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HOOFDSTUK

I

OCTROOIEN
§ 1. Uitvinding en octrooi. Uitvindingswaarde

1. Een arrest van 2 februari 1983 van het Hof van Beroep te Brussel (lng.
Cons., 1983, 75) handelt over een overeenkomst waarbij, luidens de tekst,
een octrooi wordt overgedragen terwijl er geen octrooi bestond omdat de
aanvraag nog v66r de formele verlening was ingetrokken.
Het arrest interpreteert terecht het voorwerp van de overeenkomst als een
octrooieerbare uitvinding en beslist dat de overeenkomst ongeldig zal zijn,
bij gebrek aan voorwerp, indien de uitvinding niet tot een geldig octrooi kon
leiden. Een deskundige wordt aangesteld om te adviseren over de nieuwheid
en de uitvindingswaarde van de overgedragen uitvinding.
De opvatting dat de overdracht van een octrooi nietig is wegens gebrek aan
voorwerp indien het octrooi naderhand blijkt nietig te zijn, heeft lange tijd
de Belgische rechtsleer beheerst (Andre, Traite des brevets d'invention, I,
nr. 808; Braun & Struye, R.P.D.B., Brevet d'invention, nr. 277).
Het lijkt verkieslijk de zaak te bekijken vanuit de plicht tot vrijwaring van
het nomen verum, zoals in Frankrijk de Cour de cassation gedaan heeft
(arrest van 3 mei 1978, zie Chavanne & Burst, Droit de Ia propriete
industrielle, 2e ed., nr. 214). In Belgie is dat de opvatting van BorginonCantoni (Novelles, Droits intellectuels, I, nr. 504).
Remouchamps doet terecht opmerken dat het voorwerp van de overdracht
de kans op een geldig octrooi is zodat de overdrager, bij gebrek aan
bepaalde bedingen, enkel instaat voor het bestaan en de geldigheid van zijn
recht op de dag van de overeenkomst, niet voor latere nietigverklaring
(A.P.R., Octrooien, nrs. 314-~17).
De omvang van de vrijwaringsplicht bij overdracht van een octrooi, en a
fortiori bij overdracht van een octrooieerbare uitvinding, is een zeer omstreden vraag (vgl. Blum & Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, II,
296).
Er zal verder moeten onderscheiden worden naargelang het voorwerp van
de overeenkomst een octrooi of octrooieerbare uitvinding is dan wei een
uitvinding los van de octrooieerbaarheid. De voorziening tegen een arrest
van 14 juni 1978 van het Hof van Beroep te Brussel (onuitgegeven), dat een
overeenkomst in deze laatste zin had gei:nterpreteerd, werd door het Hof
van Cassatie verworpen bij arrest van 6 september 1979 (Pas., 1980, I, 10).
Indien de overeenkomst aldus wordt gei:nterpreteerd, zal het feit dat de
uitvinding niet octrooieerbaar was zonder invloed blijven en zullen de
overeengekomen betalingen hun rechtsgrond niet verliezen; zie Dassesse en
Demeur, R.C.J.B., 1984, 315-317.

2. Een vonnis van 19 juni 1984 van de Luikse rechtbank van eerste aanleg
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(Jur. Liege, 1984, 428) bevestigt dat een nieuwe aanwending van gekende
middelen geen uitvindingswaarde heeft wanneer die aanwending geen nieuw
en verrassend resultaat tot gevolg heeft.
Die beslissing ligt in de lijn van de gevestigde rechtspraak; zie Brussel,
12 november 1971 (Ing. Cons., 1972, 234) besproken in het vorige overzicht
(T.P.R., 1977, 690).
§ 2. Uitvindingen van werknemers
3. Door de arbeidsrechtbank van Charleroi wordt in een vonnis van 9 juni
1980 (Rev. reg. droit, 1980, 392) de drieledige onderscheiding toegepast
tussen dienstuitvindingen, afhankelijke uitvindingen en vrije uitvindingen.
Daar de werknemer in dienst genomen was metals opdracht ,~!'adaptation
des produits actuels a des emplois nouveaux" en ,la mise au point de
nouveaux produits repondant aces besoins'' beslist de rechtbank terecht dat
zijn studienotities hem bij beeindiging van de arbeidsverhouding niet moeten afgegeven worden omdat dienstuitvindingen eigendom zijn van de
werkgever.
De arbeidsrechtbank te Gent beslist in een vonnis van 18 mei 1987 (T. G.R.,
1987-88, 89) dat ook de afhankelijke uitvindingen eigendom zijn van de
werkgever en dat de werknemer geen recht heeft op een bijkomende
vergoeding daar hij , ,juist om zijn kennis en ervaring in dienst werd
genomen tegen een vrijelijk overeengekomen loon" waarvan de rechtbank
vaststelt dat het geen onvoldoende beloning is geweest voor zijn aanbreng
in de onderneming als ingenieur.
In het internationaal privaatrecht is de vraag bekend of het probleem van
de werknemersuitvinding moet gekwalificeerd worden als arbeidsrechtelijk
dan wel als octrooirechtelijk (van Heeke, G. en Lenaerts, K., Internationaal
Privaatrecht, 2e dr., nr. 669). Ook in het interne bevoegdheidsrecht kan die
vraag rijzen. De arrondissementsrechtbank te Gent sprak zich in een vonnis
van 25 februari 1985 (T. G.R., 1987, 17) terecht uit voor de arbeidsrechtelijke kwalificatie.
§ 3. Nieuwheid. Tijdstip van beoordeling. Recht van voorrang

4. In een vonnis van 6 mei 1980 (Ing. Cons., 1980, 183) heeft de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen zich moeten uitspreken over de vordering
tot nietigverklaring ingesteld door de houder van een octrooi 807992 (van
29 november 1973) en het daaraan aansluitend verbeteringsoctrooi 840784
(van 15 april 1976) tegen twee octrooien van een mededinger: een octrooi
833841 (van 26 september 1975) en het daaraan aansluitend verbeteringsoctrooi 836134 (van 1 december 1975).
De rechtbank stelt vast dat het octrooi 833841 dezelfde verbeteringen
aanbrengt als het verbeteringsoctrooi 840784. Het spreekt daarom de nietigverklaring uit van het octrooi 833841 wegens gebrek aan nieuwheid en
originaliteit.
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Door de commentatoren (Dassesse & Demeur, R.C.J.B., 1984, 301; Braun
& Van Reepinghen, J. T., 1987, 243) werd terecht kritiek uitgebracht op deze
uitspraak. De nieuwheid en uitvindingswaarde van het octrooi 833841 moest
op de dag van zijn aanvraag (26.9.1975) beoordeeld worden en niet aan de
hand van een later (15.4.1976) octrooi ook al was dit de verbetering van een
vroeger octrooi.
Over bet deel van de uitspraak dat bet verbeteringsoctrooi 836134 betreft
zie verder § 9.
5. In de vorige kroniek (T.P.R., 1977, 691-692) werd kritiek uitgebracht
op het arrest van het Hof van Cassatie van 10 januari 1974 (Pas., 1974, I,
485) we gens miskenning van de uit artikel 4 van de Unieconventie volgende
regel dat de chronologische rang van een octrooi tegenover mededingende
octrooien terug gaat tot de datum van de eerste aanvraag in een Unieland.
Een onuitgegeven arrest van 14 februari 1977 van het Hof van Beroep te
Mons heeft artikel 4 op correcte wijze toegepast (zie Dassesse, R. C.J.B.,
1978, 506).
Het derde middel van de tegen dat arrest gerichte voorziening riep in dat
de betrokken octrooien dateerden van v66r de herziening van Londen in
1934 die de ,actieve werking" van de prioriteitsvoorrang had bevestigd. In
zijn arrest van 5 november 1981 (Pas., 1982, I, 331) is bet Hofvan Cassatie
daarop echter niet ingegaan omdat het middel niet ontvankelijk was bij
gebrek aan belang.
§ 4. Anticipatie door gebruiksmodel

6. Artikel 25 van de oude octrooiwet (24 mei 1854) geeft anticiperende
werking aan vroegere Belgische of buitenlandse octrooien. Voor de toepassing van die bepaling heeft een vonnis van 13 mei 1976 van de rechtbank
van eerste aanleg te Mechelen (Ing. Cons., 1977, 18) een Duits Gebrauchsmuster gelijkgesteld met een octrooi.
Het vonnis, dat zorgvuldig gemotiveerd is, stelt, aan de hand van de Duitse
rechtsleer, in het Iicht dat het gebruiksmodel, al wordt het zonder vooronderzoek ingeschreven en is de beschermingsduur korter, hetzelfde nieuwigheidsvereiste kent als het octrooi.
De opwerping dat een ,Gebrauchsmuster onvoldoende wordt bekendgemaakt" wordt terecht als irrelevant verworpen. De voor artikel 25 van de
oude wet aanvaarde anticipatie steunt inderdaad niet op bekendmaking.
In een vonnis van 11 juni 1981 (lng. Cons., 1982, 89) moest de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel eveneens de anticiperende werking van twee
Duitse Gebrauchsmuster onderzoeken.
De rechtbank aanvaardt de anticiperende werking als octrooi op grond van
artikel 25 maar spreekt zich ook uit over de anticiperende werking als
publikatie (art. 24-c). Het vonnis stelt de dactylografie van het Duitse
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gebruiksmodel gelijk met het wettelijk vereiste van ,een gedrukt. .. werk"
en beschouwt dat aan het tweede wettelijk vereiste dat het werk ,gepubliceerd" moet zijn voldaan werd doordat de publikatie op de dactylografie
vermeld werd en niet aangevoerd werd dat betrokkenen aan de hand
daarvan geen toegang konden krijgen tot de volledige tekst. Dassesse en
Demeur (R.C.J.B., 1984, 315) mer ken in dat verband terecht op dat hij die
de anticipatie inroept de publikatie moet bewijzen.
§ 5. Anticipatie door publikatie

