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IS HET MERKENRECHT EEN NUTTIG INSTRUMENT
VAN VERBRUIKERSVOORLICHTING? (*)
door

Luc BALLON

Monitor aan de Universiteit te Leuven
I. Bij de besprekingen over de eenmaking der wetgeving over de
warenmerken in het Benelux-gebied, heeft de Nederlandse Staatssecretaris voor Economische Zaken opgemerkt : ,De ware belanghebbenden (bij de Economische Unie) zijn evenwel de verbruikers, die
terecht mogen eisen, dat de prijzen, welke zij voor hun waren betalen,
niet worden opgedreven of vervalst ingevolge allerlei knepen met de
warenmerken" (1). Tot nu toe is deze verklaring op weinig kritiek
gestuit, alhoewel het op het eerste gezicht niet duidelijk is waardoor
het merkenrecht rechtstreeks zou bijdragen tot prijsmanipulaties (z).
Veeleer zou men geneigd zijn het nut van het merkenrecht voor de
verbruikers te gaan zien in de bijdrage die het kan leveren tot de verbruikersvoorlichting. Doel van dit artikel is na te gaan of en in welke
mate het merkenrecht de verbruiker kan helpen bij het maken van
zijn keuze, of het merkenrecht de marktdoorzichtigheid ten voordele
van de verbruiker bevordert. Daarbij wordt eerst over de individuele
en dan over de collectieve warenmerken gehandeld.

§

I.

Het individuele merk

2. Het individuele merk is weinig verhelderend voor de consument
en licht hem ook weinig of niet voor nopens de waarde van het produkt (3). Het draagt aldus weinig bij tot de marktdoorzichtigheid.

(*) Mijn bijzondere dank gaat uit naar Professor Dr .. G. Van Heeke voor zijn kritische
opmerkingen waarmede ik sterk rekening heb gehouden bij de uiteindelijke redactie van
dit artikel.
(1) Stuk nr. 15-4, blz. r8-19, geciteerd bij WrcHERS HoETH, L., Kart commentaar op de
Benelux Merkenwet, Zwolle, 1970, blz. 25-26.
(2) WICHERS HoETH, L., o.c., blz. 26.
(3) ,The trade-mark itself as a distinctive mark or name does not provide specific facts
which enable the consumer-buyer to identify and to compare characteristics of goods.
It is only a visible sign or a symbol or a name used to identify goods concerning which
consumers have obtained information by use, by testing, by inspection, or through advertising" (CoLES, J. V., Standardization of consumers' goods, New York, 1932, biz. 39);
- zo ook : AuERBACH, C. A., Quality standards, informative labeling and gradelabeling as
guides to consumer buying, 14 Law and Contemporary Problems, (1949), 362 (363).
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Het is nochtans het merk dat client als referentie bij de aankoop,
zodat de producent, in het merk zelf of via de reclame errand gemaakt,
het publiek moet informeren over het produkt. Deze informatie is
echter allereerst een paging tot overreding, naast een summier inlichten over het produkt zelf en zijn kwaliteiten. Het beoogt via het
maken van een image van het merk, een gunstig koopklimaat te scheppen voor het produkt (1). Deze inlichtingen moeten vooral vertrouwen inboezemen bij het publiek, zodat het niet eenmaal het merkartikel koopt, maar trouw blijft aan het produkt. Daardoor ontstaat
een afzondering tegenover andere produkten, die niet langer als vol~
komen substitueerbaar worden erkend en een verkleinde elasticiteit
van de vraag, die minder gevoelig is voor prijsschommelingen, en
dus ook een vorm van monopolie, die nadelig kan zijn voor de consument omwille van de grotere beheersing over de prijsvorming die
zij de ondernemer schenkt (2).
Het is echter niet zeker dat de kopers betere goederen krijgen in
verhouding tot de gevraagde prijs, zo ze gemerkte goederen kopen,
dan zo ze ongemerkte waar zouden kopen. De veronderstelling dat,
aangezien gemerkte goederen meer kosten zij ook beter zijn, is niet
altijd waar vermits de prijs niet meer door mededinging wordt vastgesteld op basis van de werkelijke en belangrijke eigenschappen van
het goed (3).
De geringe mate aan informatie die het publiek kan putten uit het
merk mag niet misleidend zijn. Dit principe schrijft regels voor bij
de keuze van een merk door de ondernemer, het kan verhelderend zijn
bij een interpretatie vanuit de functies van het merk en bij bepaalde
problemen die rijzen rond het merk in het moderne handelsverkeer.
3· De ondernemer kiest een merk voor zijn produkten. Hoewel de regels
daarrond gesteld voornamelijk het verkeer tussen concurrenten regelen, toch bevorderen zij de marktdoorzichtigheid in zoverre zij het
publiek toelaten de verschillende produkten gemakkelijk te herkennen
en tijd en energie uit te sparen.

(r) Het image van een merk is de niet-fysische realiteit, bestaande uit min of meer diepe
voorstellingen, beelden, overtuigingen of gevoelens, in functie waarvan de voorkeur of de
afkeur bestaat, beslist wordt of zich uit in het koopgedrag en de consumptie van menselijke
wezens (DENNER, A., L'image de marque, International Marketing, 1959, nr. 48, 738, gecit.
bij GIRAUD, Cl., L'importance economique de la marque, Limoges, 1965, biz. 179).
(2) Daarover : ABBOTT, L., Quality and competition, Duitse vertaling, Qualitiit und Wettbewerb, Munchen, 1958, biz. 231 e.v.
(3) CoLEs, J.V., o.c., biz. 40; - CoPELAND, Melvin T., Principles of merchandising,
Chicago, 1926, biz. 337-338 .
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4· Ondeugdelijke merken .. Een merk moet deugdelijk zijn, het moet
voldoende onderscheidende kracht bezitten en de waar voor het
publiek genoeg individualiseren tegenover alle andere. Daarvoor moet
het teken-zijn voldoende naar voor treden en het oogmerk klaar maken
te dienen als onderscheiding. Afwezigheid van dit oogmerk kan blijken als het teken te ingewikkeld of te eenvoudig is, zodat het niet als
merk wordt opgevat (r). Soortnamen of de aanduiding van een bepaalde kwaliteit of eigenschap zijn als merk ondeugdelijk daar het
gebruik van die aanduiding elke producent moet mogelijk zijn (2).
Geen enkele mag zich voordoen in zijn merk als ware hij de enige die
dit produkt of die kwaliteit verkoopt. Oak de louter beschrijvende
aanduiding of geografische benaming komt niet in aanmerking (3),
zo oak tekens die, zoals artikel 1 BMW stelt, door de aard der waar
bepaald worden, de wezenlijke waarde van de waar beYnvloeden of
een uitkomst op het gebied der nijverheid opleveren.
Men is verplicht een zekere mate aan fantasie, vooral gericht op het
in-het-oog-springen van het merk, aan te wenden. Dit hoeft echter
niet een hoge mate aan fantasie te zijn (4).
S· Ongeoorloofde merken. Naast of in de merkenwetten gelden bepalingen' waarbij merken die strijden met de goede zeden (5) of met
de openbare orde (6) worden uitgesloten. Daarnaast zijn er regelingen

(1) DRUCKER-BonENHAUSEN-WICHERS HoETH, Kort begrip van het recht betreffende de
industriele en intellectuele eigendom, Zwolle, 1966, biz. 72-73; - zie aldus de weigering om
als merk te Iaten dienen de loutere afbeelding van de waar, zelfs al heeft deze een eigenaardige vorm : Bundespatentgericht, I I maart 1970, ,Crackers", en 22 april 1970, Kirschpralinen, GRUR, 1971, 151-152 (resume).
(2) Sommige wetten geven een uitdrukkelijk verbod : § 4, tweede lid, 1° WZG;- artikel J,
vierde lid in fine, loi fr. 31 decembre 1964 (als reactie tegen de vroegere zeer brede rechtspraak, zie: RouBIER, Le droit de Ia propriete industrielle, Paris, 1952-1954, II, nr. 265-267,
575 e.v.);- artikel 18, 2° Regia Decreta (R.D.) 21 juni 1942. In deze Ianden kan men deze
categorie van merken bij de ongeoorloofde merken plaatsen; - zie verder : BRAUN, Th.,
Les marques de fabrique et de commerce, Les Novelles : Droits intellectuels, nr. 41; - DoRHOUT-MEEs, Kort begrip van het Nederlands Handelsrecht, Haarlem, 1964, nr. 263, biz. 106;
- extreem: de afkeuring van Week-ender voor schoenen: H.R., 21 juni 1963, N.j., 1963,
nr. 469; - BRAUN, A., Precis des marques de produits, Brussel, 1971, biz. 82 e.v.
(3) BRAUN, Th., o.c., nr. 40 en 55; BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerb- und Warenzeichenrecht, Munchen, 1964, nr. 25-35 bij Einl. WZG;- DRuCKER-BonENHAUSEN-W1CHERS
HoETH, o.c., 77· Anders in Zwitserland, waar echter de eis wordt gesteld dat het merk het
publiek niet misleidt, dan druist het in tegen de goede zeden : BG, 7 november 1967,
BGE, 93-1-570 Trafalgar;- BG, 8 juli 1969, GRUR Int., 1971, 59·
(4) BAUMBACH-HEFERMEHL., o.c., nr. 28 bij § 4 WZG.
(5) en (6) Artikel4, 1° BMW;- artikelJ, eerste lid loi fr. 31 decembre 1964;- artikel 18
R.D. 21 juni 1942; - artikel 4bis, eerste lid a Ned. Merkenwet.
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getroffen tegen misleidende merken (I) en wordt het gebruik van
officiele controletekens (2), wapens, vlaggen en emblemen (3) of
afkortingen van namen van internationale organisaties (4) en wapens
van het rijk of van ondergeschikte publiekrechtelijke lichamen (5)
verboden.
6. Onrechtmatige merken. Onrechtmatig is een merk als het een inbreuk maakt op een subjectief recht van een derde (6). Inbreuk is
mogelijk op het merkrecht van een ander - dit weze een individueel
of een collectief merk (7) - , op het recht op de naam (8) of op het
auteursrecht, het octrooi of het model van een ander (9).

