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2 jaar in vogelvlucht

• Handelsnaam: DOC/Dairy Partners

• Merk: geldigheid

• Merk: conflicten
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HR 2021: DOC/Dairy Partners (1)

Art. 5 Handelsnaamwet:

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die (…) van 
[een oudere] handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, 
een en ander voor zover dientengevolge (…) bij het publiek 
verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

• Is een beschrijvende handelsnaam beschermd?

• Zijn ‘bijkomende omstandigheden’ vereist?
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HR 2021: DOC/Dairy Partners (2)

• Vrijhoudingsbehoefte niet geregeld in Handelsnaamwet (1921) 

• Door internet speelt de plaats van vestiging geen rol

• en worden meer beschrijvende aanduidingen gebruikt

• Artiestenverloning ziet niet op de handelsnaam

• In handelsnaamconflict:

 geen ‘bijkomende omstandigheden’

 vrijhoudingsbehoefte via ‘verwarringsgevaar’

• “Voldoende ruimte” om geen of weinig bescherming te bieden
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HR 2021: DOC/Dairy Partners (3)

• HR geeft regels via relevante “ovhg”:

 Geheel beschrijvende handelsnaam: geen OV maar kan ‘inburgeren’

 “Verwarring te duchten” impliceert dat het relevante publiek de 
oudere handelsnaam kent in verband met de onderneming

 Publiek gewend aan beschrijvende handelsnamen 

 Kleine variatie kan verwarringsgevaar al wegnemen

 Bij méér OV is eerder verwarring te duchten (HR 1996: Stermij)
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HR 2021: DOC/Dairy Partners (4)

• Geen nadere eisen naast art. 5 Hnw

 Globale beoordeling van visuele, auditieve en begripsmatige 
kenmerken [HR: Stermij]

 Visueel: ook logo’s en andere vormgeving [HR: LMR Advocaten]

 Direct en indirect verwarringsgevaar

• Meewegen: onderscheidend vermogen van oudere handelsnaam

 intrinsiek aan de naam verbonden, of 

 door bekendheid verworven

• En dus: weer maatwerk



7/..

HR over Artiestenverloning

• Niet-handelsnaamgebruik (O.D.): bijkomende omstandigheden

• Altijd oneerlijke mededinging

 bv. gebruik van een sterk overeenstemmende domeinnaam 

 om op misleidende wijze klanten weg te lokken

 met gebruikmaking van bekendheid of reputatie en
van mogelijke vergissing bij het publiek

• Wellicht ook: gebruik naam met geen ander doel dan om 
concurrent te dwarsbomen (A-G Van Peursem, Artiestenverloning)
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2 jaar in vogelvlucht

• Handelsnaam: DOC/Dairy Partners

• Merk: geldigheid

• Merk: conflicten
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HvJ 2020: Aktiebolaget Östgötatrafiken

• “Beschildering van voertuigen in de kleuren rood, wit en 
oranje, zoals aangeduid”

• Significante afwijking van ‘de markt’ vereist? 

 Kleurencombinaties zijn systematisch geschikt en 
ruimtelijk afgebakend

 Geen andere norm voor OV
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GEU 2019: adidas/Shoe Branding

“Het merk wordt gevormd door drie op dezelfde afstand van 
elkaar geplaatste parallel lopende strepen van gelijke lengte 
die in welke richting dan ook op de waar zijn aangebracht”

• Gerecht: dit is geen reeks elementen die op regelmatige wijze 
worden herhaald, maar een beeldmerk

• Merk heeft van huis uit geen enkel onderscheidend vermogen
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GEU 2019: adidas/Shoe Branding

• Gerecht: 

 hoe eenvoudiger het merk, hoe kleiner het 
onderscheidend vermogen (!) en 

 hoe eerder een wijziging van invloed kan zijn op 
de wezenlijke kenmerken van het merk en de 
perceptie door het relevante publiek

• Marktonderzoeken niet overtuigend voor 
inburgering van dit merk 

=> merk nietig
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CP8: samenwerking van EUIPO en nationale 
bureaus
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22 jaar Tripp Trapp vormmerk

Depot: 8 mei 1998     - Hoge Raad: 3 juli 2020
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Wezenlijke waarde - HvJ 2020: Gömböc

• “Vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”: 
niet beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke 
of sierwaarde hebben

• Uitsluiting toepasselijk als de keuze consument in zeer hoge 
mate wordt bepaald door kenmerken van de vorm

• Niet uitgesloten dat waarde van product uit andere factoren 
volgt:

 ontstaansgeschiedenis

 wijze van vervaardiging

 gebruikte materialen 

 identiteit van de ontwerper

Bron: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gömböc
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Kwade trouw - HvJ 2019: Koton

“… wanneer de aanvrager (…) te kwader trouw was”

• Betekenis en draagwijdte bepaald aan de hand van: 

 gebruikelijke betekenis: oneerlijke houding, oneerlijk oogmerk

 de context waarin het wordt gebruikt (economisch verkeer)

 de doelstellingen van de UMVo (onvervalste mededinging waarin 
waren zonder gevaar voor verwarring worden onderscheiden )
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HvJ 2019: Koton

• In het algemeen is voor kwade trouw niet nodig:

 overeenstemming of soortgelijkheid van waren/diensten

 verwarringsgevaar

 een eigen ouder merk

• Beoordeling o.b.v. alle ovhg, hier:

 commerciële logica

 chronologie van de omstandigheden
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HvJ 2019: Koton