7. Anticipatie door publikatie vereist dat ,de volledige specificatie ... van
het geoctrooieerde voorwerp" in de vorige publikatie te vinden is.
In een arrest van 15 april 1981 van het Hof van Beroep te Brussel (/ng.
Cons., 1981, 333) werd de vraag onderzocht of een octrooi over een nieuw
chemisch produkt (tetracycline) geanticipeerd werd door een wetenschappelijke publikatie waarin het bestaan van tetracycline met zijn moleculaire
structuur gepostuleerd werd zonder aanduiding van een methode om die
structuur te isoleren; de publikatie van een bereidingswerkwijze en van de
therapeutische eigenschappen had pas na de prioriteitsdatum plaats.
Het arrest ontkende de anticiperende werking van de eerste publikatie. Deze
beslissing verdient goedkeuring. Volgens De Brabanter (/ng. Cons., 1981,
343) zou dit arrest ook een draagwijdte bezitten met betrekking tot het
probleem van de chemische selectieuitvindingen. Terecht merken Dassesse
en Demeur op dat dit niet het geval is (R.C.J.B., 1984, 311-312).
8. In het reeds (§ 3) vermeld arrest van het Hof van Cassatie van 5 november 1981 (Pas., 1982, I, 331) kwam de vraag ter sprake of een octrooi voor
soepele en krimpvrije stoffen geanticipeerd kon worden door een octrooi
dat op een werkwijze voor de produktie van stoffen sloeg zonder op de
resultaten van die werkwijze te slaan. Het arrest beslist dat de bekendmaking in het vorig octrooi van een werkwijze geldt als bekendmaking van het
produkt dat normaliter door die wijze verkregen wordt.
De beslissing is juist maar over de gebruikte formule kan men zijn twijfels
hebben; zie Dassesse en Demeur (R.C.J.B., 1984, 307-308) die vergelijken
met artikel 64.2 van het Europees octrooiverdrag. Het is wellicht juister te
redeneren dat de loutere toepassing van een bekendgemaakte werkwijze
voor de vakman vanzelfsprekend is en dus geen uitvinding kan vormen.
§ 6. Anticipatie en gewijsde zaak

9. In een inbreukprocedure wordt als wedereis de nietigheid van het octrooi
ingeroepen wegens gebrek aan uitvinding en anticipatie door vroeger gebruik en door vroegere publikatie. In een vorige procedure was echter een
hoofdvordering tot nietigverklaring wegens anticipatie door vroeger gebruik afgewezen.
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In haar vonnis van 20 maart 1980 (lng. Cons., 1980, 73) beslist de rechtbank
van eerste aanleg te Kortrijk dat de anticipatie wegens vroeger gebruik niet
meer mag onderzocht worden wegens het gezag van gewijsde van de
vroegere beslissing; het gebrek aan uitvinding en de anticipatie wegens
vroegere publikatie worden wei onderzocht en aanvaard.
Met betrekking tot de leer van het gezag van gewijsde moet deze beslissing
goedgekeurd worden. Vroeger gebruik en vroegere publikatie zijn inderdaad verschillende ,oorzaken" van de vordering tot nietigverklaring; er
bestaat geen gezag van gewijsde bij verschil van oorzaak. Over het begrip
oorzaak inzake gezag van gewijsde zie Mahaux in zijn openingsrede van
1971, R. W., 1971-1972, k. 117-118.
De beslissing verdient minder goedkeuring wat het onzorgvuldig gebruik
betreft van de begrippen ,uitvinding" en , wettelijke nieuwheid". Zie
daarover Dassesse en Demeur, R.C.J.B., 1984, 299-301.
§ 7. Beschermingsomvang
10. Het reeds vermeld (§ 5) arrest van 15 april1981 van het Hofvan Beroep
te Brussel (Ing. Cons., 1981, 333) heeft de beschermingsomvang van het
tetracycline-octrooi uitgebreid tot het produkt zelf, alhoewel de eindsamenvatting van het octrooischrift enkel de bereidingswijze opeist.
Het arrest steunt daartoe op de klare vermelding van het produkt, met zijn
fysische en chemische kenmerken en zijn therapeutische eigenschappen, die
in de beschrijving voorkwam zonder in de eindsamenvatting herhaald te
zijn. De afwezigheid van produkt-conclusie is waarschijnlijk te verklaren
door de vroegere administratieve praktijk om octrooien voor geneesmiddelen te weigeren, een praktijk die een einde genom en heeft met het cassatiearrest van 28 juni 1956 (Pas., 1196).
Het arrest strookt met een wei gevestigde rechtspraak; zie T.P.R., 1965, 232
en het in T.P.R., 1977, 693 besproken arrest van 11 december 1969 (Pas.,
1970, I, 331).
Met betrekking tot de octrooien die na 1 januari 1987 aangevraagd werden
Iaten art. 17, § 2 en 26 van de nieuwe wet deze oplossing niet meer toe; de
octrooiconclusies bepalen het voorwerp van de uitvinding en de beschrijving
kan enkel tot interpretatie daarvan dienen, niet tot uitbreiding.

§ 8. Invoeroctrooi
11. Het invoeroctrooi (art. 14 van de wet van 1854) bestaat in de nieuwe
octrooiwet niet meer. De beslissingen daaromtrent hebben daarom een
beperkte betekenis.
In een vonnis van 26 mei 1989 (lng. Cons., 1989, 198) bevestigt de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dat een invoeroctrooi slechts mogelijk
is wanneer de buitenlandse publikatie wettelijk was voorgeschreven; vrije
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publikaties in wetenschappelijke tijdschriften hebben de nietigheid van het
invoeroctrooi tot gevolg.
Een arrest van 5 april1989 (Jng. Cons., 1989, 193) van het Hofvan Beroep
te Brussel bevestigt 1) dat de duur van het invoeroctrooi wordt bepaald door
de duur van het langst durend buitenlands octrooi, zonder verplichting dat
langst durende octrooi in de aanvraag te vermelden en 2) dat het aanvangspunt van het buitenlands octrooi door de betrokken buitenlandse wet wordt
bepaald.
Deze beslissingen, die van belang kunnen zijn voor de v66r de in werking
treding (1 januari 1987) van de nieuwe wet aangevraagde octrooien, bevestigen de heersende opvattingen.
§ 9. Gevolgen van de nietigverklaring
12. Bij nietigverklaring van een octrooi kan de vraag rijzen of de beweerde
inbreukmaker nu gerechtigd is op schadevergoeding.
In de zaak die op 20.3.1980 behandeld werd door de rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk (lng. Cons., 1980, 73; zie hager§ 6) vroeg de verweerder
in de inbreukprocedure, eiser op tegenvordering tot nietigverklaring van het
ingeroepen octrooi, schadevergoeding en publikatie van het vonnis. De
rechtbank verwerpt deze eis op de grand dat geen commercieel nadeel wordt
bewezen en dat de publikatie van de nietigheid bij koninklijk besluit als
publiciteit volstaat.
13. Bij nietigverklaring van een octrooi kan ook de vraag rijzen naar de
weerslag daarvan op het bij het nietigverklaarde octrooi aansluitende verbeteringsoctrooi.
Deze vraag is voor de toekomst zonder belang daar de afzonderlijke
categorie van het verbeteringsoctrooi in de nieuwe wet niet meer bestaat.
Zij kwam ter sprake in de zaak die op 6 mei 1980 werd behandeld door de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (lng. Cons., 1980, 183; zie hager
§ 3). Het vonnis verklaart dat de nietigheid van het eerste octrooi de
nietigheid van het verbeteringsoctrooi met zich meebrengt. Over dit probleem is de rechtsleer verdeeld (zie Dassesse en Demeur, R.C.J.B., 1984,
305). Ret lijkt verkieslijk met Remouchamps (A.P.R., Octrooien, nr. 296)
te beslissen dat het verbeteringsoctrooi daardoor een zelfstandig octrooi met
normale duur wordt.

§ 10. Voorgebruik
14. Het octrooi werkt niet tegen hem die zich op persoonlijk voorgebruik
kan beroepen (T.P.R., 1970, 207).
Een arrest van het Hof van Cassatie van 14 november 1980 (Pas., 1981, I,

322) verduidelijkt dat er maar van voorgebruik sprake kan zijn indien de
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betrokkene een volledige en praktische kennis had van de uitvinding zodat
hij ze had kunnen toepassen en dat hij die kennis op rechtmatige wijze, niet
door afhandig maken, verworven had.
Dit is een belangrijke beslissing. Zij stelt in het Iicht dat er weliswaar geen
daadwerkelijke toepassing van de uitvinding nodig was maar dat de daartoe
vereiste kennissen aanwezig moesten zijn (zie verder daarover Beckman,
T.P.R., 1986, 276-279).
Deze beslissing wordt terecht goedgekeurd door Dassesse en Demeur
(R.C.J.B., 1984, 319-321).
§ 11. Beschrijvend beslag
15. Voor het bewijs van de inbreuk geeft het gerechtelijk wetboek
(art. 1481 tot 1488) aan de octrooihouder de mogelijkheid van een speciale
procedure: het beschrijvend beslag dat neerkomt op een private huiszoeking
die met toelating van de beslagrechter op vraag van de octrooihouder wordt
uitgevoerd bij de verdachte inbreukmaker.
In de recente jaren waarover deze kroniek loopt werden pogingen ondernomen om deze procedure, buiten het bestaan van een Belgisch octrooi, aan
te wenden tot bewijs van de op Belgisch grondgebied begane medeplichtigheid aan inbreuk op een buitenlands octrooi. Deze pogingen kregen een
gunstig gehoor bij het Hof van Beroep te Brussel (arrest van 11 februari
1977, J.T., 1977, 529, Nederlands octrooi), bij de beslagrechter te Mons
(vonnis van 13 juni 1977, lng. Cons., 1977, 426, Frans octrooi) en bij de
beslagrechter van Turnhout (vonnis van 12 november 1981, lng. Cons.,
1982, 30, Nederlands octrooi).
De opwerping dat het beschrijvend beslag niet gevolgd wordt door dagvaarding voor de rechtbank van de plaats van het beslag wordt terecht
verworpen. De omstandigheid dat de inbreukprocedure voor een buitenlandse rechter zal gebracht worden belet niet dat een Belgische rechter
voorlopige maatregelen mag gelasten (art. 24 van het E.E.G.-Executieverdrag).
De vraag is echter of de in de Belgische wet voorkomende voorlopige
maatregel niet voorbehouden is voor de houders van Belgische octrooien,
zoals door de rechtsleer steeds als vanzelfsprekend werd beschouwd (cf.
Dassesse, R.C.J.B., 1978, 515). Deze vraag werd door de besproken uitsprakenniet ernstig onderzocht (vgl. Dassesse, R.C.J.B., 1978, 514; Dassesse en Demeur, R.C.J.B., 1984, 328). De poging van Dassesse (R.C.J.B.,
1978, 516) om deze ,solution progressiste" goed te praten wegens de
moeilijke positie waarin de octrooihouders zich bevinden door de Europese
regels over het vrije goederenverkeer roept ernstige twijfels op. Het buitensporig voordeel van de private huiszoeking moet niet ter beschikking gesteld
worden van hen die geen Belgisch octrooi aangevraagd hebben.
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§ 12. Inbreuk