7· De functie van het merk en de problemen in het handelsverkeer. In
het individueel merkenrecht staat in de E.E.G.-landen de herkomstfunctie centraal. Zij is dan ook de enige in de verscheidene merkenwetten die uitdrukkelijk wordt aangegeven (Io). Volgens de oudere
leerboeken (I I) is dit zelfs de enige rol van het merk, en ook de moderne
(1) Artikel4, 2° BMW;- artikelr8 R.D. 21 juni 1942;- artikel 4bis Ned. Merkenwet;
- § 4 Abs. 2, 4 WZG. In Belgie heeft een bepaalde rechtspraak hierop artikel r6 W.
1 april 1879toegeJ)ast d~t bepaalj; datbet_dE!pot te kwader trouw_verric:ht, nietig is (zie_:
Brussel, 25 november 1953, Ing. Cons., 1954, 12 Hollandia; - Hrb. St. Niklaas, 11 juli
I950, Ing. Cons., 1954, r6; ].T., 1950, 54S. met noot SMOLDERS, Tricotsuisse;- Brussel,
14 juli 1951, Ing. Cons., 1952, 167, .,de France". In de U.S.A. waakt de Federal Trade
Commission hierop : Merino (een naam van een schapenras) werd misleidend geacht voor
waren die slechts 10% wol bevatten (FTC v. Winsted Hosiery Co., 258 U.S. 483, gecit.
bij CoPELAND, Melvin T., o.c., biz. 264).
(2) Artikel 4bis, eerste lid c, Ned. Merkenwet; - artikel 6ter I a Unieverdrag van Parijs.
Hiernaar verwijzen : artikel 3 loi fr. 31 decembre 1964; - artikel 18, 4° R.D. 21 juni
1942; - artikel 4bis, eerste lid b Ned. Merkenwet (in fine); - artikel 4, 1° BMW.
(3) Art. 4bis, eerste lid b, Ned. Merkenwet; - artikel 6ter I a Unieconventie van Parijs.
(4) § 4 Abs. 2, 3° WZG;- artikel 4bis, eerste lid d Ned. Merkenwet;- artikel 6ter
1 b Unieconventie van Parijs. Voor de benaming en het embleem van het Rode Kruis :
artikel 8, 2° W. 30 maart 1891.
(s) § 4 Abs., 2, 1° WZG; - artikel 4bis, eerste lid e Ned. Merkenwet; - artikel 6ter
1 a Unieverdrag van Parijs.
(6) DRuCKER-BoDENHAUSEN-WrcHERS HoETH, o.c., blz. 87.
(7) Uitdrukkelijk verboden: artikel4bis, derde lid a Ned. Merkenwet;- artikel 19 R.D.,
21 juni 1942; § 4 Abs. 2, S0 WZG.
(8) Cass., 26 december 1877, Pas., 1878, I, 54;- BRAUN, Th., o.c., nr. 48 e.v.; - RG,
28 oktober 1910, RGZ, 74, 310, Graf Zeppelin; - BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 3I
bij § 4 WZG.
(9) Aldus uitdrukkelijk : Artikel 11 in fine R.D. 2I juni 1942; - verder daarover :
BRAUN, A., o.c., 92 e.v.
(ro) Artikelr W. I april 1879; - § 1 WZG; - artikel I, loi fr. 31 decembre 1964; artikel 1 R.D. nr. 929 van 21 juni 1942, dat overeenstemt met artikel 87, eerste en tweede
lid R.D.L., 13 september I934; - artikel 3, eerste lid Ned. Merkenwet; - artikel I
BMW.
(xr) BRAUN-CAPITAINE, Les marques de fabrique et de commerce, Brussel, 1908, nr. 2, blz. 3;
-BRAUN, Th., o.c., nr. 4 e.v., biz. 6o7 e.v.; -DRuCKER, W.H., Kort begrip betreffende
de industriele eigendom, biz. 63; - zie ook : Luik, IS november 1894, P.P., 1895, nr. 285.
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beginnen alle hun uiteenzetting met deze functie te beschrijven of
stemmen hun definitie erop af (1). Van de drie thans erkende functies
van het merk, - herkomst-, kwaliteits- en reclamefunctie - is zij
de onbetwiste eerste.
Nochtans kan men aan de realiteit daarvan twijfelen. Van Bunnen
zegt : ,La production est devenue impersonnelle; pour la plupart
des consommateurs, voire meme des fabricants concurrents, elle
n' evoque en aucune matiere une fabrique determinee, et beaucoup
seraient bien en peine d'indiquer le nom du fabricant du produit de
marque qu'ils emploient courramment, au meme la situation geographique de son etablissement" (2). Het merk is een identifi.catiefunctie gaan vervullen, het client om aan te geven dat het produkt,
erdoor gedekt, identisch is aan elk produkt van dezelfde aard dat
hetzelfde teken draagt (3). Van Bunnen besluit dan oak dat het merk
minder de producent dan wel het produkt identifi.ceert (4). Oak heeft
men dit wel de garantiefunctie van het merk genoemd (5). Wat dan
meteen de overgang vormt naar de tweede en sociologisch belangrijkste
functie van het merk, de kwaliteitsfunctie.
8. Het publiek verwacht van het merkartikel dat het minstens dezelfde kwaliteit behoudt of beter wordt. Onzekerheid omtrent de gekochte kwaliteit schrikt de consumenten af; het risico mindere kwaliteit te ontvangen volstaat (6). De reclame is erop gericht, vooral bij
grate firma's die meerdere produkten onder hetzelfde merk voeren
alsook met concernmerken (7), een directe verbinding van het merk
(I) BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. I e.v. bij Einl. WZG.;- VAN BuNNEN, L., Aspects
actuels du droit des marques dans le Marche Commun, Brussel, I967, biz. 4-5 en 38 e.v.; 1DRUCKER-BonENHAUSEN-WICHERs HoETH, o.c., biz. 67.
(2) VAN BuNNEN, L., o.c., nr. 5, biz. 5; - vgl. : de argumentatie van verweerder bij Luik,
30 november I962, Ing. Cons., I969, 306, Good Night.
(3) WICHERS HoETH, Etude comparative de quelques aspects de !'usage de Ia marque, Leiden,
I963, blz. 170, met verdere verwijzingen;- RouBIER, P., o.c., II, nr. 252, biz. 5I4.
(4) VAN BuNNEN, L., o.c., nr. 5, blz. 6.
(s) RoTONDI, M., Diritto industriale, Milano, I942, nr. 62, biz. I09; - VANZETTI, Funktion und Rechtsnatur der Marke, GRUR Int., I965, I28 (134 e.v.); - SAINT-GAL, Y.,
Propriete industrielle et commerciale, R. T.D. Eur., I966, 706 (707);- zie aldus het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof, 30 november I970, GRUR Int., I97I, 90 (9I) met noot BEIER,
Agfa dat de wettelijke grondslag ervan plaatst in artikel 9, van de Oostenrijkse Markenschutzgesetz van 1953·
(6) CoPELAND, Melvin T., o.c., biz. 27r.
(7) De Duitse rechtspraak ontkent het bestaan van concernmerken op basis van § I WZG,
waar gesproken wordt van eines W arenzeichen, zodat slechts het merk van een handelszaak
kan worden gedeponeerd : RG, 29 juni I942, RGZ, I69, 240, Zwart op Wit; - RG,
9 juli I926, RGZ, II4, 276, Axa; - BGH, 3 juni I964, BB, I964, I274 en NJW, I964,
2409, Schwarzer Kater, Kritiek: HEYDT, Gleichzeitige Benutzung derselben Marke durch
mehrere Personen und Marken von Inhabern ohne Geschiiftsbetrieb, GRUR Int., 1958, 457
(460).
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met hoge kwaliteit te bereiken in de geest van de verbruiker. Men wil
een gunstig image van het merk creeren, omdat het dit image is dat
als referentie client bij de aankoop (1). Het merk is dan ook niet meer
de persoonlijke betekening van een firma, maar het wordt eenvoudig
de aanduiding der kwaliteiten die de consumenten als zijn apanage
hebben erkend (2).
Om deze redenen staan de merkhouders in het algemeen weigerig
tegenover het voeren van kwaliteitsmerken, daar deze vooral worden
aangebracht op juist boven de middelmaat liggende produkten (3).
9· In dit kader situeert zich het belang beroemde merken te beschermen tegen het ,verwateringsgevaar" (4), dat ontstaat bij usurpatie
van dit merk door niet-concurrenten, zowel als door concurrenten.
lmmers, hoe meer een merk in verschillende sectoren wordt gebruikt,
hoe minder aandacht het publiek eraan schenkt (s).
Het image van het merk, opgebouwd en beroemd gemaakt in relatie
tot een produkt of tot een bepaalde industriesector, verwatert, terwijl
het gevaar voor inburgering of verwording tot soortnaam grater kan
worden.
Bij usurpatie van beroemde merken vergroot steeds het gevaar voor
misleiding van het publiek, om het even of de usurperende ondernemer gelijkaardige of verschillende produkten op de markt brengt.
Om dit gevaar te keren paste de Nederlandse rechtspraak artikel 4bis,
lid 3b Ned. Merkenwet toe (6), dat wijst op mogelijke verwarring bij
het publiek. Daarnaast paste men artikel 4bis, lid Ia Ned. Merkenwet
(1) GIRAUD, Cl., o.c., biz. 179 e.v.
(2) RouBIER, P .• o.c., II, nr. 252 in fine, biz. sr6. Zie ook de definitie gegeven in Weener
v. Brayton, 152 Mass. ror; .,A trade-mark is a peculiar name or device, by which a person
dealing in an article designates it as of a peculiar kind, character or quality, or as manufacutured by or for him, or dealt in by him, and of which he is entitled to the exclusive use".
(gecit. bij CoLES, J.V., o.c., biz. 35). Overigens beschouwt men het Amerikaanse recht algemeen als verschillend in die zin dat de kwaliteitsfunctie wei niet op de eerste plaafs
onder de functies van een merk komt, maar dat deze functie er toch een duidelijke en
belangrijke plaats heeft.
(3) VoLCKER, F.C., Das Deutsche Giitezeichen, Proefschr., Hamburg, 1965, biz. 71.
(4) BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 156 e.v. bij § 31 WZG.
(5) VAN BuNNEN, L., o.c., biz. 241; -idem, La protection des marques de haute renommee
dans le droit interne des pays de Ia C.E.E., in : Rapports belges au VII° Congr.?s International
de droit compare (Uppsala), 1966, biz. 184. Dit is zelfs een dwingende wet voor elk producent : daar het te vee! artikelen van verschillende aard dekt, leent het merk zich meer voor
een aggressieve verkoop. Wordt bovendien een verschillende kwaliteitshoogte voortgebracht
dan haalt het minderwaardige produkt de hele lijn der meerwaardige produkten naar
omlaag (CoPELAND, Melvin T., o.c., biz. 273-275).
(6) DRUCKER-BODENHAUSEN-WrcHERs HoETH, o.c., biz. 85 wijst op de mogelijke toepassing van dit artikel; - H.R., 24 mei 1968, GRUR Int., 1970, 86 Jacobs past dit toe; vgl.: artikel I I R.D. 21 juni 1942 voor Italie.
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toe, dat niet toelaat dat een merk woorden of voorstellingen zou bevatten die in strijd zijn met de goede zeden of waardoor het gebruik
van het merk strijd met de openbare orde oplevert, de mogelijkheid
tot misleiding van het publiek daaronder begrepen (1). De Eenvormige
Benelux-Merkenwet opent oak deze mogelijkheid in artikel 4, 2°
zodat bij een adequate toepassing hiervan, elke belanghebbende,
waaronder het openbaar ministerie, indien nodig kan optreden
(artikel 14, A, 1°, c), zelfs bij stilzitten van de merkhouder uit artikel 4, 5°.
In de andere landen die niet over een uitdrukkelijk verbod in het
merkenrecht beschikken, blijft steeds oak deze mogelijkheid bestaan,
gezien het algemeen verbod van strijd met de openbare orde of de
goede zeden.
xo. De eis van constante kwaliteit, een dwingende commerciele verplichting van socio-economische aard, en belangrijk element voor de
vorming en de handhaving van de goodwill van de ondernemingmerkhoudster, vermag echter niet een juridische verplichting in het
leven te roepen (2).
Vanzetti ziet een middellijke, tamelijk zwakke sanctie door de wet van
de kwaliteitsfunctie, in zoverre de wet de constante herkomst van de
merkartikelen uit dezelfde produktiebron garandeert. Het beantwoorden van latere exemplaren aan de vroegere kwaliteit is volgens hem
in zoverre gegarandeerd als dit even normalerwijze in gevolge de
constante herkomst van het merkartikel uit dezelfde bran het geval
is (3). Heft men echter de binding van het merk aan de onderneming
in haar belangrijke bestanddelen op, door afschaffing van de verplichting van gelijktijdige overdracht, dan wordt aan deze argumentering veel van haar feitelijke gegrondheid ontnomen.
Desondanks wordt het belang van de kwaliteitsfunctie van het merk
steeds grater en heeft de rechtspraak en uitzonderlijk de wet daar
rekening mee gehouden.

(I) Rb. Den Haag, 25 januari I932, B.I.E., I932-97; - Hof den Haag, I9 maart I952,
B.I.E., I952-I22. In Belgie had men eventueel artikel I6, wet I april I876 kunnen inroepen dat het depot te kwader trouw verbiedt, Daarover : GoTZEN, M., Van Belgisch
naar Benelux Merkenrecht, Brussel, I969, nr. 39 en II2, 3° en 4°.
(2) VANZETTI, A., GRUR Int., I965, Iz8 (I34);- VAN BuNNEN, L., o.c., blz. 490 e.v.;
- in de Duitse Demokratische Republiek bepaalt de preambule der merkenwet dat de
aanbrenging van een merk verplicht tot constant houden van de kwaliteit. Nochtans is dit
ook geen rechtsplicht. ELSAESSER, A.B., Das Verbandszeichen, Proefschr., Heidelberg,
I966, blz. 47·
(3) VANZETTI, A., o.c., GRUR Int., I965, 128 (I35-I36).
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Het Belgische hof van cassatie deed dit niet (1) nopens de verkoop
tegen de wil van de merkhouder van merkartikelen die beschadigd,
ontaard of gebruikt zijn. Bij een brand op een schip waren mede, door
de blussingswerken een aantal champagne:flessen en hun etiket erg
bevuild. De merkhouder verzette zich op basis van zijn merkrecht
tegen de verkoop en eiste een expertise om vast te stellen of de inhoud ongewijzigd was gebleven. Het Hof besliste dat de verkoop wel
een onrechtmatige daad kan uitmaken tegenover de merkhouder,
maar geen inbreuk op zijn recht op het merk, zodat het oak impliciet
weigerde het kwaliteitskarakter van het merk te erkennen (z).
Maar in de zaak van de dekens Good-Night versoepelde het hof zijn
houding en nam merknamaking aan van het merk Good-Night dat
dekens van de hoogste kwaliteit kenmerkte, wanneer na verwijdering
van het hen eigen merk, dekens van mindere kwaliteit maar van dezelfde producent als dekens Good-Night werden aangeprezen voor
verkoop (3).
Uit de houding van het hof kan dus alleen afgeleid worden dat het
met de kwaliteitsfunctie van het merk wenst rekening te houden,
zo het kwaliteitsverschil in het merk tot uiting komt. Verwarring
stichten nopens de kwaliteit is dan niet aileen een daad van onrechtmatige medeainging, maar oak een strafbare inbreuk op het merk dat
de kwaliteitscategorie aanduidde die door het gebruikte merk valselijk
werd gesuggereerd.
Maar niets in dit arrest wijst erop dat het hof de kwaliteitsfunctie
voor ogen had : niet aileen wijst niets op een impliciete erkenning
ervan, maar bovendien kan men terecht stellen dat oak hier een misleiding omtrent de herkomst van de waar bestaat. De valselijk gemerkte goederen hebben niet in die toestand het bedrijf van de merkhouder verlaten; deze artikelen zijn onder het frauduleus aangebrachte
merk niet echt zijn goederen, zoals hij die wenst voortverkocht te
zien (4) : de merkhouder weet dat de klant op het merk vertrouwt en
heeft het recht te eisen dat zijn goed gemerkt wordt verkocht : deze
waarde heeft hij immers door reclame aan zijn produkt weten toe
te voegen.

(1) Cass., 27 juli 1961, Pas., 1962, I, 218, Moiit & Chandon.
(2) KRuiTHOF, R., in zijn bespreking van het reeds geciteerde boek van VAN BuNNEN,
T.P.R., 1968, 535·
(3) Cass., 18 juni 1964, Pas., 1964, I, 1121 dat Luik, 30 november 1962 (Ing. Cons., 1969,
306) bevestigde.
(4) BEIER, Territoriality of trademark law and international trade, r, IIC, (1970), 48 (64).

