoen. De producten worden beschermd 

tegen alle vormen van misbruik en tegen de verwording tot soortnaam.
70

 

129. De reden voor de creatie van de nieuwe verordening waren de geschillen tussen de 

Europese Unie en Australië en de Verenigde Staten.
71

 In principe komen benamingen uit 

andere landen ook in aanmerking voor bescherming. De verordening van 1992 maakt het, 

door de equivalentievoorwaarden die ze oplegt, voor de verzoekende staten zeer moeilijk om 

bescherming te krijgen.
72

 De verzoekende staten dienden daarom een klacht in bij de 

geschillencommissie van de Wereldhandelsorganisatie. Volgens hen waren elementen van de 

verordening nr. 2081/92 van 14 juli 1992 in strijd met het TRIPs-verdrag. De Commissie 

besloot in het voordeel van Australië en de Verenigde Staten en oordeelde dat de verordening 

van 1992 het assimilatie- en reciprociteitsbeginsel ten opzichte van aanvragen tot registratie 

afkomstig van derde landen niet respecteerde. Daarnaast stelde de Commissie ook dat de 

vereiste van de verordening van 1992 om nationale controleorganen in te stellen, 

discriminerend was tegenover vreemde lidstaten.
73

 

130. Om deze redenen nam men een nieuwe verordening aan. Verordening nr. 510/2006 

vervangt verordening nr. 2081/92, waardoor verordening nr. 2081/92 wordt ingetrokken. 

4.3.2. Begrippen 

 

131. Verordening nr. 510/2006 definieert twee belangrijke begrippen. Enerzijds de 

benaming van oorsprong en anderzijds de geografische aanduiding. 

132. Artikel 2.1 a definieert de oorsprongsbenaming als volgt:   

 “De naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een 

land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwproduct of levensmiddel: 

- dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land, 
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- waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geografische 

milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat, zijn toe te schrijven, en 

- waarvan de productie, de verwerking en de bereiding in het geografische gebied 

geschieden.” 

133. Ten tweede definieert artikel 2.1 b de geografische aanduiding als volgt: 

“De naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een 

land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwproduct of levensmiddel: 

- dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land,  

- en waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam of ander kenmerk aan deze geografische 

oorsprong kan worden toegeschreven, en 

- waarvan de productie en/of de verwerking en/of de bereiding in het geografische gebied 

geschieden.” 

134. Een eerste verruiming van de begrippen oorsprongsbenaming en geografische 

aanduiding  is gesitueerd in artikel 2.2. van de verordening nr. 510/2006.  

135. Artikel 2.2. bepaalt dat “als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding 

eveneens worden beschouwd:  traditionele,al dan niet geografische, benamingen, indien zij 

een landbouwproduct of levensmiddel van oorsprong uit een streek of een bepaalde plaats 

aanduiden dat aan de voorwaarden van lid 1 voldoet.” 

136. De verruiming bestaat erin dat men aan de oorsprongsbenamingen en de geografische 

aanduidingen de traditionele benamingen toevoegt. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van 

de benaming “Stilton” voor Engelse kaas. Deze kaas is afkomstig van een gebied dat niet de 

gemeente Stilton omvat.
74

 

137. Een tweede verruiming situeert zich in artikel 2.3 van verordening nr. 510/2006.  

138. Artikel 2.3. bepaalt dat “in afwijking van lid 1, onder a) bepaalde geografische 

benamingen van producten waarvan de grondstoffen afkomstig zijn uit een geografisch gebied 

dat groter is dan of verschillend is van het verwerkingsgebied worden gelijkgesteld met 

oorsprongsbenamingen, mits: 
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a) het productiegebied van de grondstof afgebakend is; 

b) er bijzondere voorwaarden aan de productie van de grondstoffen zijn verbonden; 

c) er een controleregeling bestaat die de naleving van de in onder b) vermelde voorwaarden 

waarborgt.” 

139. De verordening laat dus toe dat producten waarbij de grondstoffen niet afkomstig zijn 

uit hetzelfde gebied als waar de producten verwerkt worden, toch bescherming kunnen krijgen 

indien zij aan de drie voorwaarden zoals in artikel 2.3 beschreven, voldoen. Een voorbeeld 

hiervan is parmaham. Het vlees van parmaham is maar gedeeltelijk afkomstig uit het gebied 

Parma.
75

 

4.3.3. Ratio en doel van de verordening 

 

140. Ten eerste wordt de bescherming van benamingen van oorsprong en geografische 

aanduidingen communautair benaderd. Dit betekent dat de verordening in alle lidstaten van de 

Europese Unie in eenzelfde beschermingsomvang voorziet voor beschermde 

oorsprongsbenamingen (BOB) en beschermde geografische aanduidingen (BGA).
76

 De 

Europese Unie is van mening dat op deze manier het gebruik van geografische aanduidingen 

en benamingen van oorsprong verder zou kunnen worden ontwikkeld. Een communautaire 

aanpak betekent meer uniformiteit. Op deze manier kan de Unie aan producenten van 

producten met een vermelding meer garanties geven met betrekking tot gelijke 

mededingingsvoorwaarden. Daarnaast zorgt een vermelding ook voor meer 

geloofwaardigheid bij de consumenten.
77

 

141. De regeling, opgenomen in verordening nr. 510/2006, tracht bescherming te bieden 

tegen alle vormen van misbruik van benamingen en aanduidingen en tegen de verwording tot 

soortnaam.
78
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142. Het doel van de verordening van 2006 is het bevorderen van de diversificatie van de 

landbouwproductie. Op die manier beoogt men een beter evenwicht tussen de vraag en het 

aanbod van de producten te bereiken. Daarnaast duidt de verordening aan dat “de bevordering 

van de productie en de afzet van producten met bepaalde kenmerken een belangrijke troef kan 

worden voor het platteland”. Men is er van overtuigd dat indien men het inkomen van  

landbouwers kan verhogen, men de wegtrekking van de bevolking uit probleemgebieden 

enerzijds en afgelegen gebieden anderzijds kan voorkomen.
79

 

143. Daarnaast heeft de verordening ook een educatieve functie. Men wil ervoor zorgen dat 

de consument duidelijk en bondig wordt geïnformeerd over de oorsprong van een product.
80

 

De reden hiervoor is de groeiende verscheidenheid aan beschikbare producten in de handel en 

een overvloed aan informatie die over deze producten wordt verstrekt.
81

 

144. Ten derde wil men door de beschermingsregelen enerzijds de producenten beschermen 

en de eerlijkheid van handelstransacties garanderen, en anderzijds de consumenten behoeden 

voor misbruik.
82

 Het is dus belangrijk om de producenten een aantal instrumenten te geven 

met welke een product extra waarde krijgt en in die hoedanigheid kan worden beschermd.
83

 

4.3.4. Toepassingsgebied van de verordening 

 

145. Op voorwaarde van registratie biedt de Europese verordening nr. 510/2006 een 

versterkte bescherming voor benamingen van oorsprong en voor geografische aanduidingen.  

146. Het toepassingsgebied van deze verordening is specifiek en rechtstreeks van 

toepassing in alle lidstaten.  

147. Verordening nr. 510/2006 is ten eerste van toepassing op voor menselijke voeding 

bestemde landbouwproducten die vermeld staan in bijlage I van het Verdrag, ten tweede op de 
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levensmiddelen die vermeld staan in bijlage I van deze verordening en ten derde op de 

landbouwproducten die vermeld staan in bijlage II van deze verordening.
84

 

148. In bijlage I staan de levensmiddelen opgesomd die men beschrijft in artikel 1.1. van de 

verordening. Het gaat hier om: bier, dranken op basis van plantenextracten, brood, gebak, 

suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren,  natuurlijke gommen en harsen, mosterdpasta en 

deegwaren.  

149. De landbouwproducten worden opgedeeld in twee categorieën. Enerzijds de voor 

menselijke voeding bestemde producten. Deze worden opgesomd in bijlage I van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Men bedoelt hiermee: vlees, vis, 

melk en andere zuivelproducten, groente, fruit, koffie, thee...
85

 Anderzijds zijn er de niet voor 

menselijke voeding bestemde producten. Deze staan opgesomd in bijlage II van de 

verordening van 2006. Hier bedoelt men: hooi, etherische oliën, kurk, cochenille (een 

onafgewerkt product van dierlijke oorsprong), sierbloemen en -planten, wol, teenwilgen en 

gezwingeld vlas.  

150. Artikel 1.1 van de verordening van 2006 bepaalt ook wat buiten het toepassingsgebied 

van deze verordening valt. Ten eerste geldt de verordening niet voor producten van de 

wijnbouwsector. Deze hebben een aparte verordening, verordening nr. 1493/1999 van de 

Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke verordening van de wijnmarkt. Een 

uitzondering op deze uitsluiting is wijnazijn.
86

 Ten tweede is de verordening van 2006 ook 

niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Die worden apart geregeld door verordening nr. 

110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de 

definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische 

aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening 

nr. 1576/89 van de Raad.
 87
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4.3.5. Criteria voor bescherming 

 

151. Uit verordening nr. 510/2006 kunnen vijf verschillende regels worden afgeleid met 

betrekking tot de bescherming van benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen. 

A. Geografische herkomst 

 

152. Het eerste criterium kan worden afgeleid uit de definities van artikel 2 van verordening 

nr. 510/2006. De bescherming is alleen mogelijk voor benamingen en aanduidingen van een 

landbouwproduct of levensmiddel die de naam van een streek, een bepaalde plaats of in 

uitzonderlijke gevallen van een land, aanduiden.
88

 

153. Op de verplichting dat een geografisch gebied in de productnaam verwerkt moet zijn, 

maakt artikel 2.2. van verordening nr. 510/2006 een uitzondering. Traditionele (al dan niet 

geografische) benamingen kunnen ook als benaming van oorsprong of geografische 

aanduiding worden beschouwd indien zij een landbouwproduct of levensmiddel van 

oorsprong uit een streek of een bepaalde plaats aanduiden die aan de voorwaarden voldoet 

van de definities gegeven in artikel 2.1 van verordening nr. 510/2006.
89

 

154. Een voorbeeld van een uitzondering beschreven in artikel 2.2. van verordening nr. 

510/2006 is “Feta”. Het woord “feta” is afgeleid van het Latijn “(door)snijden”. Dit woord 

verwijst dus niet naar een geografische plaats, maar kan toch worden geregistreerd.
90

 

B. Soortnamen 

 

155. Een tweede criterium staat beschreven in artikel 3.1 van verordening nr. 510/2006. 

Benamingen die soortnamen zijn geworden, kunnen niet worden geregistreerd. Het gaat dus 

om een benaming van een landbouwproduct of een levensmiddel dat in de Europese 
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Gemeenschap een gangbare naam is geworden.
91

 De soortnaam zal meer uitgebreid worden 

besproken onder titel 4.3.9. 

C. Homoniemen 

 

156. Ten derde stelt artikel 3.3. van verordening nr. 510/2006 dat indien een benaming een 

homoniem is van een reeds beschermde benaming, een probleem kan rijzen wanneer men de 

benaming wil registeren.
92

 De problematiek van de homoniemen wordt meer uitgebreid 

besproken onder titel 4.3.6 punt E. 

D. Planten- of dierenras 

 

157. Vervolgens mag  op  grond van artikel 3.2. van verordening nr. 510/2006 een naam 

niet worden geregistreerd als benaming van oorsprong of geografische aanduiding indien deze 

strijdig is met de naam van een planten- of dierenras waardoor de consument zou kunnen 

worden misleid met betrekking tot de werkelijke oorsprong van het product.
93

 Een voorbeeld 

van een benaming waarvan men de registratie zal weigeren, is een koeienras dat men Blanc 

Bleu Belge noemt.
94

 

E. Merken 

 

158. Ten slotte kan op grond van artikel 3.4. van verordening nr. 510/2006 een benaming of 

aanduiding niet worden geregistreerd indien de registratie (rekening houdend met de faam, de 

bekendheid van een merk en met de tijd dat het reeds in gebruik is) de consument kan 

misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit van het product.
95
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4.3.6. Beschermingsmechanisme 

A. Inleiding 

 

159. Het is belangrijk om op communautair niveau een systeem van bescherming te 

voorzien voor benamingen en aanduidingen. Dit omdat men inziet dat geregistreerde 

benamingen en aanduidingen belangrijke marketinginstrumenten zijn. Omdat men het gebruik 

van de benaming en/of aanduiding controleert, zorgt dit voor een verhoging van de kwaliteit 

van het product. Consumenten die op zoek zijn naar kwalitatieve producten zijn dan ook 

bereid om meer te betalen voor een product dat een geregistreerde benaming draagt.
96

 

160. Er zijn door de Europese Unie drie verschillende kwaliteitsregelingen voor 

landbouwproducten en levensmiddelen in het leven geroepen. Hieruit volgt dat enkel 

producten die de registratieprocedure hebben doorlopen en dus werden erkend, het officiële 

logo op hun verpakking mogen en zelfs moeten dragen.
97

 

161.  Ten eerste is er de BOB: de Beschermde 

Oorsprongsbenaming, of, in het Engels, de PDO, the Protected 

Designation of Origin. Deze bescherming is gericht op 

landbouwproducten en levensmiddelen die een sterke band hebben met 

het gebied waarvan zij de naam dragen. Het gaat over producten die 

geproduceerd, verwerkt en bereid worden in een bepaald geografisch 

gebied met behulp van erkende know-how. Daarnaast zijn de 

kenmerken of kwaliteiten van het product hoofdzakelijk of zelfs 

uitsluitend afkomstig van de plaats van oorsprong van het beschermde 

product.
98

 

162.  Ten tweede is er de BGA, de Beschermde Geografische 

Aanduiding, oftewel de PGI, the Protected Geographical Indication. 

Deze bescherming wordt gegeven aan producten die een band hebben 

met de naam van een streek. De productie, verwerking en bereiding 
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gebeurt binnen een bepaald geografisch gebied en volgens een erkende 

en gecontroleerde werkwijze. Om te kunnen worden beschermd als  

geografische aanduiding, moet de naam van een streek worden  

gebruikt.
99

 

163. Het verschil tussen een BGA en een BOB is dat bij een beschermde geografische 

aanduiding de band tussen een bepaald product en zijn geografische oorsprong minder groot 

is dan bij een BOB. Bij een BGA volstaat het dat er een specifieke kwaliteit en/of reputatie 

kan worden toegekend aan een bepaalde geografische oorsprong. Bij een beschermde 

oorsprongsbenaming moet zowel de productie, de verwerking als de bereiding plaatsvinden 

binnen een bepaald geografisch gebied. Dit terwijl bij een beschermde geografische 

aanduiding slechts één van de stadia (productie, verwerking of bereiding) moet plaatsvinden 

in het betrokken geografisch gebied.
100

 

164. Als laatste is er de GTS, de Gegarandeerde Traditionele Specialiteit, of de TSG, the 

Traditional Speciality Guaranteed. Deze kwaliteitsregeling wordt verder besproken onder titel 

4.4. 

B. Inhoud van de bescherming 

 

165. De bescherming geboden door artikel 13 van verordening nr. 510/2006 omvat twee 

delen. 

166. Ten eerste heeft de verkregen bescherming tot gevolg dat de persoon die een product 

voorlegt ter registratie het uitsluitend recht heeft op het gebruik van een aanduiding met een 

geografische component. Dit is een recht op het gebruik van de benaming of aanduiding.
101

 

Het mag dus niet worden aanzien als een eigendomsrecht, maar wel als een gebruiksrecht dat 

kan worden toegewezen aan iedereen die aan de voorgeschreven geografische of 

kwaliteitsvereisten voldoet. Dit betekent dat ook alle producenten die geen deel uitmaakten 

van de oorspronkelijke aanvraag tot registratie, maar wel de noodzakelijke link kunnen leggen 

met het vereiste geografische gebied, de mogelijkheid hebben om hun producten te 
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beschermen. Dit zolang zij voldoen aan de specificaties van het productdossier. Er is dus geen 

‘houder’ of ‘eigenaar’ van een recht.
102

 

167. Hieruit volgt dat het niet mogelijk is om een benaming of aanduiding voorwerp te 

maken van een inpandgeving, een licentie of een overdracht. Bij het klassieke intellectuele 

eigendomsrecht is dit wel mogelijk.
103

 

168. Ten tweede kan men verhinderen dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van 

beschermde benamingen en aanduidingen. 

169. Deze twee elementen zijn zowel voordelig voor producenten die op deze manier hun 

geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong kunnen beschermen, als voor 

consumenten die zo betere garanties hebben voor de kwaliteit van een product.
104

 

C. Wie mag optreden tegen een schending van het beschermde product? 

 

170. Gezien een persoon geen ‘eigenaar’ kan zijn van het recht op het gebruik van een 

benaming of een aanduiding, is het van belang om te verduidelijken hoe een persoon wel kan 

optreden tegen het eventuele misbruik van een benaming of aanduiding. 

171. Het is zo, dat iedereen die een landbouwproduct of levensmiddel produceert dat 

voldoet aan de specificaties van het productdossier de mogelijkheid heeft misbruiken aan te 

kaarten of te voorkomen.
105

 

172. De vraag hierbij is of organisaties in staat zijn om producten te vertegenwoordigen in 

de strijd tegen een eventueel misbruik van de benaming of aanduiding van 

landbouwproducten of levensmiddelen. Omtrent deze problematiek kan nog geen eenduidig 

antwoord worden geformuleerd. Wat wel vastgesteld kan worden, is dat organisaties die 

producenten en hun producten vertegenwoordigen in principe niet kunnen procederen in naam 

van hun leden. Dit blijkt uit de zaak ‘Consorzio del Prociutto di Parma v. Marks and 

Spencer’. Organisaties blijken wel te kunnen optreden tegen misbruiken als zij voldoende 

belang met betrekking tot hun eigen rechten kunnen aantonen. Een voorbeeld hiervan is een 
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organisatie die kan aantonen dat hun reputatie kan worden beschadigd indien zij niet één van 

hun leden tracht te beschermen. Om alle verwarring en problemen te vermijden, is het voor 

organisaties die hun leden willen beschermen het verstandigste om zich in een proces bij de 

eisende producent te voegen.
106

 

D. Vier punten van versterking van de bescherming 

 

173. Wanneer men de bescherming van benamingen van oorsprong of geografische 

aanduidingen wil versterken, ziet men steeds vier punten terugkomen. 

174. Ten eerste wil men verhinderen dat een benaming van oorsprong of een geografische 

aanduiding evolueert naar een soortaanduiding. 

175. Als men zou toelaten dat een benaming van oorsprong of een geografische aanduiding 

wordt gebruikt voor de omschrijving van de specifieke hoedanigheid of de aard van een 

product, dan bestaat de kans dat de benaming of de aanduiding een onbeschermde en 

generieke benaming of aanduiding wordt. Eens dat een benaming of aanduiding onbeschermd 

en generiek wordt, heeft dit vanzelfsprekend tot gevolg dat men op grond van de bescherming 

van benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen niets kan ondernemen tegen het 

gebruik van een productbenaming voor producten afkomstig uit andere gebieden.
107

 

176. Wanneer een benaming of een aanduiding generiek wordt, verandert de perceptie van 

het publiek tegenover de productbenaming. Wanneer een benaming of aanduiding van een 

product eerst betrekking had op de geografische herkomst, heeft het daarna slechts betrekking 

op de aard van het product.
108

 

177. Wanneer men tracht de bescherming van een benaming of aanduiding te bekomen, 

wordt de verwording tot een soortnaam bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Maar hier 

stelt zich het volgende probleem. Het kan gebeuren dat de benaming of aanduiding van een 

product in het land van herkomst als beschermingswaardig wordt aanzien, terwijl dezelfde 

benaming of aanduiding in andere landen wordt aanzien als een generieke benaming of 

aanduiding. Hier kan het territorialiteitsprincipe worden toegepast, volgens dewelke elk land 
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voor het eigen grondgebied zal moeten beoordelen of een benaming of aanduiding al dan niet 

als generiek wordt beschouwd.  

178. Een voorbeeld van het territorialiteitsprincipe is: wanneer men wil weten of een 

Spaanse benaming van oorsprong of geografische aanduiding in Frankrijk bescherming krijgt, 

dan zal de Franse rechter moeten bepalen welke perceptie men in Frankrijk heeft van de 

productbenaming in kwestie. Binnen verordening nr. 510/2006 is hier een oplossing voor 

gevonden. Binnen Europa geldt de wederzijdse erkenning van beschermde benamingen of 

aanduidingen.
109

 

179. Ten tweede poogt men te verhinderen dat men zich een benaming van oorsprong of 

geografische aanduiding individueel gaat toe-eigenen. 

180. Gezien deze tweede soort versterkende bescherming betrekking heeft op de 

conflictsituatie tussen de merkenrechtelijke bescherming van een benaming of aanduiding 

enerzijds, en de collectiviteit van een benaming of aanduiding anderzijds, zal ik deze 

bescherming slechts kort aanhalen. Dit omdat merkenrechtelijke bescherming buiten het 

toepassingsgebied van deze thesis valt. 

181. Zoals eerder besproken kan men geen eigenaar zijn van een beschermde geografische 

aanduiding of benaming van oorsprong. Dit omdat benamingen en aanduidingen verbonden 

zijn aan het gebied waar het product vandaan komt. Benamingen en aanduidingen kan men 

niet monopoliseren.
110

 

182. Toch probeert men vaak aan een benaming of aanduiding een merkenrechtelijke 

bescherming toe te kennen. Men doet dit omdat een benaming of aanduiding in een aantal 

omstandigheden een onderscheidende functie kan hebben, noodzakelijk voor een 

merkenrechtelijke bescherming.
111
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183. Deze tweede soort versterkende bescherming heeft als gevolg dat de mogelijkheden tot 

het vestigen van een individueel recht op een benaming of aanduiding kan worden herbekeken 

en zelfs kan leiden tot een absoluut inschrijvingsverbod.
112

 

184. Ten derde wil men de bescherming tegen het onrechtmatig gebruik versterken. 

185. Artikel 13 van verordening nr. 510/2006 bepaalt hoe aanduidingen worden beschermd. 

Men heeft hierbij de mogelijkheid om op te treden tegen het fenomeen ‘delokaliserende 

aanduidingen’. Auteur DE GRYSE geeft aan deze term de volgende definitie: “Het gaat om 

aanduidingen waarmee producenten die een geografische aanduiding gebruiken, alhoewel 

hun product niet uit het aangegeven gebied komt, denken, in sommige omstandigheden 

terecht, elke misleiding uit te sluiten.”  