16. Er is inbreuk wanneer de door bet octrooi geeiste technische functie
overgenomen wordt, ook al wordt een verschil aangebracht in de technische
factoren maar zonder nieuw technisch effect (vonnis van 8 januari 1973 van
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Ing. Cons., 1977, 418). Er is
inbreuk zodra essentiele elementen van bet octrooi worden overgenomen
ook al worden er bijkomstige verschillen aangebracht (vonnis van 23 januari 1980 van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, lng. Cons., 1980,
301).
Indien fabrikatie in Belgie met bet oog op export een inbreuk uitmaakt (zie
T.P.R., 1970, 208), is er daarentegen geen inbreuk wanneer de inbreukmakende produkten zich nooit op bet Belgisch grondgebied hebben bevonden
en er in Belgie geen andere handeling geweest is dan de verkoop van in bet
buitenland opgeslagen produkten (vonnis van 29 oktober 1986 van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, lng. Cons., 1987, 191).
De goede trouw van de inbreukmaker is geen verweer (zelfde vonnis van
de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, lng. Cons., 1980, 302). Kwade
trouw van de inbreukmaker heeft als gevolg de verbeurdverklaring van de
inbreukmakende produkten of hun tegenwaarde (vonnis van 9 december
1987 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, lng. Cons., 1988,
84).
17. Bij inbreukprocedures zal de gebruiker van de inbreukmakende toestellen een vordering tot tussenkomst en vrijwaring instellen tegen zijn leverancier. Wanneer de inbreukmaker te goeder trouw is, wordt de eis in vrijwaring toegewezen (reeds vermeld vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
te Mechelen, lng. Cons., 1980, 303). De leverancier is ook inbreukmaker
en zou dus naast de gebruiker eveneens rechtstreeks door de octrooihouder
kunnen aangesproken worden (vonnis van 9 december 1987 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, lng. Cons., 1988, 84).
De vordering in vrijwaring van een groothandelaar in pharmaceutische
produkten tegen de fabrikant werd afgewezen omdat op de groothandelaar
als invoerder de verplichting weegt de deugdelijkheid van bet aangeboden
geneesmiddel in alle opzichten te onderzoeken (arrest van 15 apri11981 van
bet Hof van Beroep te Brussel, lng. Cons., 1981, 340).
In een geval waar bet inbreukmakende toestel met kennis van zaken was
voorgeschreven door bet lastenboek van een openbare aanneming, werden
de aannemer en de Staat in solidum veroordeeld om de tegenwaarde van
de inbreukmakende installatie aan de octrooihouder te betalen (vonnis van
27 juni 1977 van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, lng. Cons.,
1977, 421). Daarnaast besliste de rechtbank dat ,gelet op de rechtstreekse
aansprakelijkheid van de Belgische Staat op grond van de begane namaak,
zijn oproeping in vrijwaring door (de aannemer) zonder voorwerp is"
hetgeen duidelijk verkeerd is. Er moest met name nog steeds onderzocht
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worden of de veroordeling van de aannemer niet verhaalbaar was op de
opdrachtgever; het artikel 14 van het ministerieel besluit van 14 oktober
1964 gaf daarop een bevestigend antwoord.
§ 13. Licentie
18. Bij een octrooilicentie is er een vrijwaringsplicht van de octrooihouder,
inhoudende dat de licentienemer moet kunnen rekenen op een normale en
rendabele exploitatie van de uitvinding (zie T.P.R., 1977, 693).
Indien het technisch komt vast te staan dat de geoctrooieerde uitvinding niet
de bewuste voordelen bezit, zal de licentieovereenkomst op verzoek van de
licentienemer ontbonden worden met terugbetaling van de voor de exploitatie van de licentie gedane uitgaven (vonnis van 28 mei 1985 van de rechtbank
van koophandel te Brussel, Ing. Cons., 1986, 31).
Deze uitspraak verdient goedkeuring mits men goed het onderscheid in het
oog houdt tussen technische deugdelijkheid, waarvoor vrijwaring verschuldigd is, en commercHHe rendabiliteit die tot bet risico van de licentienemer
behoort (vgl. Dassesse en Demeur, R.C.J.B., 1984, 319).

HOOFDSTUK

II

AUTEURSRECHT
§ 1. Creatie
A. ALGEMEEN

19. Voor de bescberming langs het auteursrecht is bet niet voldoende dat
een bepaald werk zicb in de sfeer beweegt van letterkunde, kunst, muziek
of wetenschap. Nodig is het bovendien om in ieder concreet geval aan te
tonen dat het ,origineel" is of, wat op hetzelfde neerkomt, ,oorspronkelijk".
Deze begrippen worden in de Belgische auteurswet van 22 maart 1886 niet
uitdrukkelijk vermeld, laat staan gedefinieerd. De doctrine beeft dit vereiste
echter afgeleid uit de wei in de wet voorkomende begrippen , ,auteur'' en
, werk". Door ,oorspronkelijkheid" of ,originaliteit" te vereisen bedoelt
men dan dat een werk een ,eigen-aardige" vormgeving of opbouw dient
te vertonen die verwijst naar de persoon van zijn maker. In die zin is het
originaliteitsvereiste, ,subjectief'' omdat de band wordt onderlijnd die moet
bestaan tussen een werk en een welbepaald fysische persoon die bet op zijn
manier tot stand beeft gebracht.
20. Rechtspraak op het hoogste niveau was er ten aanzien van dit begrip
niet voorbanden. Het lijkt dan ook een belangrijke gebeurtenis dat in een
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jaar tijd twee Cassatiearresten over het begrip ,oorspronkelijkheid" het
Iicht konden zien. Het gaat hier om de arresten van 27 april 1989 (R. W.,
1989-90, 362) en van 25 oktober 1989 (R. W., 1989-90, 1061). Uit deze
rechtspraak blijkt dat het begrip oorspronkelijkheid twee elementen inhoudt.
Origineel is een werk dat de sporen draagt van een zekere intellectuele
activiteit rieergelegd in een zodanige eigen vorm dat men er het stempel in
kan zien van een welbepaald persoon. Artistieke waarde is daarentegen niet
vereist.

B.

EEN INTELLECTUELE ACTIVITEIT

21. Het Cassatiearrest van 27 april 1989 heeft het over een werk dat ,de
uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de maker ervan". Bedoeld is dat er geen sprake kan zijn van een ,schepping", d. w .z. een
beschermd werk, indien er geen noemenswaardige activiteit van een menselijke geest kan worden aangewezen.
Van belang is daarbij vooral dat de intellectuele inspanning aanwijsbaar is
zodat een band kan worden gelegd tussen de auteur en zijn werk. Of die
intellectuele inspanning al dan niet aanzienlijk is geweest zal daarentegen
van geen tel zijn. Zo kan een door een plotse inspiratie of intu'itie moeiteloos
geschreven gedicht of gecomponeerde melodie wel degelijk auteursrecht
genieten. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een bepaalde produktie die
jaren moeite en geduldige inspanningen heeft gevergd, toch niet wordt
beschermd. Dit laatste lot onderging de moeizaam tot stand gekomen
catalogus die aanleiding gaf tot het Cassatiearrest van 25 oktober 1989. De
reden van het verschil in de uiteindelijke beoordeling dient dan telkens te
worden gezocht in het tweede element van het oorspronkelijkheidsbegrip
dat te maken heeft met het persoonlijke stempel van het werk.

C.

EEN PERSOONLIJKE STEMPEL

22. Het arrest van 27 april 1989 heeft het niet alleen over een intellectuele
inspanning, maar meteen ook over ,het vereiste individuele karakter waardoor een schepping ontstaat". Dit laatste dient in verband te worden
gebracht met de princiepsverklaring in de vorige zin volgens dewelke ,de
Auteurswet van 22 maart 1886 en het Verdrag van Bern bescherming
verlenen aan alle voortbrengselen op het gebied van de letterkunde, wetenschap en kunst die de stempel van een persoonlijkheid dragen''. Deze
formulering wordt bevestigd in het arrest van 25 oktober 1989, waar sprake
is van het ,persoonlijk stempel van de auteur" dat een werk oorspronkelijk
maakt.
Nu is het vandaag in beginsel nog altijd zo dat auteursbescherming kleeft
aan de vorm van een werk en niet aan zijn inhoud of aan een idee (Kh.
Brussel, 23 mei 1979, Ing. Cons., 1979, 304; Rb. Brussel, 22 januari 1988,
R.I.D.A., 1989, nr. 142, 363, noot Buydens).
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Dit brengt met zich dat het vereiste persoonlijk stempel zal moeten worden
teruggevonden in de wijze waarop een werk is uitgedrukt en niet in het
inhoudelijke. Zo begrijpt men waarom een briljant idee op een banale wijze
verwoord geen bescherming verkrijgt. Omgekeerd kan een zinloze of onjuiste gedachte die op een eigen wijze werd uitgedrukt t.a.v. die formulering
tach bescherming verkrijgen. Dit verklaart eveneens waarom het wetenschappelijk baanbrekende of technisch revolutionaire van een werk voor de
beoordeling van de auteursrechtelijke bescherming geen rol speelt. Anders
dan in het octrooirecht is het niet doorslaggevend of de oplossing origineel
is, wel of haar formulering of haar vormgeving dat zijn.
23. Wanneer vertoont de vorm van het werk een voldoende individueel
karaktet om te kunnen spreken van ,een persoonlijk stempel"? Nodig,
maar niet voldoende, is in ieder geval dat er bij het uitwerken van een vorm
een keuzemogelijkheid bestaat. Is er inderdaad geen keuzemogelijkheid dan
is iedereen wel verplicht dezelfde weg te bewandelen zodat niemand een
persoonlijk stempel op de produktie kan plaatsen. Zo is een wegens technische eisen noodzakelijke vorm van een produkt niet auteursrechtelijk monopoliseerbaar.
Is er wel een keuze voorhanden dan kan er sprake zijn van originaliteit. Dit
zal het geval zijn wanneer de auteur een vorm uitzoekt die hem eigen is,
d. w.z. die niet degene is die ook de meeste anderen zouden hebben gebruikt
om een zelfde gegeven uit te drukken. Dit vergt meer dan gewoon een
vaststelling dat een werk niet banaal is. Het woord ,banaal"betekent
immers slechts dat iets reeds zeer veel voorkomt. Uiteraard zullen banale
expressies niet worden beschermd. Het gebrek aan originaliteit kan echter
ook een vorm treffen die nog nooit eerder was vertoond, maar tach te zeer
voor de hand Iigt (Verg. het in een vorig overzicht T.P.R., 1965, 239
besproken arrest van Gent, 14 maart 1961, R. W., 1961-62, 1260 evenals het
in T.P.R., 1970, 211 besproken Luikse arrest van 5 juni 1968, Ing. Cons.,
1968, 217).
D.