In Frankrijk hebben twee arresten dit kwaliteitskarakter tot basis
van hun (niet onbestreden) beslissingen gemaakt. Zo overwoog het
hof te Bordeaux :
,Voor de koper is een merk een kwaliteitsgarantie, hij twijfelt aan
de degelijkheid van wat zonder merk of onder een onbekend merk
wordt verkocht. Dit geldt nog meer voor een beroemd merk als
Olibet .... Voor de koper komt de garantie voort uit de naam Olibet" (1).
Hoewel er in de praktijk weinig bewijzen zijn te leveren dat gemerkte
goederen superieur zijn tegenover ongemerkte, moet men aanvaarden
dat een produkt zonder zijn- in casu beroemd- merk, een groot
gedeelte van zijn handelswaarde verliest en uit commercieel oogpunt
niet meer kan worden beschouwd als het equivalent van hetzelfde
produkt dat het beroemde merk draagt. Het merk heeft een handelswaarde en weigeren deze te verkopen maakt evenzeer een weigering
van verkoop uit als het produkt weigeren te verkopen (2). De kwaliteitsfunctie is hier sterk vermengd met de reclamefunctie van het
merk, omdat beide van hun erkenning in de ogen van het publiek
afhankelijk zijn.
Daarom werd het arrest, in beroep uitgesproken, vernietigd, waar het
erkende dat de verkoop onder een andere verpakking en zonder merk,
maar met de aangifte van de herkomst van het produkt geen weigering
van verkoop uitmaakte.
De beslissing van het hof van cassatie client te worden toegejuicht
omdat zij duidelijk stelt dat het merk meer aanduidt dan de loutere
herkomst van het produkt en dat in de ogen van het publiek de waardeopvatting van het produkt onscheidbaar met de waardeopvatting van
het merk is verbonden. Wie afbreuk doet aan het merk, doet dan ook
afbreuk aan de waarde die dit produkt heeft in de ogen van het
publiek (3). Voor een daadwerkelijke erkenning van de kwaliteitsfunctie in het merkenrecht vormt dit arrest echter geen argument.
Voor het hof van Parijs was de wei gering van verkoop gewettigd want :
,deze was ... geschied volgens de handelsgebruiken en werd gelegitimeerd door het verlangen het prestige van een merk hoog te houden,

(1) Bordeaux, II juli I96o, ].C.P., 1960, II, I 1723; S., I961, 17, met noot V.R., verbroken
in het belang der wet door Cass. fr. crim., I3 juli 196I, D., 196I, II, 525, met rapport CosTA,
Olibet.
(2) CosTA v66r Cass. fr. crim., I3 juli 196I, D., 196I, II, 525 (527) en het arrest blz. 529.
(3) Vereist is echter dat deze waardeopvatting van het publiek bestaat in het verbinden van
precieze kwaliteitskenmerken met het merk. Zie daarover verder de kritiek op ScHRICKERS
commentaar bij BGH, I I juli 1958, GRUR, 1959, 25 Triumph, noot HEYDT.
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dat om de hoge kwaliteit en de originaliteit van zijn luxe-artikelen
befaamd was" (I).
Zo ook is in Duitsland de kwalitatieve gelijkheid van de waren, naast
het feit dat ze uit dezelfde handelszaak stammen, de grondslag om
de merkhouder zijn eis te ontzeggen, op basis van het merkenrecht,
bij import, naast de officiele kanalen, van zijn onveranderde waar (2).
Maar de kwaliteitsfunctie van het merk wordt er zelfs uitdrukkelijk
erkend door de GWB, waar zij handelt over de prijsbinding. Verticale prijsbinding is in Duitsland slechts toegelaten voor de produkten
van uitgeverijen en voor merkartikelen (§ I6, Abs. I, I en 2 GWB).
Daarbij worden de merkartikelen niet gedefinieerd als alle gemerkte
goederen, doch als die produkten waarvan de prijsbindende ondernemer de levering in gelijke of verbeterde kwaliteit garandeert
(§ I6, Abs. 2 GWB) (3). De verklaring voor deze definitie, die op
dit punt sterk afwijkt van § I WZG, is waarschijnlijk gelegen in het
economisch karakter van het Gesetz gegen Wettbewerbsbeschriinkungen,
die men wet geworden economische theorie heeft genoemd (4).
Voor de toepassing van § I I, Abs. 1, Ziff. 3 WZG (schrapping van
het merk wegens omstandigheden, waaruit volgt dat de inhoud van
het merk niet beantwoordt aan de werkelijkheid en misleidingsgevaar
bestaat) stelt de rechtspraak dat de onjuistheid ook in de waardeschatting van het publiek over de waar kan gelegen zijn (s). Maar
het Bundesgerichtshof, in het Triumph-arrest, verklaart dat een algemene waardeschatting of populariteit onvoldoende is en eist een
omlijnde concrete voorstelling over bepaalde kwaliteitskenmerken
van de waar. Hierop oefent Schricker kritiek uit en stelt dat de afnemers in hoge mate van niet nader gepreciseerde waardevoorstellingen uitgaan en parasiteren daarop niet moet geduld worden (6). De
(I) Parijs, 4 november I964, D., I965, 247, met nootJ.G., bestreden door L. VAN BUNNEN,
o.c., biz. 488 en 490.
(2) BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 47 bij par. IS WZG; - BGH, 22 januari I964,
BGHZ 4I, 84 Maja;- OLG Dusseldorf, I4 juli I964, GRUR Ausl., I965, 204 (205),
Revlon IV. De verwijzing naar de kwaliteitsfunctie van het merk wordt bestreden door
GLEiss, Le principe de territorialite du droit des marques dans le marche commun apn!s l' arret
9rundig, in Brevets et marques au regard du droit de Ia concurrence, biz. 6I (64). Hij stelt
dat in het Duitse recht de kwaliteitsgarantie geen afzonderlijk principe uitmaakt, maar
begrepen ligt in de notie dat het merk de oorsprong van de waar aangeeft. Zo ook : DAM,
K.W., La protection aux Etats-Unis du distributeur exclusif de produits de marque contre les
importations paralleles et I' application des lois antitrust, ibidem, biz. I 87 (203).
(3) Foutief geciteerd als § I 5 bij L. VAN BuNNEN, o.c., biz. 7, voetnoot I r.
(4) BAuMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 66 bij AIIg. UWG.
(5) BGH, I I december I956, GRUR, I957, 350 (351), Raiffeisensymbol;- BGH, I I juli
I958, GRUR, I959, 25 (29), met noot HEYDT, Triumph.
(6) ScHRICKER, G., Schutz des Allgemeininteresses im Markenrecht und Koexistenz verwechselbarer Marken verschiedener Inhaber, GRUR, 1967, 634 (638 in fine).

opvatting van het hof moet echter bijgetreden worden in het belang
van het publiek zelf. Alleen de gebruikswaarde van een produkt is
van werkelijk belang bij de voorlichting van de consument en een
bescherming van de bijkomende prestigewaarde, los van concrete
kwaliteitsvoordelen, lijkt vanuit een streven naar meer marktdoorzichtigheid ongewenst. Het zijn precies deze laatste subjectieve nutsvoorstellingen die bij het publiek niet duidelijk geconceptualiseerd
aanwezig zijn. Hier strijden consumentenbelang en het belang van de
merkhouder, botsen de reclamefunktie en de kwaliteitsfunctie. Indien
de praktijk hier geen omlijning vindt die beide belangen zo veel
mogelijk spaart, zou moeten gekozen worden voor het consumentenbelang, omdat elkeen, bewust of onbewust,- oak consument is.
In een recente Nederlandse procedure werd op basis van de verschillende samenstellingen van zeeppoeder, onder hetzelfde merk verkocht
in Nederland en Duitsland, beslist dat de merkhouder zich niet aan
rechtsmisbruik schuldig maakte door zich te verzetten tegen de import uit Duitsland van artikelen van hetzelfde merk, maar onder een
andere samenstelling (1). Men kan immers beweren dat de Nederlandse consument wordt misleid, indien hij, gewend zijnde aan de
binnenlandse hoedanigheden van een merkprodukt, thans onder eenzelfde merk produkten aantreft met andere kwaliteiten of samenstelling (2), alhoewel in het praktische geval het eerder dubieus mocht
worden geacht dat de consumenten zich bewust waren van het
onderscheid.
Waarschijnlijk als reactie tegen de houding van het hof van cassatie (3)
en als duidelijkste uiting van een mogelijke erkenning van de kwaliteitsfunctie doorheen geheel de wet, bepaalt de BMW in haar artikel
13 A, vijfde lid: ,Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet
het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren,
die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk
in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is
gewijzigd".
Meteen wordt oak de oplossing van het Belgische hof voor de toekomst onmogelijk gemaakt : de wet legt geen enkele beperking qua
oorzaak van verandering op : de gewilde zowel als de ongewilde wij-

(r) Pres. Rb. Breda, 31 december 1968, J.T., 1970, 157, met noot L. VANBUNNEN; BIE,
1969, 47; - anders: Pres. Rb. Breda, r april 1969, Ing. Cons., 1970, 14, met noot GASPAR.
(2) Anders: WERTHEIMER, Het Veldkamp-artikel in de Benelux-Merkenwet, SEW, 1970,
498 (su) met verwijzingen naar auteurs die deze mening huldigen.
(3) Cass., 27 juli 1961, Pas., 1962, I. 218;- zie hierover ook: GoTZEN, o.c., nr. 102-105.

ziging komen in aanmerking. De merkhouder zal dus steeds kunnen
ingrijpen als de verhandeling van het gewijzigd merkartikel hem schade
kan toebrengen en de voortverkoper geen geldige reden voor zijn
optreden kan aanvoeren (1).
De expertise om uit te maken of de waar door de brand niet werd
gewijzigd, zou het hof thans niet meer kunnen weigeren op basis van
de merkenwet. De vraag of de loutere vervuiling van fles en etiket
de waar wijzigt, is moeilijk bevestigend te beantwoorden : dit zou
inhouden dat aan het merk in rechte een duidelijke reclamefunctie
wordt toegekend en dat men verpakking en etiket als een geheel met
de eigenlijke waar beschouwt, wat los van de concrete omstandigheden tach moeilijk algemeen kan worden aanvaard.
II. Indien echter in sommige gevallen de kwaliteitsfunctie van bet
merk ten bate van de ondernemer wordt beschermd, dan mag men
bet publiek, bij wie deze ondernemer bewust de binding tussen kwaliteit en zijn produkt in het leven riep, de bescherming niet weigeren,
wanneer deze binding door de schuld van de ondernemer op zulke
wijze teniet gaat, dat het publiek dreigt te worden misleid (2).
De praktijk zal. zulke gevallen misschien uitwijzen. Het gevaar is niet
denkbeeldig, na overdracht van bet merk, nu men verzaakt aan de
verplichting van gelijktijdige overdracht van merk en handelszaak
of van belangrijke delen daarvan (3). Bij het beoordelen van de gevolgen van de overdracht moet men met de kwaliteitsfunctie rekening
houden.
Inderdaad, bet bereiken van een zekere kwaliteit is niet eigen aan een
bepaalde handelszaak, op voorwaarde dat men voldoende elementen
mee overdraagt (octrooien, know-how) of dat de fabricatiemethodes
algemeen gekend zijn. Maar de complexiteit van bet fenomeen
kwaliteit van een produkt bewerkt dat bet strikt navolgen van aile
geheimen nag niet garandeert dat oak de globale kwaliteit zal uitstekend zijn. De kwaliteit als Gestalt, als geheel dat zelfstandig staat,
zal steeds de loutere sam der afzonderlijke eigenschappen overtreffen,

(I) GoTZEN, o.c., nr. I04.
(2) De kans is echter groat dat zij zal geweigerd worden gezien het recht de kwaliteitsfunctie van het merk niet erkent. WERTHEIMER, o.c., SEW, I970, 498 (512);- VANZETTI,
o.c., GRUR Int., I965, 128 (r34); - BEIER, o.c., r IIC, I970, 48 (64).
(3) Deze verplichting heeft in Frankrijk nooit bestaan : RouBIER, P., o.c., II, blz. 536.
Wei in a! de andere E.E.G.-landen : Duitsland : § 8 WZG; - Belgie : artikel 7 wet I april
I879; -ltalie: artikel 2573 C. C. en artikel IS R.D., 2I juni 1942;- Nederland: artikel
20, lid I Merkenwet. De eenvormige Benelux-Merkenwet bepaalt in artikel I I A dat het
recht op een merk, onafhankelijk van de overdracht van de handelszaak of een dee! daarvan, kan overgaan.

zodat het mogelijk is dat een bepaalde kwaliteit naderhand niet meer
kan worden gereproduceerd (1).
Op basis van de kwaliteitsfunctie die het publiek aan het merk toekent,
en die men soms in hoofde van de ondernemer beschermt, - al dan
niet op basis van het merkenrecht - moet men dan ook eisen dat dit
publiek, meestal onwetend van de overdracht van het merk, niet zou
misleid worden of bedrogen doordat het te veel vertrouwt op het merk.
Als de kwaliteit van de waren na overdracht zozeer zou verslechten
dat het publiek wordt bedrogen, moet er een correctief mogelijk
zijn (2).
Een andere mogelijkheid die door G. Schricker (3) werd onderzocht
ligt in het naast elkaar bestaan van verschillende merkhouders met
verwisselbare merken.
12. Voor de mogelijke sancties dringt zich allereerst de metlgverklaring van het depot op krachtens artikel4, 2° Eenvormige BeneluxMerkenwet, wegens misleiding van het publiek (4).
Krachtens artikel 14, A, 1°, c kan deze door elke belangstellende,
waaronder het openbaar ministerie, worden geeist. De nietigverklaring
kan dan ook volgens artikel 16, tweede lid beperkt worden tot het
produkt of de waren die misleiden, zo het merk voor meerdere waren
werd ingeschreven.
Subsidiair moet een vordering wegens onrechtmatige mededinging
mogelijk zijn. Immers het merkenrecht biedt slechts een uitputtende
regeling voor uitdrukkelijk door haar geregelde kwesties, daarnaast
is bescherming via het recht der oneerlijke mededinging als lex
generalis mogelijk (5). In de meeste ons omringende Ianden biedt het
merkenrecht geen uitputtende regeling (6).