186. In die situatie heeft een geografische aanduiding geen betrekking meer op een plaats 

van herkomst, maar wel op een bepaalde productiemethode, een hoedanigheid of de kwaliteit 

van een product. Een voorbeeld van hoe producenten een delokaliserende aanduiding 

gebruiken, is de vermelding “op … wijze” of “stijl”. Men tracht zo de delokaliserende 

aanduidingen van rechtswege als onrechtmatig te beschouwen. Dit omdat delokaliserende 

aanduidingen kunnen leiden tot verwarring bij de consument. Deze praktijk kan ook de 

verwording tot soortnaam in de hand werken. Deze aanduidingen moeten in alle 

omstandigheden als verboden worden beschouwd.
113

 

187. Een ander probleem dat onder het toepassingsgebied van het derde type versterkende 

bescherming valt, zijn de homoniemen. Deze worden onder titel 4.3.6 punt E uitgebreid 

besproken. 

188. Een vierde en laatste type versterkende bescherming is de ontwikkeling van 

erkennings- en registratiesystemen. 

189. Het is niet evident voor rechters, producenten of administraties om te achterhalen 

welke benamingen en aanduidingen beschermd zijn, en welke tot soortnaam zijn verworden. 

Dit zorgt voor een gebrek aan rechtszekerheid. Verordening nr. 510/2006 biedt een oplossing. 

Benamingen en aanduidingen kunnen worden geregistreerd. Zo weet iedereen welke  

benamingen en aanduidingen beschermd zijn en aan welke voorwaarden een product moet 
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voldoen om van de bescherming te kunnen genieten. Men kan zien welk product beschermd is 

door het aangebrachte kwaliteitslabel. De beschikbare labels werden reeds besproken onder 

titel 4.3.6 punt A.
114

 

190. Een benaming van oorsprong of een geografische aanduiding wordt beschermd indien 

deze werd geregistreerd. De Europese Commissie houdt een register bij met de beschermde 

benamingen en aanduidingen. Zij zorgen daarnaast ook voor de publicatie van het 

beschermingsbesluit.
115

 

191. Enkele voorbeelden van beschermde benamingen van oorsprong en geografische 

aanduidingen zijn de volgende: “West Country Beef” (BGA)
116

, “Paprika Žitava” (BOB)
117

, 

“Saint-Marcellin” (BGA)
118

, “Stromberger Pflaume” (BOB)
119

. 

E. Beschermingsomvang 

 

192. Opdat men een bepaalde benaming of aanduiding kan beschermen in de lidstaten, 

moet men het laten registreren op communautair niveau. Dit gebeurt door inschrijving in een 

register.
120

 

193. De wijze van de bescherming van benamingen of aanduidingen staat beschreven in 

artikel 13 van verordening nr. 510/2006. Zoals te lezen in artikel 13 maakt de verordening van 

2006 geen onderscheid tussen benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen.
121

 

194. Geregistreerde benamingen zijn tegen vier praktijken beschermd. 
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195. 1. Artikel 13.1 a beschermt geregistreerde benamingen tegen “elk rechtstreeks of 

onrechtstreeks gebruik door de handel van een geregistreerde benaming voor producten die 

niet onder de registratie vallen, voorzover deze producten vergelijkbaar zijn met de onder 

deze benaming geregistreerde producten, of voorzover het gebruik van de benaming betekent 

dat van de reputatie van deze beschermde benaming wordt geprofiteerd.” 

196. Ten eerste wordt dus het misbruik van een geregistreerde benaming of aanduiding 

tegengegaan. Men mag niet alleen geen gebruik maken van producten die vergelijkbaar zijn 

met producten die werden geregistreerd, men mag ook niet profiteren van de reputatie van de 

beschermde benaming. Hiermee wil men vermijden dat de goodwill die verbonden is aan een 

beschermde benaming van oorsprong of een geografische aanduiding kan worden 

overgeheveld op andere producten die geen dergelijke reputatie hebben. Hier kan het ook 

gaan over andere producten.
122

  

197. 2. Artikel 13.1 b voorziet bescherming tegen “elk misbruik, elke nabootsing of 

voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product is aangegeven, of indien de 

beschermde benaming is vertaald, of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals „soort”, „type”, 

„methode”, „op de wijze van”, „imitatie” en dergelijke.” 

198. Met deze tweede soort bescherming wordt een product zelfs beschermd wanneer er op 

een niet-geregistreerd product duidelijk staat vermeld waar het werd geproduceerd en de 

consument dus niet kan misleid worden over de plaats van herkomst van een product. Een 

voorbeeld van zo een situatie is “Cornish clotted cream made in Spain”.
123

 

199. In deze alinea wordt de term ‘voorstelling’ gebruikt. Een voorbeeld waar deze term 

van toepassing kan zijn, is wanneer een consument die een product in de rekken van een 

winkel ziet staan. Op het product staat de benaming. Maar die bestaat deels uit een benaming 

die reeds werd beschermd. Wanneer de consument in kwestie naar het product en 

bijbehorende naam kijkt, haalt deze automatisch het beeld van het product dat de beschermde 

benaming draagt voor de geest. Daarom laat deze verordening een dergelijke benaming ook 

niet toe. Zelfs al kan er voor de consument geen verwarring zijn tussen de twee betrokken 

producten, artikel 13 zal dit toch verbieden.
124
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200. Met betrekking tot ‘voorstelling’ en ‘misleiding’ is het arrest Gorgonzola/Cambozola 

van het Hof van Justitie zeer interessant. Ik zal de belangrijkste elementen uit het arrest 

toelichten. 

 

201. Duitsland bracht in Oostenrijk een Duitse schimmelkaas op de markt onder de 

merknaam “Cambozola”. “Gorgonzola” is al sinds 1996 in de Europese Gemeenschap 

beschermd als benaming van oorsprong.
125

  

 

202. Om die reden verzetten de producenten van Gorgonzola zich tegen het gebruik van het 

merk “Cambozola”. Dit op grond van artikel 13 lid 1 b van de verordening 2081/92/EG (ook 

artikel 13 van de verordening nr. 510/2006), waarin men spreekt van “elk misbruik, 

nabootsing of voorstelling...” 
126

 

 

203. Het Hof van Justitie start met het beschrijven van de bescherming voorzien in artikel 

13 van de verordening van 1992. “Het begrip „voorstelling" in artikel 13, lid 1, sub b, van 

verordening nr. 2081/92 dekt een situatie waarin de voor de aanduiding van een product 

gebruikte uitdrukking een deel van een beschermde benaming bevat, zodat de consument bij 

het zien van de naam van het product als referentiebeeld het goed waarvoor die benaming 

geldt, voor de geest zal komen.”
127

  

 

204. Het Hof gaat verder met te zeggen dat “ten aanzien van een zachte, blauwe 

schimmelkaas, waarvan het uiterlijk enige gelijkenis vertoont met dat van „Gorgonzola", het 

gewettigd lijkt om ervan uit te gaan dat een beschermde benaming als voorstelling voor de 

geest komt, wanneer de laatste twee lettergrepen van de voor de aanduiding van de kaas 

gebruikte uitdrukking gelijk zijn aan die van die benaming en deze uitdrukking hetzelfde 

aantal lettergrepen als die benaming bevat, waardoor deze beide uitdrukkingen fonetisch en 

optisch een duidelijke gelijkenis vertonen.”
128

 

 

205. Volgens het Hof is het dan ook mogelijk dat de benaming “Cambozola” als een 

voorstelling van de beschermde benaming van oorsprong “Gorgonzola” kan worden 
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beschouwd.
 129

 Het feit dat de werkelijke oorsprong van “Cambozola” (Deutscher Weichkäse) 

werd vermeld heeft geen invloed op de kwalificatie van het product.
130

 

 

206. 3. Door 13.1 c worden benamingen en aanduidingen beschermd tegen “elke andere 

valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de 

wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking, in 

reclamemateriaal of documenten betreffende het betrokken product, alsmede het gebruik van 

een recipiënt die tot misverstanden over de oorsprong van het product aanleiding kan geven.” 

207. 4. Als laatste zorgt artikel 13.1 d ervoor dat benamingen ook nog worden beschermd 

tegen “elke andere praktijk die de consument ten aanzien van de werkelijke oorsprong van 

het product kan misleiden.” 

208. Misleidende praktijken komen regelmatig voor in de reclame. Daarom kan dit artikel 

samen worden gelezen met artikel 19 §1 6° WMPC. Dit houdt in dat vergelijkende reclame 

enkel kan worden toegelaten voor goederen met een benaming van oorsprong die betrekking 

heeft op goederen met dezelfde benaming. 

209. Verder staat in artikel 13 van de verordening ook beschreven dat “indien een 

geregistreerde benaming de naam omvat van een landbouwproduct of levensmiddel, die als 

soortnaam wordt beschouwd, het gebruik van die soortnaam op dat landbouwproduct of 

levensmiddel niet wordt beschouwd als strijdig met punt a) of b)”. 

 

210. Hieruit kan men afleiden dat indien een deel van een geregistreerde benaming als 

soortnaam wordt beschouwd, dit geen inbreuk veroorzaakt op artikel 13 van de verordening. 

Een voorbeeld hiervan is “Camembert”. Dit woord mag vrij worden gebruikt en vormt dus 

geen bedreiging voor een beschermde geografische aanduiding zoals “Camembert de 

Normandie”.
131

 

 

211. Zoals eerder reeds werd besproken kan op grond van artikel 13.2 van de verordening 

een beschermde benaming geen soortnaam meer worden. Dit biedt een grote bescherming 
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voor producten. Want ook al evolueert de perceptie van het publiek in de Europese Unie, eens 

beschermd, kan een benaming toch geen soortnaam meer worden.
132

 

 

212. Als laatste element van de beschermingsmogelijkheden voor benamingen van 

oorsprong en geografische aanduidingen is er de regeling van artikel 13.3 van de verordening 

van 2006 met betrekking tot homoniemen. Een homoniem in deze context is een 

gelijkluidende plaatsnaam die verschillende gebieden aanduidt. Bij de registratie wordt 

rekening gehouden met het risico op verwarring bij de consument. Wanneer men een 

homonieme benaming wil laten registreren die bij de consument ten onrechte het idee opwekt 

dat een bepaald product zijn oorsprong heeft uit een ander gebied, dan zal de registratie ervan 

niet worden toegelaten. Zo zal een soort kaas die geproduceerd wordt in het Zuid-Afrikaanse 

dorp Roquefort niet kunnen worden geregistreerd onder de naam “Roquefort”, ook al is het in 

principe wel de juiste, correcte benaming voor het product vanwege zijn oorsprong. De reden 

waarom deze naam niet zal kunnen geregistreerd worden is omdat de gemiddelde consument 

bij het zien van deze kaas de indruk zou kunnen krijgen dat het gaat om de alomgekende 

Franse kaas uit Roquefort. Over de problematiek van de homoniemen moet worden 

gediscussieerd vóór men een benaming gaat registreren. Indien men wil vermijden dat een 

product een beschermde benaming krijgt, zal men de registratie moeten proberen verhinderen 

door een bezwaarprocedure aan te tekenen.
133

 

F. Exclusief systeem van bescherming 

 

213. Verordening nr. 510/2006 is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten van de Europese 

Unie. Dit heeft als gevolg dat het systeem van de bescherming van benamingen van oorsprong 

en geografische aanduidingen exclusief is voor de benamingen en aanduidingen die binnen 

het toepassingsgebied van de verordening vallen.
134

 

214. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het systeem van bescherming exclusief is 

waardoor de lidstaten van de Europese Unie niet de mogelijkheid hebben om parallelle 

systemen op te zetten ter bescherming van benamingen van oorsprong of geografische 

aanduidingen die een verband leggen tussen landbouwproducten en levensmiddelen en een 
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bepaalde geografische oorsprong. Daarnaast oordeelt het Hof van Justitie ook dat wanneer de 

lidstaten in een nationale regeling voorzien met een ruimere strekking dan de bescherming op 

grond van de verordeningen, dat deze nationale regeling niet mag worden behouden.
135

  

215. Het oordeel van het Hof van Justitie is gebaseerd op de zevende overweging van de 

vroegere verordening nr. 2081/92. Daarin wordt bepaald dat “de gebruiken met betrekking tot 

de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de lidstaten thans nog 

uiteenlopen; dat een communautaire benadering moet worden overwogen; dat immers met 

een communautair kader in de vorm van een beschermingsregeling het gebruik van 

geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen verder zou kunnen worden ontwikkeld, 

aangezien een dergelijk kader, dank zij een meer uniforme aanpak, aan producenten van 

producten met dergelijke vermeldingen gelijke mededingingsvoorwaarden garandeert en deze 

producten voor de consumenten geloofwaardiger maakt” en op de twaalfde overweging van 

de considerans van de verordening nr. 2081/92. Daarin wordt bepaald dat “geografische 

aanduidingen en oorsprongsbenamingen op communautair niveau moeten worden 

geregistreerd”.
136

 

216. Deze overwegingen werden ook grotendeels overgenomen in de zesde en elfde 

overweging van de considerans van verordening nr. 510/2006. 

217. Om dit terug te koppelen naar het Belgische nationale recht, heeft de exclusiviteit van 

de bescherming geboden in verordening nr. 510/2006 tot gevolg dat de regeling zoals 

beschreven in artikel 119 WMPC niet meer relevant is voor landbouwproducten en 

levensmiddelen die onder het toepassingsgebied van verordening nr. 510/2006 vallen. 

G. Kan de nationale regelgeving nog in bescherming voorzien? 

 

218. Zoals hierboven reeds besproken kunnen de nationale staten niet meer voorzien in 

beschermingsmechanismen voor landbouwproducten en levensmiddelen die onder het 

toepassingsgebied van verordening nr. 510/2006 vallen. 

219. De vraag die hier kan worden gesteld is hoe men producten kan beschermen die niet 

onder het toepassingsgebied vallen van verordening nr. 510/2006. 
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220. De lidstaat kan nationale bescherming voorzien voor benamingen en aanduidingen die 

niet aan de registratievoorwaarden voldoen zoals in de verordening beschreven. Het nationale 

recht van de betrokken lidstaat zal de bescherming regelen. Zo blijft de bescherming van de 

benaming of aanduiding beperkt tot het grondgebied van de lidstaat in kwestie.
137

 

4.3.7. Sanctiemechanisme 

 

221. Om op te treden tegen inbreuken waartegen benamingen van oorsprong en 

geografische aanduidingen zijn beschermd op grond van artikel 13 van verordening nr. 

510/2006, moet men terugvallen op het nationale procesrecht. De lidstaten moeten dus zelf in 

een sanctiesysteem voorzien.
138

 

222. In België is het zo dat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) 

enerzijds preventief kan optreden. Dit doen zij door adviezen te verstrekken. Anderzijds treedt 

het ADCB ook repressief op. Dit kan na klachten van consumenten, ondernemingen, controle-

instellingen of beroepsorganisaties.
139

 

223. De rechtbank van koophandel heeft op grond van artikel 574 °3 Ger. W. de 

uitsluitende bevoegdheid om geschillen met betrekking tot benamingen van oorsprong en 

geografische aanduidingen te behandelen. 

4.3.8. Vergelijking van verordening nr. 2081/92 van 14 juli 1992 met verordening nr. 510/2006 

van 31 maart 2006. 

 

224. De ratio van de verordeningen van 1992 en 2006 werden hierboven reeds besproken. 

Interessant is te bekijken welke meerwaarde de verordening van 2006 biedt in vergelijking 

met de oude verordening van 1992. 

225. De verordening van 2006 vervangt de verordening van 1992. Natuurlijk blijven de 

reeds geregistreerde benamingen ook onder de meer recente verordening bescherming 

genieten.  
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226. Ten tweede zijn de bepalingen van de verordening van 2006 aangepast aan de 

internationale vereisten die worden opgelegd door het TRIPs-verdrag.  

227. Als laatste wordt de rechtspraak van het Hof van Justitie geïntegreerd in de 

verordening van 2006. Het Hof van Justitie heeft door de jaren heen de oude verordening van 

1992 uitgelegd in verschillende arresten. Die denkwijzen worden meegenomen en 

geïmplementeerd in de meer recente verordening van 2006.
140

 

228. Het belangrijkste verschilpunt is dat onder de verordening van 2006 ook derde landen 

benamingen kunnen laten beschermen op grond van deze verordening. Derde landen die een 

belang hebben bij de bescherming van benamingen en aanduidingen kunnen zich rechtstreeks 

wenden tot de Europese Commissie. Zij moeten dus niet eerst een registratie bekomen bij de 

nationale regering.
141

 

4.3.9. De problematiek van de soortnamen 

 

A. Definitie 

 

229. Het begrip ‘soortnaam’ komt men niet alleen tegen in het kader van benamingen van 

oorsprong en geografische benamingen, maar ook in het merkenrecht. 

Artikel 3.1 van verordening nr. 510/2006 definieert de soortnaam als volgt: 

230. “De soortnaam is de naam van een landbouwproduct of een levensmiddel, die 

weliswaar verband houdt met de plaats of streek waar dit product of dit levensmiddel 

oorspronkelijk werd geproduceerd of in de handel gebracht, doch in de Gemeenschap de 

gangbare naam is geworden van een product of een levensmiddel.” 

231. Men gebruikt de term ‘gangbare naam’. Maar wat men hieronder moet verstaan, wordt 

in de verordening helaas niet verder uitgelegd. Als er wordt gekeken naar jurisprudentie kan 

er op basis van het Exportur-arrest, gewezen door het Hof van Justitie, worden aangenomen 

dat de situatie in het land van oorsprong bepalend is. Dit arrest wordt later meer uitgebreid 

besproken.
142
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232. Bij benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen kan in het algemeen 

worden aangenomen dat de perceptie van het publiek bepalend is voor het oplossen van de 

vraag of een naam van een product nu een aanduiding is voor de geografische oorsprong van 

een product of dat de naam slechts een generische functie heeft.
143

 

233. Ten tijde van de verordening van 1992 werd door de Europese Commissie een 

voorstel van de Europese Raad voor een beschikking tot vaststelling van een indicatieve, niet-

exhaustieve lijst van namen van landbouwproducten en levensmiddelen die als soortnaam 

worden beschouwd, aangenomen. Normaal moest deze lijst worden opgesteld vóór dat deze 

verordening in werking trad, maar uiteindelijk werd het voorstel pas in 1996 aangenomen. Het 

voorstel werd in 2005 alweer ingetrokken. 

234. Op grond van artikel 1 van deze lijst werden slechts 6 benamingen voorgesteld als 

soortnaam. Deze zijn als volgt: “Brie”, “Camembert”, “Cheddar”, “Emmentaler”, “Edam” en 

“Gouda”. Nederland protesteerde tegen de opname van “Edam” en “Gouda” op de lijst van 

soortnamen.
144

 Een groot aantal Europese lidstaten (onder andere Frankrijk en Duitsland) 

zagen ook graag “Feta” nog op deze lijst, maar hieraan werd niet tegemoetgekomen. 

Uiteindelijk werd het voorstel niet aangenomen door de lidstaten. Hieruit kan worden afgeleid 

dat er tussen de landen en de Europese Unie absoluut nog geen eensgezindheid bestaat met 

betrekking tot dit onderwerp.
145

 Het debat over de opname van “Feta” in de lijst van 

soortnamen wordt hierna apart besproken.  

235. Er was zoveel ophef en conflict over welke soortnamen nu zouden worden opgenomen 

op de lijst, dat de opstelling van een lijst met soortnamen door de Raad er nooit is gekomen. 

In de verordening van 2006 werd de idee van de creatie van een lijst met soortnamen 

afgevoerd.
146
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B. Gevolgen van de verwording tot soortnaam 

 

236. Geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong die soortnamen zijn 

geworden, kunnen op grond van artikel 3.1 van verordening nr. 510/2006 niet meer worden 

geregistreerd.  

237. Omgekeerd geldt ook dat een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong 

die werd geregistreerd, geen soortnaam kan worden.
147

 Wanneer men te maken heeft met een 

geregistreerde benaming of aanduiding heeft dit tot gevolg dat in alle lidstaten van de 

Europese Unie deze benaming of aanduiding bescherming geniet. De verordening voorziet 

een sterke bescherming en rechtszekerheid, want eens geregistreerd, is de vraag wat de 

perceptie van het publiek is met betrekking tot een benaming irrelevant.
148

  

238. Hierin verschilt de registratie van een BOB of een BGA van het merkenrecht. Een 

houder van een merk moet zich voldoende inspannen om te voorkomen of tegen te gaan dat 

zijn geregistreerd merk een soortnaam wordt. Wanneer de schuld tot de verwording van een 

merk tot soortnaam bij de merkhouder ligt, dan vervalt het merkrecht. Bij de registratie als 

BOB of BGA is dit niet zo. Eens als BOB of BGA geregistreerd, is men zeker van 

bescherming.
149

 

C. Voorwaarden  

 

239. Opdat een benaming of aanduiding van een product een soortnaam kan worden, moet 

men volgens artikel 3.1 van de verordening nr. 510/2006 rekening houden met alle factoren.  

240. Men moet daarbij in het bijzonder letten op twee zaken. 

1. Wat is de bestaande situatie in de lidstaten en in het traditionele verbruiksgebied? 

2. Wat is de relevante nationale of communautaire wetgeving? 

 

 

                                                           
147

 Artikel 13.2 Verord. nr. 510/2006, 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, PB. L. 31 maart 2006, afl. 93, 12. 
148

 E. DE GRYSE, “De bescherming van geografische aanduidingen”  in F. GOTZEN, Merken en mededinging, 

Brussel, Bruylant, 1998, 117-118. 
149

 C. J. J. C. VAN NISPEN, J. L. R. A. HUYDECOPER en T. COHEN JEHORAM, Industriële eigendom, deel 3, vormen, 

namen en reclame, Deventer, Kluwer, 2012, 412. 



59 
 

D. Enkele voorbeelden van soortnamen 

 

241. “Vichy” als soortnaam voor pastilles
150

, “Eau de cologne”… Het gebruik van deze 

benamingen voor producten is niet meer voorbehouden aan een bepaalde streek.
151

 

E. Praktijkvoorbeeld over de problematiek van de soortnamen: “Feta” 

 

242. Registratie van soortnamen is niet toegelaten. Het is dus voor producenten zeer 

belangrijk om te weten wat de ‘status’ van een product is. En of het al dan niet beschermd 

wordt door het gemeenschapsrecht. 

243. Rond “Feta” is er zeer lang een hevige discussie geweest of dit product nu kan worden 

geregistreerd als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of dat “Feta” nu een gangbare 

benaming is voor een product of levensmiddel. 

244. De reden waarom ik hierover uitwijd, is omdat de discussie actueel is, perfect in het 

toepassingsgebied van deze thesis past en nog eens aanstipt dat het niet zo eenvoudig is om 

een product te kunnen beschermen. Dit omdat er veel, vaak tegengestelde (zowel 

economische als juridische) belangen in het spel zijn. 

245. Een eerste element in het debat over “Feta” is het arrest van het Hof van Justitie van 

16 maart 1999. Het is een arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-289/96, C-293/96 en C-

299/96. Denemarken, Duitsland en Frankrijk versus de Europese Commissie, ondersteund 

door Griekenland.  