• Oneerlijke houding of oneerlijk oogmerk:

 depot niet t.b.v. eerlijke mededinging maar met 
oogmerk om derdenbelangen oneerlijk te schaden, of

 depot met een ander doel dan merkfuncties

• Dit moet blijken uit relevante en onderling 
overeenstemmende aanwijzingen
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HvJ 2020: Sky/Skykick

• Nietigheidsgronden van de UMVo/MRL zijn limitatief:

 Duidelijkheid en nauwkeurigheid slaan alleen op het 
teken (Sieckmann)

 Te brede claim is geen nietigheidsgrond
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HvJ 2020: Sky/Skykick

• Concreet plan voor gebruik niet vereist (HvJ 2019: 
#darferdas)

• Aanvrager hoeft nog niet economisch actief te zijn

• Aanvrager die geen enkel voornemen heeft om het merk 
voor deze W&D te gaan gebruiken is te kwader trouw

• Oneerlijk doel of oogmerk blijkt uit “relevante en onderling 
overeenstemmende aanwijzigingen” (HvJ: Koton)

• Nietigheid kan partieel zijn: alleen waren/diensten 
waarvoor bewijs is geleverd
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Normaal gebruik - HvJ 2020: ACTC/EUIPO en 
Ferrari
• Verval voor een deel van de waren 

“wanneer slechts voor een deel van de waren (…) 
sprake is van een grond voor vervallenverklaring…”

 Auto’s / luxe sportauto’s (TESTAROSSA)

 Kleding / regenjassen (TIGHA)

• Een ruime categorie kan worden onderverdeeld in 
zelfstandige subcategorieën

 doel(en) en bestemming, bezien vanuit consument

 aard en kenmerken van de waar niet van belang
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2 jaar in vogelvlucht

• Handelsnaam: DOC/Dairy Partners

• Merk: geldigheid

• Merk: conflicten
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Overeenstemming - HvJ 2020: Equivalenza

• Fase 1: overeenstemming “in het licht van de intrinsieke 
kwaliteiten van de conflicterende tekens”. 
-> afwijking van HvJ: Ferrero (TiMi Kinderyoghurt) 

• Niet in Fase 1: 

 wel/niet beschrijvend

 bekendheid

 onderlinge verhouding visueel / auditief / begripsmatig

 marktomstandigheden

• Bij enige overeenstemming (visueel, auditief en/of begripsmatig) 
moet de inbreuk worden getoetst in Fase 2
-> idem: Ferrero (TiMi Kinderyoghurt)
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Inbreuktoets - HvJ 2020: Equivalenza

• Fase 2: weging van omstandigheden

 punten van overeenstemming en verschil

 bestanddeel beschrijvend

 bekendheid / OV ouder merk

 soortgelijkheid

 aandachtsniveau

 marktomstandigheden

 andere ovhg
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Neutralisatie - HvJ 2020: Equivalenza

• Neutralisatie door begripsmatig verschil in Fase 1

 Volledige neutralisatie

 Als merk en teken elk een eigen concept oproepen, 
of als dit bij één van beide het geval is 

 Alleen bij een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek 
onmiddellijk begrijpelijke betekenis

 Bewijslast

• Bij een minder duidelijke of vaste betekenis: mogelijk een 
[neutraliserend] compenserend effect in Fase 2
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Depothouder - HvJ 2020: Coty/Amazon

• Depothouder: 

 die voor een derde inbreukmakende waren opslaat 

 zonder kennis van de inbreuk 

 en zonder eigen oogmerk de waren in de handel te brengen

verricht zelf geen merkenrechtelijk relevante handeling

• Geen merkgebruik in eigen communicatie

• Vgl. Red Bull/Winters
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Kunstexceptie - BenGH 2019: Moët Hennessy/Cedric 
Art
‘Sub d’ gebruik: artistieke vrijheid als geldige reden

“indien de kunstuiting het originele resultaat is van een 
creatief vormgevend proces dat niet erop is gericht 
het merk of de merkhouder schade toe te brengen.”
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Beschermde oorsprongsbenaming - HvJ 2020: 
Morbier
• Artikel 13 lid 1 (d) BOB-verordening beschermt 

niet alleen de benaming

• Ook reproductie van de kenmerkende vorm of het 
kenmerkende uiterlijk van een BOB product mag niet 
“wanneer deze reproductie de consument kan doen 
aannemen dat het betrokken product onder deze 
geregistreerde benaming valt.”
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Bevoegdheid in kort geding over Unierechten

HvJ 2019: Spinmaster

• Bevoegdheid voorlopige maatregel Uniemerk en G-model

 Alle Voorzieningenrechters

 Reikwijdte van de bevoegdheid
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Hof Den Haag 2020: Hema/Lacoste

• Een representatief en relevant marktonderzoek is niet per se 
van doorslaggevend belang voor de beoordeling 

• Het is niet meer, maar ook niet minder dan een hulpmiddel

• Belang van een onderzoek afhankelijk van processuele 
houding

• Vraagstelling blijft een hot issue

 “Van welke partij denkt u dat dit product afkomstig is?”

 “Waar denkt u aan als u dit product ziet?”
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Rb Den Haag 2020: Ledar/Ikea

• “Torpedo” voor merken en modellen?

• Chronologie:

 Eiser: dagvaarding bodemprocedure

 Gedaagde: actie nietig- en vervallenverklaring bij EUIPO

 Daarna in reconventie: nietigverklaring

• Schorsing ex art. 132 (1) UMVo, óók inbreukvordering (!)
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Volgt: ouder recht van plaatselijke betekenis?

• HR 19 februari 2021 (Classic Coach Company): vragen van uitleg
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Dank voor je aandacht!