(I) Hetzelfde probleem stelt zich voor de normalisatie van goederen.
(2) MARTIN-ACHARD, M.-E., La cession libre de la marque, Proefschr., Geneve, I946,
O.C., b!z. 433, nr. 406; BAUMBACH-HEFERMEHL, O.C,, b!z. I03 e.v.; - zie ook : artike!
6quater, tweede lid, Unie-conventie van Parijs, ingevoerd in I934 bij de herziening van
Landen.
(3) ScHRICKER, G., GRUR, I967, biz. 634 (635 e.v.).
(4) Zie ook: artikel 4bis, lid I, a Ned. Merkenwet;- artikelu, R.D. 2I juni I942 dat
verbiedt door het gebruik van het merk het publiek te bedriegen.
(5) GoTZEN, Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging, Brussel, 1963,
nr. 704, biz. 105 en nr. 997, biz. 337·
(6) DoRHOUT-MEES, T.J., o.c., nr. 422, blz. 170;- BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 25
bij Einl. WZG. In Duitsland kan onder anlehnende Werbung ook een inbreuk op een
merk vallen : REIMER, E., Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Berlin, 1954, biz. 309
en 548; -VoN GoDIN-HoTH, Wettbewerbsrecht, Berlin, 1957, Anm. 30 g bij § 1 UWG.
Verder : ULMER-SCHRICKER, Unlauterer Wettbewerb, Band V, Italien, Munchen-Koln,
1965, biz. 2I;- ULMER-KRASSER, Unlauterer Wettbewerb, Band IV, Frankreich, MunchenKoln, I967, biz. 44; - voor Zwitserland : MARTIN-ACHARD, o.c., biz. 6r.

Misleiding van het publiek door gebruik van een merk is een daad
die tegen de eerlijke handelsgebruiken ingaat. Het is niet omdat in
Belgie het merkenrecht buiten het algemeen mededingingsrecht valt (I)
dat inbreuken die niet in het bijzonder door de merkenwet worden
beteugeld, geen daden van oneerlijke mededinging zouden kunnen
uitmaken (2).
Ook in processen over produktaansprakelijkheid moet aanvaard
worden dat, zo de kwaliteit, die de reclame voor een bepaald merk
nauwkeurig beschrijft, zeer sterke afwijkingen vertoont van het
voorgespiegelde beeld, daaruit een argument tegen de producent kan
gehaald worden (3). Beekhuis (4) noemt dit een vorm van aansprakelijkheid voor gewekte schijn.
Er valt daarbij zelfs te denken aan preventief optreden; niets belet
bijvoorbeeld de ondernemer die een merklicentie verleent, daarin
bepaalde stipuleringen nopens de te onderhouden kwaliteit op te
nemen (s).
Giraud (6) stelt voor dat de verbruikersorganisaties de merken op hun
betrouwbaarheid zouden testen. De fabrikant die in zijn publiciteit
en zelfs daarbuiten, bepaalde gegevens over zijn produkt meldt,
neemt volgens hem een verplichting op zich die gemakkelijk controleerbaar is. Dit lijkt mij echter eerder het werk te zijn van die organismen die zich speciaal bezig houden met informatieve etikettering
en pas wanneer een van beide niet wordt gevoerd, van een vergelijkend warenonderzoek door een verbruikersvereniging.
13. De overweging dat de ondernemer zichzelf straft door de kwali-

teit van zijn merkartikelen te doen dalen,. omdat hij clienteel en

goodwill zal verliezen, mag in deze gevallen niet te luid klinken.
Aileen een interpretatie die dergelijk fenomeen van lange duur niet

(r) GoTZEN, Vrijheid van beroep, nr. 702 e.v.; - Cass., 16 maart 1939, Pas., 1939, I, 150.
(2) Bv. het nabootsen van andermans merk in de eigen handelsreclame : CoPPIETERs
DE GIBSON, Concurrence deloyale, in Les Novelles, Droits Intellectuels, nr. 233 e.v.
(3) H.R., 25 maart 1966, N.j., 1966, nr. 279, HIM Moffenkit. Op te merken valt dat het
hier om reclame ging waarbij de voorlichtingsinhoud groter moest zijn dan bij de reclame
die zich tot het grote publiek richt. Het ging om reclame gericht aan mogelijke aanbesteders
van openbare werken, zodat men de technische gegevens en de kwaliteiten, aan de eigen
waar toegeschreven, nauwkeurig moest toelichten. Dan is het ook gemakkelijker daaruit een
argument te putten tegen de producent.
(4) BEEKHUIS, J., Produktenaansprakelijkheid, in Op de Grenzen van komend recht, Opstellen
aangeboden aan Professor ].H. Beekhuis, Deventer, 1969, biz. 35·
(5) Vergelijk : MoLENAAR, Handel in goede naam. Enige opmerkingen over het in licentie
geven van een systeem (Franchising), Inaugurale rede Tilburg, Deventer, 1970, blz. 3 e.v.
(6) GIRAUD, Cl., o.c., 332.

afwacht, maar zo snel mogelijk een daadwerkelijke bescherming biedt
aan het kopende publiek, kan standhouden bij een juiste afweging
van alle betrokken belangen. De marktdoorzichtigheid, die oak
vereist dat de merken, die door reclame algemene bekendheid hebben
verworven en waarop het publiek vertrouwt, binnen hun mogelijkheden een juiste voorlichting geven, wordt slechts door een permanent rekening houden met de kwaliteitsfunktie van het merk en met
het verbod van misleiding van het publiek naar waarde bevorderd.
Dit is vooralsnog in het eigenlijke merkenrecht een vrome wens, daar
een kwaliteitskarakter meestal aan het warenmerk wordt ontzegd.
Is dit het geval dan kan men vaak vanuit een ruim gei:nterpreteerde
herkomstfunctie tach nag hetzelfde bereiken, door na te gaan of het
produkt, in de actuele toestand of die op het ogenblik waarop een
belangenconflict ontstaat, wel precies beantwoordt aan de toestand
zoals die door de merkhouder of zijn gerechtigde wordt gewild (1).
De intentie van de merkhouder komt hier centraal te staan, nl. het
met zekerheid vaststellen van de toestand waarin hij zijn produkten
wenst voortverkocht te zien (2).
Buiten het strikte kader van het merkenrecht is er geen probleem
voor de erkenning van het kwaliteitskarakter van het merk. Daar
dringt een ruime, werkelijkheidsgetrouwe erkenning van het begrip
warenmerk zich op. De boven aangehaalde gevallen tonen trouwens
dat de erkenning van een kwaliteitsfunctie hier veel gemakkelijker
gebeurde. Zo zullen oak de herkenningstekens die het merk vergezellen en ondeugdelijk zijn als merk, van de bescherming genieten in
zoverre ze een kwaliteitsidee kunnen uitdrukken (3).

§

2.

De collectieve merken

14· Wellicht belangrijker ter vergroting van de marktdoorzichtigheid
dan de individuele warenmerken zijn de collectieve merken, die
kunnen bepaald worden als volgt :
, Onder een collectief merk wordt verstaan een door een organisatie

(I) De oplossing vertoont verwantschap met het moreel recht van de auteur van een kunstwerk op het behoud van de integriteit van zijn werk. Zie daarover : VAN !sACKER, De
morele rechten van de auteur, Brussel, I96I, biz. 140 e.v. Hier kan echter de vraag niet ter
sprake komen in hoeverre het publiek zich op basis van het merk tegen de merkhouder zou
kunnen keren indien de kwaliteit van de waar duidelijk niet meer beantwoordt aan de
kwaliteit van de waar bij het verlaten van zijn onderneming.
(2) Zie : BEIER, o.c., I IIC (I970), 48 (64).
(3) Zie daarover : BRAUN, A., o.c., nr. 63, biz. 59 e.v.; - ULMER-SCHRICKER, Unlauterer
Wettbewerb, Band II/I, Belgien, Miinchen-Ki:iln, I967, biz. 85 e.v.

gebruikt merk, hetwelk client om bepaalde eigenschappen ofhoedanigheden van waren aan te duiden en waarvan alle personen mogen gebruik maken, die zich onder het toezicht van die organisatie stellen
en wier waren volgens het oordeel der organisatie de vereiste eigenschappen of hoedanigheden bezitten" (1).

15. Vroeger werd daarbij zeer sterk de nadruk gelegd op het waarborgen van de ,herkomst, qualiteit, deugdelijkheid" (2). Het moet
dan oak geen wonder heten dat de Belgische wetgeving totaal daarop
was afgestemd : , ... met het uitsluitend doel de goede faam van
de door hunne !eden voortgebrachte of verkochte waren te vrijwaren (3) en , ... een waarborg uitmaken van het gehalte, de samenstelling of de hoedanigheid der koopwaar" (4).
Oak in ltalie spreekt artikel2 R.D. 21 juni 1942 slechts van het garanderen van de oorsprong, de aard of de kwaliteit van zekere produkten
als doel van het collectief merk.
Nochtans evolueert men thans meer naar de opvatting dat de kwaliteitsfunctie niet ipso facto uit het begrip van het merk volgt (5).
Roubier had vroeger de kwaliteitsfunctie van collectieve merken zelfs
ontkend en gesteld dat ze steeds vergezeld moeten gaan van een
individueel merk dat wei de kwaliteit aanduidt (6).
Oak artikel 7bis van het Unieverdrag van Parijs, dat de verplichting
van bescherming van collectieve merken schiep, wijst nergens op een
kwaliteitsfunctie.
De BMW huldigt zulke brede opvatting in haar artikel 19, vermits
aileen wordt gesproken van het ,, ... dienen om een of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren" (7).

(I) Toelichting van vraag 29 der derde reeks vraagpunten inzake het nieuwe Nederlands
Burgerlijk Wetboek (geciteerd bij PoLAK, J.M., Collectieve merken, in Op de grenzen van
komend recht, biz. I93).
(2) BAI.LAAR SPRUYT, B.J., Het collectieve merk, Proefschr., Leiden, 1934, biz. I. Nederland
bezat geen wettelijke bepalingen doch kende de facto een bescherrning van collectieve
merken op basis van artikei 140I Ned. B.W. (en dus n:iet van de Merkenwet): Rb. Arnhem
(Kortg.), I maart I958, N.J. I958, nr. 53 I ; - Rb. Alrneio (Kortg.), I3 juni I96I, BIE,
I962, 15I; - te Iaks : Hof 's Hertogenbosch, 22 november 1962, N.J., I963, nr. 337·
Ook Luxemburg had geen wettelijke bepaiingen.
(3) Artikei I K.B. nr. 90 van 29 januari I935·
(4) Artikei 4 K.B. nr. 90 van 29 januari I935·
(5) BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. I bij par. I7 WGZ;- voor Nederland, zie: PoLAK,
].M., o.c., biz. I93, met verdere verwijzingen.
(6) RouBIER, P., o.c., nr. 282, biz. 649-650. De informatieve etikettering, toen nog onbekend,
zou dit bezwaar niet geiopen hebben.
(7) GoTZEN, M., o.c., nr. s. biz. 14-15.
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De F ranse wet spreekt van industriele, handels- of commerciele
doeleinden of van het baat brengen aan het algemeen belang, aan de
ontwikkeling van handel en nijverheid der aangesloten !eden (I).
In Duitsland kent de W arenzeichengesetz de term Kollektivzeichen
niet, maar spreekt van Verbandszeichen ( § I7-25 WZG). Daarbinnen heeft men dan de categorie der Giitezeichen (2). De eersten
geven aileen aan dat het produkt van de !eden van een groepering
afkomstig is en hen client tot kenmerking, niet in de eerste plaats ter
aanduiding en garantie van een bepaalde kwaliteit (3). Dit is echter
mogelijk, vooral wanneer het Verbandszeichen tezelfdertijd ook
Giitezeichen is. Het gebruik van deze laatste term is niet helemaal
vrij : het woord Giitezeichen is eigendom van de Reichsausschuj3 fur
Lieferbedingungen und Giitesicherung (meestal RAL genoemd) en het
gebruik ervan, zonder erkenning door de RAL, is een Irrefiihrung in
de zin van § 3, UWG (4).
Volgens nr. 3 van het RAL-reglement is er voor de aangifte van een
kwaliteitsmerk bij het Patentamt een erkenningsprocedure nodig.
De RAL controleert de naleving van aile voorschriften, waaronder
ook het vaststeilen van de concurrentierechtelijke en kartelrechtelijke
rechtmatigheid hoort. Na onderzoek erkent de RAL het kwaliteitsmerk, brengt het op haar lijst en !evert een onbedenkelijkheidscertificaat
af. Slechts na deze procedure kunnen werken als Giitezeichen bij het
Patentamt krachtens § I7, Abs. I en 3, IS en I9 WZG worden aangemeld (s). Dus aileen door de RAL erkende merken mogen de naam