246. In dit arrest verklaart het Hof van Justitie de gemeenschapsregeling die de benaming 

“Feta” beschermt voor Griekse kaas, maar niet voor kazen uit andere lidstaten van de 

Europese Unie, nietig.  

247. De Europese Commissie had als doel een voorstel uit te werken voor een indicatieve, 

niet-exhaustieve lijst van benamingen die als soortnaam worden beschouwd en om die reden 

niet kunnen worden geregistreerd op grond van de basisverordening. Om deze lijst op te 
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stellen verzocht de Europese Commissie de verschillende lidstaten een lijst op te stellen met 

namen van producten die volgens hen als soortnaam moeten worden beschouwd.
152

 

248. De Europese Commissie deed dus een beroep op de medewerking van de lidstaten om 

een zo ruim en volledig mogelijk overzicht te krijgen van een situatie waar de Commissie 

meende zeer omzichtig, onbevooroordeeld en objectief te werk te moeten gaan, rekening 

houdend met de niet geringe economische belangen van particulieren.
153

 

249. Na onderzoek door de Commissie bleek dat uit de bevraging van de lidstaten zeer 

uiteenlopende en weinig nauwkeurige suggesties naar voor werden gebracht. Daarom besloot 

de Commissie enkele voorwaarden te creëren waaraan bepaalde levensmiddelen moeten 

voldoen om het etiket soortnaam te krijgen: 

“a) Ze zijn door ten minste acht lidstaten als soortnaam aangemeld.  

b) De lidstaat van oorsprong is overeenkomstsluitende partij bij de Overeenkomst van Stresa 

[van 1 juni 1951 nopens het gebruik van de aanduidingen van herkomst en van de 

benamingen van kaassoorten] en/of heeft zelf de benaming opgenomen in de aan de 

Commissie mede te delen lijst.  

c) Ze worden niet door andere verdragen (bilaterale of andere overeenkomsten) beschermd in 

andere lidstaten dan die van oorsprong.”
154

 

250. Uit rondvraag bleek dat de meeste lidstaten hadden verzocht de benaming "Feta" op te 

nemen in de lijst van soortnamen.
155

 

251. Tegelijkertijd diende Griekenland een aanvraag in om “Feta” te registreren als een 

beschermde oorsprongsbenaming. De Griekse autoriteiten stelden dat “Feta” een "witte 

gepekelde kaas die traditioneel in Griekenland wordt bereid uit schapenmelk of uit een 

mengsel van schapen- en geitenmelk” is.
156

 Het dossier dat werd ingediend door Griekenland 

bevatte een aantal gegevens over het product “Feta”. Enkele van deze gegevens  beschrijven 
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de geografische herkomst van de bij de bereiding van “Feta” gebruikte grondstoffen, de 

natuurlijke omstandigheden in de streek waar deze grondstoffen worden geproduceerd, de 

diersoorten en rassen die de voor de bereiding van “Feta” gebruikte melk produceren, de 

kwalitatieve kenmerken van die melk, de productiemethoden van de kaas en de kwalitatieve 

kenmerken ervan.
157

 

252. De Commissie is van mening dat men bij het bepalen van “Feta” als al dan niet 

soortnaam zeer voorzichtig te werk moet gaan en deugdelijke bewijzen moet verzamelen om 

een goed onderbouwde beschikking te kunnen produceren.
158

 

253. Om deze reden liet de Commissie in april 1994 bij 12 800 personen in de twaalf 

toenmalige lidstaten van de Europese Gemeenschap een Eurobarometeronderzoek uitvoeren. 

De Commissie merkt in deze situatie op dat “een naam pas als een soortnaam wordt 

aangemerkt als hij de gangbare naam van een product is geworden, dat wil zeggen als de 

naam dient ter aanduiding van het product als zodanig zonder dat de consument daarbij nog 

denkt aan de geografische oorsprong van het product".
159

 

254. Uit dit onderzoek kon men een aantal conclusies trekken. Ten eerste heeft gemiddeld 

20% van de Europese burgers de benaming “Feta” reeds gezien of gehoord. Ten tweede 

associeert een meerderheid van de Europese burgers “Feta” met kaas. Velen merken op dat 

het gaat om een soort van Griekse kaas. Daarenboven zegt 75% van de Europese burgers die 

de benaming “Feta” kennen of herkennen, dat deze term verwijst naar een land of streek waar 

het product iets mee te maken heeft. Interessant om weten is ook dat  in Denemarken 63% van 

de burgers van mening is dat “Feta” een gangbare term is. Dit terwijl dat de benaming “Feta” 

in Griekenland door 52% van de ondervraagden als een oorsprongsbenaming wordt 

beschouwd. Een laatste conclusie is dat de Europeanen verdeeld zijn over de vraag of dat 

“Feta” nu ofwel een oorsprongsbenaming, ofwel een gangbare naam is. 50% van de Europese 

burgers is van mening dat het gaat om een oorsprongsbenaming, terwijl dat 47% van de 

Europeanen vindt dat “Feta” een gangbare term is.
160
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255. Men kan concluderen dat de naam “Feta” geen gangbare term voor het product is 

geworden en dat het woord nog steeds verwijst naar de Griekse oorsprong van de kaas voor 

mensen die het product kennen.
161

 Anderzijds is het ook duidelijk dat “Feta” niet overal 

bekend is. Maar daaruit mag men niet afleiden dat het product “Feta” bijgevolg een soortnaam 

is. De Commissie zegt hier dan ook letterlijk dat “de naam “feta” niet de gewone naam van 

een product is geworden, maar dat hij voor de meeste mensen die hem kennen, blijft refereren 

aan de Griekse oorsprong van het product".
162

 

256. De Europese Commissie legt haar bevindingen voor bij het wetenschappelijk comité 

voor oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en specificiteitscertificering. Dit 

comité heeft de opdracht om, op verzoek van de Commissie, “alle technische vraagstukken in 

verband met de toepassing van met name de basisverordening te onderzoeken, en 

inzonderheid het karakter van soortnaam en de omschrijvingselementen van de 

oorsprongsbenaming en van de geografische aanduiding van landbouwproducten en 

levensmiddelen.”
163

 Op 15 november 1994 brengt het comité een advies uit dat bepaalt dat de 

benaming “Feta” voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld voor registratie gelet op 

artikel 2 lid 3 van de basisverordening.
164

 Hier bedoelt men nog de oude verordening nr. 

2081/92 van 14 juli 1992, inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen.  

257. Op grond van de conclusie van het wetenschappelijk comité en de uitkomst van het 

Eurobarometeronderzoek besluit de Europese Commissie dat de benaming “Feta” geen 

soortnaam is geworden in de zin van artikel 3 van de basisverordening. Dit heeft tot gevolg 

dat de benaming “Feta” dus niet wordt opgenomen in het voorstel van een indicatieve en niet-

exhaustieve lijst van benamingen die een soortnaam zijn geworden.
165

 In 1996 werd "Feta" in 

de Gemeenschap als "BOB" geregistreerd als in Griekenland bereide fetakaas.
166
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258. Tegen de beslissing van de Commissie kwam er een stroom van protest door een 

aantal lidstaten van de Europese Unie. Denemarken, Duitsland en Frankrijk startten een 

procedure op voor het Hof van Justitie tegen deze beslissing. Zij stellen dat de benaming 

“Feta” niet voldoet aan de registratievoorwaarden voor een beschermde oorsprongsbenaming. 

Hun argumenten zijn dat het product niet afkomstig is uit een bepaalde streek of plaats en dat 

“Feta” geen “hoedanigheden of kenmerken vertoont die hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te 

schrijven aan het geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat, 

van de streek of de plaats waarvan het afkomstig is.”
167

 Daarnaast stellen de partijen ook dat 

de benaming “Feta” een soortnaam is gelet op de definitie opgenomen in artikel 3 lid 1 van de 

basisverordening.
168

 

259. De verzoekende regeringen halen nog een aantal andere argumenten aan. Ten eerste 

stellen zij vast dat het woord “Feta” “etymologisch verwant is met het Italiaanse "fetta", dat 

eenvoudig "snede" betekent”. Ook argumenteert de Franse regering dat de bereidingswijze 

van “Feta” de meest rudimentaire methode is voor de bereiding van kaas en dat het product al 

zeer lang bestaat in verschillende landen. Zij zeggen ook dat de naam “Feta” nooit exclusief 

gebruikt werd voor de Griekse versie van deze kaassoort. Om deze redenen stelt de Franse 

regering vast dat de naam “Feta” geen band heeft met de plaats waar het product of 

levensmiddel oorspronkelijk werd geproduceerd. Volgens hen kan “Feta” om deze redenen 

niet worden gezien als een benaming die een soortnaam is geworden, maar hoort men er van 

uit te gaan dat de naam “Feta” altijd al een soortnaam is geweest.
169

  

260. De Franse, Duitse en Deense regeringen hebben een probleem met de conclusie die de 

Commissie heeft getrokken uit de resultaten van het Eurobarometeronderzoek. Ook hebben ze 

kritiek op het advies, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek, van het wetenschappelijk 

comité. De regeringen zijn van mening dat de resultaten van het onderzoek niet eenduidig 

zijn. Zij hebben kritiek op het gebruik van een consumentenonderzoek om juridische 

vraagstukken op te lossen. Daarnaast werden noch de nieuwe lidstaten, noch de beroepssector 

bevraagd. De verzoekende regeringen vinden dat men meer belang hecht aan de situatie van 

de staat van oorsprong. En dat men geen rekening heeft gehouden met andere gebieden waar 
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“Feta” wordt geproduceerd en verbruikt. De Deense regering heeft grote bezwaren tegen het 

feit dat de juridische vraag of de benaming “Feta” nu een soortnaam is of niet, werd opgelost 

door de mening van consumenten die een bepaald product louter met een land of streek van 

oorsprong associëren.
170

 

261. Kort samengevat kan worden gezegd dat de verzoekende lidstaten twee grote 

argumenten formuleren tegen de registratie van “Feta” in de lijst van beschermde 

oorsprongsbenamingen. Enerzijds vinden de verzoekende regeringen dat “niet is voldaan aan 

de vereisten waaraan een BOB volgens artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 moet 

voldoen.” De verzoekende lidstaten benadrukken hierbij dat “de registratie van "feta" als 

BOB strijdig is met artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92, aangezien het 

geografische gebied dat onder de bescherming van de geregistreerde benaming valt vrijwel 

geheel Griekenland omvat, wat op grond van die verordening is uitgesloten voor niet-

geografische traditionele benamingen, zoals in het onderhavige geval.” Anderzijds zijn de 

verzoekende lidstaten van mening dat “het woord "feta" een soortnaam is geworden en 

daarom, gelet op de artikelen 3 en 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92, geen bescherming 

als BOB kan genieten. In artikel 3 van die verordening staat expliciet: "benamingen die 

soortnamen zijn geworden, kunnen niet worden geregistreerd".
171

 

262. Daartegenover staan de argumenten van de Griekse regering en de Europese 

Commissie. Zij stellen om te beginnen dat “feta in Griekenland wordt vervaardigd sedert de 

Oudheid. De benaming "feta" is er in gebruik sedert de zeventiende eeuw, toen Griekenland 

onder Venetiaanse invloed stond.”
172

 

263. Daarnaast is de Commissie van mening dat de benaming slechts een soortnaam wordt 

wanneer zij voldoet aan de definitie van artikel 3 lid 1 van de verordening van 2006. Dus 

wanneer een benaming een “gangbare naam is geworden van een product". Hier wordt mee 

bedoeld dat de consument de benaming niet in verband brengt met de geografische oorsprong 

van het product. Volgens de Commissie is bij het verzoek van de Griekse regering om 
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bescherming van de naam “Feta” niet bewezen dat de benaming een soortnaam zou zijn 

geworden.
173

 

264. In tegenstelling tot wat de verzoekende regeringen vinden, stelt de Commissie dat bij 

het onderzoek van de vraag of de benaming “Feta” een soortnaam geworden is of niet, er juist 

wel grondig moet worden gekeken naar de situatie in de lidstaat van oorsprong. De bron voor 

deze stelling haalt de Commissie uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van het arrest van 

10 november 1992, de zaak Exportur C-3/91.
174

 Deze zaak wordt later meer uitgebreid 

besproken. 

265. Op grond van de zaak Exportur zijn de Commissie en de Griekse regering van mening 

dat het loutere feit dat de benaming “Feta” sinds lange tijd buiten Griekenland wordt gebruikt 

en dat Griekenland zich daar niet heeft tegen verzet, niet betekent dat de benaming daardoor 

een soortnaam is geworden. Andere lidstaten konden de benaming “Feta” gebruiken voor de 

kazen die zij produceerden omdat er simpelweg geen juridische tekst bestond die hen dit 

verbood.
175

 

266. Ook stelt de Commissie dat wanneer er twijfel bestaat over de vraag of een benaming 

nu een soortnaam is of niet, het van cruciaal belang is om na te gaan welk beeld de 

consumenten over deze benaming hebben.
176

 Om die reden werd in 1994 het 

Eurobarometeronderzoek uitgevoerd. En daaruit kon men besluiten dat, ook al is de benaming 

“Feta” niet overal even bekend in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap, de mensen die 

de benaming wel kenden, deze associëren met de geografische oorsprong van het product.
177

 

267. Om deze redenen, samen met het advies van het wetenschappelijk comité, besloot de 

Commissie dat de benaming “Feta” geen soortnaam is.
178

 

                                                           
173

 Overweging 67 HvJ gevoegde zaken C-289/96, C-293/96 en C-299/96, Denemarken, Duitsland en Frankrijk 

v. Commissie, ondersteund door Griekenland, 1999. 
174

 Overweging 68 HvJ gevoegde zaken C-289/96, C-293/96 en C-299/96, Denemarken, Duitsland en Frankrijk 

v. Commissie, ondersteund door Griekenland, 1999. 
175

 Overweging 69 HvJ gevoegde zaken C-289/96, C-293/96 en C-299/96, Denemarken, Duitsland en Frankrijk 

v. Commissie, ondersteund door Griekenland, 1999. 
176

 Overweging 72 HvJ gevoegde zaken C-289/96, C-293/96 en C-299/96, Denemarken, Duitsland en Frankrijk 

v. Commissie, ondersteund door Griekenland, 1999. 
177

 Overweging 73 HvJ gevoegde zaken C-289/96, C-293/96 en C-299/96, Denemarken, Duitsland en Frankrijk 

v. Commissie, ondersteund door Griekenland, 1999. 
178

 Overweging 74HvJ gevoegde zaken C-289/96, C-293/96 en C-299/96, Denemarken, Duitsland en Frankrijk 

v. Commissie, ondersteund door Griekenland, 1999. 



66 
 

268. Na het onderzoeken van de argumenten van de verzoekende lidstaten enerzijds, en de 

Commissie en de regering van Griekenland anderzijds, komt het Hof van Justitie tot de 

volgende conclusie. 

269. Ten eerste is het Hof van Justitie van mening dat de Europese Commissie het belang 

dat moet worden gehecht aan de situatie in andere landen dan de staat van oorsprong, heeft 

geminimaliseerd. Daarnaast heeft de Commissie elke relevantie ontzegd aan hun nationale 

wettelijke regelingen.
179

 

270. Ten derde heeft de Commissie volgens het Hof van Justitie geen rekening gehouden 

met alle factoren die zij in aanmerking moest nemen op grond van artikel 3 lid 1 van de 

basisverordening. Dit is dus in strijd met de gemeenschapsvoorschriften.
180

 

271. Om de juridische vraag te kunnen oplossen of een benaming al dan niet een soortnaam 

is geworden, moet men rekening houden met vier elementen.  

1. Wat is de bestaande situatie in de lidstaat waar de naam zijn oorsprong heeft?  

2. Wat is de bestaande situatie in het traditionele verbruiksgebied? 

3. Wat is de situatie in andere lidstaten? 

4. Welke is de relevante nationale of communautaire wetgeving? 

272. De Commissie heeft te weinig of zelfs geen rekening gehouden met het bestaan van 

producten die reeds legaal op de markt werden gebracht.
181

 Tegelijk hield ze teveel rekening 

met de situatie van het land van oorsprong.
182

 

273. Gezien de Europese Commissie volgens het Hof niet voldoende rekening heeft 

gehouden met de factoren die bepalen of de benaming nu al dan niet een soortnaam is 

geworden, heeft het Hof beslist dat de bestreden verordening nr. 1107/96 nietig wordt 

verklaard op grond van schending van artikel 3 lid 1 van de basisverordening. Dit voor zover 
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dat de benaming “Feta” als beschermde benaming van oorsprong is geregistreerd voor 

fetakaas die in Griekenland werd geproduceerd.
183

 

274. “Feta” werd dus geschrapt als beschermde oorsprongsbenaming. Maar wat is nu het 

juridisch statuut van “Feta”? De registratie van “Feta” als beschermde oorsprongsbenaming 

werd vernietigd door het Hof van Justitie, anderzijds wordt “Feta” evenmin als soortnaam 

voorgesteld. Er heerst dus flink wat onduidelijkheid.
184

 

 

275. Het fetaverhaal gaat verder in 2002. Ten gevolge van het vernietigend arrest van het 

Hof startte de Europese Commissie een nieuw onderzoek naar twee zaken: de geografische 

verspreiding van de productie van fetakaas en de perceptie van de benaming door de Europese 

consument.
185

 De Commissie verzocht de Europese lidstaten informatie en gegevens te 

verzamelen die betrekking hebben op enerzijds de consumptie van kaas die wordt verhandeld 

als “Feta”, en anderzijds het verzamelen van beschikbare informatie over de benaming “Feta” 

zelf.  

276. Na onderzoek van de gegevens door het wetenschappelijk comité, werd unaniem 

geoordeeld dat “Feta” geen soortnaam is
186

. Dit om de volgende redenen. Ten eerste is de 

productie en consumptie van “Feta” sterk geconcentreerd in de Helleense Republiek. 

Producten die in andere lidstaten worden geproduceerd onder de naam “Feta” “worden 

voornamelijk van koemelk gemaakt, waarbij van een andere technologie gebruik wordt 

gemaakt, en die producten worden op grote schaal naar derde landen uitgevoerd.” Men kan 

dus niet concluderen dat "Feta" een soortnaam is, gezien op de interne markt het originele 

Griekse product “Feta” domineert. Daarnaast is belangrijk aan te stippen dat “de benaming 

"feta" in de lidstaten waar geen "feta" wordt geproduceerd en ook niet in belangrijke mate 

geconsumeerd, geen soortnaam is kunnen worden, omdat de naam er geen gemeengoed is. In 

de ogen van de consument herinnert de naam "feta" nog steeds aan de Griekse oorsprong 
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ervan, en daarom is deze naam op het grondgebied van de Gemeenschap geen soortnaam 

geworden.”
187

 

277. Het voorstel tot bescherming van de naam “Feta” als oorsprongsbenaming werd door 

de Commissie voorgelegd aan het Regelgevingscomité. Gezien dit comité niet binnen de 

termijn vastgesteld door de voorzitter een advies uitbracht, werd het voorstel van de 

Commissie ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. De Raad heeft een termijn van drie 

maanden om over het voorstel een besluit te nemen. Gezien de Raad binnen deze termijn geen 

besluit nam, werd het voorstel door de Commissie formeel vastgesteld.
188

 

278. In 2002 werd de benaming “Feta” voor de tweede keer als beschermde 

oorsprongsbenaming opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en 

beschermde geografische aanduidingen.
189

 

279. Opnieuw gaan een aantal lidstaten niet akkoord met deze vaststelling. Denemarken en 

Duitsland, ondersteund door de lidstaten Groot-Brittannië en Frankrijk dienden een verzoek in 

bij het Hof van Justitie om de beslissing van de Europese Commissie (ondersteund door 

Griekenland) nietig te laten verklaren. Op 25 oktober 2005 werd het beroep door de 

verzoekende staten door het Hof ongegrond verklaard. Ten eerste bevestigt het Hof de analyse 

van de Europese Commissie.
190

 Ten tweede vindt het Hof dat de afbakening van Griekenland 

door de Commissie voldoende homogene en natuurlijke kenmerken vertoont om deze van 

aangrenzende gebieden te onderscheiden.
191

 Bovendien verduidelijkt het Hof dat Griekenland 

meer dan 85% van de communautaire consumptie van “Feta” per persoon per jaar voor zijn 

rekening neemt.
192

 Ook wordt door het Hof aangestipt dat de etiketten van “Feta” die in 

andere lidstaten worden geproduceerd, over het algemeen impliciet of expliciet verwijzen 

naar het grondgebied van Griekenland, zijn culturele tradities of de Griekse beschaving.
193
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Het feit dat Duitsland, Frankrijk en Denemarken “Feta” in grote hoeveelheden produceren 

betekent niet automatisch dat “Feta” een soortnaam is.
194

 

280. Uit dit praktijkvoorbeeld kan worden geconcludeerd dat “Feta” opgenomen is als 

beschermde benaming van oorsprong. 

4.4. Verordening nr. 509/2006 van 20 maart 2006 van de Raad, inzake 

gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en 

levensmiddelen 

 

281. In verordening nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 

worden twee kwaliteitsnormen beschreven. Er is echter nog een 

derde kwaliteitsregeling. Dit is de gegarandeerde traditionele 

specialiteit, ook wel de GTS genoemd. 

282. In tegenstelling tot de benamingen van oorsprong en de geografische aanduidingen, is 

er bij de gegarandeerde traditionele specialiteit geen link naar de geografische herkomst 

noodzakelijk. Wel wordt vereist voor de registratie en bescherming dat er een verband is 

tussen de kwaliteit enerzijds en de traditionele productiemethode of traditionele 

productsamenstelling van een product anderzijds.
195

 

283. Omdat de kenmerken van een product niet noodzakelijk gebonden zijn aan een 

bepaalde plaats, maar het eerder gaat over producten die op een bepaalde manier of volgens 

een bepaald recept worden geproduceerd, kan men deze producten eigenlijk overal 

vervaardigen. De geregistreerde en aldus beschermde producten moeten het logo ‘GTS’ 

dragen.
196
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284. Enkele voorbeelden van producten die bescherming genieten zijn bijvoorbeeld een 

aantal biersoorten: Oude Kriek, Oude Geuze, Vruchtenlambiek, Kriekenlambiek, Faro, 

enzovoort.
197

  

4.5. De gemeenschappelijke verordening van de wijnmarkt en de gedistilleerde 

dranken 

 

285. Om volledig te zijn, wil ik vermelden dat er ook bescherming is voorzien voor 

geografische aanduidingen in de wijnmarkt en voor gedistilleerde dranken. 

286. Zowel de wijnsector als de gedistilleerde dranken vallen niet onder het 

toepassingsgebied van de verordening nr. 510/2006. Daarom hebben zij elk een eigen 

verordening. Voor de wijnmarkt is dit kaderverordening nr. 479/2008 van de Raad van 29 

april 2008, houdende een gemeenschappelijke verordening van de wijnmarkt waarin de 

reglementering van alle deelgebieden van de wijnmarkt is geïntegreerd. Deze 

wijnmarktverordening werd vervolgens opgenomen in de integrale GMO-verordening nr. 

