Stelling 1: Er wordt teveel gewicht toegekend aan
conceptuele overeenstemming (t.o.v. visuele en auditieve
overeenstemming)
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Stelling 2: Ook als slechts een klein deel van het in
aanmerking komende publiek de (niet-) overeenstemming
"snapt“, rechtvaardigt dit de conclusie van
overeenstemming (bijv. kennis van vreemde taal, van
betekenis bepaalde woorden, etc.)
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Stelling 3: De uitleg van het criterium overeenstemming
is bij sub b en sub c gelijk
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Stelling 3: De uitleg van het criterium overeenstemming
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Welk bestanddeel is dominant – hoe analytisch is het publiek – op welk
deel van het teken ligt de nadruk – welke rol heeft ‘by’ – wat spreekt de
consument uit – wat zijn de gebruiken in de branche

Stelling 4: Overeenstemming alléén t.a.v. beschrijvende
elementen mag ook leiden tot conclusie dat er
overeenstemming is
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Stelling 5: De regel uit Life/Thomson Life (HvJ EG 6 oktober
2005, zaak C-120/04) moet worden afgeschaft
“Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) […], dient aldus te worden
uitgelegd dat er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten kan
bestaan, wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de
firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal
onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige
bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een
zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.”

Dus: Niet automatisch overeenstemming/verwarring
aannemen bij merk wat in het bestreden teken is opgenomen
maar daarin niet het meest onderscheidende kenmerk is

Stelling 6: Bij de vergelijking van twee pure beeldmerken of
één puur beeldmerk en een beeldmerk met woordelement
mag auditieve overeenstemming geen rol spelen
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