(r) Artikel 16 loi fr. 31 decembre 1964.
(2) De Duitse Giitezeichenverordnung van 9 april 1942 wordt thans algemeen als niet meer
geldehd aangezien. De rechtsleer is unaniem : zie reeds : BENKENDORFF, Giitezeichenrecht,
GRUR, 1952, 3;- verder: DoRINKEL, Giitezeichen und Kartellrecht, WuW, 1958, 565;BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 3 bij het overzicht voor § 17-25 WZG.
(3) In de U.S.A. voorziet o.a. de nieuwe Uniform deceptive trade practices act, in Section r,
(2) en (3) in een gelijkaardig onderscheid :., (z) .,certification mark" means a mark used in
connection with the goods or services of a person other than the certifier to indicate geographic origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics
of the goods or services or to indicate that the work or labor on the goods or services was
performed by members of a union or other organization; (3) .,collective mark" means a
mark used by members of a cooperative association, or other collective group or organization to identify goods or services and distinguish them from those of others, or to indicate
membership in the collective group or organization." Zie daarover : VIRAGH : Zur Frage
des .,Giitezichens" und der .,Certification Mark", Schw. Mitt., 1964, 39 e.v.; -HANCOCK,
K.I., Collective and certification marks, 47, TMR, (1957), 458 e.v.
(4) LG Munster, 22 juni rg66, DW, rg66, 36;- LG Dusseldorf, 25 april 1958, geciteerd
bij ELSAESSER, A.-B., o.c., blz. 23;- DoRINKEL, o.c., Wu
rgs8, 566; - GROSCHLER, A.,
Deutsche Giitezeichen in weiterer Entwicklung, GRUR, 1956, 32 in fine wijst reeds op de
wenselijkheid hiervan.
(s) MrosGA, W., Warenzeichenrecht in neuerer Sicht, Mtinchen, 1962, biz. 121.
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Giitezeichen voeren, wat niet wegneemt dat collectieve merken feitelijk ook kwaliteitsmerken kunnen zijn (r). Erg veel succes heeft het
Verbandszeichen zelf niet, omdat het te zeer met de voorstelling van
kwaliteitsmerken is verbonden en de idee van fusie of kartel oproept (2).
De RAL bepaalt Giitezeichen of kwaliteitsmerken als woord- of beeldtekens of beide, die als garantieaanduiding voor waren of diensten
worden aangewend. Zij vervullen bepaalde naar objectieve maatstaven gemeten en volgens de opvatting van het publiek voor de
kwaliteit van een goed essentiele eigenschappen. Hun houders zijn
verenigingen die de kwaliteit waarborgen. Daarvoor stellen zij kwaliteitsnormen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn en waken zij over
de uitvoering ervan. Mogelijk berusten zij op wettelijke grondslag (3)•
Hun doel is niet te dienen ter onderscheiding of de herkomst aan te
geven; zij beogen alleen een bepaalde kwaliteit aan te geven voor de
gemerkte waar en te verzekeren dat over de eisen inzake kwaliteit
door de vereniging-merkhoudster bestendig wordt gewaakt (4). Een
groat verschil voor de praktijk is dat de Giitezeichenverenigingen
krachtens § 27 GWB kunnen gedwongen worden tot opname van een
lid, waar dit voor de andere verenigingen die een collectief merk
voeren niet het geval is (s).

r6. Uit dit overzicht blijkt reeds dat er verwarring mogelijk is zo
men zijn definitie teveel afstemt op het doel dat men wil nastreven
met het collectief merk. Beter is het de definitie zo algemeen mogelijk
te houden zodat de doelstellingen noch uitputtend opgesomd worden,

(1) In die zin moet men BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 3 in fine bij het overzicht voor
§ 17-23 WZG lezen waar hij zegt : ,Nicht aber setzt ein Gutezeichen die Anerkennung
durch den RAL voraus ; ... ".
(2) ELsAESSER, A.B., o.c., blz. 2-3; - oak in de U.S.A. is dit in zekere mate het geval.
(3) RAL-G1'Undsatzen, geciteerd bij BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 3, blz. 21. Deze
bepaling vertoont een opvallende gelijkenis met deze in Section 45 Trade mark law (Lanham
Act) voor de Verenigde Staten.
(4) BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 4 bij het overzicht voor § 17-23 WZG.
(s) MwsGA, W., Giitesicherung und Zeichenschutz, GRUR, 1968, 572 (578-579);
DoR1NKEL, o.c., Wu W, 1958, 565; - VoLCKER, F.C., o.c., blz. 107 e.v.; - vgl. : voor
Groot-Britannie : Section 37 van de Trade mark law : ,(7) There shall be deposited at the
Patent Office in respect of every trade mark registered under this section regulations
approved by the Board of Trade for governing the use thereof, which shall include provision
as to the cases in which the proprietor is to certify goods and to authorise the use of the
trade mark, and may contain any other provisions that the Board of Trade may require or
permit to be inserted therein (including provisions conferring a right of appeal to the
Registrar against any refusal of the proprietor to certify goods or to authorise the use of
the trade mark in accordance with the regulations) ... ".

noch reeds ab initio beperkt worden. In die zin gaan zowel de definitie
hier vooropgesteld als de definitie van artikel 19, eerste lid BMW.
Het collectief merk beoogt het publiek een waarborg te geven dat
de onder het merk verhandelde waren bepaalde eigenschappen bezitten (1). Het algemeen belang spreekt hier dan oak veel meer dan bij
de individuele merken die in de eerste plaats dienen ter onderscheiding
van de waren van een bepaalde onderneming. Deze dienen privebelangen en waarborgen slechts de herkomst uit het bedrijf van de
merkhouder of uit een bedrijf door hem gemachtigd tot het voeren
van het merk (2).
Men kan dus stellen dat collectieve merken beogen een bepaalde
kwaliteit te garanderen. Maar kwaliteit moet dan verstaan worden in
zijn ruimste betekenis, nl. van zowel objectieve als subjectieve kwaliteit en gezien als het resultaat van een of meer eigenschappen van het
gemerkte goed (3).

17. Als mogelijke doelstellingen kan men aanhalen :
- het garanderen van bepaalde eigenschappen, bepaalde bewerkingen of behandelingen, bv. Cebec voor elektrische veiligheid (4);
- het garanderen dat bepaalde uitgevaardigde normen werden gevolgd, bv. Benor van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (5), dit
noemt men een merk van overeenkomstigheid (6);
- het goedkeuren of aanvaarden van een bepaald produkt, hetgeen
inhoudt dat het volledige voldoening zou moeten schenken zo het in
bepaalde voorwaarden wordt gebruikt. Deze goedkeuring geschiedt
doorgaans na onderzoek door een college van deskundigen, gebaseerd
op bestaande, liefst genormaliseerde, voorschriften en, zo deze niet

(r) Zie bv.: in Frankrijk: artikel28, vierde lid, loi nr. 6o-8o8 du 5 octobre 1960 en verder :
Decret nr. 6r-665 du 27 juin 1961 : ,Le label agricole est une marque collective qui s'applique aux produits agricoles, attestant que le produit qui en beneficie possede un ensemble
distinct de qualites et de caracteristiques specifiques".
(2) DeNKER DuYVrs, F., Het collectieve merk en zijn bescherming, ESB, 1957, 512.
(3) Daarover: MEYNAUD, J., Elements de doctrine pour une politique de Ia qualite; consequences economiques et sociales de cette politique, Congnls international de Ia qualite, Barcelona,
1961.
(4) Van het Belgisch Electrotechnisch Comite. Erkend als instelling van algemeen belang
in de zin van artikel r K.B. nr. 90 van 29 januari 1935 bij Rgt. B. 28 april 1948 (Staatsbl.,
3 juni 1948), gew. K.B. 13 augustus 1957;- zie daarover: GASPAR, F. Ing. Cons.,1958, 147.
(5) Erkend als instelling van algemeen belang in de zin van artikel 1 K.B. nr. 90 van
29 januari 1935 bij K.B. ro april 1954 (Staatsbl., 14 mei 1954).
(6) Zie daarover : MArLY, J., La normalisation, Paris, 1946, biz. 8r-82.

voorhanden zijn, op de ondervinding (1). Regelmatige hercontroles
zijn voorzien. Een voorbeeld is Quality Control (:z) ;
- oak de informatieve etikettering geschiedt via de techniek van het
collectieve merk (3);
- het waarborgen van de herkomst van de waar, waarbij men vooral
aan de benamingen van oorsprong denkt ;
- het ageren op de lonen, de arbeidsvoorwaarden, de hygiene in de
werkplaatsen door de arbeiderssyndicaten, zonder veel succes in de
praktijk echter (4);
- commerciele staatspropaganda om bepaalde produkten van een
bepaald land te lanceren, eveneens zonder noemenswaardig succes (t;);
het invoeren van modeartikelen (6);
het bekenmaken van industriele samenwerking (7) ;
caritatieve doeleinden (8).
In Engeland en de U.S.A. geeft het damestijdschrift Good Housekeeping een collectief merk aan haar adverteerders, nadat het produkt
in eigen laboratoria werd onderzocht en de waarheid van het geadverteerde nagegaan. J3oven_~ien_garandeert het merk vervanging of

(r) Editoriaal : Het merk van overeenkomstigheid Benor, BIN-revue, 1960, 303.
{z) De co6peratieve vennootschap Quality Control werd op 5 mei 1952 te Brussel opgericht
(Bijlagen Belgisch Staatsblad, 18 mei 1952, nr. ro801). Zij werd erkend als instelling van
algemeen belang in de zin van artikel I K.B. nr. 90 van 29 januari 1935 bij K.B. 22 april
I968 (Staatsbl., 8 mei 1968).
(3) PoLAK, J.M., o.c., biz. 196.
(4) MoTHEILLET, P., Les labels au marques syndicales et !'action syndicale, R. T.D. Comm.,
1951, 238 e.v.; -ScHNEIDER, P.M., Die soziale Marke, Proefschr., Bern, 1949, blz. 29;
- een uitzondering client te worden gemaakt voor de U.S.A. waar zuike collectieve merken
tamelijk vee! succes kennen, zo bv. dat der Ladies Garment Workers Union.
(5) CHAVANNE, A., Les marques de fabrique et de commerce, Dalloz, Rep. dr. comm. et des
soc., II, nr. 396. Nochtans is de verplichting in Engeland om het land aan te geven waar
een bepaald produkt werd gemaakt een prachtig propagandamiddel gebleken voor de
Duitse produkten: ,Le Made in Germany n'est autre chose qu'une marque collective des
produits allemands. Elle a permis a l'industrie allemande de se passer du concours du
commerce anglais en devoilant aux consommateurs l'origine des produits" (ELVINGER, La
lutte contre l'industrie et le commerce: la marque, son lancement, sa vente, sa publicite, biz. I72,
geciteerd bij BALLAAR SPRUYT, B.j., o.c., blz. 45 voetnoot I).
(6) ELsAEsSER, A.B., o.c., blz. 48.
(7) ELSAESSER, A.B., o.c., biz. 49· Dit zou in sommige Ianden stuiten op het verbod van
gebruik van het collectief merk voor waren afkomstig uit de onderneming van de merk
houder of uit ondernemingen aan wier bestuur hij geinteresseerd is. Daarover verder,
nr. I9, blz. 371.
(8) Duitsland : Gesetz fur den Vertrieb von Blindenwaren, 9 september I953, § 4, BGBl.,
I953, I, I322;- Frankrijk: speciale label voor goederen door gehandicapten gemaakt:
loi 23 novembre I 957, art. 25 en decret I avril I961, ].0., 7 april I96I en decret 19 avril
1962, ].0., IO mei I962.

terugstorting van het betaalde indien de goederen onbruikbaar,
foutief vervaardigd zijn of niet overeenstemmen met het geadverteerde
in Good Housekeeping (1).
18. Aileen het collectief merk in de zin van Giitezeichen of Certification Mark is de verbruiker echt nuttig. Het Verbandszeichen of
collective mark duidt slechts op het behoren tot eenzelfde organisatie.
Dit is een marktgegeven zonder werkelijk belang voor de rationele
keuze der verbruikers. Het kleine belang in de praktijk van dit teken
en zijn gering succes onderstrepen zijn economische zwakte (2). Het
blijft verder buiten beschouwing.
De waarde van beide vormen van collectieve merken berust op de
goodwill die zij overdragen aan de haar voerende ondernemingen, wat
tegelijkertijd voor collectieve merken een pressiemiddel is, want zo
de waren of de prestaties niet meer aan de gestelde eisen voldoen,
kan het recht het merk te voeren worden afgenomen (3).
19. Het belangrijkste kenmerk van collectieve merken is dat het recht
op het merk en op het gebruik ervan gescheiden zijn (4). Het merk
wordt collectief door verschillende zelfstandige ondernemingen gebruikt die al dan niet lid zijn van de rechtspersoon die houder is van
de collectieve merken.
Daarom mag de merkhouder het collectief merk niet gebruiken voor
waren, afkomstig uit zijn eigen onderneming of uit ondernemingen
aan wter bestuur hij rechtstreeks of onrechtstreeks geinteresseerd
is (s).

(I) HEPNER, H., Effective advertising, New York, 1949, biz. 83-84; - i n Duitsland :
het damestijdschrift Fiir Sie sinds I965.
(2) Sinds de inwerkingtreding van het BMW kan bij ons ook zulke scheiding tussen collectieve merken ontstaan. Immers het BMW legt geen beperkingen meer op wat betreft de
vennootschapsvcirm van de drager van het merk zodat groeperingen van ondernemingen
ook collectieve merken kunnen voeren. In de U.S.A. is dit belang sterker daar ook Fraternal
Organisations hun embleem als collective mark kunnen registreren buiten elk handelsdoel
in hoofde van de organisatie of zijn !eden. Zie : Ex parte the supreme shrine of the Order of
the White Shrine of ]eruzalem, Commissioner of Patents, 46, TMR (I956), 888 (890); BREITENFELD, Fr., Collective marks. Should they be abolished?, 47, TMR (I957), I (6-7).
(3) BAKELS, H.L., Macht en onmacht in het privaatrecht, lnaugurale rede, Deventer, 1965,
biz. I+
(4) GoTZEN, M., o.c., biz. I33;- VAN BuNNEN, L., o.c., biz. 187;- BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. r bij § I7 WZG.
(5) Artikel 19, tweede lid BMW; - in Frankrijk : af te leiden uit artikel I7 loi fr. 3 I
decembre I964; - zie : PLAISANT, R., o.c., ].C.P., 1966, doctrine, I962. Uitdrukkelijk
vereist voor les labels agricoles: artikel3, eerste lid decret nr. 61-665, 27 juin 1961; - anders
in Duitsland : BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 4, bij § I7 WZG.
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De merkhouder is ook de enige die bevoegd is om in rechte op te
treden ter bescherming van het merk. Uitzonderingen worden gemaakt voor het geval de merkhouder niets doet ter bescherming van
de gekrenkte belangen der gebruikers (1), ofvoor het geval het reglement ·van gebruik en toezicht de mogelijkheid van optreden naast de
merkhouder voorziet (2), of zo de merkhouder de gebruiker machtigt (3).
Een tweede kenmerk is dat het gebruik van het merk gereglementeerd is (4). Het reglement moet samen met het merk worden
gedeponeerd (5). De openbare orde die zeer sterk bij het gebruik van
het collectief merk is betrokken, bewerkt dat bij het dulden of het
instemmen met een gebruik van het merk dat strijdt met het reglement de merkhouder van het collectieve merk wordt vervallenverklaard (6).
Hierbij rijst ook het kartelrechtelijke probleem van gedwongen opname van een lid in de rechtspersoon drager van het merk of van de
gedwongen toekenning van het collectieve merk, zo de kandidaat aan
alle vereisten wenst te voldoen of voldoet.
In Duitsland staat het vast dat zulke opnamedwang krachtens § 27
GWB voor Giitezeichenverenigingen mogelijk is (7). In de andere
landen van de E.E.G. is zulke opnamedwang m.i. moeilijk mogelijk.
W ettelijke bepalingen die haar mogelijk maken bestaan niet, zodat
het principe van de vrijheid van vereniging, in de grondwet ingeschreven, de opnamedwang belet.
20.