1234/2007 bij verordening nr. 491/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot wijziging van de 

Integrale-GMO verordening.
198

 

287. De bescherming van gedistilleerde dranken wordt geregeld in verordening nr. 

110/2008 van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de 

etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en 

tot intrekking van verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad. 

288. Deze verordeningen worden niet verder besproken omdat dit het onderwerp van deze 

thesis te buiten zou gaan. 
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4.6. Verordening nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 

november 2012, inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en 

levensmiddelen 

 

4.6.1. Algemeen 

A. Inleiding 

 

289. De kwaliteit en diversiteit van landbouw-, visserij-, en aquacultuurproductie van de 

Europese Unie is één van haar grootste troeven. Europese producenten hebben hierdoor een 

concurrentievoordeel dat te danken is aan hun vakmanschap en de vastberadenheid om 

landbouwproducten en levensmiddelen van hoge kwaliteit te produceren.
199

 

290. Op 3 januari 2013 trad een nieuwe Europese verordening in werking met betrekking 

tot landbouwproducten en levensmiddelen. Dit is verordening nr. 1151/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor 

landbouwproducten en levensmiddelen.
200

 

291. Op basis van de bespreking van verordening nr. 510/2006 zal ik de nieuwe 

verordening van 2012 analyseren. Ik vergelijk de oude verordening met de nieuwe en duid de 

gelijkenissen en de verschillen aan. 

292. De opzet van deze nieuwe verordening is het creëren van een eenvoudig regime voor 

kwaliteitsregelingen. Dit zou moeten worden bereikt door verordening nr. 510/2006 van de 

Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, en verordening nr. 

509/2006 van 20 maart 2006 van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten 

voor landbouwproducten en levensmiddelen samen te voegen en deze te sorteren onder één 

Europees instrument: verordening nr. 1151/2012.
201

 

293. Het kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten en levensmiddelen zoals beschreven in 

deze verordening moet de producenten de juiste instrumenten bieden om ervoor te zorgen dat 
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de herkenbaarheid en de afzet van producten met specifieke kenmerken verhoogt. Het 

kwaliteitsbeleid moet er ook voor zorgen dat de producten worden beschermd tegen 

oneerlijke praktijken.
202

 De verordening moedigt daarnaast ook de diversificatie van de 

landbouwproductie aan.
203

 

294. Verordening nr. 1151/2012 duidt aan dat als men intellectuele eigendomsrechten zoals 

benamingen en aanduidingen op eenvormige wijze wil regelen, dat dit best gebeurt op het 

niveau van de Europese Unie.
204

 

295. De nieuwe verordening spreekt ook over de voorgaande verordeningen (verordeningen 

nr. 2081/92 en nr. 510/2006). Men heeft uit praktijkervaring geleerd dat men ten eerste 

bepaalde kwesties moet herbekijken, ten tweede dat sommige voorschriften moeten worden 

verduidelijkt en vereenvoudigd en ten slotte dat de procedures van deze regelingen moeten 

worden gestroomlijnd.
205

 

296. Europees commissaris Dacian Cioloş, bezwaard met de portefeuille landbouw, vertelt 

het volgende over de nieuwe verordening nr. 1151/2012: "The strength of European 

agricultural production lies in its diversity, in the know-how of farmers, and in the soil and 

territories of production. Farmers who are under pressure from the economic downturn, 

concentration of retailer bargaining power, and global competition, need the tools to better 

communicate about the quality of their products to consumers.”
206

 

297. De analyse van deze verordening verloopt als volgt. Ik zal eerst de elementen 

bespreken die gelden voor zowel de benamingen van oorsprong en de geografische 

aanduidingen, als voor de gegarandeerde traditionele specialiteiten. De nadruk wordt gelegd 

op de benamingen van oorsprong en de geografische aanduidingen. Vervolgens onderzoek ik 

voor de benamingen van oorsprong en de geografische aanduidingen specifiek welke regels 

op grond van de nieuwe verordening van toepassing zijn. Als derde zal ik kort de regels 

betreffende de gegarandeerde specialiteiten aanstippen. Ten slotte wordt het element 

                                                           
202

 Overweging 5 Verord. nr. 1151/2012, 21 november 2012  van het Europees Parlement en de Raad inzake 

kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, PB. L. 14 december 2012, afl. 343, 1. 
203

 X., New framework for quality schemes in agriculture enters into force, 

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/100_en.htm (consultatie 7 april 2014). 
204

 Overweging 19 Verord. nr. 1151/2012, 21 november 2012  van het Europees Parlement en de Raad inzake 

kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, PB. L. 14 december 2012, afl. 343, 1. 
205

 Overweging 21 Verord. nr. 1151/2012, 21 november 2012  van het Europees Parlement en de Raad inzake 

kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, PB. L. 14 december 2012, afl. 343, 1. 
206

 X., New framework for quality schemes in agriculture enters into force, 

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/100_en.htm (consultatie 7 april 2014). 



73 
 

‘facultatieve kwaliteitsaanduidingen’ besproken, een totaal nieuw concept in vergelijking met 

verordening nr. 510/2006. 

B. Doelstellingen 

 

298. Zowel in de rechtsoverwegingen, als in artikel 1 worden de doelstellingen van de 

nieuwe verordening omschreven. 

299. In de overwegingen van de nieuwe verordening staan twee grote doelstellingen 

beschreven. Enerzijds wil men de kwaliteit van de producten aan de consumenten garanderen. 

Anderzijds wil men de producenten voorzien van een eerlijke beloning/prijs voor hun 

producten.  

300. De Europese burgers vragen steeds meer naar kwaliteit en naar traditionele producten. 

Daarom is het van groeiend belang dat er landbouwproducten en levensmiddelen worden 

geproduceerd met aantoonbare specifieke kenmerken, zijnde kenmerken die aan hun 

geografische oorsprong gerelateerd zijn. Daarnaast kunnen producenten alleen maar 

landbouwproducten en levensmiddelen produceren van hoge kwaliteit wanneer zij daarvoor 

een eerlijke beloning ontvangen.
207

  

301. Naast deze twee doelstellingen wil de verordening van 2012 ook voorzien in een 

stevig juridisch kader voor het beschermen en bevorderen van de kwaliteit van 

landbouwproducten en levensmiddelen. 

302. De nieuwe verordening wil daarnaast ook nog een aantal belangrijke subdoelen 

bereiken.  

303. Ten eerste wil men meer samenhang en duidelijkheid scheppen in de informatie die 

betrekking heeft op de kwaliteitsvereisten van landbouwproducten en levensmiddelen. 

Daardoor zijn consumenten beter in staat om een geïnformeerd besluit te nemen bij het 

aankopen van een product.
208
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304. Ten tweede wil men het bestaande systeem voor de bescherming van benamingen van 

oorsprong en geografische aanduidingen versterken.
209

 

305. Vervolgens wil men het stelsel van de bescherming van de traditionele specialiteiten 

(zoals beschreven in verordening nr. 509/2006 van 20 maart 2006 van de Raad inzake 

gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen) 

grondig onderzoeken en waar nodig aanpassen.
210

 

306. Ten slotte wil men een nieuw kader vastleggen voor de ontwikkeling van facultatieve 

kwaliteitsvoorwaarden om de consumenten te voorzien van meer informatie. Deze 

facultatieve kwaliteitsaanduidingen moeten verwijzen naar specifieke horizontale kenmerken 

die betrekking hebben op één of meer categorieën producten, landbouwproductiemethoden of 

verwerkingseigenschappen die van toepassing zijn in specifieke gebieden. De facultatieve 

kwaliteitsaanduiding “product uit de bergen” heeft vooralsnog aan de voorwaarden voldaan 

en zal voor het product op de markt een waardetoevoegende factor vormen.
211

 

307. Om alle verwarring te vermijden tussen de nieuwe verordening en de oude 

verordeningen bepaalt de nieuwe verordening van 2012 specifiek dat de verordeningen nr. 

509/2006 en nr. 510/2006 door de verordening van 2012 worden ingetrokken en vervangen.
212

 

308. Naast de overwegingen bepaalt artikel 1 van verordening nr. 1151/2012 ook enkele 

doelstellingen. De nieuwe verordening tracht behulpzaam te zijn ten aanzien van producenten 

van landbouwproducten en levensmiddelen door het kenbaar maken aan de afnemers en de 

consumenten van productkenmerken en teeleigenschappen van de landbouwproducten en 

levensmiddelen.  

309. Door behulpzaam te zijn wil men vier zaken garanderen.  

310. Ten eerste wil men eerlijke concurrentie bekomen voor landbouwers en producenten 

van landbouwproducten en levensmiddelen met waardetoevoegende kenmerken en 

eigenschappen. Ten tweede wil men ervoor zorgen dat er betrouwbare consumenteninformatie 

over dergelijke producten beschikbaar is. Vervolgens wil men de intellectuele 
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eigendomsrechten eerbiedigen. Ten slotte wil men de integriteit van de interne markt 

garanderen.
213

 

311. Men creëert in deze verordening een aantal kwaliteitsregelingen die de basis moeten 

vormen voor enerzijds de identificatie van producten, en anderzijds de bescherming van 

benamingen en aanduidingen die landbouwproducten of levensmiddelen aanduiden of 

beschrijven die waardetoevoegende kenmerken bezitten, al dan niet een gevolg van bij de 

productie gebruikte teelt- of verwerkingsmethoden of eigen aan de plaats waar zij werden 

voortgebracht of afgezet.
214

 

312. Wat opvalt als de oude en de nieuwe verordening met elkaar worden vergeleken, is dat 

één van de doelstellingen in de oude verordening het voorzien was van 

beschermingsmaatregelen met als doel de producenten te behoeden voor misbruik en 

oneerlijke handelspraktijken. In de nieuwe verordening wordt deze basis van bescherming 

behouden,  bouwt men daar op voort en tracht men de bescherming te versterken. Daarnaast 

kan ook worden opgemerkt dat de nieuwe verordening een veel breder pakket aan 

doelstellingen heeft. Waarbij de verordening van 2006 vooral de consument wou informeren, 

een systeem van bescherming voor de producenten wou opzetten en de landbouwproducten en 

levensmiddelen wou diversifiëren, is het zo dat de nieuwe verordening ook meer kenbaarheid 

aan producten en hun eigenschappen wil geven, de producenten van een eerlijke beloning wil 

voorzien, meer samenhang en duidelijkheid wil creëren omtrent de kwaliteitsvereisten van 

producten en een regeling van facultatieve kwaliteitsaanduidingen wil invoeren. 

C. Toepassingsgebied 

 

313. Ook voor het toepassingsgebied kijkt men best zowel naar de rechtsoverwegingen als 

naar artikel 2 van de verordening. 

314. Het toepassingsgebied van verordening nr. 1151/2012 is beperkt tot de voor 

menselijke voeding bestemde landbouwproducten die werden opgenomen in bijlage I bij dit 

verdrag en tot de lijst van producten die niet in deze bijlage werden opgenomen maar die wel 
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nauw verbonden zijn met de landbouwproductie of de plattelandseconomie.
215

 Hetzelfde 

wordt nog eens herhaald in artikel 2 van de nieuwe verordening.
216

 

315. De producten die onder het toepassingsgebied vallen van verordening nr. 1151/2012 

worden opgelijst in bijlage I van de verordening en verdeeld onder I Oorsprongsbenamingen 

en geografische aanduidingen en II Gegarandeerde traditionele specialiteiten.  

316. De volgende categorieën producten vallen als oorsprongsbenamingen en geografische 

aanduidingen onder het toepassingsgebied van artikel 2 lid 1 van verordening nr. 1151/12: 

bier, chocolade en afgeleide producten, brood, gebak, cake, suikerwerk, biscuits en andere 

bakkerswaren, dranken op basis van plantenextracten, deegwaren, zout, natuurlijke gommen 

en harsen, mosterdpasta, hooi, etherische oliën, kurk, cochenille, sierbloemen en -planten, 

katoen, wol, teenwilgen, gezwingeld vlas, leder, bont en veren.
217

  

317. Als deze lijst wordt vergeleken met bijlage I en II van verordening nr. 510/2006 kan 

worden opgemerkt dat de nieuwe lijst een stuk uitgebreider is. 

318. De volgende categorieën producten vallen als gegarandeerde traditionele specialiteiten 

onder het toepassingsgebied van artikel 2 lid 1 van verordening nr. 1151/12: kant-en-klare 

gerechten, bier, chocolade en afgeleide producten, brood, gebak, cake, suikerwerk, biscuits en 

andere bakkerswaren, dranken op basis van plantenextracten, deegwaren en zout.
218

 

319. Artikel 2 bepaalt naast het toepassingsgebied ook dat de bijlage bij de verordening kan 

worden aangepast door de Commissie. Hierdoor kan men rekening houden met internationale 

verbintenissen en nieuwe productiemethodes of grondstoffen. De lijst met producten kan op 

deze manier vlot up-to-date worden gehouden.
219
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320. Een gelijkenis tussen de twee verordeningen is dat zij beide gedistilleerde dranken, 

gearomatiseerde wijnen of wijnbouwproducten (met uitzondering van wijnazijn) uitsluiten 

van het toepassingsgebied van de verordeningen.
220

 

4.6.2. Titel II: Beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen  

 

A. Definities  

 

321. Omtrent de bepalingen van de definities moet er zowel gekeken worden naar de 

overwegingen als naar artikel 3 en 5 van de nieuwe verordening. 

322. Enerzijds definieert artikel 3 de volgende acht begrippen: ‘kwaliteitsregelingen’, 

‘groepering’, ‘traditioneel’, ‘etikettering’, ‘specificiteit’, ‘soortnamen’, ‘productiestadium’ en 

‘verwerkte producten’.
221

 Anderzijds bepaalt artikel 5 hoe men een oorsprongsbenaming of 

een geografische aanduiding moet omschrijven. 

323. Ten eerste duidt de oorsprongsbenaming een product aan dat afkomstig is uit een 

bepaalde plaats, een bepaalde streek of, in uitzonderlijke gevallen, een bepaald land. Ook 

bezit het de kwaliteit of de kenmerken die hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te schrijven 

aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde 

factoren. Bovendien moeten alle productiestadia in het afgebakende geografische gebied 

plaatsvinden.
222

 

324. Ten tweede is een geografische aanduiding een naam die een product aanduidt dat 

afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek of een bepaald land waarvan een 

bepaalde kwaliteit, de faam, of een ander kenmerk hoofdzakelijk aan de geografische 

oorsprong ervan is toe te schrijven, en waarvan ten minste één van de productiestadia 

plaatsvindt in het afgebakende geografische gebied.
223

 

325. Artikel 2 van de verordening van 2006 definieert enkel ‘oorsprongsbenaming’ en 

‘geografische aanduiding’. Verder definieert men in artikel 3 het begrip ‘soortnaam’. Deze 
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bepalingen zijn veel beperkter dan in artikel 3 en 5 van de verordening van 2012, waar veel 

meer begrippen worden uitgelegd. De reden hiervoor is waarschijnlijk omdat men twee 

verordeningen heeft samengebracht.  

326. Een uitgebreide lijst van definities helpt verwarring tussen verschillende termen te 

vermijden. Ik ben dan ook van mening dat de komst van deze nieuwe verordening een goede 

zaak is en veel discussies zal voorkomen. De definities zijn eenvoudig en inzichtelijk gemaakt 

voor de marktdeelnemers.
224

 

327. De ervaringen met de voorgaande verordeningen leerden ons dat de twee 

instrumenten, de beschermde benamingen van oorsprong en de beschermde geografische 

aanduidingen, nader moeten worden gedefinieerd. Men heeft bepaalde wijzigingen aan de 

definities aangebracht, met als doel deze meer te laten passen bij de definitie van 

‘geografische aanduidingen’, zoals beschreven in het TRIPs-verdrag.
225

 

328. Als dan meer specifiek wordt gekeken naar de definities van de benamingen van 

oorsprong en de geografische aanduidingen, kunnen een aantal zaken worden opgemerkt.  

329. Bij de benamingen van oorsprong is de definitie van de verordening van 2012 licht 

verschillend tegenover die van de verordening van 2006. Artikel 2.1 a tweede streepje van de 

verordening van 2006 bepaalt het volgende: ‘waarvan de kwaliteit of de kenmerken 

hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en 

menselijke aard omvat, zijn toe te schrijven…’ terwijl artikel 5.1 b bepaalt: ‘waarvan de 

kwaliteit of kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te schrijven aan de specifieke 

geografische omgeving met haar eigen natuur en mens bepaalde factoren…’. De 

bewoordingen van deze definitie zijn licht gewijzigd, maar inhoudelijk verandert er niets. 

330. Nog een verschil bij de benamingen van oorsprong is dat de definitie van artikel 2.1 a 

derde streepje van de verordening van 2006 het volgende bepaalt: ‘waarvan de productie, de 

verwerking en de bereiding in het geografische gebied geschieden.’ Dit terwijl artikel 5.1 c 

gaat als volgt ‘waarvan alle productiestadia in het afgebakende geografische gebied 

plaatsvinden.’ Dit verschil is van groter belang. Tijdens de levensduur van de verordening van 

2006 was er veel discussie over welke en hoeveel productiestappen in het geografische gebied 
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moesten plaatsvinden opdat het product in kwestie een benaming van oorsprong kon krijgen. 

Een voorbeeld van een product waar veel om te doen was, was parmaham. De vraag stelde 

zich of parmaham wel een benaming van oorsprong kon verkrijgen indien het versnijden en/of 

verpakken niet gebeurde in het geografische gebied waar de parmaham vandaan kwam. Het 

Hof van Justitie heeft zich hierover uitgesproken in de zaak Consorzio del Prosciutto di 

Parma versus Asda.
226

  

331. Het Hof vertrekt vanuit het standpunt dat de secundaire handelingen die worden 

uitgevoerd op het product van aard zijn om de kwaliteit en aldus de reputatie van de benaming 

van oorsprong te schaden. Het Hof oordeelde dan ook dat het versnijden of verpakken van 

ham buiten het geografische gebied waar de ham werd geproduceerd, de kwaliteit van het 

eindproduct kan beschadigen. Ook wanneer geen controles worden uitgevoerd gedurende het 

transport van het product, kan men aan de consument niet langer de perfecte kwaliteit van het 

product in kwestie garanderen.
227

  

332. Artikel 2.1 b derde streepje van de verordening van 2006 bepaalt dat ‘de productie 

en/of de verwerking en/of de bereiding in het geografische gebied geschieden.’ De definitie 

uit de verordening van 2012 bepaalt dat ‘ten minste één van de productiestadia moet 

plaatsvinden in het afgebakende geografische gebied.’ Terminologisch werd deze bepaling 

aangepast maar inhoudelijk verandert er eigenlijk niets. 

333. Met betrekking tot de verruiming van de benamingen van oorsprong en de 

geografische aanduidingen, verschilt de verordening van 2006 veel van de verordening van 

2012. De verordening van 2006 biedt twee soorten verruimingen aan in artikel 2.2 en artikel 

2.3. In de nieuwe verordening van 2012 vinden we slechts één verruiming terug. Die komt 

overeen met de verruiming van artikel 2.3 van de verordening van 2006, doch met een lichte 

wijziging. Artikel 2.3 van de verordening van 2006 stelt drie voorwaarden waaraan een 

geografische benaming van een product moet voldoen voordat het gelijkgesteld kan worden 

met een oorsprongsbenaming. De reeds bestaande voorwaarden waren de volgende:  

a) Het productiegebied van de grondstoffen is afgebakend. 

b) Er zijn bijzondere voorwaarden aan de productie van de grondstoffen verbonden. 
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c) Er zijn controleregelen om te waarborgen dat de onder b) vermelde voorwaarden worden 

nageleefd. 

334. Artikel 5.3 van de verordening van 2012 voert echter een vierde voorwaarde in: 

d) De desbetreffende oorsprongsbenaming was vóór 1 mei 2004 in het land van oorsprong als 

oorsprongsbenaming erkend. 

B. Doel 

 

335. Specifiek voor de benamingen van oorsprong en de geografische aanduidingen worden 

drie doelen vooropgesteld om zo voor producenten van producten verbonden aan een 

geografische gebied behulpzaam te zijn.
228

 

336. Ten eerste wil men voor de producenten billijke inkomsten garanderen voor de 

kwaliteit van hun producten. Ten tweede wil men de namen eenvormig beschermen als een 

intellectueel eigendomsrecht op het grondgebied van de Unie. Ten slotte wil men de 

consument van duidelijke informatie voorzien over de waardetoevoegende eigenschappen van 

de producten.
229

 

337. In vergelijking met de verordening van 2006 beoogt men ook bij de verordening van 

2012 een communautaire aanpak voor de bescherming van benamingen van oorsprong en 

geografische aanduidingen. Hierdoor bekomt men meer uniformiteit. Ook beide 

verordeningen hebben min of meer een educatieve functie: het informeren van de consument 

over de oorsprong en de kwaliteiten van een bepaald product. 

C. Soortnamen, conflicten met namen van planten- en dierenrassen en met homoniemen en 

merken 

 

338. In de twee verordeningen verschilt de definitie van de soortnaam. Het begrip 

soortnaam is in de nieuwe verordening een stuk breder en ook de bewoordingen van de uitleg 

zijn aangepast.  
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339. Volgens verordening nr. 1151/2012 is een soortnaam ‘de naam van een product die, 

hoewel ze verband houdt  met de plaats, de streek of het land waar het product oorspronkelijk 

werd geproduceerd of op de markt werd gebracht, de gebruikelijke naam van een product in 

de Unie is geworden.’
230

 

340. De definitie is breder dan de oude omdat men naast de plaats en de streek, ook het land 

heeft ingevoegd. ‘In de handel’ wordt vervangen door ‘op de markt’ en ‘gangbare naam’ 

wordt vervangen door ‘de gebruikelijke naam’. 

341. Zowel in de oude als de nieuwe verordening kunnen soortnamen niet als beschermde 

oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding worden geregistreerd.
231

 

342. Vervolgens zijn de bepalingen omtrent de homoniemen lichtjes gewijzigd. In de 

nieuwe verordening bepaalt men dat wanneer men een naam wil laten registreren die geheel 

of gedeeltelijk homoniem is met de naam die reeds in het register werd opgenomen, men die 

niet kan registreren tenzij er in de praktijk voldoende onderscheid is tussen de plaatselijke en 

traditionele gebruiken en de aanbiedingsvorm van het later geregistreerde homoniem 

enerzijds, en de reeds in het register opgenomen naam anderzijds. Een bijkomende 

voorwaarde is dat de betrokken producenten eerlijk moeten worden behandeld en dat de 

consument niet mag worden misleid.
232

 

343. Vervolgens moet men er altijd rekening mee houden dat een homonieme benaming, 

die bij de consument ten onrechte de indrukt wekt dat het product zijn oorsprong heeft in een 

ander grondgebied, niet wordt geregistreerd, ook al is de benaming van dat grondgebied, de 

regio of de plaats van oorsprong van het betrokken product, correct.
233

 

344. Als deze bepalingen vergeleken worden met artikel 3.3 van verordening nr. 510/2006,  

kan worden opgemerkt dat de nieuwe verordening enkel de indeling van dit artikel heeft 

gewijzigd, alsook de bewoordingen. Inhoudelijk is er dus niet echt iets veranderd, maar naar 

mijn mening is de nieuwe omschrijving van de bepalingen omtrent de homoniemen een stuk 

duidelijker. 
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D. Register van beschermde benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen 

 

345. De benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen die voldoen aan de 

vereisten van het productdossier worden opgenomen in het register van beschermde 

benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen.  

