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Handelsnamen: een kijkje terug in de tijd

•

Wetsgeschiedenis

Handelsnamen: ontwikkeling in de tijd
• Beschrijving ontwikkeling
• Mondialisering – geografische grenzen verdwijnen / internet
• Toegroeien naar merkenrecht?

Wanneer beschrijvende handelsnaam?
• Wanneer is een handelsnaam beschrijvend?
• ‘Ondanks dat werkwoord “thuisbezorgen" en zijn vervoeging
"thuisbezorgd" wel gangbare woorden en beschrijvende elementen zijn,
de tekst "thuisbezorgd.nl", hoewel met behulp van een gangbaar woord
samengesteld, is dat echter niet.’
• ‘[T]o dredge en betekent: baggeren(d). In samenhang met international
betekent het: baggeren(d) internationaal. Dat is het werkterrein van
Dredging International en vormt daarvan een zekere, maar vanwege de
omgekeerde woordvolgorde Dredging International bepaald niet een
uitsluitend beschrijvende aanduiding”
• “Hoewel ‘parfumswebwinkel’ in de strikte zin van het woord als louter
beschrijvend voor een webwinkel in parfums kan worden beschouwd, is
het naar het oordeel van de rechtbank niet een gebruikelijke of gangbare
aanduiding in de branche (geworden). (…) hoewel ‘parfums’ en
‘(web)winkel’ als zelfstandige termen gebruikelijk zijn in de branche, de
combinatie ‘parfumswebwinkel’ dat niet is.”

Wanneer beschrijvende handelsnaam?
• ‘de termen ‘verf’ en voordelig los van elkaar wel als louter beschrijvend zijn aan
te merken maar niet in deze gecombineerde vorm en volgorde’
• “Het onderscheidend vermogen zit in de combinatie van de algemeen
voorkomende woorden “bureau” en “aan zee”.
• “Het woord taxi is beschrijvend voor de aard van de onderneming. Het woord
‘actie’ is op zijn minst indirect beschrijvend nu dit woord aangeeft dat het in
combinatie met het woord ‘taxi’ een concurrent is van andere
taxivervoersdiensten”
• “De voorzieningenrechter [acht] van belang dat in het Van Dale woordenboek het
woord "kitvoegen' niet voorkomt. Mede gelet hierop wordt niet aannemelijk
geacht dat het woord 'kitvoegen' een tot het publiek domein behorend zuiver
beschrijvend woord is”
• “in hoge mate beschrijvend”
• etc. etc.

HR Artiestenverloning(en).nl
v
‘3.4.2 De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam
geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een
overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het
latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam
(vgl. onder meer HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, NJ 2009/583 (Euro-Tyre)).
3.4.3 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een
ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of
als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die
overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.
3.4.4 Naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, is de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter
beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. Nu het in beginsel voor een
ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook
in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36
(Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien
verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.’

De beschrijvende handelsnaam: stelling 1

• Voor art. 5 Hnw geldt niet de eis van bijkomende omstandigheden;
deze eis zou ook niet moeten gelden

De beschrijvende handelsnaam: schema
Handelsnaam onderscheidend 

Handelsnaam beschrijvend

Domeinnaam beschrijvend

Domeinnaam onderscheidend

vs. handelsnaam

= 5 Hnw



vs. merk (EuroTyre)

= OD/6:162 BW verwarringsgevaar



vs. domeinnaam
(Artiestenverloning, r.o. 3.4.2)

= OD/6:162 BW verwarringsgevaar*



= 5 Hnw



vs. handelsnaam beschrijvend
(Bouwcentrum)
vs. domeinnaam beschrijvend



vs. handelsnaam beschrijvend

= OD/6:162 BW verwarringsgevaar +
bijkomende omstandigheden



vs. domeinnaam beschrijvend
(Artiestenverloning, r.o. 3.4.4)

= OD/6:162 BW verwarringsgevaar +
bijkomende omstandigheden



vs. handelsnaam
(Artiestenverloning, r.o. 3.4.3)

= OD/6:162 BW verwarringsgevaar,
géén bijkomende omstandigheden



vs. merk
(Artiestenverloning, r.o. 3.4.3)

= OD/6:162 BW verwarringsgevaar,
géén bijkomende omstandigheden

= OD/6:162 BW verwarringsgevaar +
bijkomende omstandigheden (?)

*niet helemaal zeker, gebaseerd op veronderstelling dat in
EuroTyre-arrest uitgangspunt is geweest dat EuroTyre als
oudere handelsnaam o.v. heeft. En er dan geen reden is
om bijkomende omstandigheden te eisen die wel geëist
worden bij verwarring met uitsluitend beschrijvende
aanduiding

De beschrijvende handelsnaam: stelling 2

• De “Freihaltebedürfnis” dient geen rol te spelen in het
handelsnaamrecht

Intermezzo: bijkomende omstandigheden
• Welke bijkomende omstandigheden zijn vereist in het onrechtmatige
daad geval?
•
•
•
•
•

Nodeloze verwarring zaaien / misbruik van recht?
Bewust verwarring creëren?
Concurrenten zonder valide reden dwars zitten?
Overeenkomstige vormgeving/logo’s e.d.?
?

De beschrijvende handelsnaam: stelling 3

• Bijkomende omstandigheden worden in de lagere rechtspraak
na HR Artiestenverloning(en).nl (te) gemakkelijk aangenomen

De beschrijvende handelsnaam: stelling 4

• Voor een onrechtmatige daad geval (bijv. domeinnaam v
domeinnaam) is daadwerkelijke verwarring vereist

De beschrijvende handelsnaam: stelling 5

• Door een beschrijvende (handels- of domein)naam te kiezen lok je
verwarring zelf uit en ben je tegelijk ook de concurrent aan het
dwarszitten