(1) Artikel 22 loi fr. 31 december 1964: - voor Italie : MENGES, K., Kollektivmarken
in anderen EWG-Staaten und zwischenstaatlicher Handelsverkehr, BB-A WD, 1965, 341
(343), met verdere verwijzingen.
(2) Artikel 7 K.B. nr. 90 van 29 januari 1935; - artikel 26, vierde lid BMW: - BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. r bij § 22 WZG.
(3) In Duitsland stelt een vaste rechtspraak dat iemand een anders recht in eigen naam,
op basis van een hem door de gerechtigde gegeven machtiging, voor de rechtbank kan opeisen en dan daaraan een persoonlijk beschermenswaardig belang heeft. Zie bv. : BGH,
28 november 1962, BGHZ, 38, 282 (283).
(4) VAN BuNNEN, L., o.c., biz. 88.
(5) Belgie : artikel 5 K.B. nr. 90 van 29 januari 1935 en artikel 5 K.B. 30 juni 1937: Frankrijk : artikel 19 loi fr. 31 december 1964; - Italie : artikel 2, tweede lid R.D.
21 juni 1942; - Duitsland: § 18 WZG; artikel 21 BMW.
(6) Artikel 27 A BMW;-§ 21, 2 WZG;- artikel43, 3° R.D. 21 juni 1942; - artikel
21 loi fr. 31 decembre 1964; - artikel 8 K.B. nr. 90 van 29 januari 1935 en artikel 16
K.B. 30 juni 1937.
(7) MrosGA, o.c., GRUR, !968, 572 (578-579); - Di:iR1NKEL, o.c., WuW, 1958, 565; Vi:iLCKER, F.C., o.c., biz. 107 e.v.
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Voor Belgie kan men daaraan echter twijfelen. Niet alleen werd op
basis van de wet van 27 mei 1960 op het misbruik van economische
machtspositie opgetreden tegen discriminatoire weigeringen tot opname in een professionele vereniging (1), doch er kan oak naar analogie geredeneerd worden over het feit dat het hof van cassatie (2)
besliste dat de grondwettelijke vrijheden, in casu de persvrijheid,
noch het fundamenteel principe der schadeloosstelling van artikel
1382 B.W., noch de rechten uit de auteurswet van 22 maart 1886
vermogen in te perken. Dezelfde opvatting mag dus waarschijnlijk
oak aangenomen worden in de verhouding tussen het recht op de
vrijheid van vereniging en de kartelwet van 27 mei 1960, zodat,
wanneer de inbreuk op de kartelwet vaststaat, het recht op de vrijheid
van vereniging deze niet vermag te verschonen en moet wijken. In
deze context kan oak de beslissing der E.E.G.-Commissie (3) aangehaald worden, die een negatieve verklaring aflevert op basis van
artikel 85, 1° E.E.G.-Verdrag en artikel 19, 3° verordening nr. 17,
aan een organisatie die een collectief merk voert dat geen beperkingen
in de produktie meebrengt en aile producenten, die de vastgestelde
ISO-normen onderhouden, toelaat tot de vereniging.
21. Als derde kenmerk kan men aanmerken dat collectieve merken
niet vatbaar voor beslag en niet overdraagbaar zijn (4). Dit wordt
niet meer bepaald in de BMW. De enige beperking bestaat erin dat
het collectieve warenmerk niet mag overgedragen worden om als
individueel merk te dienen. Dan moeten artikel 4, 3° en artikel 28
BMW worden toegepast, zodat doorhaling en een nieuwe registratie
na drie jaar nodig zijn (5) : indien tenminste artikel 23 BMW niet
van toepassing is doordat de oorspronkelijke merkhouder het collectieve merk opnieuw wenst op te nemen. Oak de omzetting van een
individueel merk in een collectief merk kan slechts na doorhaling en
- mits akkoord van de vorige merkhouder - onmiddellijke registratie gebeuren (6). Bij al deze bewerkingen zal op het verbod van misleiding van het publiek bijzonder moeten gelet worden.

(1) SuETENS, L.P., Belgian Antitrust Law ,in action", 2, CMLR, 1964-65, 325 (327).
(2) Cass., 4 december 1952, R.C.].B., 1956, 33, met noot J. DAssEssE, Strebelle. over het
tweede middel.
(3) Beslissing van de Commissie van de E.E.G., 29 juni 1970, WuW, 1971, 207, ASBL

pour Ia promotion du tube d' acier soude electriquement.
(4) Artikel 6 K.B. nr. 90 van 29 januari 1935;- artikel 20 loi fr. 31 decembre 1964;§ 20 WZG.
(5) GoTZEN, o.c., nr. 91; -WICHERS HoETH, o.c., biz. 123-124.
(6) GoTZEN, o.c., nr. 91.
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22. De aard en de functie van het collectieve warenmerk bewerken
- meer nag dan voor het individuele warenmerk - dat het publiek
daarin een waarborg ziet. Daarom is de openbare orde in zeer sterke
mate bij de regeling betrokken (r). Een strenge toepassing van de
artikelen 27, q, A, I 0 , c en 4, 2° BMW is vereist.
Artikel 27 A sanctioneert met vervallenverklaring het gebruik van
het collectieve warenmerk door de merkhouder bij inbreuk op artikel 19, tweede lid, nl. het gebruiken van het collectieve warenmerk
voor waren die afkorrntig zijn uit de eigen onderneming of uit ondernemingen aan wier bestuur hij onmiddellijk of middellijk deelneemt.
Dezelfde sanctie geldt wanneer de houder een gebruik van het collectief merk in strijd met het reglement goedkeurt of duldt.
Artikel 27 B voorziet de nietigverklaring van het collectieve merk zo
het reglement op het gebruik en het toezicht strijdt met de openbare
orde, onvoldoende is of strijdt met artikel22 BMW. Ook de wijzigingen - waarin begrepen de overdracht of de licentie - mogen de
waarborgen aan het publiek uit het bestaande reglement niet verzwakken : dit ondergraven van de eigen goodwill en reclamewaarde
zou immers een onduldbaar gevaar betekenen voor misleiding van
het publiek.
Bovendien gelden krachtens artikel 20 BMW alle gevallen waarin
nietigverklaring kan worden gevorderd voor een individueel warenmerk oak voor een collectief merk (2). Zo oak voor depots die strijden
met de openbare orde of de goede zeden (3) ofwegens hun misleidend
karakter (4).
Daarnaast zal de benadeelde zich op de kartelwetgeving kunnen
beroepen indien van het collectief merk zodanig misbruik wordt
gemaakt dat een inbreuk op deze wetgeving aanwezig mag geacht

(I) Benelux-toelichting bij het verdrag en de eenvormige warenmerkenwet, weergegeven
bij GoTZEN, o.c., biz. 223.
(2) Benelux-toelichting bij het verdrag en de eenvormige wet op de warenmerken, artikel
27; - GoTZEN, o.c., blz. I36; - WICHERS HoETH, o.c., biz. I20 e.v.
(3) De strijdigheid moet dan in het merk zelf liggen ongeacht het gebruik dat ervan wordt
gemaakt. GoTZEN besluit dit uit artikel 4, 1° BMW in combinatie met artikel 7 Unieverdrag van Parijs (o.c., nr. 37, biz. 54).
(4) GoTZEN, o.c., nr. 74, biz. 94· Voor een voorbeeld zie : Tr. Roma, 25 juli I954,
Dir. Ind., 1956, II, 496, met noot FRANCESCHELL1 : een vereniging voor bontbewerkers
deponeert een collectief merk dat gezonde ondernemingen van geimproviseerde, vakkundig
ontoereikende en geen scrupules hebbende ondernemingen wil onderscheiden. Daartegen
zou het merk een garantie bieden, bekrachtigd door de overheid. In feite was het een
groats opgezette campagne van de !eden der vereniging om niet-leden zwart te maken bij
het publiek. De overheidsgarantie was trouwens verzonnen.
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worden. Vereist is dan dat het collectief merk gebruikt wordt op een
wijze die volgens de nationale wetgeving een kartelrechtelijke inbreuk
uitmaakt. Zo eisen de Duitse GWB en artikel86 E.E.G.-Verdrag een
misbruik van de overheersende positie op de markt ingenomen, eisen
de Belgische, Nederlandse en Zwitserse wetgeving dat in de activiteit zelf die wordt uitgeoefend, het misbruik zou blijken doordat het
algemeen belang wordt geschaad en beteugelt de Franse wetgeving
de hinder die wordt opgelegd op het normaal functioneren der
markt (1). Indien de discriminatie bestaat ten gevolge van de wijze
waarop men bepaalde eisen heeft gesteld in het reglement op het
gebruik en het toezicht, dan is de eis tegen de merkhouder om die
vereisten te wijzigen slechts gegrond bij duidelijke onredelijkheid
ervan, waarbij men tot werkelijk misbruik van recht zou komen (2).
23· Collectieve warenmerken hebben om verschillende redenen nooit
een groat belang in de praktijk kunnen verwerven : Zij hangen te
zeer af van de goede wil van de producenten : dezen zijn vrij het
collectieve merk aan te nemen of niet. Steeds komen de erdoor gedekte produkten van zeer verschillende ondernemingen, zodat het
nadeel is dat de goeden aan faam verliezen omwille van de slechten.
Hierom meent Roubier (3) dat zij moeten · vergezeld gaan van een
individueel merk dat wel de kwaliteit aanduidt. De ondernemer is
oak vrij op zijn waar of in zijn reclame een embleem te gebruiken,
waarin hij wijst op de herkomst, de kwaliteit of bepaalde eigenschap- ~
pen en kenmerken van zijn waar, buiten elk merk om. In Belgie heeft
dit het voordeel dat de eigenaar zelf snel kan optreden wegens oneerlijke mededinging en de houder van het collectief merk niet moet
aanspreken ter bescherming. Hij beschikt over de vordering tot

(1) La puissance economique et la loi. Un rapport du Comite d'experts en matiere de pratiques
commerciales restrictives, O.C.D.E., 1970, biz. 119 e.v. Voor een voorbeeld, zie: LG Dusseldorf, 28 maart 1958, WuW, 1958, 486, Wohnraumleuchten: alleenlevering door !eden van
een Giitezeichengemeinschaft aan handelaars die zich verbinden slechts waren met het
collectief merk te verkopen.
(2) Vgl. : Roofire Alarm Company v. Underwriters' Laboratories, (D.C.E.D. Tennessee,
18 juni 1959), 188, F. Suppl., 753 (1959).
(3) RouBIER, o.c., II, nr. 282, biz. 650. Zie : het voorbeeld van het Duitse Sonnenzeichen
uit de jaren 1920 : het collectief merk werd uitgereikt door de vrouwenverenigingen, doch
was omwille van de weigering het aan te brengen door de meest bekende producenten,
eerder een negatief aanduiden van een beste keuze (ScHOLTEN, S., Industrie und Warentest,
in Warentest. Aus der Sicht von Industrie und Handel, Bonn, 1966, biz. 13). Zie oak de
negatieve houding der Duitse industrie tegenover MiiLLER-ARMACK's algemeen Giitezeichen-Programm in 1952-53.
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staken, die hij voor merkinbreuk niet kan aanwenden (I) ,oak niet
krachtens artikel I3, A BMW (2).
Het staat immers vast dat reproduktie of profiteren van dit teken
dat samen met het merk ter onderscheiding client, of een deel van de
reclame uitmaakt, krachtens artikel 2, D K.B. nr. 55 van 23 december
I934, een daad van oneerlijke mededinging kan zijn (3).
Alleen aangewend heeft het collectieve warenmerk voor merkartikelen
weinig betekenis, het geeft immers niet de precieze herkomst aan van
de waar. Vandaar dat het meestal naast een individueel warenmerk
wordt aangebracht (4). Nochtans loopt hierdoor de houder van het
individuele warenmerk zekere gevaren : de aandacht van het publiek
wordt van zijn merk afgeleid, en indien het collectieve merk oak
produkten dekt die juist hoven de middelmaat liggen, kan het betere
produkt lijden onder de eerder ongunstige faam die het collectieve
merk daardoor heeft verkregen in de ogen van het publiek. Een deel
van de door de reclame opgebouwde kwaliteitsidee gaat dan teniet.
Het procede loopt oak gevaar door het te groat aantal collectieve
warenmerken en de mogelijkheid te verwarren met andere tekens :
tussen I950 en I963 werden bij het Duitse Patentamt 772 aangiften
gedaan van VeYbandszeichen waarvan 426 werden ingeschreven (5).
In Belgie kent men merken van instellingen van algemeen belang
in de zin van artikel I K.B. nr. 90 van 29 januari I935 (6); merken
van organisaties en instellingen van het bedrijfsleven (7); collectieve
merken van individuele ondernemingen (8), die dan kunnen begeleidende merken zijn (9). Daarnaast is er verwarring mogelijk met