346. Het voordeel van een register is dat het bevorderlijk werkt voor de ontwikkeling van 

juridische instrumenten. Wat daaruit voortvloeit is dat men een meer uniforme aanpak van de 

eerlijke concurrentie tussen de producenten van producten kan garanderen. Deze uniforme 

aanpak zorgt er ook voor dat de geloofwaardigheid van deze producten ten aanzien van de 

consument toeneemt.
234

 

347. Een volgend positief punt is dat een register kan worden gebruikt om informatie te 

verschaffen aan het publiek over de benamingen en aanduidingen die worden beschermd. 

Door het publiek maken van de beschermde benamingen en aanduidingen kan men het 

gebruik ervan beschermen en controleren.
235

  

348. Men tracht door de benamingen en aanduidingen op te nemen in het register te 

garanderen dat de benamingen en aanduidingen eerlijk worden gebruikt. En zo praktijken te 

voorkomen die consumenten zouden kunnen misleiden.
236

 

349. Ten slotte wordt in artikel 11 van verordening nr. 1151/2012 beschreven dat de 

Commissie uitvoeringshandelingen kan stellen teneinde een register aan te leggen en actueel 

te houden.
237

 

350. De bepalingen omtrent het register en de procedure van het beschermen is in de 

verordening van 2006 verspreid onder verschillende titels. Dit is niet meer zo in de nieuwe 

verordening. Er is een aparte titel voorzien voor het register waardoor zeer duidelijk is wie 

welke taak heeft en wat men moet doen met betrekking tot dit register. 
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E. Namen, symbolen en aanduidingen 

 

351. Eens de benaming van oorsprong of de geografische aanduiding is beschermd, mag 

deze worden gebruikt door alle deelnemers van de markt die een product in de handel brengen 

dat in overeenstemming is met de voorwaarden van het productdossier.
238

 

352. Deze bepaling is in vergelijking met de oude verordening niet veranderd. 

F. Bescherming 

 

353. In de nieuwe verordening wil men de bescherming van benamingen van oorsprong en 

geografische aanduidingen uitbreiden. Daarnaast tracht men ook de bescherming af te 

stemmen op de beschermingsmaatregelen die voor de wijnsector gelden.
239

 

354. De geregistreerde benamingen zijn beschermd tegen vier soorten praktijken.  

355. Ten eerste is een geregistreerde benaming beschermd tegen: “elk direct of indirect 

commercieel gebruik van een geregistreerde naam voor producten die niet onder de 

registratie vallen, indien deze producten vergelijkbaar zijn met de onder deze naam 

geregistreerde producten of indien het gebruik van de naam inhoudt dat misbruik wordt 

gemaakt van de faam van deze beschermde naam, ook wanneer deze producten als ingrediënt 

worden gebruikt.”
240

 

356. Net zoals in artikel 13 van de verordening van 2006 mag ook in de nieuwe 

verordening geen misbruik worden gemaakt van een geregistreerde benaming. Men verandert 

in het nieuwe artikel het woord ‘reputatie’ in ‘faam’. Dus ook mag men niet profiteren van de 

‘faam’ die een beschermd product heeft verworven. Men verving de woorden ‘rechtstreeks of 

onrechtstreeks gebruik in de handel’ door de woorden ‘elk direct of indirect commercieel 

gebruik’. Daarbij wordt dit artikel uitgebreid in vergelijking met het oude artikel in die zin dat 

zich nu ook misbruik kan voordoen wanneer men producten als ingrediënt gebruikt. 
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357. Ten tweede is een geregistreerde benaming ook beschermd tegen “elk misbruik, elke 

nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van de producten of diensten 

is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald, of vergezeld gaat van uitdrukkingen 

zoals „soort”, „type”, „methode”, „op de wijze van”, „imitatie” en dergelijke, ook wanneer 

deze producten als ingrediënt worden gebruikt.”
241

 

358. Dit artikel komt voor een groot deel overeen met de bepalingen uit de oude 

verordening, doch met een tweetal uitbreidingen. In de oude verordening kon er sprake zijn 

van misbruik, ook al is de werkelijke oorsprong van de goederen aangegeven. In de nieuwe 

bepaling is het zo dat men kan spreken van misbruik indien de werkelijke oorsprong van 

goederen én diensten werd aangegeven. Daarnaast breidt men de bescherming ook hier uit tot 

producten die als ingrediënt worden gebruikt. 

359. Ten derde is een geregistreerde benaming beschermd tegen: “elke andere valse of 

misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de 

wezenlijke hoedanigheden van het product die wordt gebruikt op de binnen- of 

buitenverpakking, in reclamemateriaal of in documenten betreffende het desbetreffende 

product, alsmede het gebruik van een recipiënt die een valse indruk aangaande de oorsprong 

van het product kan wekken.”
242

 

360. Naast een aantal gewijzigde bewoordingen is deze praktijk waartegen benamingen van 

oorsprong en geografische aanduidingen beschermd zijn, inhoudelijk niet veranderd. 

361. Ten slotte zijn de geregistreerde benamingen beschermd tegen “andere praktijken die 

de consument kunnen misleiden aangaande de werkelijke oorsprong van het product.”
243

 

362. Ook deze bepaling is inhoudelijk niet gewijzigd. 

363. Verder bepaalt artikel 13 van de nieuwe verordening dat indien de naam van een 

beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding de naam van 
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een product omvat die als een soortnaam wordt beschouwd, het gebruik van die soortnaam 

niet beschouwd wordt als strijdig met de eerste alinea, onder a) of onder b).
244

 

364. Deze bepaling werd in de nieuwe verordening niet aangepast. 

365. Net zoals in de verordening van 2006 kunnen beschermde benamingen van oorsprong 

en geografische aanduidingen ook met toepassing van de verordening van 2012 geen 

soortnamen worden.
245

 

4.6.3. Gegarandeerde traditionele specialiteiten 

 

366. Zoals hierboven reeds vermeld werden verordeningen nr. 509/2006 en nr. 510/2006 

samengevoegd. Hierdoor werd de regeling met betrekking tot de gegarandeerde traditionele 

specialiteiten ook in de nieuwe verordening van 2012 opgenomen. 

367. Gezien ik de gegarandeerde traditionele specialiteiten in verordening nr. 509/2006 kort 

heb besproken, zal ik ook de traditionele specialiteiten zoals beschreven in de nieuwe 

verordening to the point bespreken. 

368. Het systeem voor de bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten wil 

traditionele productiemethoden en recepten in stand houden door producenten van traditionele 

producten te helpen bij het in handel brengen van hun traditionele recepten en het aan de 

consument kenbaar maken van waardetoevoegende eigenschappen daarvan.
246

 

369. In de nieuwe verordening is het systeem voor registratie en bescherming van 

traditionele specialiteiten vereenvoudigd en versterkt. Aangezien in de oude regeling slechts 

een aantal namen geregistreerd waren, merkte men dat het succes zeer beperkt was. Zoals 

hierboven reeds besproken zijn er op het moment van schrijven van deze thesis slechts 45 

gegarandeerde traditionele specialiteiten. Het systeem bezit veel potentieel, iets wat tot nu toe 

nog niet tot uiting is gekomen. Om dit euvel op te lossen wil men met de nieuwe regeling de 
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bepalingen beter, duidelijker en scherper maken. Zo worden de regels inzichtelijker en 

aantrekkelijker voor potentiële aanvragers.
247

 

370. De definitie van ‘traditioneel’ werd ook aangepast. Zo kan men garanderen dat in 

kader van de regeling van de bescherming van namen van authentieke traditionele producten 

de verkrijging van bescherming enkel mogelijk is voor producten die al gedurende een 

aanzienlijke periode worden vervaardigd.
248

 

371. Een naam komt in aanmerking voor registratie als gegarandeerde traditionele 

specialiteit indien het product aan de volgende voorwaarden voldoet.  

Het product is: 

“a) het resultaat van een productiewijze, verwerkingswijze of samenstelling die in 

overeenstemming is met het traditionele gebruik voor dat product of dat levensmiddel, of  

b) vervaardigd uit de traditioneel gebruikte grondstoffen of ingrediënten.”
249

 

372. Daarnaast moet een naam op een traditionele wijze zijn gebruikt om het specifieke 

product aan te duiden of moet een naam het traditionele karakter of de specificiteit van het 

product aanduiden.
250

 

4.6.4. Facultatieve kwaliteitsaanduidingen 

 

373. De facultatieve kwaliteitsaanduiding of de ‘optional quality term’ is een nieuwe 

regeling die door de verordening van 2012 tot stand wordt gebracht. Daarbij is het doel om op 

de interne markt het kenbaar maken van de waarde toevoegende kenmerken of eigenschappen 

van een landbouwproduct door de producenten te vergemakkelijken.
251

 

374. Een facultatieve kwaliteitsaanduiding is een op waarde toevoegende 

kwaliteitsaanduiding gebaseerde kwaliteitsregeling die op de interne markt kenbaar gemaakt 
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kan worden en die op vrijwillige basis kan worden toegepast. De nieuw geïntroduceerde 

facultatieve kwaliteitsaanduidingen moeten verwijzen naar specifieke horizontale kenmerken 

die betrekking hebben op één of meerdere categorieën van producten, 

landbouwproductiemethoden of verwerkingseigenschappen die van toepassing zijn in 

specifieke gebieden.
252

 

375. Een voorbeeld van zo een facultatieve kwaliteitsaanduiding is ‘product uit de bergen’. 

Deze aanduiding voldoet aan de criteria opgesomd in artikel 29 van verordening nr. 

1151/2012 en zal voor het product op de markt een waardetoevoegende factor vormen.
253

 De 

aanduiding ‘product uit de bergen’ kan alleen worden gebruikt voor producten die werden 

genoemd in bijlage I van de nieuwe verordening en voor producten voor menselijke 

consumptie waarvan zowel de grondstoffen als de diervoeders voor landbouwhuisdieren 

hoofdzakelijk uit berggebieden afkomstig zijn, of in het geval van verwerkte producten, de 

verwerking eveneens in de berggebieden gebeurt.
254

 

376. De voorwaarden waaraan berggebieden moeten voldoen om in aanmerking te komen 

voor een facultatieve kwaliteitsaanduiding worden opgesomd in verordening nr. 1257/1999 

van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw en tot wijziging en instelling van een aantal 

verordeningen.  

377. Artikel 18 bepaalt het volgende:  

“1. Bergstreken zijn gebieden die worden gekenmerkt door in aanzienlijke mate beperkte 

mogelijkheden voor grondgebruik en veel hogere kosten van werkzaamheden als gevolg van: 

- hetzij met de hoogteligging samenhangende zeer ongunstige klimatologische 

omstandigheden die de groeiperiode sterk bekorten, 

- hetzij, op geringere hoogte, over het grootste gedeelte van de betrokken oppervlakte 

voorkomende hellingen die te steil zijn om er machines te kunnen gebruiken of die het gebruik 

van zeer duur speciaal materieel vereisen, 
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- hetzij een combinatie van deze twee factoren als elke factor afzonderlijk een minder groot 

nadeel oplevert, maar de combinatie een nadeel van vergelijkbare omvang veroorzaakt. 

2. Gebieden ten noorden van 62° noorderbreedte en sommige aangrenzende gebieden worden 

op dezelfde wijze als bergstreken behandeld.”
255

 

378. Er zijn drie voorwaarden waar een facultatieve kwaliteitsaanduiding aan moet 

voldoen. Ten eerste moet de aanduiding verband houden met een kenmerk van één of 

meerdere categorieën producten, of met een teelt- of verwerkingseigenschap die van 

toepassing is op specifieke gebieden. Ten tweede voegt het gebruik van de aanduiding waarde 

toe aan het product in vergelijking met producten van een vergelijkbaar type. Ten slotte heeft 

de aanduiding een Europese dimensie.
256

 

379. Naar mijn mening kan men de introductie van de facultatieve kwaliteitsaanduidingen 

alleen maar toejuichen. Deze regeling geeft de producenten een extra instrument om hun 

producten te beschermen en biedt de mogelijkheid om consumenten over de 

productkwaliteiten te informeren. 

4.6.5. Gemeenschappelijke bepalingen, procedurele bepalingen en slotbepalingen 

 

380. Tegenover de oude verordeningen merken we enkele nieuwigheden. Ten eerste is er 

een snellere registratieprocedure, gezien de periode waarin men een bezwaar kan maken tegen 

de registratie van een landbouwproduct of levensmiddel verkort is van zes maanden naar drie 

maanden.
257

 

381. Ten tweede zijn de bepalingen met betrekking tot de controle op het gebruik van de 

naam op de markt verduidelijkt.
258

 

382. Vervolgens wordt het gebruik van de vermeldingen ‘beschermde 

oorsprongsbenaming’, ‘beschermde geografische aanduiding’ en ‘gegarandeerde traditionele 

specialiteit’ op het etiket van het product verplicht vanaf 4 januari 2016.
259
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383. Ten slotte wordt in de nieuwe verordening de rol van de producentengroeperingen 

erkend.
260

De verordening lijst in artikel 45 duidelijk op welke rechten de 

producentengroeperingen hebben.
261

 

384. Met betrekking tot de overgangsmaatregelen is het zo dat alle namen die op 3 januari 

2013 krachtens verordeningen nr. 509/2006 en nr. 510/2006 zijn geregistreerd ook beschermd 

blijven krachtens de nieuwe verordening van 2012. Deze benamingen worden automatisch in 

het register opgenomen.
262

 

385. Voor de op grond van verordeningen nr. 509/2006 en nr. 510/2006 geregistreerde 

benamingen die op 3 januari 2013 niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe 

verordening zouden vallen, is het zo dat deze blijven gelden, mits het naleven van de 

gebruiksvoorwaarden die in verordeningen nr. 509/2006 en nr. 510/2006 werden 

opgenomen.
263

 

4.6.6. Geregistreerde benamingen 

 

386. Na de bespreking van de verschillende Europese verordeningen is het dan ook zeer 

interessant te bekijken hoeveel benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en 

traditionele specialiteiten zijn geregistreerd. 

387. Na consultatie van de ‘DOOR-database’ (Database of Origin and Registration) kwam 

ik tot de volgende cijfers en conclusies. Op moment van het schrijven van deze thesis zijn er 

601 landbouwproducten en levensmiddelen geregistreerd als beschermde geografische 

aanduiding. Er zijn 574 landbouwproducten en levensmiddelen geregistreerd als beschermde 

benaming van oorsprong. Er zijn meer geregistreerde geografische aanduidingen dan 

benamingen van oorsprong omdat de laatste aan meer vereisten moeten voldoen. Ten slotte 

zijn er slechts 45 gegarandeerde traditionele specialiteiten. Het systeem van de gegarandeerde 
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traditionele specialiteiten kent een beperkt succes, iets dat men zal trachten te verbeteren  door 

middel van toepassing van verordening nr. 1151/2012. 
264

 

388. Voor België specifiek zijn de volgende 7 landbouwproducten en levensmiddelen als 

geografische aanduiding beschermd: “Poperingse Hopscheuten” / “Poperingse 

Hoppescheuten”, “Gentse azalea”,  “Liers vlaaike”, “Brussels grondwitloof”, “Geraardsbergse 

mattentaart”, “Pâté gaumais” en “Jambon d'Ardenne”.  Er zijn 3 landbouwproducten en 

levensmiddelen beschermd als benaming van oorsprong: “Beurre d'Ardenne”,  “Fromage de 

Herve” en “Vlaams-Brabantse tafeldruif”. Ten slotte heeft België verassend veel 

gegarandeerde traditionele specialiteiten: “Kriek”, “Kriek-Lambic”, “Framboise-Lambic”, 

“Fruit-Lambic”, “Faro”, “Vieille Gueuze”, “Vieille Gueuze-Lambic”, “Vieux Lambic”, 

“Vieille Kriek” en “Vieille Kriek-Lambic”.
265

  

4.7. Het vrij verkeer van goederen versus de bescherming van benamingen van 

oorsprong en geografische aanduidingen 

 

389. De staten die lid zijn van de Europese Unie maken deel uit van een 

gemeenschappelijke markt. Een van de principes van een gemeenschappelijke markt is het 

vrij verkeer van goederen. Rechten van intellectuele eigendom kunnen dit principe van vrij 

verkeer van goederen aantasten.
266

  

390. Nationale wetgeving inzake benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen 

kunnen een handelsbelemmerend effect hebben op de in- en uitvoer van producten. 

Producenten zijn door deze regels vaak verplicht producten een andere naam te geven of 

verpakkingen aan te passen waardoor de kostprijs voor productie en verkoop van een product 

stijgt. Dit kan handelsbelemmerend werken waardoor het vrij verkeer van goederen van het 

ene naar het andere land wordt bemoeilijkt of niet meer mogelijk is. De vraag die zich hier 

stelt, is in welke mate de nationale regelgeving de in- en uitvoer van goederen kan beperken 

zodat de principes van de gemeenschappelijke markt niet worden aangetast.
267
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391. De bepalingen inzake het vrij verkeer van goederen zijn terug te vinden in artikel 28 

tot en met 37 VWEU. Op grond van artikel 34 en 35 VWEU zijn alle kwantitatieve in- en 

uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden.
268

 

392. Op het verbod op handelsbelemmeringen tussen de lidstaten van de Europese Unie 

bestaan twee uitzonderingen.  

393. Ten eerste vormen de bepalingen van artikel 34 en 35 geen beletsel voor: “verboden of 

beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van 

bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de 

gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek historisch en 

archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële 

eigendom.”
269

  

394. In het Exportur-arrest dat hierna wordt besproken heeft het Hof van Justitie geoordeeld 

dat de benamingen van oorsprong en de herkomstaanduidingen vallen onder de uitzondering 

van het oude artikel 30 EG-Verdrag (nu artikel 36 VWEU) als intellectuele 

eigendomsrechten.
270

 

395. De tweede uitzondering werd tot stand gebracht door de rechtspraak en wordt de ‘rule 

of reason’ genoemd. Dit houdt in dat er meer rechtvaardigheidsgronden bestaan die bepaalde 

verboden of beperkingen van invoer of uitvoer kunnen toestaan, dan de 

rechtvaardigheidsgronden opgenomen in artikel 36 VWEU. Om de ‘rule of reason’ toe te 

passen, moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. Ten eerste mag de betrokken materie 

nog niet geharmoniseerd zijn. Ten tweede moet de nationale regel gerechtvaardigd kunnen 

worden door een dwingende behoefte die werd erkend door het Hof van Justitie. Vervolgens 

moet de gebruikte maatregel, zonder onderscheid, van toepassing zijn op nationale en 

ingevoerde producten. Ten slotte moet men ook kiezen voor de maatregel die enerzijds het 

beoogde doel bereikt, en anderzijds het minst handelsbelemmerend werkt.
271

 

396. Sinds verordening nr. 2081/92 in werking trad, heeft de problematiek van het vrij 

verkeer van goederen sterk aan belang ingeboet. De reden hiervoor is dat de uitzonderingen 
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uit artikel 36 VWEU en de ‘rule of reason’ alleen maar kunnen worden gebruikt voor de 

materies waar nog geen communautaire regeling voor werd voorzien.
272

 

4.7.1. Het Exportur-arrest 

 

397. Op 10 november 1992 wees het Hof van Justitie een belangrijk arrest met betrekking 

tot de registratie van een beschermde benaming van oorsprong van twee nogasoorten “Turrón 

de Jijona” en “Turrón de Alicante”.
273

 Het arrest is van groot belang voor de regelgeving met 

betrekking tot benamingen en aanduidingen en het vrij verkeer van goederen in de EG. In het 

Exportur-arrest zal het Hof van Justitie voor het eerst erkennen dat er een mogelijkheid is om 

zowel benamingen van oorsprong als herkomstbenamingen te beschermen onder artikel 36 

van het oude EG-verdrag.
274

 

398. Het arrest gaat over een bilateraal verdrag tussen Frankrijk en Spanje dat werd 

afgesloten in 1973. De bilaterale overeenkomst hield in dat voorgenoemde namen voor het 

product noga op Frans grondgebied enkel mochten worden gebruikt voor Spaanse producten. 

Daarenboven mochten de namen slechts worden gebruikt op grond van enkele voorwaarden 

gesteld door de Spaanse wetgeving.
275

 In deze thesis onderzoek ik twee uiterst interessante 

problemen: is een bilaterale overeenkomst in deze casus strijdig met de regels in verband met 

het vrije verkeer en kan een herkomstbenaming worden beschermd? 

399. De aanleiding tot dit arrest waren twee Franse producenten (LOR en Confiserie du 

Tech) die de namen van de Spaanse steden,  “Alicante” en “Jijona”, gebruikten voor een 

nogasoort die in Frankrijk werd geproduceerd.
276

 

 

400. Exportur, de Spaanse vereniging van exporteurs, was hier niet mee gediend  en 

verzette zich tegen de verkoop van Franse noga verkocht onder een Spaanse naam. Exportur 

trachtte, eerst in kort geding en vervolgens voor het Tribunal de Commerce te Perpignan, op 

grond van de bilaterale overeenkomst tussen Frankrijk en Spanje een verbod te verkrijgen op 

het gebruik van de eerder vermelde Spaanse benamingen. Exportur ging in hoger beroep 

tegen het vonnis van het Tribunal de Commerce te Perpignan bij de Cour d'Appel de 

                                                           
272

 B. PONET, De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en 

herkomstaanduidingen, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, 424. 
273

 HvJ C-3/91, Exportur SA v. LOR SA en Confiserie du Tech, Jur. 1992, 5529. 
274

 B.M. VROOM-CRAMER, Juridische aspecten van geografische aanduidingen, Deventer, Kluwer, 2002, 12. 
275

 Overweging 4 HvJ C-3/91, Exportur SA v. LOR SA en Confiserie du Tech, Jur. 1992, 5529. 
276

 Overweging 2 HvJ C-3/91, Exportur SA v. LOR SA en Confiserie du Tech, Jur. 1992, 5529. 