ARTISTIEKE WAARDE NIET VEREIST

24. Van een auteur vragen dat hij een intellectuele activiteit zou ontwikkelen die een persoonlijke stempel drukt op zijn werk betekent nog niet dat
ook zijn artistieke prestatie zou moeten worden gewogen. Sommige lagere
Belgische rechtbanken gingen nochtans voor bepaalde soorten van werken
in die richting. Met name voor foto's en architectonisch werk werd wei eens
een ,artistieke waarde" of een zeker ,gehalte aan kunst" verlangd (cfr.
vorig overzicht T.P.R., 1977, 695; adde: Antwerpen, 4 mei 1976, R. W.,
1976-77,2551, nootCorbet, J.; Rb. Luik, 27 januari 1984, Jur. Liege, 1984,
129, bevest. door Luik, 16 juni 1987, J.L.M.B., 1987, 1369, verbroken door
Cass., 27 april 1989, supra; ook wel, maar meer genuanceerd, Brussel,
8 maart 1989, J. T., 1989, 404).
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Terecht weigeren andere uitspraken, daarin ondersteund door een unanieme
recbtsleer, een dergelijk subjectief criterium te hanteren. De fotografie moet
niet aan strengere vereisten worden onderworpen dan de rest van de
auteurswerken. Voor de bescherming van foto's volstaat bet bijgevolg reeds
dat ze getuigen van een eigen kijk op de wereld, al was bet maar door de
specifieke keuze van een bepaald perspectief. Aldus Antwerpen, 13 februari
1980, R. W., 1980-81, k. 1849 (,dat de foto bescberming geniet volgens bet
al of niet bestaan van originaliteit, zoals ieder ander werk"); Rb. Hasselt,
16 februari 1980, R. W., 1980-81, k. 1861; Rb. Antwerpen, 24 juni 1985,
R. W., 1985-86, 2645. Zie verder ook de vonnissen van Rb. Brussel, 27 september 1989, Ing. Cons., 1989, 271, nauwelijks gemotiveerd, en van 19 juni
1987, J.L.M.B., 1988, 1504, noot Dehin V.V. met zeer uitgebreide en
genuanceerde motieven. Inzake architectuur werden criteria van artistieke
aard uitdrukkelijk verworpen door Brussel, 21 juni 1988, J.L.M.B., 1989,
17.
25. Temidden van deze jurisprudentiele controverse lijkt bet dan ook zeer
welkom dat bet Cassatiearrest van 27 april 1989 een principieel standpunt
heeft ingenomen. Zeer duidelijk stelt bet Hof, dat criteria van ,esthetiscbe
oorspronkelijkbeid", zoals bet ,gevoel voor bet mooie en bet sublieme",
en van ,artistieke waarde" niet in de auteurswet van 22 maart 1886 en
evenmin in bet Verdrag van Bern voorkomen. ,Nodig maar voldoende"
is alleen dat een werk ,de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van
de maker ervan, welke voorwaarde onontbeerlijk is om aan bet werk bet
vereiste individuele karakter te geven waardoor een schepping onstaat".
Op die manier wordt bijvoorbeeld de deur geopend voor een bescherming
van de foto's van machines en produkten die aan de oorsprong lagen van
bet voor Cassatie gebrachte gescbil.
E.

NIEUWHEID NIET VEREIST

26. Het Hof van Beroep te Gent bracht bet in bet vorige overzicht (T.P.R.,
1977, 696) aangestipte principe opnieuw in herinnering volgens hetwelk bet
auteursrecht, anders dan bet modellenrecht, niet vereist dat de ,originele"
creatie tevens ,nieuw" zou zijn d. w.z. objectief verschillend van vroegere
produkties (Gent, 5 januari 1989, Ing. Cons., 1989, 43).
F.

TOEPASSINGEN

27. Het vermelde Cassatiearrest van 27 april 1989 is voldoende algemeen
gesteld om eenprecedentswaarde te verkrijgen tot ver buiten bet concrete
voorbeeld van de fotografie.
Zo zal bet b.v. duidelijk zijn dat in de publiciteitssector bet originaliteitsvereiste niet strenger moet worden beoordeeld dan op andere gebieden. Niet
nodig is dat bet om artistiek boogstaande prestaties zou gaan, voldoende
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is reeds dat de realisaties eigen-aardig zijn doordat zij uiting geven aan de
individuele persoon van de ontwerper. In die zin reeds Brussel, 3 mei 1979,
J. Corbet, Vijf jaar rechtspraak inzake Auteursrecht, IV, 1975-1979, Brussel, 1988, 161; Rb. Brussel, 13 november 1981, J.T., 1982, 529 bevestigd
door Brussel, 20 juni 1985, J.T., 1985, 715 waar de beoordeelde reclame
voldoende origineel werd bevonden. Ook in Rb. Luik, 14 januari 1988,
J.L.M.B., 1989, 1229, werden reclamefolders auteursrechtelijk beschermbaar geacht. De feiten lagen anders in Luik, 6 februari 1986, Jur. Liege,
1986, 283, in Rb. Brussel, 20 mei 1988, Ing. Cons., 1988, 218 en in Luik,
24 maart 1989, J.L.M.B., 1989, 888 waar de publicitaire aankondigingen
onvoldoende origineel bleken te zijn.
In beginsel is er dus geen reden om affiches, folders, prospectussen of
aankondigingen in kranten minder snel bescherming te Iaten genieten dan
al dan niet gei1lustreerde geschriften en boeken, of dan prenten, tekeningen
of foto's. Daarbij kan zowel een tekst als een afbeelding, of een combinatie
van beide, voor bescherming in aanmerking komen. Zelfs een korte tekst,
zoals een slogan, kan auteursrechtelijk worden beschermd. Men heeft dit
laatste wei eens betwijfeld omdat de gebalde vorm van de slogan weinig
ruimte voor originaliteit zou overlaten. Daartegen kan men echter stellen
dat een doeltreffende slagzin precies inslaat bij bet publiek omdat hij in een
intens originele vorm een kernachtige boodschap weet uit te drukken. Aldus
werd de auteursrechtelijke bescherming verleend aan de slogan , ,le masque
de beaute de votre fa~;ade" in combinatie met de afbeelding van een jonge
vrouw en een muur (Rb. Brussel, 13 november 1981, J.T., 1982, 529,
bevestigd door Brussel, 20 juni 1985, J. T., 1985, 715).
Daarentegen werd de slogan ,Het salon van bet salon" onvoldoende
origineel geacht in Brussel, 3 februari 1986, T.B.B.R., 1988, 107, noot
J. Corbet, Ing. Cons., 1986, 234.
28. Er Iijkt in principe evenmin enig bezwaar tegen te bestaan om een
gedeponeerd merk tevens auteursrechtelijk beschermbaar te achten indien
de tekst of de afbeelding ook origineel zijn in de betekenis van de auteurswet. Aldus, maar op dit vlak helemaal niet gemotiveerd, Rb. Kortrijk,
21 april 1987, Ing. Cons., 1987, 274, voor een beeldmerk.
29. De door het Hof van Cassatie gehuldigde principes zijn eveneens van
belang in de softwaresector. Wellicht zullen zij een steun betekenen voor
de nu nog schaarse Belgische rechtspraak die, in tegenstelling met wat in
de ons omringende Ianden is gebeurd, slechts schoorvoetend naar een
auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's evolueert (Rb.
Turnhout, 12 november 1984, R. W., 1988-89, 411, noot Keustermans,
J. i.v.m. de bescherming van een computerkaart. Verg. verder, in kort
geding, Brussel, 20 juni 1986, Computerrecht, 1987, 190, noot Vandenberghe, G. en, inzake een beschrijvend beslag, Beslagrechter Leuven, 19 maart
1985, Computerrecht, 1986,48. InRb. Brussel, 30 september 1988, Compu-

1795

terrecht, 1989, 197 werd het principe van een auteursrechtelijke bescherming van software aanvaard, maar in casu wegens onvoldoende originaliteit, niet toegepast).
Dat ook programma's onder auteursrecht vallen was een overweging die
ook een onrechtstreekse rol heeft gespeeld in sommige zaken betreffende
onrechtmatige mededinging (Antwerpen, 24 juni 1985, J.T., 1987, 316;
Voorz. Kh. Brussel, 4 oktober 1985, Ing. Cons., 1985, 463; Voorz. Kh.
Kortrijk, 30 maart 1987, H.P., 1987, I, 291).
Daarnaast lijkt er zich, buiten de intellectuele eigendom, een tendens te
ontwikkelen om de namaking van programma's als een diefstal van een
immaterieel vermogensobject te kwalificeren op grond van artikel 461 van
het Strafwetboek. In die zin Antwerpen, 13 december 1984, R. W., 1985-86,
k. 244; Brussel, 5 december 1986, Computerrecht, 1987, 36; Krijgsraad
Brussel, 20 december 1988, Computerrecht, 1990, 34. Dergelijke rechtspraak dient te worden afgekeurd omdat men in een systeem van vrije
mededinging niet langs een omweg een door de wetgever niet uitdrukkelijk
geregeld monopolierecht mag in het Ieven roepen. De weg van het algemene
strafrecht leidt bovendien naar een in de tijd niet begrensde bescherming
tegen het kopieren.
30. Werden verder nog origineel bevonden:

- Ben geografische kaart omdat ,de kaart ontworpen door K. niet overeenstemt met de geografische werkelijkheid, maar dat hij de kaart gebruiksvriendelijker heeft gemaakt door bepaalde agglomeratiekernen te vergroten, door het Noord-Oosten bovenaan te plaatsen, door de benamingen op
een bijzondere wijze te vermelden (letters van het merk Mecanorama,
lettertype Helvetica Medium, merk R 41 voor andere opschriften); dat hij
de wegen met een speciale pen met behulp van schablonen heeft uitgetekend
en op kaart talloze veldnamen heeft aangebracht, waarvan aileen hij de
Jigging en de benaming kende, en dat hij ten slotte de officiele lijst der
straten van Tienen heeft aangevuld met veertig straatnamen die sedert lange
jaren verdwenen zijn en aileen nog in de volksmond of in de archiefbronnen
overleven" (Antwerpen, 15 februari 1990, R. W., 1990-91, 21).
- Rubik's Magic puzzle omdat de idee van een veelvuldig plooibare puzzle
,uitgewerkt werd in originele en veelkleurige vormen die ook niet gespeend
zijn van een zekere artistieke inslag" (Kort ged. Brugge, 27 mei 1987, Ing.
Cons., 1987, 292).
§ 2. Auteur -

Medewerkiug -

Rechthebbende

31. Auteur is al wie een door het auteursrecht bedoelde schepping heeft
ontworpen en herkenbaar veruiterlijkt.
Dit criterium van het ,ontwerpen" betekent dat het subjectieve auteursrecht altijd ontstaat in hoofde van een fysische persoon. Het is immers

1796

--·---

::---=--=--=--~~---L

_::_

-~_::

:_ _ _::_::_:____ ____ _:: __

_l ___ r:::--:--===--

I

l

ondenkbaar dat een rechtspersoon zelf inteilectueel actief zou zijn en een
creatie tot stand brengen. Aileen fysische personen kunnen dat en aileen zij
zuilen bijgevolg als de oorspronkelijke auteurs doorgaan.
De Belgische Auteurswet is het met deze opvatting eens want wij zien in
artikel 2 de duur van het recht bepalen op een zekere tijd na de dood van
de auteur. Het woord ,auteur" wordt hier onmiskenbaar verbonden met
de notie van een sterfelijk wezen, dat het recht heeft doen ontstaan.
Een tweede aanduiding in dezelfde zin vinden wij trouwens in artikel 11,
lid 2, waar in verband met de niet ambtelijke publikaties van de Staat of
de Openbare Besturen wordt gezegd, niet dat zij in bepaalde voorwaarden
als auteurs dienen beschouwd, maar enkel dat zij dragers van het auteursrecht worden mits de auteur zijn recht aan de overheid heeft afgestaan.
M.a.w. rechtspersonen kunnen slechts rechtverkrijgenden van auteursrechten zijn. In eerste instantie bedoelt de wet uitsluitend fysische rechtsdragers
(Gent, 3 mei 1988, Pas., 1988, II, 199. Anders, maar niet gemotiveerd, Rb.
Brussel, 20 mei 1988, Ing. Cons., 1988, 218).
32. Hierboven werd reeds melding gemaakt van de in artikel 11, 2e lid van
de Auteurswet bedoelde niet-officiele uitgaven van de Staat of van de
openbare besturen. In dit verband heeft Rb. Luik, 14 januari 1988,
(J.L.M.B., 1989, 1229, noot Dehin, V.V.) beslist dat een overheidsbrochure
een mogelijke bescherming uit het auteursrecht had verloren omdat die niet
was opgenomen in het register bedoeld in een K.B. van 27 maart 1886 (B.S.,
6 mei 1886). De rechtbank lijkt hier al te snel heen te glijden over de vraag
of een dergelijke formaliteit wei verenigbaar is met het in de Berner
Conventie vastgelegde beginsel van de vormvrije bescherming van het
auteursrecht.
33. Auteurswerken kunnen toebehoren aan meer dan een fysische auteur.
Zulks zal nl. het geval zijn telkens de schepping het gevolg is van samenwerking. Dit begrip veronderstelt een eigen persoonlijke bijdrage tot het
gemeenschappelijke werk en doet een onverdeeldheid ontstaan.
In geval van onenigheid kan de rechter de uitoefening van dit recht nader
regelen (Cass., 22 mei 1980, Ing. Cons., 1981, 354, noot M. Demeur).
Het geschil dat aanleiding gaf tot dit Cassatiearrest stelde Salvador Dali
tegen Madeleine Christine Forani. Deze laatste beweerde een eigen creatieve
inbreng te hebben gedaan bij het sculpteren, naar de aanwijzingen van Dali,
van een buste van Dante.
Hoewel vergoed voor haar bemoeienissen, eiste zij daarom het recht op dat
het werk niet aileen onder de naam van Dali zou tentoongesteld worden
maar ook met de vermelding ,Forani, sculpteur-realisateur, d'apres les
dessins de Salvador Dali". De rechtbank te Brussel oordeelde dat de
,medewerking" van Forani meer was dan !outer technisch en dat zij had
bijgedragen tot een nieuwe en originele creatie. Zij besliste dan ook dat de
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buste slechts mocht tentoongesteld worden mits vermelding ,metmedewerking van Forani" (8 apri11970, Ing. Cons., 1979, 88). Ret Hof van Beroep
te Brussel achtte in een tussenarrest Dali minstens co-auteur en stelde een
college van drie deskundigen aan met als opdracht nate gaan of Forani ,a,
dans une certaine mesure, serait-elle modeste, marque cette ceuvre de son
empreinte personnelle" (17 september 1971, lng. Cons., 1979, 95) en stelde
in een tweede tussenarrest aan het deskundige college een aantal bijkomende
vragen (9 april 1975, Ing. Cons., 1979, 100), om uiteindelijk het eerste
vonnis te bevestigen met toekenning evenwel van een schadevergoeding van
200.000 BF (19 januari 1979, lng. Cons., 1979, 80 en J. T., 1979, 233). Ret
Hof overwoog hierbij: ,La dame Forani a fait al'ceuvre litigieuse un apport
personnel suffisant pour avoir le droit d'obtenir, non pas- car telle n'etait
pas sa pretention- d'etre reconnue comme etant le coauteur de la tete de
Dante, mais - beaucoup plus modestement - que ce buste ne put dorenavant etre expose sous la signature de (Dali) que moyennant la mention ,avec
la collaboration de Forani".
Ret Hof van Cassatie vond hierin geen graten en oordeelde dat , ,la Cour
d' Appel a ainsi decide sans contradiction ni ambiguite, que l'apport artistique personnel de la dame Forani a l'ceuvre etait suffisant pour engendrer
a son profit un droit d'auteur au sens de la loi du 22 mars 1886, bien que
sa part dans l'ceuvre commune fiit moindre que celle (de Salvador Dali)".
34. Een merkwaardige beslissing is deze van het Hof van Beroep te Gent
d.d. 24 oktober 1986 (T. V.B.R., 1986, 113) m.b.t. het auteurschap van
toneelfiguren. Aannemend dat de kwestieuse figuren voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar waren, wordt geoordeeld dat in het kader van een
feitelijke vereniging het minder belang heeft wie de personages gecreeerd
heeft wanneer vaststaat dat het om een gemeenschappelijke inbreng gaat
van de leden in het voordeel van de vereniging; de figuren worden de
gemeenschappelijke eigendom van alle leden van de vereniging. Ret enkele
argument dat de statuten van de vereniging bepaalden dat aile teksten
eigendom werden en blijven van de vereniging ware o.i. meer verzoenbaar
met de auteursrechtelijke kant van de zaak, waar de vraag open blijft in
hoeverre van echte samenwerking kan worden gesproken en wie uiteindelijk
aanspraak kan maken op de morele rechten.
35. In een uitvoerig gemotiveerd arrest van 18 februari 1981 (J.T., 1981,
272) maakte het Hof van Beroep te Brussel uitdrukkelijk en terecht een
onderscheid tussen de rechtsfiguur van medewerking of co-auteurschap
enerzijds en van adaptatie anderzijds. Ter discussie stonden de latere
wijzigingen en vernieuwingen in het oorspronkelijke libretto van de bekende
opera ,Hoffmann's vertellingen" van Jacques Offenbach, aangebracht
door Pierre Barbier, zoon van de oorspronkelijke librettist Jules Barbier.
Ret werk van Pierre Barbier wordt wel als creatief en oorspronkelijk
erkend, doch het Hof wijst erop dat vermits de auteur niet vanaf de
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schepping bij het eerste werk is betrokken geweest, zijn tussenkomst eigenlijk een adaptatie is die een eigen leven gaat leiden met een eigen beschermingsduur. Derhalve kunnen de rechthebbenden van de oorspronkelijke
auteurs geen beroep meer doen op de adaptatierechten van zodra de
oorspronkelijke beschermingstermijn van het eerste werk verstreken is (Zie
ook het aanvuilend arrest van 4 september 1981, inR.I.D.A., 1982, nr. 111,
177).
36. Terecht aanvaardt het Brusselse Hof van Beroep in zijn arrest van 26
oktober 1989 dat een geinterviewd persoon in beginsel auteursrecht kan
bezitten op zijn antwoorden (J.L.M.B., 1989, 1309). Hiermee wordt de
indruk weggenomen die uit een vroeger arrest van 13 december 1976, R. W.,
1976-77, 1963, gewezen in een betwisting rond het recht tot antwoord, kon
ontstaan doordat het Brusselse Hof aileen de journalist een eventueel
auteursrecht leek toe te kennen. Men moet inderdaad onderscheiden. De
gei:nterviewde kan een auteursrecht bezitten op zijn antwoorden. Dit recht
is verschillend van het eigen auteursrecht dat een journalist kan bezitten op
zijn reportage, doordat hij de uiteindelijke vormgeving ervan bepaalt (Verg.
de feiten in Rb. Brussel, 21 februari 1978, R. W., 1981-82, 1145). In beide
gevallen zal er echter aileen dan sprake kunnen zijn van een auteursrechtelijke bescherming indien de concrete vorm getuigt van een oorspronkelijke
uitwerking van ideeen. Soms zal bij dit alles rekening moeten worden
gehouden met de rechtsfiguur van de adaptatie, indien de journalist de
oorspronkelijke antwoorden bewerkt, of zelfs met die van de medewerking
indien zou blijken dat de gelnterviewde een creatief aandeel had in het
eindprodukt in zijn geheel (Zie vorig overzicht, T.P.R., 1977, 698).
37. De erfgenamen van een overleden auteur zijn rechthebbenden in onverdeeldheid van de auteursrechten. Daarom kunnen zij slechts samen de
opvoering van een werk beletten (Kort ged. Brussel, 12 februari 1980, Pas.,
1980, III, 63).
38. Ben uitvoerend kunstenaar is geen auteur en kan geen rechten putten
uit de wet van 22 maart 1886.
De Voorz. Kh. Brussel, 5 juni 1984, Ing. Cons., 1984, 333 stelt dit vast, wat
hem nochtans niet belet om toch een quasi-auteursrechtelijke bevoegdheid
toe te kennen aan de zangeres Shirley Bassey om zich te verzetten tegen een
niet toegestane opname op plaat.
De Voorzitter grondt dit niet aileen op het persoonlijkheidsrecht van de
artieste, maar ook op een ,nevenrecht". Hiermee loopt de rechter ten
onrechte vooruit op een statuut van inteilectuele eigendom dat misschien
in een komende nieuwe auteurswet nog kan worden toegekend, maar
vandaag zeker nog niet bestaat (Zie ook Rb. Brussel, 9 maart 1987, J.T.,
1988, 280).
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Voor de tendens in sommige rechtspraak om oak voor producenten de
afwezigheid van een wettelijk onderbouwd ,nevenrecht" te compenseren
door middel van een ruime interpretatie van de W.H.P., zie verder nr. 71.
§ 3. Het reproduktierecht