(1) Vaste rechtspraak sinds Cass., r6 maart I939, Pas., 1939, I, rso; R.G.A.R., I939,
3026.
(2) GoTZEN, o.c., nr. Io6-uo, biz. I28 e.v.
(3) GoTZEN, Vrijheid van Beroep, II, nr. 848, biz. 2I3-214; - CoPPIETERS DE GIBSON,
o.c., nr. 31 I ; - Rb, Nijvel (kortg.), ro januari 1955, Ing. Cons., 1955, 63;- Hrb. Brussel,
I2 juni I947, ].G.B., 1948, 260.
(4) Uitdrukkelijk voor het collectieve merk Benor bepaald: artikel 3 K.B. 29 januari I935·
(5) ELSAESSER, A.B., o.c., 2 met in aanhangsel biz. I-XIV een overzicht der ingeschreven
Verbandszeichen tussen 1960 en 1965. Voor Nederland, zie : S.E.R.-advies over het door
de overheid te subsidii!ren vergelijkend warenonderzoek, 4° bijlage.
(6) Quality Control bij K.B. 22 april I968; - Benor bij K.B. ro april 1954; - Cebec bij
Rgt.B., 28 april 1948.
(7) Bv. : Woolmark van het lnternationaal Wolsecretariaat te Landen, vertegenwoordigd
in aile Ianden. Zo ook te Brussel.
( 8) Indanthren voor kleurenechtheid en Eulan voormotechtheid, beide van de firma IG Farben
AG, Bayer-Leverkusen, sinds 1952, wanneer zij werden omgezet in een Verbandszeichen.
Over de geschiedenis daarvan, zie : ELsAESSER, A.B., o.c., 40-46.
(9) Zie daarover : KRAFT, A., Die begleitende Marke, Probleme des Geschiiftsbetriebs und des
Warenzeichnisses, GRUR, 1970, 218,
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rijkskeurmerken voor goud en zilver (I); voor zuivelartikelen (2);
voor vlees (3); ijkmerken (4), het nationaal merk voor druiven (5),
het nationaal toeristisch merk (6), het nationaal Belgisch merk (7).
Een ander bezwaar treft het geval waarin de houder van het collectieve warenmerk de toekenning weigert of de bevoegdheid het merk
te voeren aan een gebruiker ontneemt. De merkhouder kan dan dit
feit noch de redenen daarvan publiek maken (8).
Blijft de vroegere gebruiker na het verbod het collectieve merk nog
gebruiken dan is aan de eisen van artikel8, b W. I april I879 voldaan,
dat merknabootsing bestraft en kan publikatie van het vonnis een
aangepaste schadeloosstelling vormen (9).
Het collectieve merk is slechts waard wat het reglement op het gebruik
en het toezicht waard zijn en hangt bovendien sterk af van de handhaving ervan. Binnen de thans gehuldigde, brede opvatting van de
mogelijke doelstellingen van een collectief merk, zijn er een aantal
die niet werkelijk de marktdoorzichtigheid bevorderen. Garandeert
een vakbond door haar collectief merk dat de onderneming van wie
het produkt dit merk draagt, het door haar bepaalde minimumloon
of bepaalde arbeidsvoorwaarden aanvaardt, dan is dit in genen dele
een relevant marktgegeven. Nochtans kan niemand het de individuele
consument ten kwade duiden zo hij hieraan bewust een doorslaggevend belang wil hechten bij de aankoop. De incitatie tot het hechten

(r) W. 5 juni r868, gew. B.W. 28 februari 1947; - artikel 7 K.B. ro juni I869, gew.
K.B. r8 januari I9IO; - K.B. 25 mei I937 en K.B. 2I mei I964.
(2) Officieel Belgisch controlemerk voor gecondenseerde melk : M.B. I8 juli 1957, gew.
M.B. 27 juli I96I; - Controlemerk A of AA voor kwaliteitsmelk : K.B. 28 januari 1953,
gew. K.B. 13 augustus I953, K.B. I8 november 1953, K.B. 20 december 1955; - kwaliteitsmerk voor harde kaas : M.B. I I februari 1971; - kwaliteitsmerk voor hervekaas :
M.B. 30 april I938, gew. M.B. r8 maart I939 en M.B. 27 juli I96r.
(3) Voor de stempels : artikel 25 K.B. 9 maart 1953, gew. K.B. I9 augustus I96o, K.B.
28 april 1965 en K.B. IS december I965; - Artikel 5 M.B. II maart 1953, gew. M.B.
21 april 1961, M.B. 23 juni 1964, M.B. 28 mei 1965, M.B. 28 november 1966, M.B. 14
februari 1967. Voor het model der stempels, zie : bijlage 5 bij M.B. I I maart 1953.
(4) De precieze merken staan beschreven in M.B. 2 februari 1955. De algemene wet is
die van r6 juni 1970.
(5) Kwaliteitsmerk voor in Belgie gekweekte druiven, te koop gesteld op de binnenlandse
markt : K.B. 6 november 1959.
(6) M.B. 30 juli 1946.
(7) Artikel 20 K.B. 30 juni 1937.
(8) MEYNAUD, J;, Acheter. mieux. L'information objective du consommateur, Paris, 1961,
biz. 29; - idem, Les consommateurs et le pouvoir, Lausanne, 1964, biz. 334·
. (9) De tendens der Belgische rechtbanken is echter publikatie der vonnissen in merkzaken
niet toe te Iaten : VAN HECKE, G., Overzicht der rechtspraak (1965- 1969), Industriele
eigendom, auteursrecht, oneerlijke mededinging, T.P.R., 1970, 205 (216). Hopelijk wijkt
men daarvan af voor de collectieve merken.

377

van waarde aan een irrelevant marktgegeven, die in dit geval van het
collectief merk uitgaat, kan men aileen betreuren. Het geringe succes
van deze collectieve merken is daarbij een belangrijk tegengewicht
voor een eventuele overschatting van deze mogelijkheid.
Meestal weet ook het publiek van de voorlichtingsinhoud van het
collectief merk weinig of niets. Te gemakkelijk vat het publiek een
collectief merk op als een element van reclame, etikettering of als
een individueel merk (1). Vat het publiek de gegeven waarborg van
kwaliteit dan is dit slechts mogelijk waar het collectief merk slechts
een of een klein aantal eigenschappen garandeert. Maar dit zou dan
eventueel weer verplichten bij zeer complexe produkten, een groot
aantal collectieve merken tegelijkertijd aan te brengen, hetgeen de
reclamefunctie van het collectieve merk sterk zou verminderen, de
aandacht der consumenten verspreiden en de te leveren inspanningen
bij het vergelijken der produkten voor de aankoop zou verzwaren.
Een verdere moeilijkheid zal rijzen door de intensivering van de internationale handel. Daardoor wordt het zeer moeilijk om de grenzen
van het recht tot in verkeer brengen van artikelen met collectieve
merken vast te stellen. Buitenlandse organisaties kunnen totaal andere
bE:cli!lgen stel1en a(l.n essentiele kwaliteiten. Door c:le invoer kaner
gevaar bestaan voor beinvloeding van een inlands collectief warenmerk, en kan de verwarring bij het publiek nog groter worden.
Duidelijke voorlichting in de publiciteit van de betrokken merkgebruiker en vanwege de nationale houder van het collectieve merk
zal hier moeten worden geeist (2). Internationale samenwerking kan
hier eveneens aan verhelpen, zo bv. het voorstel voor een internationale etikettering onder de benaming Interlabel (3).
Collectieve merken geven geen mogelijkheid tot vergelijken indien zij
!outer op zichzelf genomen worden : zij kunnen nooit een overzicht
bieden van het op de markt beschikbare assortiment aan goederen
van een bepaalde soort. Ook over de prijswaardigheid - de verhouding prijs-kwaliteit - geven zij geen aanduiding, noch over belangrijke aspecten als service na verkoop en duurzaamheid. Bovendien
betekenen zij een verzwaring van de taak van de consument : van

(1) De aanbrenging der letters M.C.-G.M. (artikel 3 K.B. nr. 90 van 29 januari 1935)
was totaal nietszeggend bij gebrek aan enige voorlichting bij het publiek. Daaraan kon de
verplichting van artikel 5, 1°, vierde lid K.B. 30 juni 1937 dat de lettertekens duidelijk
moeten zijn, niets veranderen. Deze laatste plicht was trouwens zonder sanctie.
(z) Daarover : MENGES, K., o.c., BB-A WD, 1965, 361 (364-365).
(3) Zie : MARR, F., en IK1ER, P., Internationale Informative Kennzeichnung Inter/abel, DINMitteilungen, 44 (1965), nr. II, biz. I.

hem wordt kritisch inzicht vereist en het besef dat het produkt dat
het collectieve merk draagt daarom niet het beste op de markt is.
Een vergelijking blijft altijd nag nodig of nu het totaal dan wel een
gedeelte van het beschikbare warenassortiment hetzelfde collectieve
merk draagt. Bij aanwezigheid, binnen hetzelfde warenassortiment
van verschillende collectieve merken die dezelfde eigenschappen
garanderen, rijst dit probleem nag scherper.
Een ernstig gevaar voor de verschillende merkgebruikers, zelfs
zonder dat er gelijkaardigheid bestaat tussen de door hen vervaardigde produkten, bestaat erin dat de consument, zo hij zich door een
produkt dat het collectief merk voert bedrogen acht, eerder op zijn
hoede zal zijn zo hij het collectieve merk op een produkt aangebracht
ziet, zodat het merk niet overhaalt tot de aankoop, maar eerder waarschuwt (1).
24. Op grand van deze bezwaren kan men echter niet totaal het
collectieve merk afwijzen : het kan een deel informatie bevatten, zo
de rechtsvorm goed wordt aangewend. Het collectief merk is de aangewezen rechtsvorm voor labels 1 informatieve etikettering en waarborging van eigenschappen, op voorwaarde dat de merkhouder aan
de gestelde voorwaarden voldoet (2) en de gebruikers bereid zijn de
voorwaarden van het reglement strikt nate leven. Een verdere voorwaarde is dat het publiek bestendig en volledig objectief wordt geinformeerd over de doelstellingen van het merk en zelfs over de
produkten die het merk voeren (3). Indien het merk bepalend is voor
de koopbeslissing van de consument, wat het oak beoogt, moet deze
de zekerheid hebben dat het gegarandeerde oak aanwezig is. Nogmaals
moet hier de eis worden gesteld dat het collectief merk niet te veel
eigenschappen tracht te garanderen. Kwaliteit is een complex fenomeen dat niet te beperken is tot de sam van enkele eigenschappen en

Rose, Die Wahrung offentlicher Interessen bei der gesetzlichen
Regelung der Fabrik- und Handelsmarken, Proefschr., Neuchatel, 1957, biz. 144.
(2) Zie hoven, nr. 21, biz. 373·
(3) Zie de Cebec-brochure die door inzenden van een bon, die men aantreft in de reclame
voor het collectief merk, kan verkrijgen. De reclame werd gedurende enkele maanden na
het verschijnen van de brochure in de belangrijkste Belgische damesweekbladen gevoerd
(zomer 1969). Zie verder : de aanbevelingen van de International Standards Organisation
(I.S.O.) R 526 : Signification pour les acheteurs des marques de conformite aux normes, en
R 189 : Principes de fonctionnement des marques de conformite awl: normes.