93 
 

Montpellier. De Franse producenten bouwden hun verweer op artikel 30 van het EEG-verdrag 

en zijn van mening dat de bilaterale regeling invoerbelemmerend werkt.
277

 

 

401. Voordat het Hof van Justitie begint aan het beantwoorden van de prejudiciële vraag, 

merken zij op dat de bepalingen van een na 1 januari 1958 gesloten overeenkomst tussen een 

lidstaat en een andere staat vanaf de toetreding van die tweede staat tot de Europese 

Gemeenschap geen toepassing meer kan vinden in de verhoudingen tussen die staten, indien 

die bepalingen strijdig blijken te zijn met de verdragsregels. Men moet dus nagaan of de 

bepalingen van de Frans-Spaanse overeenkomst verenigbaar zijn met de verdragsregels 

inzake het vrije verkeer van goederen.
278

 

402. De Franse rechter stelde een prejudiciële vraag gezien er onzekerheid heerste over de 

uitlegging die moet worden gegeven aan artikel 30 en 36 van het EEG-verdrag.
279

 De vraag 

was of dat het bilateraal verdrag tussen Frankrijk en Spanje verenigbaar was met de 

verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen. Het gaat hier om artikel 30 tot en met 

36 van het EEG verdrag.
280

 

403. Het Hof van Justitie brengt de benamingen van oorsprong en de 

herkomstaanduidingen onder de uitzondering van artikel 36 van het EEG-verdrag (artikel 30 

van het EG-Verdrag en artikel 36 VWEU) “de bescherming van de industriële en 

commerciële eigendom”.
281

   

404. Het Hof gaat verder met het geven van een definitie van herkomstbenamingen en van 

benamingen van oorsprong. De herkomstbenamingen enerzijds beogen de consument te 

informeren, dat het ermee voorziene product uit een bepaalde plaats, streek of een bepaald 

land afkomstig is terwijl de benamingen van oorsprong waarborgen dat, naast de geografische 

herkomst, de waar volgens van overheidswege vastgestelde en gecontroleerde kwaliteits- of 

bereidingsvoorschriften is vervaardigd en dus bepaalde bijzondere kenmerken bezit.
282 

405. Ondanks het feit dat de definities gegeven door het Hof en de definities zoals bepaald 

in de verordening van 1992 zeer goed overeenkomen, waren sommigen van mening dat de 
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verordening van 1992 niet ver genoeg ging en dat daardoor de herkomstaanduidingen niet 

vatbaar zouden zijn voor bescherming. 
283

 

406. Daarnaast zegt het Hof ook dat herkomstbenamingen een goede klank hebben voor de 

consument. Ook zijn ze voor de producenten die in de erdoor aangeduide plaats zijn gevestigd 

een belangrijk middel om afnemers aan te trekken. Zij moeten derhalve worden beschermd.
284

 

Uit de rechtsoverwegingen van het Hof van Justitie kan aldus worden afgeleid dat het 

mogelijk is voor de nationale staten om herkomstbenamingen te beschermen. Een belangrijke 

conclusie is dat niet alleen benamingen van oorsprong kunnen worden beschermd, maar dat 

volgens het Hof van Justitie nu ook herkomstbenamingen  kunnen worden beschermd gezien 

zij volgens artikel 30 van het EEG-verdrag beide worden gezien als een ‘industriële en 

commerciële eigendom’.
285

 

 

407. Ten slotte concludeert het Hof van Justitie dat artikels 30 en 36 van het EEG-verdrag 

niet verbieden dat bepalingen uit bilaterale overeenkomsten kunnen worden toegepast die 

betrekking hebben op de bescherming van benamingen van oorsprong en 

herkomstaanduidingen. Een voorwaarde voor de bescherming is wel dat in de staat van 

oorsprong de beschermde benaming geen soortnaam is geworden.
286
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Hoofdstuk 5. Bescherming van benamingen van oorsprong en geografische 

aanduidingen op internationaal niveau 

 

5.1. Het TRIPs-verdrag 

5.1.1. Totstandkoming van het TRIPs-verdrag 

 

408. Het TRIPs-verdrag (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights) is een verdrag uit 1994 van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het is formeel 

gezien een annex van de WTO-overeenkomst. Het TRIPs-verdrag behandelt de rechten van 

intellectuele eigendom. Het TRIPs-verdrag is waarschijnlijk één van de belangrijkste 

mijlpalen met betrekking tot de ontwikkeling van de rechten van intellectuele eigendom 

gedurende de 20
ste

 eeuw. Ten eerste is het geografische bereik en toepassingsgebied veel 

breder dan de reeds bestaande internationale overeenkomsten. Ten tweede regelt het TRIPs-

verdrag niet alleen bestaande onderwerpen, maar bevat het daarnaast ook rechtsregels die nog 

niet opgenomen waren door multilaterale verdragen. Het TRIPs-verdrag is vooral belangrijk 

voor het handhaven van beschermde rechten, een element dat ondanks het belang voor de 

eigenaars van intellectuele rechten, toch niet altijd even goed geregeld is. Ook regelt het 

TRIPs-verdrag de geschillenbeslechting tussen landen onderling.
287

 

409. Het TRIPs-verdrag werd gecreëerd in kader van het GATT-verdrag (General 

Agreement on Tariffs and Trade) van 1947. Daar onderhandelde men enerzijds over 

handelsaspecten van intellectuele eigendomsrechten en anderzijds over de handel in 

namaakgoederen. Het GATT-verdrag bevat zeer weinig voorgeschreven regels met 

betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Voor 1994 waren er in het kader van het 

GATT-verdrag geen bijzondere overeenkomsten met betrekking tot intellectuele 

eigendomsrechten.
288

 

410. Er zijn grote meningsverschillen tussen ‘Noord en Zuid’ met betrekking tot de 

bescherming die moet worden voorzien. De industrielanden enerzijds vochten voor een betere 

bescherming van industriële eigendomsrechten. Zij ijverden voor een efficiënte bescherming. 

Daarnaast wou men zich van een plaats verzekeren in het internationale handelsverkeer. 
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Ontwikkelingslanden anderzijds wilden liever geen verplichte minimale beschermingsregels 

opgelegd krijgen. Deze landen zagen intellectuele rechten eerder als een bedreiging van de 

liberalisering van de wereldhandel en het beperkte toepassingsgebied van de bescherming 

voor buitenlandse producten van intellectuele eigendom als een manier om de meer 

ontwikkelde landen bij te benen.
289

 

411. In 1990, het jaar van de doorbraak van het TRIPs-verdrag, begonnen de landen die 

zich in de fase van ontwikkeling bevonden (Brazilië, China, Cuba, Egypte, Columbia, 

Argentinië…) te spreken van conceptteksten. Deze 14 ontwikkelingslanden, alsook de 

Verenigde Staten, Japan, Australië en Zwitserland, dienden een hele reeks gedetailleerde 

voorstellen in voor de creatie van het TRIPs-verdrag.
290

 

412. Gedurende dit proces zag men in dat er niet alleen geschillen waren tussen 

industrielanden en ontwikkelingslanden. Naast de grote ‘Noord versus Zuid’ tegenstelling was 

er ook een gebrek aan eenstemmigheid tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dit 

wordt ook wel de ‘Noord versus Noord’ tegenstelling genoemd. Deze discussie ging ten 

eerste over de bescherming van auteursrechten. De Verenigde Staten traden niet toe tot de 

Berner Conventie terwijl het TRIPs-verdrag de verplichting tot toetreding aan deze Conventie 

wel vermeldt. Op 1 maart 1989 trad de VS dan uiteindelijk toch toe.  

413. Een tweede duidelijke tegenstelling in opinie waren de regels met betrekking tot de 

geografische aanduidingen.
291

 Hier wist de Europese Unie toch de bescherming van de 

geografische aanduidingen te versterken. De Verenigde Staten stelden een zeer beperkt aantal 

geografische aanduidingen voor en kenden zelf zeer weinig geografische aanduidingen. Dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Zwitserland, dat belang heeft bij de bescherming van 

aanduidingen als: Zwitserse horloges, Zwitserse chocolade… Dus ook onder de 

industrielanden bestonden grote meningsverschillen.
292

 

414. In 1994 gebeurde wat de WIPO-verdragen tot nu toe nog niet hadden kunnen 

realiseren (WIPO wordt hierna meer uitgebreid besproken): men bereikte een 

overeenstemming over het TRIPs-verdrag, met als doel alle intellectuele eigendomsrechten te 
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beschermen. In het kader van deze thesis is het TRIPs-verdrag van belang omdat onder het 

toepassingsgebied van dit verdrag ook de geografische aanduidingen behoren. De reden 

waarom de WIPO-verdragen deze overeenstemming niet konden bereiken en waarom dat dit 

in het kader van het GATT-verdrag wel gebeurde, is dat men erin slaagde een ‘package deal’ 

tot stand te brengen. Dit betekent dat men in één keer ook overeenkomsten sloot over andere 

probleemgebieden (zoals bijvoorbeeld landbouwpolitiek).
293

 

415. Op 2 maart 2013 zijn reeds 159 landen lid van het WTO-verdrag. Als rechtstreeks 

gevolg van hun aansluiting bij het WTO-verdrag zijn deze landen ook lid van het TRIPs-

verdrag.
294

 

5.1.2. Algemene bepalingen en grondbeginselen 

 

416. Zoals hierboven reeds aangehaald vormen de WTO-overeenkomst en de bijlagen een 

volledig pakket. Hieruit volgt dat iemand die lid wil worden van de WTO-overeenkomst dus 

ook alle andere multilaterale overeenkomsten dient te aanvaarden.
295

 

417. Om later over te gaan tot de specifieke bescherming van geografische aanduidingen is 

het van belang de algemene bepalingen en grondbeginselen van het TRIPs-verdrag kort te 

bespreken. 

418. In de preambule van het TRIPs-verdrag staat beschreven waarom men dit verdrag tot 

leven heeft gebracht. Men wou de belemmeringen voor de internationale handel verminderen 

gezien de eigenaar of de houder van een intellectueel eigendomsrecht kan verhinderen dat een 

bepaald product wordt geproduceerd in een welbepaald land of dat een product onder een 

bepaalde naam wordt uitgebracht.
296

 Daarnaast zag men in dat men nood had aan een verdrag 

dat op een doeltreffende manier de bescherming van intellectuele eigendomsrechten 

bevordert. Ook heeft dit verdrag als doel te verzekeren dat de maatregelen en procedures die 

ter beschikking staan van de eigenaars van intellectuele eigendomsrechten worden 

gehandhaafd zonder dat deze rechten een hinderpaal worden voor het handelsverkeer. 
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419. Deze bepaling van de preambule kan gecombineerd worden met de doelstellingen 

bepaald in artikel 7. Het TRIPs-verdrag dient “bij te dragen aan de bevordering van 

technologische vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van technologie, tot 

wederzijds voordeel van producenten en gebruikers van technologische kennis en op een 

wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn, en aan een evenwicht tussen 

rechten en verplichtingen.”
297

 Men wou enerzijds door het invoeren van dit artikel de 

bescherming garanderen van de rechten van houders van een recht van intellectuele 

eigendom. Anderzijds wou men ook de opmerkingen van de landen in ontwikkeling in acht 

nemen. Deze landen waren bang dat de houders van intellectuele eigendomsrechten te veel 

macht zouden krijgen, waardoor de minder ontwikkelde landen moeilijker toegang zouden 

krijgen tot nieuwe technieken. Artikel 7 zorgt voor een balans tussen deze twee 

contrasterende belangen.
298

 

 

420. Artikel 1.1 van het verdrag bepaalt het minimumniveau van bescherming dat de 

deelnemende landen moeten voorzien. De leden van het verdrag zijn dus vrij om meer 

maatregelen van bescherming te voorzien indien deze passen binnen het eigen rechtsstelsel en 

de praktijk. Hierdoor wil men het niveau van bescherming sterker maken en harmoniseren. Er 

is natuurlijk een grens aan deze aanvullende bescherming. Men mag bijkomende bescherming 

voorzien in die mate dat het niet strijdig is met de bepalingen van het TRIPs-verdrag. Een 

voorbeeld van een niet toegelaten maatregel is een maatregel die wordt genomen op 

discriminatoire basis.
299

 

421. In het TRIPs-verdrag zijn drie belangrijke principes opgenomen. Ten eerste de 

nationale behandeling, ten tweede het meestbegunstigingsbeginsel en ten derde de uitputting 

van rechten. 

422. Artikel 3, de nationale behandeling en artikel 4, het meestbegunstigingsbeginsel, 

kunnen samen worden genomen. De term ‘nationale behandeling’ kan ook worden 

teruggevonden in een aantal andere verdragen die onder een latere titel verder worden 

besproken. Het gaat hier om de Berner Conventie, het Verdrag van Parijs…  Onder nationale 

behandeling verstaat men dat elk lid van het verdrag de andere leden moet behandelen op een 
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manier die niet minder gunstig is dan de manier waarop zij de eigen onderdanen behandelen 

met betrekking tot de bescherming van de rechten van intellectuele eigendom.
300

 Dit principe 

moet ervoor zorgen dat er geen discriminatie plaatsvindt tussen de eigen onderdanen en de 

onderdanen van een vreemd land. Men mag zijn eigen onderdanen dus niet beter behandelen 

dan onderdanen uit een ander land.
301

  

423. Daarnaast definieert artikel 4 het principe van de meestbegunstiging. Dit principe 

houdt in dat elk voordeel, elke gunst, elk voorrecht of elke vrijstelling dat een deelnemend 

land verleent aan de onderdanen van een ander land, ook moet verleend worden aan de 

onderdanen van alle andere leden. Het principe van meestbegunstiging is een al eerder gekend 

basisprincipe van het GATT-verdrag.
302

 Artikel 4 stipuleert dat het gaat om elk voordeel dat 

wordt gegeven aan ‘een ander land’. Met andere woorden: indien men bepaalde gunsten of 

voordelen aanbiedt aan derde, niet deelnemende landen, dan moet men deze gunsten of 

voordelen ook voorzien voor deelnemende landen.
303

 Uitzonderingen op deze regel, wanneer 

in bepaalde situaties voordelen, gunsten, voorrechten of vrijstellingen worden verleend, 

worden beschreven in artikel 4 a-d. 

424. Artikel 6 handelt over het derde grote principe: de uitputting van de rechten. Er wordt 

in dit artikel bepaald dat geen enkele bepaling van het TRIPs-verdrag mag worden gebruikt 

om de kwestie van de uitputting van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom te 

regelen. In de zaak Bristol-Meyers definieerde advocaat-generaal Jacobs het 

uitputtingsbeginsel als volgt: “Het uitputtingsbeginsel berust op de idee dat de handel 

onrechtvaardige belemmeringen zou ondergaan, indien de houder van het intellectuele 

eigendomsrecht deze rechten zou kunnen gebruiken om zo de latere commercialisatie van de 

producten waarvan hij de eigendom vrijwillig heeft overgedragen aan andere personen te 

controleren.”
304

 Naar mijn mening is het een spijtige zaak dat het TRIPs-verdrag de 

problematiek van de uitputting van de rechten niet regelt, gezien elke nationale staat 

hieromtrent een eigen regeling moet voorzien. 
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425. Tenslotte laat artikel 8 van het TRIPs-verdrag de landen toe maatregelen te nemen in 

het kader van de bescherming van de volksgezondheid, de voeding en in het algemeen belang 

van sectoren vitaal voor hun sociaaleconomische en technologische ontwikkeling. Ook dit 

was een toegeving naar de 14 landen ‘in ontwikkeling’. Zij wilden in de mate van het 

mogelijke enige flexibiliteit behouden met betrekking tot het implementeren en 

inwerkingtreden van regels. De enige beperking op artikel 8.1 is dat de genomen maatregelen 

in overeenstemming moeten zijn met het verdrag.
305

 Daarnaast kan men op grond van artikel 

8.2 passende maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om misbruik van rechten door houders 

van rechten van intellectuele eigendom te bestrijden of die het toevlucht nemen tot 

gedragingen die het handelsverkeer op onredelijke wijze beperken of de internationale 

overdracht van technologie nadelig beïnvloeden, verhinderen.
306

 

 

426. Artikel 8.1 en 8.2 voorzien samen een breed spectrum aan mogelijkheden voor de 

nationale regering om wetgevende regelen aan te nemen die als doel hebben het voorkomen 

van misbruik van intellectuele eigendomsrechten en het voorkomen van beperkingen van 

mededinging.
307

  

5.1.3. De verhouding van het TRIPs-verdrag tegenover andere verdragen 

 

427. Artikel 2 bepaalt hoe het TRIPs-verdrag zich verhoudt tot vier internationale 

verdragen. Deze zijn: het Verdrag van Parijs, de Berner Conventie, het Verdrag van Rome en 

het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen.  

 

428. Artikel 2.1 bepaalt dat de deelnemende staten zich ertoe verbinden om wat betreft de 

Delen II, III en IV van het TRIPs-verdrag de artikelen 1 t/m 12 en 19 van het Verdrag van 

Parijs (1967) na te leven. 

 

429. Belangrijk om weten is dat op grond van artikel 2.2 het TRIPs-verdrag geen afbreuk 

doet aan de bestaande verplichtingen die de landen hebben tegenover elkaar op grond van 

deze oudere verdragen.
308
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430. Het TRIPs-verdrag regelt enkel de verhouding tot de vier voorgenoemde internationale 

verdragen. De verhouding met andere verdragen wordt door de overeenkomst niet geregeld. 

Maar wat moet men dan doen wanneer er conflicten bestaan tussen de verschillende regels 

van verdragen? Het is niet zo dat dan één verdrag buiten werking treedt en het andere van 

toepassing is. Men zal moeten kijken naar de conflictenregeling die staat beschreven in de 

verdragen zelf. Aangezien het TRIPs-verdrag enkel de verhouding regelt met de vier reeds 

genoemde verdragen, moet er een manier zijn om toch de regels van één verdrag te kunnen 

toepassen. Volgens auteurs SCHERMERS en VAN HOUTTE zijn er twee regels waarmee men 

kan aanduiden welk verdrag er moet worden toegepast. De eerste regel is ‘lex posterior 

derogat legi priori’. Met andere woorden: wanneer twee verdragen van toepassing kunnen zijn 

op eenzelfde materie, dan heeft het nieuwste verdrag voorrang op het oudere verdrag. Ten 

tweede is er de regel ‘lex specialis derogat legi generali’. Wanneer een algemeen en een 

bijzonder verdrag van toepassing zijn op eenzelfde materie, dan geeft men voorrang aan de 

toepassing van het bijzonder verdrag.
309

 

5.1.4. De directe werking van het TRIPs-verdrag: de verhouding van het TRIPs-verdrag tot 

het nationaal recht 

 

431. Wanneer een verdrag directe werking heeft, betekent dit dat de rechtsonderhorigen 

rechten kunnen putten uit dit verdrag. Als we dit op Europees niveau bekijken, wil dit zeggen 

dat wanneer een communautaire rechtsnorm wordt gecreëerd, de EU-onderdanen deze kunnen 

inroepen voor de nationale rechter van een lidstaat.
310

 

432. Het Hof van Justitie oordeelde in de zaak SCF tegen Marco del Corso dat particulieren 

zich niet rechtstreeks kunnen beroepen op de bepalingen uit het TRIPs-verdrag. De regels uit 

het TRIPs-verdrag hebben dus geen directe werking.
311

 Het Hof van Justitie zegt wel dat 

betreffende de gebieden waarop het TRIPs-verdrag van toepassing is en waar de Europese 

Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten bij 
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de toepassing van hun nationale recht de nationale regels zoveel mogelijk moeten toepassen in 

het licht van de bewoordingen en van het doel van het TRIPs-verdrag.
312

 

433. Het TRIPs-verdrag is een gemengd akkoord. Het gemengde akkoord houdt in dat 

zowel de lidstaten van de Europese Unie als de Europese Unie bevoegd zijn. Dit heeft tot 

gevolg dat de lidstaten de bevoegdheid hebben om op nationaal niveau regelgevend op te 

treden met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, ook in de 

gebieden waar de Europese Unie nog niet regelgevend is opgetreden. De maatregelen die 

worden genomen door de rechterlijke autoriteiten worden niet beheerst door het recht van de 

Europese Unie.
313

  

434. Specifiek voor België heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 11 mei 2001 beslist 

dat deze materie geen directe werking heeft. Hieruit volgt dat particulieren zich dus niet 

kunnen beroepen op rechtsnormen uit het verdrag voor de nationale rechter. Het Hof van 

Cassatie formuleert het als volgt: “Dat uit artikel 1.1 TRIPs blijkt dat het niet de wil geweest 

is van de contractsluitende partijen de toekenning van subjectieve rechten en het opleggen 

van verplichtingen aan personen tot voorwerp van het verdrag te maken.”
314

  

435. Specifiek inzake de geografische aanduidingen, is het zo dat artikel 22.2 van het 

TRIPs-verdrag de lidstaten toelaat zelf te voorzien in wettelijke middelen waardoor de 

belanghebbenden bepaalde gedragingen opgesomd in artikel 22.2 a en b kunnen tegengaan. 

Het TRIPs-verdrag heeft op vlak van de geografische aanduidingen dus geen directe werking. 

Artikel 22 van het TRIPs-verdrag wordt hierna verder besproken.
315

 

5.1.5. Beschermingsmechanisme: het TRIPs-verdrag en de geografische aanduidingen 

 

436. De bescherming van de geografische aanduidingen wordt in het TRIPs-verdrag 

behandeld in drie artikelen. Ten eerste behandelt artikel 22 in het algemeen de bescherming 

van geografische aanduidingen voor producten. Vervolgens biedt artikel 23 aanvullende 
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bescherming voor geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën. Ten slotte bevat 

artikel 24 een aantal niet onbelangrijke uitzonderingen op artikel 22 en 23.
316

 

A. Definitie van de geografische aanduiding 

 

437. Artikel 22.1 van het TRIPs-verdrag definieert de geografische aanduiding als volgt: 

het zijn “aanduidingen die aangeven dat waren hun oorsprong hebben op het grondgebied 

van een Lid, of een regio of plaats op dat grondgebied, waarbij een bepaalde kwaliteit, 

reputatie of ander kenmerk van de waren wezenlijk valt toe te schrijven aan zijn geografische 

oorsprong.”
317

 

438. In artikel 22 van het TRIPs-verdrag wordt enkel gesproken over geografische 

aanduidingen. Het TRIPs-verdrag maakt geen onderscheid tussen herkomstaanduidingen en 

benamingen van oorsprong. Men gebruikt dus enkel de term ‘geografische aanduidingen’. 

Men ziet de geografische aanduidingen hier als een categorie van intellectuele 

eigendomsrechten, wat de verwarring die er al was met betrekking tot de definities en 

begrippen uit de WIPO-verdragen, het Exportur-arrest en de Europese verordeningen 

compleet maakt.
318

 

439. De definitie uit artikel 22 van het TRIPs-verdrag haalt zijn inspiratie waarschijnlijk uit 

de definiëring van artikel 2 lid 2 b van verordening nr. 2081/1992 van 14 juli 1992.
319

 

440. Toch zou het naar mijn mening beter zijn de begrippen geografische aanduiding, 

benaming van oorsprong en herkomstbenaming te onderscheiden van elkaar en te voorzien 

van aparte definities, net zoals men dit doet voor de benaming van oorsprong en de 

geografische aanduiding in de verordening van 1992, later in de verordening van 2006 en nu 

in de verordening van 2012. 