39. Het reproduktierecht, een der twee hoofdcategorieen van de exploitatierechten van de auteur, beheerst elke exploitatievorm die verband houdt
met het materiele verveelvoudigen van het oorspronkelijk werk. Het reproduktierecht wordt in artikel1 van de auteurswet omschreven als het exclusieve recht het litteraire of artistieke werk op eender welke wijze of onder gelijk
welke vorm te reproduceren of te Iaten reproduceren.
40. Artikel 1 is de basis voor een reproduktierecht in de ruime zin. Zelfs
een reproduktievorm die niet meer aile aspecten van het origineel weergeeft,
kan onder het auteursrecht vallen. Inkleuring en vergroting van een zwartwit tekening worden aldus als reproduktie beschouwd (Brussel, 3 mei 1979,
Corbet, J ., Vijf jaar rechtspraak inzake auteursrecht, IV, 1975-1979, Brussel, 1988, 161).
De reproduktie zelf hoeft niet een gelijk of gelijkaardig gevoelen teweeg te
brengen als het origineel (Brussel, 21 juni 1988, J.L.M.B., 1989, 17 i.v.m.
foto's van architecturaal werk).
41. Bij films is niet aileen een integrale kopie een inbreuk, maar kan er oak
sprake zijn van namaking in geval van overname van karakteristieke en
essentiele elementen zoals: plan, actie, personages, decors, scenario (aldus
de Rb. Brussel, 22 januari 1988, R.I.D.A., 1989, nr. 142, 363, noot Buydens, M., waarin op gedetailleerde wijze drie ,haaien"-films op hun
auteursrechtelijke merites worden ontleed en vergeleken); voor toneelwerken geldt zulks (a.m.) voor de figuren die op het podium worden gezet (Rb.
Brugge, 19 september 1983, T. V.B.R., 1986, 116, bevest. door Gent, 24 oktober 1986, T. V.B.R., 1986, 113); voor stripverhalen geldt hetzelfde voor
de overname van de figuren, zelfs wanneer die in een verschillend verhaal
worden geplaatst (Brussel, 8 juni 1978, J. T., 1978, 619 enlng. Cons., 1978,
318).

42. De ruime reproduktienotie in artikel 1 Auteurswet biedt de auteur
tenslotte de mogelijkheid om gebruiksbeperkingen op te leggen aan iedere
verkrijger van (exemplaren van) zijn werk, het weze nu een medecontractant
of een derde. Dit ,bestemmingsrecht" werd bevestigd in het in het vorige
overzicht geciteerde arrest van Cass., 19 januari 1956 (T.P.R., 1977, 699).
Uit dit arrest vloeit voort dat de auteur zich kan verzetten tegen, of een
supplementair reproduktierecht bovenop het uitvoeringsrecht kan vragen
voor het openbare gebruik van platen uit de gewone handel. Naar Europees
recht bestaat tegen deze oplossing geen bezwaar, zoals blijkt uit een arrest
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van het Hof van Justitie van 9 april 1987, gewezen naar aanleiding van een
analoge Franse zaak ,Basset/Sacem", Jur., 1987, 1747, nader besproken
in Handels- en Economisch Recht, deel 1A, Brussel, 1979, 306 en bij
F. Gotzen, ,Le droit de destination en Europe", D.A., 1989, 243.
Het Hof van Cassatie is een tweede maal tussengekomen in een zaak die
het bestemmingsrecht betreft. Het gaat hier om het geding tussen SABAM
en Time Limit waarvan het vonnis in eerste aanleg besproken werd in het
vorige overzicht (Rb. Brussel, 30 oktober 1975, T.P.R., 1977, 700). Cass.,
9 april 1981, Pas., 1981, I, 879 bevestigde inderdaad het arrest van het
Brusselse Hof van Beroep van 26 oktober 1978, J. T., 1979, 407 waarin de
mogelijkheid naar Belgisch recht werd geaffirmeerd om erga omnes geografische beperkingen op te leggen aan het ruilverkeer in reprodukties van een
werk (In dezelfde zin Rb. Charleroi, 27 maart 1986, R.J.D.A., 1986,
nr. 130, 128). Zo zou, indien men aileen met het Belgisch auteursrecht
rekening houdt, SABAM de import kunnen beletten van, of een bijzondere
vergoeding kunnen eisen voor de import van Engelse geluidsbandjes die
aileen voor de markt van het Verenigd Koninkrijk bestemd waren. Ondanks
deze duidelijke bevestiging van de mogelijkheid om het bestemmingsrecht
in deze zin te gebruiken kreeg de invoerder tach nog gelijk omdat binnen
de E.E.G. tevens rekening moet worden gehouden met de regels van het
vrije warenverkeer (Verg. de rechtspraak van het Hof van Justitie besproken in Handels- en Economisch Recht, deel1 A, Brussel, 1979, 304-305).
In de besproken periode vinden we een verder voorbeeld van het bestemmingsrecht terug in het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d.
13 februari 1980 (R. W., 1980-81, 1849 en Ing. Cons., 1980, 10; vonnis a
quo: Rb. Antwerpen, 20 januari 1977, R. W., 1980-81, 1858, noot; voor een
bespreking: Gotzen, F., ,Persfoto's en het bestemmingsrecht van de auteur", R. W., 1980-81, 1817). Op uitnodiging van de B.R.T. nam een
fotograaf, in dienst van een bedrijf, in de B.R.T.-studio's een aantal foto's
van het T.V.-feuilleton ,Wij, Heren van Zichem" die moesten dienen om
een verslag in een weekblad te illustreren; de fotograaf verkocht de foto's
evenwel door aan een handelaar die er prentkaarten van afdrukte die als
reclame werden gebruikt door een banketbakkerij. Zowel de fotograaf en
zijn werkgever, als de tussenpersoon en de bakkers werden veroordeeld
wegens het commercialiseren van de betrokken foto's aangezien de titularis
van het beschermd werk klaarblijkelijk slechts toestemming had verleend
tot fotografische reproduktie voor een persaankondiging.
43. De reproduktie van een portret, zonder toelating van de geportretteerde
persoon, is verboden door artikel20 (Rb. Hasselt, 16 februari 1980, R. W.,
1980-81, 1861, noot Corbet, J.; Rb. Brussel, 19 juni 1981, R. W., 1981-82,
2616, noot Corbet, J.; Rb. Mechelen, 29 maart 1983, R. W., 1984-85, 62;
Rb. Antwerpen, 24 juni 1985, R. W., 1985-86, 2645, noot Bailon, G.L.).
Een stilzwijgende toelating van de geportretteerde kan blijken uit omstan-
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digheden, zoals de betaling van vergoedingen, of andere voordelen (Vred.
Brussel, 29 december 1986, R. W., 1986-87, 2384, noot Voorhoof, D.).
44. Buiten artikel 20 vermeldt de auteurswet nog andere restricties waardoor de exploitatierechten van de auteur worden ingekort. Aldus kan de
auteur zich niet verzetten tegen ,aanhalingen ten behoeve van kritiek,
polemiek of onderwijs" (art. 13). Deze bepaling, net zoals andere beperkingen op de rechten van de auteur, moet restrictief worden uitgelegd en geldt
overigens aileen voor letterkundige werken (Cass., 4 december 1952, Pas.,
1953, I, 215). De omvang van het citaat dient dan ook tot een strikt
minimum te worden beperkt.
Om die redenen kan de uitgever van een monografie van een architect
voornamelijk bestaande uit honderden foto's, schetsen, enz. geen beroep
doen op artikel13 Auteurswet. Evenmin kan in casu beroep worden gedaan
op artikel21bis Auteurswet dat het ongevraagd verveelvoudigen, opnemen
en openbaar maken van auteurswerk aileen toelaat voor zover aan verslaggeving wordt gedaan van actuele gebeurtenissen (Brussel, 21 juni 1988,
J.L.M.B., 1989, 17).
45. Hoewel onze auteurswet hierover zwijgt, beweert men in de rechtsleer
(b.v. Berenboom, A., ,Laparodie", Ing. Cons., 1984, 73), dat een parodie
of een karikatuur niet onder het auteursrecht zou vallen ook al wordt het
geparodieerde werk daarbij in zijn essentiele elementen overgenomen. Parodieen komen nochtans zeker in botsing met het reproduktierecht, het
adaptatierecht of het uitvoeringsrecht van de auteur van zodra de overname
van vormelementen groter wordt dan nodig om het origineel herkenbaar te
maken, zodat het publiek in verwarring zou worden gebracht en het
parodierende werk als het ware in concurrentie treedt met het oorspronkelijke voorbeeld. In ieder geval kent de parodie een uiterste grens en dat is die
van het morele recht op integriteit: nooit mag een parodie de eer of de goede
naam van de oorspronkelijke auteur aantasten of zijn werk verminken, wat
verhindert dat de grenzen van de humor, de mil de spot of zelfs de welvoeglijkheid zouden worden overschreden (Vgl. Brussel, 8 juni 1978, J. T., 1978,
619 in de zaak Kuifje).