(I) SCHNAUFER-BAUER,
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bovendien is een collectief merk wezenlijk een medium met beperkte
voorlichtingsinhoud ( r).
Wil het merk te veel garanderen dan rijst er het dubbele gevaar dat
het publiek de juiste waarde van het merk niet kan bepalen door de
veelheid der opgenomen gegevens en dat het door de onderlinge
verschillen tussen de gemerkte produkten wordt teleurgesteld (2).
Deze teleurstelling slaat snel om in een wantrouwen tegenover het
collectieve merk.
Een gelukkige uitzondering vormt het goedkeuringszegel verleend
door het tijdschrift Good Housekeeping. Dit zegel wordt in onderzoeken
naar de verschillende media die leiding geven bij de aankoop herhaaldelijk als eerste genoemd. De doelstellingen en de werking zijn
zeer goed gekend bij het publiek. Bovendien biedt het als collectief
merk een werkelijke garantie die dubbel is : nl. dat hetgeen geadviseerd
wordt in Good Housekeeping en het zegel draagt, waar is en op zijn
waarheid werd onderzocht, maar daarnaast dat het produkt zal vervangen worden of terugbetaald zo het niet aan de gestelde eisen
voldoet (3).
25. Gezien de vele doeleinden die kunnen worden nagestreefd met
een collectief merk, moet de eis worden gesteld dat men eigenschappen
garandeert die als dusdanig voldoende zijn om een koopbeslissing
rationeel te motiveren. De onverschilligheid welke collectieve merken
omringt waarvan de staat de houder is, schijnt erop te wijzen dat deze
aan geen dringende economische noodzaak voldoen (4). Zelfs de
loutere aanduiding van het land van herkomst heeft voor de meeste
produkten veel van zijn waarde ingeboet. Zij bestaat slechts voor zeer
bepaalde, als het ware met het land verbonden specialiteiten (5) en
(I) Meest sprekend voorbeeld is bet merk van overeenkomstigheid met de normen : daar
de gegarandeerde nor'men wisselen en zelf nooit onveranderlijk zijn is bet moeilijk uit te
maken water precies wordt gegarandeerd. Dat de wetgever in artikel 70, § I, I K.B. IS
maart Ig68, houdende bet algemeen reglement op de technische eisen waaraan motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen, de verplichting stelt dat blustoestellen
bet merk Benor moeten dragen, laat zich wellicht verklaren door bet feit dat de wetgever
een minimumkwaliteit wil garanderen omdat hij aan de consumenten de verplichte aankoop
van een toestel oplegt. Doch bet lijkt mij onmogelijk dat bet gros der consumenten zou
weten wat dit merk precies beduidt.
(2) Deze gevaren zijn onbestaande bij informatieve etikettering.
(3) HEPNER, H., o.c., biz. 83-84;- VoN BRAUNSCHWEIG, Ch., Der Konsument und seine
Vertreter, Heidelberg, I965, biz. IOI-!02.
(4) .,Officiele merken hebben als herkomst-merk eene twijfelachtige waarde en als garantie-merk onderstellen zij eene functie der overheid, die in den regel niet op haar weg ligt"
(ZAAYER, C.P., Het collectieve merk, Rotterdam, I9I2, blz. g). CHAVANNE, o.c., l.c., nr.
396, in fine.
(5) Zwitserse uurwerken, Hollandse kaas.
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kan zelfs in uitzonderlijke gevallen, wanneer politieke of economische
drijfveren sterk meespelen, eerder ongunstig werken (1).
26. Het bestaan van een economische noodzaak is van groat belang
Bij ontbreken ervan schiet het collectief merk goeddeels zijn doel
voorbij. Het publiek heeft er geen belangstelling voor en .daardoor
verliest oak het bedrijfsleven snel zijn interesse. Voor men dus een
nieuw collectief merk in omloop brengt zou men minstens een
opiniepeiling of een marktonderzoek moeten doorvoeren. Dit zou
meteen een sterk argument vormen om eventuele gebruikers te Iokken.
In een verder stadium zou men aldus oak de mogelijkheid door K.B.
nr. 62 van 13 januari 1935 geboden, kunnen overwegen en het collectief merk door aile voortbrengers of verdelers van een bepaald goed
doen voeren via een algemeen bindendverklaring. Meteen zou een
drijfveer tot kwaliteitsverhoging en kwaliteitsverbetering voor een
gehele bedrijfssector kunnen aanwezig zijn.
27. Aansluitend kan worden gesteld dat het collectieve merk als
rechtsvorm geen waarde op zichzelf heeft voor de voorlichting van
de consument. Het ontvangt deze waarde slechts door zijn praktische
inhoud en aanwending, die een voor het marktoverzicht der verbruikers nuttige doelstelling, een strenge controle over het gebruik
en een voortdurende, gemakkelijk bereikbare informatie over het
collectief merk veronderstellen. Van deze informatie is het tenslotte
slechts de bevestiging, toegepast op het gemerkte produkt.
Het collectieve merk drukt op zichzelf beschouwd niet meer uit dan
dat het gemerkte produkt zekere eigenschappen bezit, die al dan niet
uit het merk zelf of uit de begeleidende commentaar kunnen worden
afgeleid. Het wekt een magister-dixit-redenering, die des te sterker is
naarmate aan de waardevereisten van het merk minder is voldaan.
Voor de consument hangt zijn waarde dus volledig af van het vervuldzijn van deze vereisten.

(1) Zie de achterdocht tegenover Japanse produkten toen deze de Europese markten
overspoelden, of tegenover produkten uit Hong-Kong of uit de U.S.S.R.

SOMMAIRE
LE DROIT DES MARQUES EST-IL UN UTILE INSTRUMENT
1

D INFORMATION DES CONSOMMATEURS?

Le but du present article est de verifier si et dans queUe mesure le droit des
marques peut aider les consommateurs dans leurs achats. Dans ce domaine, il
traite d'abord des marques individuelles et ensuite des marques collectives.
La marque individuelle est peu instructive pour le consommateur, car elle essaie
avant tout, par la creation d'une image de la marque, de susciter un climat favorable autour du produit afin de promouvoir la fidelite du consommateur a l'egard
de Ia marque. L'information que fournissent les marques ne peut induire en
erreur : le droit reprime les marques defectueuses, illicites ou delictueuses.
Plus importante est cependant Ia question de savoir si le droit protege egalement
les fonctions de la marque. Le public attribue trois fonctions a cette derniere :
une fonction d'identification, une fonction de qualite et une fonction de publicite.
L'examen fait apparaltre que, dans la plupart des pays, le droit des marques
ne protege explicitement que Ia fonction d'identification de Ia marque. Toutefois,
dans divers pays, Ia jurisprudence tient compte, en dehors du droit des marques
proprement dit, de la fonction de qualite de Ia marque: ainsi par ex. en France,
a !'occasion de !'affaire Olibet. De meme parfois dans Ia legislation, comme dans
le § I 6, Abs. r GWB.
Toutefois, si, comme le revele l'examen, Ia fonction de qualite de la marque
est protegee dans certains cas au profit du commen;ant, on ne peut cependant
refuser Ia protection au public, aupres duquel le commen;:ant a consciemment
cree les liens entre la qualite et son produit, lorsque, par la faute du commerc;:ant,
ces liens se perdent de telle fa9on que le public risque d'etre induit en erreur.
Si la qualite des produits devait se deprecier a tel point que le public serait
induit en erreur, une sanction doit etre possible. Ceci peut se produire apres
le transfert de la marque ou lorsque divers titulaires de marques se produisent
cote a cote avec des marques interchangeables. Dans ce but, des articles de la
loi sur les marques ou une action basee sur Ia concurrence deloyale peuvent
servir de point de depart.
11 n'a toutefois pas encore ete realise une protection efficiente du caractere de
qualite de Ia marque, bien qu' on puisse arriver au meme resultat au depart
d'une interpretation extensive de Ia fonction d'identification, c.-a-d. si !'on permet
au titulaire de la marque d'exiger que le droit des marques protege les conditions
dans lesquelles il entend voir vendre ses produits.
Pour les marques collectives, la fonction de qualite est plus importante que pour
les marques individuelles. Cette fonction appartient a leur essence et est reconnue
comme telle dans quasi tousles pays. Les objectifs vises par la marque collective
peuvent etre tres divers, de sorte que le legislateur doit laisser une place suffisante
pour les englober tous.
Les caracteristiques importantes des marques collectives sont que le droit a Ia
marque et le droit a son usage sont distincts, que !'usage de la marque est regiemente, le probleme pouvant alors se poser de savoir si une licence de contrainte
est possible, et le fait que les marques collectives sont insaisissables et incessibles.
Pourtant, les marques collectives n'ont jamais pu acquerir grande importance

dans la pratique parce qu' elles dependent trop de Ia libre volonte d es producteurs
et que leur nombre est souvent trop eleve, de sorte que le public les confond
avec d'autres signes. La marque collective est tres fortement dependante du
reglement relatif a son usage, de sa surveillance et de son observance. Le contenu
d'information de la marque est lui aussi trop peu connu du public, tandis que
le commerce international suscite egalement des difficultes. Les marques collectives n'offrent pas non plus de base de comparaison pour le consommateur.
Compte tenu des nombreux objectifs que 1' on peut poursuivre par Ia marque
collective, on devrait exiger qu' elle garantisse des qualites suffisantes en soi pour
motiver rationellement une decision d'acheter. L'existence d'une necessite
economique a egalement son importance.

ZUSAMMENFASSUNG
IsT DAS MARKENRECHT EIN NUTZLICHEs INsTRUMENT IN DER
AuFKLARUNG DER VERBRAUCHER

Das Ziel dieses Artikels ist es zu untersuchen in welchem Masse das Markenrecht den Verbraucher helfen kann bei ihren Ankaufen. Dabei wird erstens i.iber
die individuellen und dann i.iber die kollektiven Wahrenmerken gehandelt.
Die individuelle Marke ist wenig aufklarend fur den Konsument, da es besanders versucht ein giinstiges Klima zu schopfen urn dem Produkt, in dem es
ein Image macht, und damit der Verbraucher diesem Produkt treu bleibt. Die
Information die die Marken liefern darf aber nicht irrefiihren : das Gesetz bestraft
die untaugliche Marken, so wie die unerlaubte und unrechtmaBige Marken.
Wichtiger aber ist die Frage ob auch die Funktionen der Marke im Recht
geschiitzt werden. Das Publikum millt einer Marke drei Funktionen zu : eine
Identifikationsfunktion, eine Qualitatsfunktion und eine Reklamefunktion.
Die Untersuchung ergibt, daB das Markenrecht in den meisten Landern nur
die Identifikationsfunktion einer Marke schi.itzt. Ausser dem eigentlichen Markenrecht aber wird in der Rechtsprechung von verschiedenen Landern auch der
Qualitatsfunktion Rechnung getragen : z.B. in Frankreich im Fall-Olibet.
Manchmal auch in der Gesetzgebung, so wie im § r6, Abs. I GWB.
Wenn aber, wie sich aus der Untersuchung ergibt, manchmal die Qualitatsfunktion einer Marke zu gunsten des Unternehmers geschiitzt wird, dann darf man
aber dem Publikum, bei dem der Unternehmer die Bindung zwischen Qualitat
und seinem Produkt ins Leben gerufen hat, nicht verweigern, wenn diese Bindung durch Verschulden des Unternehmers dermaBen zu nichte geht, daB das
Publikum irregefiihrt zu werden droht. Wenn das der Fall war, muB eine Sanktion
moglich sein. Das kann geschehen nach dem Transfer der Marke, oder wenn
verschiedenen Markeninhaber mit verwechselbaren Marken neben ein ander
auftreten. Hierzu sind Artikel des Markengesetz anwendbar oder kann eine
Klage auf Grund unlauteren Wettbewerbs einen Anhaltspunkt bieten.
Ein effizienter Schutz des Qualitatscharakter einer Marke ist aber noch nicht
erreicht worden, obwohl aus einer breit interpretierten Identifikationsfunktion
manchmal dasselbe erreicht werden kann, namlich in dem man dem Markeninhaber erlaubt zu fordern, daB das Markenrecht die Situation schiitzt wobei er
seine Produkte weiter verkaufen mochte.

Bei kollektivei). Marken ist die Qualitatsfunktion wichtiger dann bei individuellen Marken. Diese Funktion gehort ihrem Wesen, und ist in fast allen Uindern als solche anerkannt. Die Ziele, von den kollektiven Marken bezweckt,
konnen sehr verschieden sein, so daB die Gesetzgebung genugend Raum lassen
muB, urn sie aile zu umfassen.
Wichtige Merkmale der kollektiven Marken sind, daB das Recht auf der
Marke und das Recht des Gebrauches dieser Marke unterschieden sind, weiter,
daB die Anwendung einer Marke reglementiert ist (wobei sich die Frage stellen
kann ob eine Zwangslizenz moglich ist), und daB die kollektiven Marken nicht
beschlagnahmt werden konnen, und auch nicht i.ibertragbar (transferabel) sind.
Dennoch haben kollektive Marken nie eine sehr groBe praktische Bedeutung
erworben, weil sie zuviel vom freien Willen der Produzenten abhangen, und
auch weil eine zu groBe Zahl von Marken besteht, so daB das Publikum verwirrt
mit anderen Zeichen. Die kollektive Marke ist sehr abhangig von der Reglementierung der Anwendung, und von der Kontrolle und die Aufrechterhaltung dieser
Reglementierung.
Auch der Aufklarungsinhalt der Marke ist beim Publikum zu wenig bekannt,
wahrend auch der internationale Handelsverkehr Schwierigkeiten auftauchen
laBt. Kollektive Marken bieten auch keinen Anhaltspunt fUr den Konsument.
Angesichts der vielen Zwecken, die mit den kollektiven Marken erstrebt werden
konnen, sollte man fordern, daB es Merkmale garantiert, die an sich geniigen urn
einen KaufbeschluB rationell zu motivieren. Auch das Bestehen einer okonomischen Notwendigkeit ist sehr wichtig.

SUMMARY
Is

THE LAW ON BRAND NAMES A USEFUL WAY OF INFORMING
THE PUBLIC?

The article aims at showing how much consumers are helped in making their
purchases by the law on brand names. First individual, and then collective groups
of such names are discussed.
Individual brand names are not very helpful to the consumer because they try
to give the product a favourable image which will ensure that consumers continue
to buy it. Information concerning the product may not be misleading; the
law forbids inaccurate, unjust and dishonest brand names. Whether brand
names fulfill their legal function is also discussed. The public expects three
from them : identification, a degree of quality and advertisement.
Examination of the question shows that in most countries the law ostensibly
protects only identification. Apart from legislation on brand names, in some
countries case law also concerns itself with questions of quality; as, for example
in the Olibet-case in France. This is sometimes also the case with the law as
in § 16, Ans. 1 GWB.
If, as appears from this enquiry, the brand name is sometimes protected in
the interest of the producer, then the consumer, who is deliberately led by the
producer to believe in the quality of his product, must also be protected when
there is a danger that he might be cheated. It must be possible to take measures
if the quality of a product deteriorates to the extent that the public is being misled.
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This can happen after a transfer of a brand name or when various brand name
holders are on the market with interchangeable brands.
Certain articles of the law on brand names, or a prosecution on the grounds
of dishonest competition may be used in such a case.
Efficient protection of quality has not yet really been achieved, although the
same aim can sometimes be reached by a broad interpretation of the idea of
identification. In such a case the holder of a brand name could insist that the
law should protect a situation in which his product would continue to be sold.
Control of quality is more important in connection with group brand names.
It belongs to them and is recognised in almost all countries as so doing. The
aims of such collective brand names can be very various so the law must be
wide enough to include them all. Important characteristics of collective brand
names are the fact that the right to the name and the right to use it are separated,
that the use of it is regulated (the problem can arise as to whether a compulsory
license is possible) and that collective brand names are not liable to be seized
and are not transferable.
Collective brand names have never acquired great importance in practice : they
depend too much on the good will of the producers and their numbers are
so great that the public becomes confused. The collective brand name is very
much dependent on the regulation of its use and control. The informative
content of the brand name is insufficiently known to the public while international
trade creates its own difficulties. Collective brand names afford no basis for
comparison. Considering the numerous aims of the collective brand name
the demand should be made that those qualities are guaranteed that are sufficient
to motivate rationally the decision to buy. The existence of economic necessity
is also important.