441. Ten slotte hebben geografische aanduidingen drie functies. Ten eerste voorzien zij 

informatie over de naam van het product. Ten tweede geeft de aanduiding informatie over de 

geografische oorsprong van een product. Als laatste informeert het de consument ook over de 
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kwaliteit, de reputatie/faam of over een hoedanigheid die eigen is aan een geografisch 

gebied.
320

 

B. Vergelijking van de term geografische aanduiding in het TRIPs-verdrag met de term 

geografische aanduiding uit verordening nr. 1151/2012  van 14 december 2012 

 

442. Als de definities van de term geografische aanduiding van het TRIPs-verdrag en van 

de verordening van 2012 worden bestudeerd, kunnen een aantal verschilpunten aangestipt 

worden. Dit benadrukt opnieuw dat de terminologie die wordt gebruikt, noch overal dezelfde 

is, noch overal hetzelfde betekent. 

443. In de definitie van het TRIPs-verdrag richt men de bescherming op geografische 

‘aanduidingen’. Dit in tegenstelling tot de verordening van 2012, waar de bescherming gericht 

is op “de naam van een streek, een plaats of een land”. Hieruit kan men afleiden dat de 

definiëring van het TRIPs-verdrag een ruimer gebied beslaat. Dus niet alleen benamingen van 

producten, maar ook indirecte geografische aanduidingen die geen naam vormen, vallen onder 

de bescherming van het TRIPs-verdrag. Enkele voorbeelden hiervan zijn: illustraties, 

verpakkingsvormen, grafische voorstellingen…
321

 

444. Ten tweede is artikel 22 van het TRIPs-verdrag van toepassing op alle soorten 

goederen. In de definitie spreekt men van ‘waren’. De bescherming wordt dus niet beperkt tot 

een specifieke productengroep. Dit in tegenstelling tot de definitie in de verordening van 

2012, waar de bescherming van toepassing is op ‘landbouwproducten en levensmiddelen’. 

Onder de term ‘waren’ vallen vermoedelijk ook ambachtelijke of industriële producten, 

waardoor het begrip ‘waren’ veel breder is dan ‘landbouwproducten en levensmiddelen’.
322

 

445. Een derde verschilpunt tussen de twee definities heeft te maken met de productie, 

verwerking en/of de bereiding van een product. In de verordening van 2012 is het zo dat de 

productie en/of de verwerking en/of de bereiding moet gebeuren in een bepaald geografisch 

gebied. De definitie van het TRIPs-verdrag neemt deze voorwaarde niet op in de definitie van 

de geografische aanduiding.
323
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446. Een laatste punt is dat het toegelaten is dat geografische aanduidingen zoals 

gedefinieerd in artikel 22.1 van het TRIPs-verdrag betrekking hebben op het grondgebied van 

een lidstaat. De aanduidingen kunnen daardoor dus betrekking hebben op een land. Dit 

verschilt met de verordening van 2012, waarbij een geografische aanduiding de naam van een 

streek, van een bepaalde plaats of slechts uitzonderlijk een land kan zijn. Met andere woorden 

kan op grond van het TRIPs-verdrag een aanduiding perfect betrekking hebben op het 

grondgebied van een land terwijl dit in het kader van de verordening van 2012 eerder zelden 

zal gebeuren.
324

 

447. Een volgend interessant punt is de evolutie van de definitie van een geografische 

aanduiding in de verschillende verordeningen vergeleken met de definitie van een 

geografische aanduiding in het TRIPs-verdrag. Een van de elementen van de definitie van de 

geografische aanduiding van de verordening van 2006 is dat het op grond van artikel 2.1 b 

tweede streepje voor een geografische aanduiding vereist is dat een bepaalde hoedanigheid, de 

faam of ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven. Op 

grond van artikel 5.2 b van de verordening van 2012 is het vereist dat een bepaalde kwaliteit 

(hoedanigheid), de reputatie (faam) of een ander kenmerk hoofdzakelijk aan de geografische 

oorsprong toe te schrijven is. Als er dan wordt gekeken naar de definitie van artikel 22.1 van 

het TRIPs-verdrag dan zegt men dat “voor de toepassing van deze Overeenkomst worden 

onder geografische aanduidingen verstaan aanduidingen die aangeven dat waren hun 

oorsprong hebben op het grondgebied van een Lid, of een regio of plaats op dat grondgebied, 

waarbij een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van de waren wezenlijk valt toe te 

schrijven aan zijn geografische oorsprong”. Met andere woorden moeten de producten aan 

een bepaalde kwaliteitsvereisten voldoen waarvan de oorzaak zich bevindt in hun 

geografische oorsprong. Er is hier een evolutie. De definitie uit de verordening van 2006 is 

dezelfde, maar artikel 22.1 van het TRIPs-verdrag heeft het woord ‘wezenlijk’ toegevoegd. 

Hierdoor wordt het criterium uit het TRIPs-verdrag flexibeler en aldus minder streng.
325

 De 

definitie uit de nieuwe verordening van 2012 heeft in vergelijking tot de verordening van 

2006 het woord ‘hoofdzakelijk’ toegevoegd, waardoor het naar mijn mening meer trachtte aan 

te sluiten bij de bewoordingen van het TRIPs-verdrag. 
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448. Een kort schema helpt om de verwarring met betrekking tot de definiëring uit 

verschillende verdragen en verordeningen uit de wereld te helpen.
326

 

 Het Verdrag 

van Lissabon 

van 1958 

Het TRIPs-

verdrag van 

1994 

De Europese 

verordening nr. 

510/2006 

De Europese 

verordening nr. 

1151/2012 

Wat? Producten Waren Landbouwproducten 

en levensmiddelen 

Landbouwproducten 

en levensmiddelen 

Geografische 

aanduiding? 

Kwaliteiten of 

kenmerken 

die exclusief 

te wijten zijn 

aan de 

geografische 

oorsprong. 

Dit kunnen 

zowel 

natuurlijke als 

menselijke 

factoren zijn. 

Kwaliteiten, 

reputatie of 

andere 

kenmerken 

van de 

waren die 

wezenlijk 

vallen toe te 

schrijven aan 

de 

geografische 

oorsprong. 

Hoedanigheid, faam 

of andere 

kenmerken van het 

landbouwproduct of 

levensmiddel die 

aan de geografische 

oorsprong kunnen 

worden 

toegeschreven. 

Kwaliteit, faam of 

andere kenmerken 

van het 

landbouwproduct of 

het levensmiddel die  

hoofdzakelijk aan de 

geografische 

oorsprong kunnen 

worden 

toegeschreven. 

 

C. Beschermingsomvang voor de geografische aanduidingen 

 

449. Artikel 22.2 van het TRIPs-verdrag duidt de omvang van bescherming van 

geografische aanduidingen aan. Er zijn twee verschillende situaties waarbij een inbreuk kan 

worden vastgesteld. Voor de belanghebbenden worden wettelijke middelen voorzien. Deze 

stellen hen in staat te beletten dat:  

“a. het gebruik van middelen in de benaming of voorstelling van waren waarmee wordt 

aangeduid of gesuggereerd dat de waren in kwestie hun oorsprong hebben in een ander 

geografisch gebied dat de werkelijke plaats van oorsprong op een wijze die het publiek 

misleidt ten aanzien van de geografische oorsprong van de waren” 
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450. Met de eerste mogelijke situatie van inbreuk wordt aan de lidstaten opgelegd dat zij 

ervoor moeten zorgen dat ‘misleidend’ gebruik van geografische aanduidingen verboden kan 

worden. Een voorbeeld van een verboden situatie is wanneer men een tekening of een foto 

van de Eiffeltoren aanbrengt op een product dat niet afkomstig is van Parijs. Dit kan de 

consumenten misleiden omdat zij het idee krijgen dat het product uit Parijs komt.
327

 

451. De eigenaar van de beschermde geografische aanduiding moet dus kunnen bewijzen 

dat een derde partij het ‘publiek’ misleidt door hen te doen laten geloven dat het product 

afkomstig is van dezelfde plaats als het product met een beschermde aanduiding. Gezien het 

TRIPs-verdrag geen definitie voorziet van wat de term ‘publiek’ precies inhoudt, noch 

aanduidt hoe groot de graad van verwarring behoort te zijn, hebben de lidstaten een ruime 

vrijheid in de omzetting van artikel 22. Het moeilijke aan deze bepaling is dat de producenten 

van beschermde producten moeten kunnen aantonen dat er sprake is van misleiding. Dit kan 

inzake de bewijslast een moeilijke en kostelijke zaak zijn.
328

 

452. “b. elk gebruik dat een daad van oneerlijke mededinging vormt in de zin van artikel 10 

bis van het Verdrag van Parijs (1967)” 

 

453. Artikel 22.2 van het TRIPs-verdrag laat toe dat belanghebbenden door middel van 

wettelijke middelen kunnen optreden tegen situaties zoals voorzien in dit artikel. Deze 

middelen variëren van administratieve sancties tot bepalingen met betrekking tot oneerlijke 

mededinging. De belanghebbenden moeten kunnen aantonen dat het gebruik van een 

aanduiding leidt tot een daad van oneerlijke mededinging zoals beschreven in artikel 10 bis 

van het Verdrag van Parijs van 1967.
329

 Dit verdrag wordt later in de thesis meer uitgebreid 

besproken. 

 

454. Als artikel 22.2 van het TRIPs-verdrag wordt vergeleken met artikel 13 van 

verordening nr. 1151/2012 valt op dat het TRIPs-verdrag een beperktere 

beschermingsomvang biedt dan de verordening. Ook artikel 3 van de overeenkomst van 

Lissabon van 31 oktober 1958 biedt meer bescherming dan artikel 22.2 van het TRIPs-
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verdrag.
330

 De overeenkomst van Lissabon wordt later in deze thesis meer uitgebreid 

besproken. 

D. Conflictenregeling tussen de geografische aanduiding en het merk. 

 

455. Artikel 22.3 van het TRIPs-verdrag behandelt de conflictenregeling met het merk. Ook 

deze regeling is een stuk beperkter dan de regeling met betrekking tot de conflictenregeling in 

artikel 14 van verordening nr. 1151/2012. Gezien de verhouding tussen de merken en de 

geografische aanduidingen in deze thesis niet worden besproken, zal ik de conflictenregeling 

in het TRIPs-verdrag dan ook slechts zeer kort aanhalen. 

 

456. Wanneer zich een conflict voordoet tussen een merk en een geografische aanduiding, 

zal men voorrang geven aan de bescherming van geografische aanduidingen wanneer aan de 

volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 

- indien een merk een geografische aanduiding bevat of een wanneer een merk is 

samengesteld uit een geografische aanduiding, 

- indien het gaat over waren die niet afkomstig zijn uit het betrokken gebied, 

- indien het gebruik van de aanduidingen in het merk voor deze waren in de lidstaat 

van aard is om het publiek te misleiden ten aanzien van de werkelijke plaats van 

oorsprong.
331

 

E. Homoniemen 

 

457. Artikel 22.4 handelt over homoniemen. Deze werden eerder in deze thesis reeds 

besproken. Dit artikel stelt dat de bepalingen van artikel 22.1- 3 ook van toepassing zijn op 

“een geografische aanduiding die, hoewel letterlijk juist wat betreft het grondgebied, de regio 

of de plaats waar de goederen hun oorsprong hebben, ten onrechte tegenover het publiek doet 

voorkomen dat de waren hun oorsprong hebben op een ander grondgebied.” 

 

458. Artikel 22.4 geeft de mogelijkheid om op te treden tegen homoniemen die ten onrechte 

doen geloven dat de waren hun oorsprong hebben op een ander grondgebied. 
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F. Specifieke regeling voor geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën 

 

459. Artikel 23 van het TRIPs-verdrag heeft betrekking op wijnen en spiritualiën. Dit 

onderwerp haal ik slechts kort aan gezien dit niet geheel in het toepassingsgebied van deze 

thesis valt, maar niettemin zeer interessant is. 

 

460. De wijnen en spiritualiën krijgen een aparte afdeling toebedeeld in het verdrag, mét 

een hogere graad van bescherming. Niet alleen in het TRIPs-verdrag worden zij apart 

behandeld, ook op Europees niveau krijgen wijnen en spiritualiën een eigen plaats. Hier 

spreken we over verordening nr. 491/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot wijziging van de 

Integrale-GMO-verordening, verordening 479/2008 van 29 april 2008 houdende een 

gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en verordening 1576/89 van de Raad van 17 

mei 1999 houdende een gemeenschappelijke verordening van gedistilleerde dranken.
332

 

 

461. Artikel 23 van het TRIPs-verdrag voorziet een extra bescherming voor wijnen en 

spiritualiën. Met spiritualiën worden gedistilleerde dranken bedoeld. Het doel van dit artikel 

was een extra bescherming te bieden voor geografische aanduidingen van wijnen en 

spiritualiën. Ook al gaat het om benamingen van oorsprong, in artikel 23 spreekt men nog 

steeds van geografische aanduidingen.
333

 

 

462. Een aantal wijnproducerende landen drongen aan op deze extra bescherming. Het gaat 

hier om Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië. Een aantal andere landen zoals Australië, de 

Verenigde Staten en Canada verzetten zich met hand en tand tegen de invoering van dit artikel 

en hadden geen nood aan extra bescherming.
334

 

 

463. Artikel 23.1 geeft de belanghebbenden de wettelijke middelen om te beletten dat 

geografische aanduidingen worden gebruikt ter benoeming van “wijnen die niet hun 

oorsprong hebben in de door de geografische aanduiding in kwestie aangeduide plaats, of 

van een geografische aanduiding ter benoeming van spiritualiën voor spiritualiën die niet hun 

oorsprong hebben in de door de geografische aanduiding in kwestie aangeduide plaats, zelfs 

wanneer de werkelijke oorsprong van de waren is vermeld of de geografische aanduiding 
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wordt gebruikt in vertaling of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals soort, type, stijl, imitatie 

en dergelijke.” 

 

464. Anders gezegd, moeten lidstaten ervoor zorgen dat het gebruik van geografische 

aanduidingen voor wijnen of spiritualiën die niet uit een bepaalde plaats afkomstig zijn, kan 

worden verboden.
335

 

G. Bijzondere bepalingen 

 

465. Artikel 24 van het TRIPs-verdrag bepaalt enkele uitzonderingen. Artikel 24 lid 5 

bepaalt een bijzondere regeling voor merken die ter goeder trouw verkregen zijn. Artikel 24 

lid 7 voorziet de mogelijkheid om te bepalen dat een vordering die werd  ingesteld op grond 

van het gebruik of de registratie van een merk binnen een bepaalde termijn, dient ingeleid te 

worden. Artikel 24 lid 6 heeft betrekking op geografische aanduidingen die in een lidstaat 

beschermd zijn, maar in een andere lidstaat toch als soortnaam in het gewone taalgebruik voor 

waren en diensten zijn geworden.  

 

466. Artikel 6 van de verordening van 2012 bepaalt enkel dat beschermde benamingen geen 

soortnaam meer kunnen worden. Om te kunnen oordelen of een benaming een soortnaam is 

geworden, moet artikel 41.2 van verordening nr. 1151/2012 in acht worden genomen. Dit 

artikel bepaalt dat men moet kijken naar enerzijds de bestaande situatie in de 

consumptiegebieden en anderzijds de toepasselijke nationale of Uniale rechtshandelingen. 

Men kijkt dus niet alleen naar de situatie zoals die op dat moment is in de lidstaat waar een 

naam zijn oorsprong heeft, maar men kijkt ook naar de situatie in andere lidstaten. Men moet 

ook rekening houden met toepasselijke nationale en communautaire wetgeving. Dit in 

tegenstelling tot artikel 24 lid 9 van het TRIPs-verdrag. Dit artikel bepaalt dat “krachtens deze 

overeenkomst geen verplichting bestaat tot bescherming van geografische aanduidingen die 

niet of niet langer zijn beschermd in hun land van oorsprong, of die in dat land in onbruik zijn 

geraakt.” Met andere woorden moet men om te bepalen of men te maken heeft met een 

soortnaam enkel kijken naar de situatie in het land van oorsprong van een benaming.
 336
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467. Het TRIPs-verdrag hanteert dezelfde criteria als deze die werden gebruikt in het 

Exportur-arrest. In het Exportur-arrest bepaalde het Hof van Justitie dat men met betrekking 

tot het geschil rond de soortnaam moet kijken naar de situatie in het land van oorsprong.
337

 

 

468. Op grond van artikel 24.6 van het TRIPs-verdrag kan geconcludeerd worden dat 

lidstaten niet verplicht worden geografische aanduidingen te beschermen wanneer zij ten 

eerste niet meer beschermd worden in het land van oorsprong of ten tweede wanneer een 

aanduiding identiek is met de in de omgangstaal gebruikelijke term.
338

 Het TRIPs-verdrag  

gebruiken als bescherming op mondiaal niveau, is dus niet altijd gemakkelijk omdat de 

rechter in het land waar bescherming wordt gezocht geval per geval zal moeten beslissen of 

de aanduiding in kwestie een soortnaam is geworden of niet.
339

 

5.2. Verdragen in kader van de WIPO 

 

469. De WIPO (World Intellectual Property Organisation) is de Wereldorganisatie voor de 

Intellectuele Eigendom. De WIPO werd opgericht door middel van het WIPO-verdrag (of the 

WIPO-convention) die gehouden werd op 14 juli 1967 in Stockholm. Op de dag van vandaag 

zijn 187 staten lid van de organisatie. In 1974 werd de WIPO een ‘specialised agency’, deel 

uitmakend van de Verenigde Naties. De WIPO voert zijn activiteiten in het gebied van 

industriële eigendom, copyright, patenten, merken en geografische aanduidingen.
340

 

470. De organisatie heeft zijn hoofdzetel in Genève, Zwitserland. WIPO heeft volgens 

artikel 3 van het WIPO-verdrag tot doel overal ter wereld de bescherming van de intellectuele 

eigendom te bevorderen door middel van onderlinge samenwerking tussen de landen die zich 

hebben aangesloten. Dit kan ook eventueel door middel van samenwerking met andere 

internationale organisaties.
341

 

471. Wat belangrijk is voor de geografische aanduidingen is dat de WIPO samenwerkt met 

de lidstaten en de belanghebbende organisaties in een forum dat STC heet, ‘the Standing 
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Committee on the Law of Trademarks, Industrial Design and Geographical Indications’. Men 

wil verdergaande internationale bescherming van geografische aanduidingen bevorderen.
342

 

472. Om de bescherming van de intellectuele eigendom te bevorderen, bevat artikel 4 van 

het WIPO-verdrag een aantal manieren om dit doel te bereiken. Men wil graag het aanvaarden 

van maatregelen die zijn gericht op het vergemakkelijken van de daadwerkelijke bescherming 

van de intellectuele eigendom in de wereld bekomen. Ook streeft men in artikel 4 sub i naar 

de harmonisatie van de wetgeving.
343

 

473. De geografische aanduidingen worden op internationaal niveau beschermd door drie 

internationale verdragen die werden gesloten in het kader van de WIPO. 

474. Ten eerste biedt het Unieverdrag van Parijs tot Bescherming van de Industriële 

Eigendom van 20 maart 1883 bescherming aan de herkomstaanduidingen. Ten tweede 

beschermt de Overeenkomst van Madrid van 14 april 1891 ter bestrijding van valse of 

misleidende herkomstaanduidingen de herkomstaanduidingen. Als laatste heeft de 

Overeenkomst van Lissabon van 30 oktober 1958 betrekking op de bescherming van de 

benamingen van oorsprong en hun internationale registratie.  

475. Alvorens te starten met de bespreking van deze verdragen dient nogmaals op de 

problematiek van het gebruik van termen te worden gewezen. In deze verdragen spreekt men 

van ‘herkomstaanduidingen’. De term ‘herkomstaanduiding’ wordt gebruikt in artikel 1 lid 2 

van het Verdrag van Parijs. Er is niet onmiddellijk een goede reden te bedenken waarom men 

in dit verdrag spreekt over herkomstaanduidingen enerzijds en benamingen van oorsprong 

anderzijds. Wat eventueel wel een argument kan zijn, is dat men de herkomstaanduidingen 

(genus) zag als een overkoepelend woord voor verschillende categorieën van namen, waar 

ook de benamingen van oorsprong (species) onder behoren. In het Verdrag van Parijs kan 

men van deze termen geen definitie terugvinden. Voor een definiëring moet er worden 

gekeken naar de andere WIPO-verdragen, het Verdrag van Madrid en het Verdrag van 

Lissabon. De definities worden hierna besproken.
344

 

476. Dit allemaal in tegenstelling tot de bespreking van het Europese luik en zijn 

verordeningen. Daar maakte ik een opdeling tussen de benamingen van oorsprong en de 
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geografische aanduidingen op basis van de definities die in de verordeningen werden 

beschreven.  Het is belangrijk om bij de verordeningen en verdragen een onderscheid te 

maken tussen de verschillende begrippen, om zo een goed beeld te kunnen vormen van de 

voorwaarden waaraan producten moeten voldoen voordat ze van bescherming kunnen 

genieten. 

5.2.1. Het Unieverdrag van Parijs van 1883 

 

477. Het  Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële 

eigendom, ook wel het Unieverdrag van Parijs genoemd, is 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 Lissabon op 31 oktober 1958 en de laatste aanpassing vond plaats te Stockholm 

op 14 juli 1967. 

478. Op de dag van vandaag zijn er 175 landen lid geworden van het Unieverdrag. België 

ratificeerde het Unieverdrag op 6 juni 1884. Het trad in werking op 7 juli 1884.
345

 

479. De landen die zich aansloten bij het verdrag vormen een Unie tot bescherming van de 

industriële eigendom.
346

 Onder de bescherming van de industriële eigendom vallen onder 

andere de benamingen van oorsprong en de aanduidingen van herkomst.
347

 

480. De Unie die door het verdrag werd gevormd is een juridische eenheid. Dit omdat het 

verdrag eigen organen heeft, zoals een algemene vergadering en een uitvoerende 

commissie.
348

 

481. Voor de bescherming van benamingen van oorsprong en aanduidingen van herkomst 

is dit verdrag van belang, gelet op de definitie van artikel 1.2 waarbij de inhoud van 

industriële eigendom wordt beschreven. De definitie gaat als volgt: “De bescherming van de 

industriële eigendom omvat de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, de tekeningen 

of modellen van nijverheid, de fabrieks- of handelsmerken, de dienstmerken, de handelsnaam 

en de aanduidingen van herkomst of benamingen van oorsprong, zomede de bestrijding van 

de oneerlijke mededinging.” De bescherming van benamingen van oorsprong en 
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aanduidingen van herkomst wordt uitdrukkelijk opgenomen in de definitie en valt onder het 

toepassingsgebied van dit verdrag.   