§ 4. Het executierecht

46. Het executierecht, de andere hoofdcategorie van de exploitatierechten
van de auteur, verleent de auteur de bevoegdheid toezicht te houden op aile
daden die het werk in een niet tastbare vorm aan het publiek meedelen. De
artikelen 15 en 16 van de auteurswet onderwerpen elke, zelfs gedeeltelijke,
uitvoering of voorstelling van een litter air of muzikaal werk aan de toestemming van de auteur.
Aileen publieke executies Iaten toe aanspraak te maken op auteursrechten.
Uitgaande van de in het vorig overzicht (T.P.R., 1977, 701) besproken
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Cassatie-arresten van 25 mei 1972 (Pas., 1972, I, 885, R. W., 1972-73, 1422
en J.T., 1972, 584) en van 27 februari 1975 (R. W., 1974-75,2553 en J.T.,
1975, 378), kan als interpretatiebeginsel van het begrip der openbaarheid
vooropgesteld worden, dat de beperking van de vermogensrechten van de
auteur in geval van niet-openbare uitvoering of vertoning van een muziekwerk, de beperkende uitlegging van het begrip prive-uitvoering ten gevolge
heeft"; tevens werd ook onderstreept dat het voor het openbaar karakter
van de uitvoering niet nodig is dat de executie voor ,collectief gebruik" zou
zijn bedoeld.
Wanneer blijkt dat de muziekbron zich in een privevertrek bevond, doch
hoorbaar was in de winkelruimte, dan is zulks een uitvoering in de zin van
artikel16 Auteurswet (Vred. Brussel, 9 september 1975, in Corbet, J ., o.c.,
35; Rb. Doornik, 19 december 1988, T. Vred., 1990, 154; zie casuspositie
Cass., 27 februari 1975, supra).
Blijkt evenwel dat aangestelden van SABAM in een winkel gevestigd in een
appartementsgebouw aan de kust muziek hebben gehoord, en zij verklaren
dat zij, voortgaande op het geluid, tot de bevinding komen dat de muziekbron opgesteld was in een privevertrek van de exploitant, zonder dat zij die
muziekbron hebben gezien, dan is het mogelijk dat de muziek afkomstig
is van derden, wellicht vakantiegangers, in het appartementsgebouw, buiten
het door de winkelier gehuurde pand en buiten zijn bedrijf (Vred. Brugge,
3 juni 1977, R. W., 1977-78, 1464).
Muziekuitvoeringen tijdens een verenigings- of personeelsfeest, waar naast
,familieleden" - op zichzelf al een ,rekbaar begrip" - eenieder zonder
moeite het lokaal kan betreden, zijn publiek (Vred. leper, 5 maart 1976,
en Vred. Jette, 7 april1976, Corbet, J., o.c., 69 en 71); hetzelfde geldt voor
uitvoeringen georganiseerd door een vereniging met 3.000 leden die de
toegang afhankelijk stelt van een toegangsprijs van 20 BF (Rb. Antwerpen,
16 september 1976, Corbet, J., o.c., 77) of voor het stagelokaal van een
kappersschool(Vred. Berchem, 17 januari 1978, Corbet, J., o.c., 95), voor
jeugdhuizen waar eenieder toegang heeft (Rb. Antwerpen, 9 maart 1979,
Corbet, J., o.c., 143), voor ,prive-clubs" waar de toelatingsvoorwaarden
symbolisch zijn (Vred. Brussel, 26 apri11979, Corbet, J., o.c., 159). Voor
niet gepubliceerde rechtspraak zie: Corbet, J., , Vijf jaar auteurswet 198084", R.W., 1986-87,2349.
De verkoper van televisietoestellen die zijn klienteel de mogelijkheid biedt
zich van de kwaliteit van klank en beeld te vergewissen door middel van
openbare televisieuitzendingen is onderworpen aan artikel 16 Auteurswet
(Rb. Doornik, 10 januari 1978, Corbet, J., o.c., 91); in Corbet, J., ,Vijf
jaar auteursrecht 1980-84", R. W., 1986-87, 2349, vindt men andersluidende, niet-gepubliceerde rechtspraak.
Het verzuim de nodige machtiging aan te vragen voor een openbare uitvoering is een quasi-delictuele fout (Rb. Doornik, 19 december 1989, T. Vred.,
1990, 154) waarvoor de voorzitter van het organiserende feestcomite moet
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instaan (Antwerpen, 22 oktober 1975, Corbet, J., o.c., 53) of ruimer nog,
elke medewerker (Vred. leper, 5 maart 1976, Corbet, J., o.c., 69; Rb.
Brussel, 27 oktober 1976, Corbet, J., o.c., 81; Vred. Oostende, 8 november
1977, Corbet, J., o.c., 87; Vred. Brugge, 10 februari 1978, Corbet, J., o.c.,
99; Rb. Gent, 6 mei 1978, Corbet, J., o.c., 107).
De vaststellingskosten noodzakelijk om het bewijs te leveren dat een onwettige uitvoering heeft plaatsgehad moeten door de verantwoordelijke betaald
worden (Vred. Kapellen, 28 januari 1976, Corbet, J., o.c., 65).
Partijen blijven gedurende de volledige duur van de overeenkomst gehouden tot betaling van de gestelde vergoeding in ruil voor de door Sabam
geleverde toelating tot gebruik van haar repertorium, ongeacht of er van
dat repertorium al dan niet gebruik wordt gemaakt; een wijziging in de
exploitatie kan maar een aanpassing van de geldelijke bijdrage tot gevolg
hebben voor zover deze exploitatiewijziging aan de contractpartner wordt
medegedeeld (Antwerpen, 5 juni 1978, in Corbet, J., o. c., 111; in dezelfde
zin: Rb. Bergen, 8 september 1978, Corbet, J., o.c., 121). Devoorwaarden
voor het verlenen van de machtiging ex art. 16 Auteurswet worden vrij
bepaald; het is niet ongewoon als basis voor de berekening van de vergoeding het door de inrichtende instelling aangewend budget te nemen, desgevallend met fixatie van een minimum (Rb. Brugge, 14 juli 1978, Corbet, J.,
o.c., 117).
Voor zover de plaatsing van een juke-box gebeurde door een niet-professioneel die niet handelde uit winstbejag, geen huurgelden noch andere inkomsten opstreek uit de uitbating en bovendien geen enkele verbintenis op zich
nam aangaande het onderhoud van het toestel of m.b.t. de vervanging van
de platen, kan deze plaatser niet gehouden zijn executierechten te betalen
(Vred. Boussu, 26 mei 1988, J. T., 1989, 313).
47. Het is vanzelfsprekend dat uitvoeringen die op persoonlijke wijze tot
stand worden gebracht doordat het werk ,live" ten gehore wordt gebracht
of vertoond door uitvoerende kunstenaars voor een aanwezig publiek,
onder het executierecht van de auteur vallen (Verg. Kort ged. Brussel,
12 februari 1980, Pas., 1980, III, 63).
Ook langs onpersoonlijke weg naar het publiek gebrachte uitvoeringen
vallen onder het auteursrecht, zelfs via de in 1886 nog niet bekende technische hulpmiddelen. Zo hebben in de besproken periode uitzendingen via
kabeltelevisie aanleiding gegeven tot belangrijke rechtspraak.
In de zaak ,Coditel" werd uitgemaakt dat kabeltelevisie een nieuwe openbare uitvoering is van het langs de televisie uitgezonden werk en een
openbare mededeling in de zin van artikel 11bis, cijfer 1, secundo van de
Berner Conventie (Brussel, 30 maart 1979, J. T., 1979, 502, op dit punt
bevestigd door Cass., 3 september 1981, Pas., 1982, I, 8 en om andere
redenen verbroken door Cass., 30 juni 1983, Ing. Cons., 1983, 261).
Uit deze uitspraken blijkt dat het voor het toepassen van het uitvoerings-
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recht niet is vereist dat de kabelmaatschappij bijzonder actief zou zijn
tussengekomen (gebruik van straalverbindingen, ontstoring ... ). Deze opvatting zou er hebben toe geleid dat het doorgeven van door iedereen ook
individueel makkelijk te capteren nabije zenders van auteursrecht zou zijn
vrijgesteld. De arresten leggen er de nadruk op dat met name artikel llbis
aileen vraagt dat er een tussenkomst zou zijn van een ,ander dan het
oorspronkelijk organisme". Welnu, de kabelmaatschappij is zeker een
ander organisme dan de T.V.-zender.
In deze arresten werd evenmin ingegaan op de redenering van de kabelmaatschappijen als zou het doorgeven van nabije zenders binnen bet normale
zendbereik niets meer zijn dan een soort collectieve ,ontvangst" en geen
aan het auteursrecht onderworpen ,uitzending", verschillend van die van
de oorspronkelijke T.V.-zender. Gevolg van deze redenering zou weer zijn
dat uitsluitend het doorgeven van verre vreemde zenders aan toelating zou
zijn onderworpen. Noch de Auteurswet, noch artikel 1lbis B.C. kennen
echter een dergelijk onderscheid. Uit de voorbereidende werken van artikel
11bis blijkt zelfs dat men integendeel uitdrukkelijk ieder doorgeven van
programma's door een ander organisme heeft willen vatten, ongeacht de
technische aspecten van de distributie-activiteit.
In de loop van de ,Coditel" -procedure werden ook aan het Hof van Justitie
een aantal prejudiciele vragen voorgelegd die aanleiding geven tot belangwekkende interpretaties van het E.E.G.-Verdrag. Voor dit aspect van de
kwestie dat bier niet verder wordt besproken verwijzen wij naar Handelsen Economisch Recht, dee! 1 A, Brussel, 1979, 306 en naar Doutrelepont,
C., ,Les arrets Coditel face au droit interne et au droit europeen", J. T.,
1984, 397.
De kwestie van de kabeltelevisie kwam later opnieuw aan bod voor het Hof
van Cassatie in de zaak ,Alfa Films/Integan". In zijn arrest van 25 juni
1982 heeft het Hofer bovendien de nadruk op gelegd dat noch de Belgische
wet, noch de Berner Conventie enig vermoeden bevatten volgens welk de
toestemming van de auteurs tot de oorspronkelijke T.V.-uitzending ook en
impliciet toestemming tot T. V.-distributie zou inhouden (Cass., 25 juni
1982, Pas., 1982, I, 1258, R. W., 1982-83, 2702, R.I.D.A., 1983, nr. 118,
234, noot Corbet, J.).
§ 5. Het volgrecht
48. De Wet van 25 juni 1921 verleent een volgrecht aan de auteur van een