482. De begrippen die zijn opgenomen in artikel 1.2 met betrekking tot de inhoud van 

industriële eigendom worden niet gedefinieerd. De termen benamingen van oorsprong en 

aanduidingen van herkomst worden wel uitgewerkt in het Verdrag van Madrid en het Verdrag 

van Lissabon. Deze worden later nog besproken.
349

  

483. Voor deze thesis zijn de artikelen 9, 10 en 10 bis van het Unieverdrag van belang. 

484. De bescherming die het Verdrag van Parijs biedt aan herkomstaanduidingen staat 

beschreven in artikel 10 en gaat als volgt: “1) De bepalingen van het voorgaande artikel 

zullen van toepassing zijn in geval van direct of indirect gebruik van een valse aanduiding 

betreffende de herkomst van het product of de identiteit van de producent, de fabrikant of de 

handelaar.”
350

 

485. De verwijzing naar ‘het voorgaande artikel’ is artikel 9.1. Dit artikel stelt dat “elke 

waar, die onrechtmatig van een fabrieks- of handelsmerk of van een handelsnaam voorzien is, 

in beslag genomen zal worden bij de invoer in die landen der Unie waar dat merk of die 

handelsnaam recht zal hebben op wettelijke bescherming.”
351

 Voor de sanctionering van een 

handelsnaam en een fabrieks- of handelsmerk moet dus worden gekeken naar artikel 9.1. 

486. Wanneer men deze laatste versie van artikel 10 leest en letterlijk opvat, zou het artikel 

zich beperken tot de bescherming van de herkomstbenamingen en zou het artikel niet gelden 

voor de benamingen van oorsprong. Er zijn strekkingen in de rechtsleer die van mening zijn 

dat de benaming van oorsprong hier ook door zou worden beschermd als species van het 

genus.
352

 Opnieuw is er dus geen duidelijkheid over de begrippen, hun inhoud en hoe deze te 

beschermen. 
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487. Een voorbeeld van een indirect gebruik van een valse aanduiding betreffende de 

herkomst van het product is een product dat de benaming “Scottish Wool” draagt, terwijl deze 

wol niet in Schotland geproduceerd werd.
353

 

488. In artikel 10.2 van het Unieverdrag wordt beschreven wie in geval van een geschil kan 

worden aangeduid als belanghebbende. Om als belanghebbende in aanmerking te kunnen 

komen, moet men voldoen aan twee voorwaarden.
354

 Ten eerste gaat het over “iedere 

producent, fabrikant of handelaar, die zich met de voortbrenging of vervaardiging van die 

waar of de handel daarin bezig houdt.” Ten tweede moet men gevestigd zijn “hetzij in de 

plaats, welke valselijk als plaats van herkomst is opgegeven, hetzij in de landstreek, waarin 

die plaats is gelegen, hetzij in het valselijk opgegeven land, hetzij in het land waar de valse 

aanduiding van herkomst is gebruikt.”
 355

 

489. Artikel 10 bis °1 van het Unieverdrag is ook van belang. Het bepaalt dat de 

deelnemende landen een daadwerkelijke bescherming moeten verlenen tegen oneerlijke 

mededinging.
356

  

490. Artikel 10 bis lid 2 gaat verder op lid 2 en bepaalt dat elke daad van mededinging, 

strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, een daad van oneerlijke 

mededinging oplevert.  

491. Als laatste beschrijft lid 3 in detail welke praktijken moeten worden verboden. De 

volgende drie praktijken worden aangeduid: ten eerste “alle daden, welke ook, die verwarring 

zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de 

waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”, ten 

tweede: “valse beweringen bij het handel drijven, die de inrichting, de waren of de 

werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent in diskrediet zouden 

kunnen brengen” en ten derde: “aanduidingen of beweringen, waarvan het gebruik zich bij 

het handel drijven leent tot het verwekken van verwarring bij het publiek omtrent de aard, de 

wijze van vervaardiging, de kenmerken, de bruikbaarheid of de hoeveelheid van de waren”.  
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492. Gedurende de herziening van het Verdrag van Parijs te Lissabon in 1958 wou men aan 

artikel 10 bis °3, de derde praktijk, toevoegen dat aanduidingen die verwarring kunnen 

stichten met betrekking tot de oorsprong van een product verboden zouden moeten worden. 

Uiteindelijk werd dit voorstel niet aanvaard omdat de Verenigde Staten zich tegen deze 

toevoeging verzetten.
357

 

493. Artikel 10 ter van het Unieverdrag voorziet ook een beschermingsmechanisme voor 

herkomstbenamingen. Het verdrag verplicht de deelnemende staten om: “aan de onderdanen 

van de andere Unielanden wettelijk verhaal te verzekeren, geschikt om alle handelingen, 

bedoeld in de artikelen 9, 10 en 10bis, met kracht tegen te gaan.” Met andere woorden: elk 

Unieland moet wettelijke maatregelen toestaan die toelaten valse herkomstaanduidingen te 

bestrijden en acties te ondernemen.
358

 

494. Ten slotte bepaalt het verdrag ook enkele regels voor wanneer men te maken heeft met 

grensoverschrijdende situaties. Dat in de vorm van het assimilatiebeginsel dat wordt 

vastgelegd in artikel 2 en 3 van het Unieverdrag. Dit beginsel werd in dit werk reeds eerder 

besproken.
359

 

495. Om de bespreking van het Verdrag van Parijs te kunnen afsluiten, kan er worden 

gezegd dat de inhoudelijke beschermingsmechanismen geboden door het verdrag niet 

hemelschokkend zijn. Dit onder andere omdat tot 1958 het Unieverdrag enkel 

herkomstaanduidingen beschermde indien er sprake was van bewuste misleiding.
360

 De 

belangrijkste meerwaarde die het Unieverdrag van Parijs biedt met betrekking tot de 

bescherming van de aanduidingen van herkomst, is het zeer ruime territoriale 

toepassingsgebied van het Unieverdrag. Dit gezien maar liefst 175 landen lid zijn van het 

Verdrag van Parijs.
361
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5.2.2. Het Verdrag van Madrid van 1891 

 

496. Het Verdrag van Madrid met betrekking tot de bestrijding van valse of misleidende 

herkomstaanduidingen wordt ook wel ‘the Madrid agreement for the repression of false or 

deceptive indications of source on goods’ genoemd.
362

 Gezien België nooit lid is geworden 

van dit verdrag, zal ik het Verdrag van Madrid slechts kort bespreken. 

497. Het Verdrag van Madrid werd in het leven geroepen omdat het Verdrag van Parijs tot 

1958 slechts kon worden toegepast wanneer een valse herkomstaanduiding werd gebruikt met 

bedrieglijk opzet of mits toevoeging van een fictieve handelsnaam.
363

 Deze voorwaarde, die 

in artikel 10 stond, was weinig voorkomend en daarom dan ook weinig zinvol. Daarom werd 

het Verdrag van Madrid gecreëerd.
364

 

498. Artikel 1 van het Verdrag van Madrid houdt in dat elk goed dat een valse of 

misleidende aanduiding van herkomst draagt, wordt inbeslaggenomen, waardoor een 

deelnemend land of een plaats gelegen in een deelnemend land direct of indirect wordt 

aangeduid als een land of een plaats van herkomst.
365

 Artikel 1 van het Verdrag van Madrid is 

een verruiming van artikel 9 samengenomen met artikel 10 van het Verdrag van Parijs.  

499. Artikel 3 van het Verdrag van Madrid houdt in dat de verkoper van een product het 

niet verboden wordt om zijn naam of adres aan te brengen op een goed, zelfs al komt dit goed 

uit een ander land dan het land waar de verkoop plaatsvindt. Wanneer dit het geval is, dan 

moet wel op een duidelijke manier het land of de plaats van productie worden vermeld.
366

 

500. Daarnaast bepaalt artikel 3 bis van het Verdrag van Madrid dat artikel 1 ook van 

toepassing is, wanneer een misleidende of een valse aanduiding van herkomst wordt gebruikt 

in verband met de verkoop. Een aantal voorbeelden van zo een situatie zijn: gebruik van 

aanduidingen in advertenties, rekeningen, wijnlijsten, handelspapieren…
367
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501. Vervolgens bepaalt artikel 4 van het verdrag dat de rechtbanken van de lidstaten zelf 

beslissen welke aanduidingen tot soortnaam zijn verworden.
368

  

502. Op bovenstaande staat in artikel 4 ook een uitzondering beschreven. Voor 

wijnproducten heeft de rechtbank geen bevoegdheid om vast te stellen of een benaming een 

soortnaam is geworden.
369

 Dit heeft tot gevolg dat regionale aanduidingen van herkomst van 

wijn geen soortnaam kunnen worden.
370

 Dit is de reden waarom slechts 36 partijen lid zijn 

geworden van het Verdrag van Madrid. Een aantal Europese landen die wel lid zijn geworden 

zijn Frankrijk, Italië en Spanje. Dit zijn dan ook landen die veel wijn produceren.
371

 

5.2.3. Het Verdrag van Lissabon van 1958 

 

503. Het Verdrag van Lissabon van 31 oktober 1958 met betrekking tot de bescherming 

van benamingen van oorsprong en hun internationale registratie wordt ook wel the Lisbon 

Agreement for the protection of appellations of origin and their international registration 

genoemd. 

504. Ook van dit verdrag is België geen lid, maar gezien dit verdrag wel een aantal 

elementen inhoudt die worden gebruikt in de manier waarop benamingen van oorsprong in 

latere Europese verordeningen worden beschermd, lijkt een toelichting van dit verdrag mij 

hier wel op zijn plaats.
372

 

505. De hiervoor besproken verdragen hadden vooral tot doel aanduidingen van herkomst 

te beschermen. Om deze reden waren een aantal landen van mening dat er ook een meer 

specifieke vorm van bescherming voor benamingen van oorsprong moest komen. Om deze 

reden werd het Verdrag van Lissabon gecreëerd. 

506. Er zijn twee zaken die in dit verdrag van belang zijn: de definities enerzijds en het 

beschermingsmechanisme anderzijds. 
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507. Ten eerste is artikel 2 van het Verdrag van Lissabon zeer interessant. Het verdrag start 

met het geven van een definitie van de benaming van oorsprong. Die gaat als volgt: “in this 

Agreement, "appellation of origin" means the geographical denomination of a country, 

region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or 

characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, 

including natural and human factors.”
373

  

508. Deze definitie omvat vier elementen. Ten eerste moet de benaming van oorsprong een 

geografische aanduiding hebben van een land, een regio of een lokaliteit. Ten tweede moet de 

benaming van oorsprong tot doel hebben een product aan te duiden dat afkomstig is van een 

land, een regio of een lokaliteit. Ten derde moeten de kwaliteit en de kenmerken exclusief of 

grotendeels te wijten zijn aan het geografische milieu. Deze kunnen bestaan uit natuurlijke en 

menselijke factoren. Als laatste element moet de benaming van oorsprong een zekere 

bekendheid genieten. 
374

 

509. Daarnaast wordt ook verduidelijkt wat een land van oorsprong inhoudt: “the country 

of origin is the country whose name, or the country in which is situated the region or locality 

whose name, constitutes the appellation of origin which has given the product its 

reputation.”
375

 

510. Deze definitie vermeldt de in de definitie van de benaming van oorsprong aangeduide 

reputatie of bekendheid als één van de vier kenmerken. Daarnaast is de definitie van een land 

van oorsprong zeer ruim.
376

 

511. Een tweede belangrijk element uit het Verdrag van Lissabon is het 

beschermingsmechanisme voorzien voor benamingen van oorsprong in artikel 3 van het 

verdrag. Artikel 3 houdt in dat bescherming zal worden geboden aan elke toe-eigening of 

imitatie, ook al is de ware oorsprong van het product aangeduid of wordt de benaming 
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gebruikt in een vertaalde vorm of vergezeld van termen zoals “soort”, “type”, “wijze”, 

“namaak”, of soortgelijke andere begrippen.
377

 

512. Artikel 3 voorziet een ruime bescherming van benamingen van oorsprong. Het 

probeert zoveel mogelijk misbruiken door fraudeurs aan te pakken.
378

 Om bescherming te 

kunnen verkrijgen op grond van artikel 3 van het verdrag moet de benaming van oorsprong 

aan twee voorwaarden voldoen.
379

 Ten eerste dient een benaming van oorsprong op grond van 

artikel 1 °2 van het verdrag erkend en beschermd te zijn in het land van oorsprong.
380

 Ten 

tweede moet de benaming van oorsprong op grond van artikel 5 °1 geregistreerd worden bij 

het Internationaal Bureau voor de Industriële Eigendom.
381

 

513. Ten slotte bepaalt artikel 4 van het Verdrag van Lissabon dat de bepalingen uit dit 

verdrag geenszins de bescherming tegengaan die reeds werden voorzien in andere 

internationale verdragen, zoals het Verdrag van Parijs of het Verdrag van Madrid.
382

 

514. Het Verdrag van Lissabon is net zoals het Verdrag van Madrid niet echt succesvol. Tot 

op de dag van vandaag telt het verdrag slechts 28 leden, waarvan slechts aan aantal Europese 

landen zoals Frankrijk, Griekenland, Italië en Portugal.
383

 Een oorzaak van het beperkte 

succes is onder andere dat een benaming van oorsprong slechts beschermd kan worden als het 

reeds beschermd en erkend is in het land van oorsprong. Enkel de landen die reeds een 

systeem van erkenning hadden, waren meer geneigd toe te treden tot dit verdrag. Dit in 

tegenstelling tot landen die nog geen systeem van wettelijke bescherming hadden en dan ook 

weigerachtig stonden tegenover een toetreding tot het Verdrag van Lissabon.
384
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5.2.4. Conclusie van de WIPO-verdragen 

 

515. Uit de bespreking van de bovenstaande verdragen kunnen een aantal zaken worden 

afgeleid.  

516. Al bij de creatie van het Verdrag van Parijs in 1883 was men van mening dat 

herkomstaanduidingen belangrijk waren om te beschermen. In de oudste verdragen kan men 

de bescherming van herkomstaanduidingen zeer moeilijk onderscheiden van de bescherming 

van andere intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken. Een positieve evolutie is dat 

men zich onder andere in het jongere Verdrag van Lissabon specifiek toelegt op de 

bescherming van benamingen van oorsprong. 

517. Naast deze positieve punten kunnen er ook een aantal minpunten worden aangestipt. 

Er zijn bij het Verdrag van Madrid en het Verdrag van Lissabon maar zeer weinig landen 

aangesloten, waardoor de impact van het verdrag en de bescherming die het biedt zeer klein 

is. Een ander heikel punt is dat de verdragen geen keiharde verplichtingen opleggen aan de 

landen die lid zijn geworden van een verdrag.
385

 

5.3. Andere verdragen die tot doel hebben benamingen van oorsprong en 

geografische aanduidingen te beschermen 

5.3.1. Bilaterale verdragen 

 

518. Bilaterale verdragen zijn verdragen die worden gesloten tussen twee landen. Men ging 

op zoek naar aanvullende beschermingsmogelijkheden voor de bescherming van geografische 

aanduidingen en benamingen van oorsprong, gezien de verdragen van Parijs, Madrid en 

Lissabon niet allesomvattend waren. Zo voorzien Duitsland en Zwitserland geen wettelijke 

regeling met betrekking tot de bescherming van oorsprongsbenamingen en konden daardoor 

geen lid worden van het Verdrag van Lissabon. Zij zochten toch naar een manier om in 

bescherming te voorzien en richtten zich daarom tot het opstellen van bilaterale akkoorden. 

Bilaterale akkoorden zijn al zeer lang in gebruik, maar vertonen pas vanaf 1960 specifieke 

kenmerken.
386
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519. Ten eerste is het toepassingsgebied van bilaterale verdragen vrij ruim en niet beperkt 

tot de loutere bescherming van benamingen van oorsprong. Ze kunnen ook geografische 

aanduidingen beschermen. Ten tweede zijn de bilaterale overeenkomsten in het algemeen ook 

niet voorzien van definities. Toch zijn er een aantal bilaterale overeenkomsten die toch een 

definiëring geven van begrippen zoals ‘herkomstaanduiding’ of ‘benaming van oorsprong’. 

Daarnaast hebben de meeste bilaterale overeenkomsten de vorm van een echte overeenkomst, 

ook al worden niet alle afspraken in een formele overeenkomst gegoten.
387

 

520. Het succes van bilaterale overeenkomsten ligt in het feit dat ze gebaseerd zijn op het 

wederkerigheidsbeginsel of reciprociteitsbeginsel. Op deze manier kunnen de 

onderhandelende landen compromissen sluiten.
388

 De bilaterale overeenkomsten werken met 

een systeem van aangehechte lijsten waarop de herkomstaanduidingen en de benamingen van 

oorsprong uit de beide landen worden aangeduid. Deze lijsten zijn limitatief, maar de 

deelnemende landen kunnen beslissen om benamingen toe te voegen of te schrappen.
389

 

521. Vreemd is dat in deze bilaterale verdragen geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

herkomstaanduidingen en benamingen van oorsprong, wat opnieuw discussies kan doen 

ontstaan over de reikwijdte van de bescherming. Men mag dan ook aannemen dat de 

bescherming geboden door een bilaterale overeenkomst voor zowel benamingen van 

oorsprong, als aanduidingen van herkomst geldt.
390

 

522. Uit de bespreking van de bilaterale verdragen kunnen een aantal zaken worden 

afgeleid.  

523. Ten eerste kennen de verdragen een groot succes omdat zij in de sector van 

herkomstaanduidingen en benamingen van oorsprong een zeer effectief middel zijn tegen 

internationale fraude, gelet op het feit dat de reeds hierboven besproken multilaterale 

verdragen een aantal gebreken vertonen. Een tweede voordeel is dat in bilaterale akkoorden 

vaak een definiëring wordt opgenomen. Daardoor kunnen de deelnemende landen beter 

onderhandelen en compromissen sluiten. Er zijn ook een aantal nadelen. Een eerste nadeel  

van bilaterale akkoorden is dat zij zeer veel extra werk en onderhandelingen veroorzaken. Een 

tweede minpunt is bediscussieerbaar. Er zijn strekkingen in de rechtsleer die menen dat sinds 
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het ontstaan van de EG, deze akkoorden geen uitwerking meer hebben in de relaties van de 

lidstaten onderling. Ze worden enkel nog gebruikt wanneer een lidstaat een akkoord wil 

sluiten met een derde land. Andere strekkingen zijn dan van weer mening dat het begrip 

herkomstaanduiding niet overeenkomt met het begrip geografische aanduiding zoals het 

wordt gebruikt in de Europese verordeningen en dat de bilaterale akkoorden daardoor wel nog 

hun nut hebben.
391

 

Verdragen tussen de Europese  Unie en andere landen 

524. Ook de Europese Unie sluit verdragen die betrekking hebben op de bescherming van 

benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen met derde landen. Meestal gaat het 

hier over wijn en sterke dranken. 

525. Enkele voorbeelden van verdragen die de Europese Unie heeft afgesloten zijn: Europa 

met Zuid-Afrika inzake de handel in wijn en sterke drank, Europa met Mexico inzake de 

bescherming van de oorsprong van sterke drank, Europa met Australië inzake de handel in 

wijn, Europa met Colombia inzake koffie enzovoort.
392

 

5.3.2. De Overeenkomst van Stresa van 1951 

 

526. Als laatste is er het Internationaal Verdrag van Stresa van 1 juni 1951 dat betrekking 

heeft op het gebruik van benamingen van oorsprong en benamingen van kazen.
393

 

527. Gezien België geen lid is van de Overeenkomst van Stresa, wordt deze niet verder 

besproken. 
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Hoofdstuk 6. Besluit 

 

528. Uit het schrijven van deze thesis kunnen een aantal conclusies worden getrokken. 

529. Ten eerste is het duidelijk dat de problemen met betrekking tot de definiëring van de 

verschillende categorieën benamingen en aanduidingen, de verschillende soorten regels en in 

welke situatie men welke terminologie moet gebruiken nog lang niet zijn opgelost. Naar mijn 

mening zette men op Europees niveau met de nieuwe Europese verordening nr. 1151/2012 

een grote stap vooruit. Deze verordening heeft rekening gehouden met de complexiteit van de 

materie en is duidelijker, overzichtelijker, vat verschillende verordeningen samen en, als 

belangrijkste, zorgt voor een duidelijkere terminologie. 

530. De problematiek van de terminologie is dan wel aangepakt op Europees niveau, op 

internationaal niveau blijft verwarring schering en inslag zolang men de terminologie uit de 

oudere verdragen blijft gebruiken. 

531. Ten tweede is ook gebleken dat het zwaartepunt van de beschermingsmechanismen 

van de benamingen van oorsprong en de geografische aanduidingen op het Europese niveau 

ligt: verordening nr. 1151/2012. Deze verordening voorziet duidelijk in welke situaties en 

voor welke landbouwproducten, levensmiddelen en traditionele specialiteiten men 

bescherming kan verkrijgen. Er is in dit vakgebied een grote nood aan uniformisering waarbij 

de verordening van 2012 naar mijn mening de verwachtingen inlost. Daarnaast hebben de 

beschermingsmechanismen zoals we die nu kennen op nationaal niveau al sterk aan belang 

ingeboet. Dit zal, zeker met de nieuwe verordening van 2012, niet veranderen.  

532. Ik moedig het versterken, harmoniseren, vereenvoudigen en stroomlijnen van de 

beschermingsmechanismen enthousiast aan omdat de registratie van benamingen van 

oorsprong en de geografische aanduidingen pas echt veel waarde krijgt wanneer zij niet alleen 

worden beschermd in het gebied van productie, maar ook buiten het gebied waar de benaming 

of aanduiding naar verwijst.
394

 

533. Op het moment van schrijven zijn meer dan 1200 producten geregistreerd. Nu men 

steeds meer interesse toont voor de kwaliteit en de kenmerken van een product, vermoed ik 

dat in de toekomst het aantal geregistreerde benamingen en aanduidingen alleen nog maar zal 
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toenemen. Daarnaast zullen benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen van 

producten buiten de Europese Unie ook steeds belangrijker worden.
395

  

534. Ik zou deze thesis willen eindigen met de melding dat zeer veel mensen een belang 

hebben bij de bescherming van benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen. 

Eerst en vooral kan men door te voorzien in beschermingsmogelijkheden voor 

landbouwproducten en levensmiddelen de producenten motiveren om te blijven streven naar 

kwaliteit en diversiteit. Verordening nr. 1151/2012 is hiervoor het middel bij uitstek. 

Anderzijds hebben ook consumenten belang bij de bescherming van landbouwproducten en 

levensmiddelen. Op deze manier hebben zij de garantie dat het product dat zij kopen aan 

bepaalde voorwaarden voldoet en van goede kwaliteit is.   
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