oorspronkelijk beeldend werk of diens rechtverkrijgenden door hen bij elke
openbare verkoop van dat werk een recht toe te kennen op een progressief
bepaald percentage van de verkoopprijs (over dit volgrecht in het algemeen:
zie Juwet, W., ,Het volgrecht", in Honderd jaar auteurswet, Corbet, J.
(ed.), Antwerpen, 1986, 83 e.v.). Er wordt gerekend met een vast percentage, afhangend van de bereikte verkoopprijs en niet per schijven (Cass.,
28 september 1984, R. W., 1984-85, 2702 en Arr. Cass., 1984-85, 141,
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noten; vonnis a quo Rb. Brugge, 18 april1983, R. W., 1983-84, 573, beroep
tegen Vred. Brugge, 18 februari 1980, J.T., 1980, 495, noot Van Bunnen,
L.). Beboudens andersluidende overeenkomst blijkende uit de veilingsvoorwaarden is de taxe ten laste van de verkoper. Ten overstaan van de auteur
zijn ecbter en de verkoper en de koper en de ministeriele ambtenaar (b.v.
gerecbtsdeurwaarder of notaris) solidair aansprakelijk voor bet innen van
bet verscbuldigde bedrag.
49. De Wet strekt er toe bet volgrecbt te doen betalen door wie bij de
verkoop een geldelijk belang beeft; ,verkoper" is bijgevolg niet aileen
degene die, naar burgerlijk recbt, zijn eigendomsrecbt tegen betaling vervreemdt, maar ook diegene die, naar bandelsrecbt, verkoopt voor rekening
van de eigenaar maar daarbij in eigen naam bandelt en ten aanzien van de
koper en van derden bedingt en zicb verbindt als een verkoper. Een
veilingbouder die in eigen naam bandelt kan als verkoper in de zin van die
wetsbepaling worden aangemerkt (Cass., 28 september 1984, supra).
Van bet volgrecbt kan door de kunstenaar of zijn recbtbebbenden geen
afstand worden gedaan.
50. Vreemdelingen kunnen aileen dan bet Belgiscbe volgrecbt genieten

wanneer ze de nationaliteit bebben van een land dat gelijkwaardige voordelen verleent aan Belgiscbe onderdanen. Artikel4 van de wet van 1921 voegt
er aan toe dat deze gelijkwaardigbeid uitdrukkelijk moet worden vastgesteld
in een Koninklijk Besluit dat in bet Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Zo'n systeem van wederkerigbeid wordt door artikel14bis (versie Brussel)
en artikel14ter (versie Parijs) van de Berner Conventie ook toegelaten. Na
bet afsluiten van een speciaal wederkerigbeidsverdrag werden er inderdaad
dergelijke K.B. 's uitgevaardigd in bet voordeel van kunstenaars uit Frankrijk (K.B. 5 september 1923, B.S., 13 oktober 1923) en uit de Duitse
Bondsrepubliek (K.B. 26 mei 1977, B.S., 12 oktober 1977). Tocbis er een
probleem ontstaan doordat deze K.B.'s slecbts in de vorm van een bericbt
in bet Staatsblad zijn verscbenen. l.v.m. bet K.B. van 5 september 1923 is
er daarom al gevonnist dat, vermits zo'n K.B. de algemeenbeid van de
burgers aanbelangt, de tekst ervan in zijn gebeel in bet Staatsblad moest
worden bekendgemaakt. Nu bet bericbt verscbenen in bet Staatsblad van
13 oktober 1923 niet voldoet aan dit vereiste is er bijgevolg vastgesteld dat
Franse kunstenaars in Belgie geen volgrecbt kunnen inroepen (Rb. Kortrijk,
19 september 1986, R. W., 1987-88, 888, gewezen na Cass., 28 september
1984, supra).
§ 6. Het exploitatiecontract

51. Afstand van auteursrecbt wordt niet vermoed (Brussel, 21 juni 1988,
J.L.M.B., 1989, 17) en elke afstand van recbt moet restrictief worden
gei'nterpreteerd in bet voordeel van de auteur (zie o.m. Van !sacker, F., De
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exploitatierechten van de auteur, nr. 427; Berenboom, A., Le droit d'auteur, Brussel, 1984, nr. 77).
De afstand van een kunstwerk houdt geen afstand van het reproduktierecht
in ten voordele van de koper. Het reproduktierecht kan door de koper
slechts worden opgeeist op voorwaarde dat het hen uitdrukkelijk door
overeenkomst gedeeltelijk of in zijn geheel werd afgestaan (Brussel, 3 mei
1979, Corbet, J., o.c., 161).
Ook een uitgeverscontract houdt, behoudens uitdrukkelijk strijdig beding,
geen afstand in van exploitatierechten en zeker niet van morele rechten
(Luik, 21 oktober 1988, Jur. Liege, 1982, 449 en J.T., 1983, 11).
52. Ben contract tot exclusieve overdracht van een exploitatierecht werkt
ten overstaan van derden (Rb. Brussel, 27 november 1976, Ing. Cons.,
1977, 113; in dezelfde zin: Rb. Charleroi, 27 maart 1986, Ing. Cons., 1986,
302, noot Steenbergen, J.; Rb. Brussel, 29 februari 1988, lng. Cons., 1988,
314).
De bepalingen van het exploitatiecontract moeten strikt worden nageleefd.
lngeval de verdeling van een film via video-cassettes wordt toegekend met
de beperking dat deze verdeling slechts na een zekere periode mag beginnen,
moet deze voorwaarde gerespekteerd worden ook al blijkt dat de projectie
van de film in bioscopen vlug werd stopgezet (Kort ged. Brussel, 26 oktober
1983, Ing. Cons., 1984, 254). Elke reproduktie en commercialisatie van een
werk na de beeindiging en/of buiten de termen van een exploitatiecontract
schendt de rechten van de auteur (Rb. Brussel, 12 september 1989, Ing.
Cons., 1989, 318).
53. Wanneer een auteur tegen betaling exclusieve exploitatierechten overdraagt aan een uitgever is dat geen overeenkomst van aanneming in de zin
van artikel1794 B.W.; de auteur kan uit dat artikel derhalve niet het recht
putten om eenzijdig de uitgaveovereenkomst op te zeggen (Kort ged. Kh.
Brussel, 9 juni 1978, B.R.H., 1978, 361; Kh. Brussel, 23 mei 1979, Ing.
Cons., 1979, 304; contra: Van !sacker, F., ,Een wettelijk editierecht in het
Belgische auteursrecht", A.M.R., 1982, 43).
§ 7. De tussenkomst van auteursverenigingen

54. In het vorige overzicht werd reeds melding gemaakt van het onderzoek
ingesteld door de Rechtbank te Brussel, via de formulering van een prejudiciele vraag aan het adres van het Hof van Justitie van de E.G., aangaande
de toepassing van artikel 86 E.E.G.-Verdrag op de door SABAM aan zijn
leden opgelegde verplichting globaal afstand te doen van tegenwoordige en
toekomstige auteursrechten (T.P.R., 1977, 703, nr. 14, B).
De stelling van het Hof van Justitie was dat een auteursvereniging misbruik
kan maken van haar machtspositie t.o.v. haar aangeslotenen door hen
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verplichtingen op te leggen die ter bereiking van het maatschappelijk doel
niet onontbeerlijk zijn en op onbillijke wijze inbreuk maken op de vrije
uitoefening van hun auteursrecht (arrest 27 maart 1974, R. W., 1973-74,
1334; herhaald in het arrest van 25 oktober 1979, zaak 22/79, Greenwich/Sacem, J.T., 1980, 151, R.I.D.A., 1980, nr. 103, 136, S.E. W., 1980,
363, noot W.K., waarin de exploitatie van de uitvoering in derde Ianden te
berde kwam).
De rechtbank te Brussel heeft op 5 oktober 1983 uiteindelijk gevonnist dat
de in het geding zijnde overdracht van rechten aan SABAM rechtsgeldig was,
mede in aanmerking nemend dat ondertussen ingevolge de GEMA-beschikkingen (zie T.P.R., 1977, 703, nr. 14A) en de door de Commissie tegen
SABAM ingeleide maar afgesloten procedure, de statuten van SABAM versoepeld werden om de bewegingsvrijheid van de aangesloten Ieden te vergroten
(R. W., 1984-85, 1499, noot Corbet, J. en R.I.D.A., 1987, nr. 131, 237,
bevestigd door Brussel, 8 juni 1988, R.I.D.A., 1989, nr. 139, p. 169). Aldus
werd in concreto de uitspraak van het Hof van Justitie toegepast dat een
auteursvereniging niet noodzakelijk misbruik maakt van een machtspositie
door overdracht van aile toekomstige werken van aangesloten leden te
vragen.
Over de relatie tussen auteursverenigingen en derden oordeelde de Voorzitter in kort geding te Luik (3 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 284) dat hij niet
blindelings kon ingaan op de aanspraken van een auteursvereniging met een
quasi-monopolie-positie, i.e. SABAM, erop gericht om aan een radiozender
de eigen financiele voorwaarden op te leggen; de rechter ten gronde kan nl.
uitspraak doen wanneer de door de radiozender voldoende geachte en reeds
betaalde som te laag wordt geacht. De Rb. te Doornik acht het door SABAM
eenzijdig vastgesteld tarief niet willekeurig gezien de bedragen ervan op
objectieve wijze worden vastgelegd volgens een aantal parameters zoals de
aard van. de handel, de grootte van het lokaal, het tarief van de consommaties, de uitvoeringswijze en bet potentieel publiek (19 december 1989, T.
Vred., 1990, 154).
55. Meermaals werden in de besproken periode ook op europeesrechtelijk
vlak vragen behandeld over de wijze waarop auteursverenigingen die op een
belangrijk deel van de gemeenschappelijke markt een machtspositie innemen en met zusterorganisaties in andere lidstaten overeenkomsten van
wederzijdse en exclusieve vertegenwoordiging afsluiten, de rechten van
binnen- en buitenlandse auteurs exploiteren.
Het G.V.L.-arrest van bet Hof van Justitie van de E.G. van 2 maart 1983
(zaak 7/82, Jur., 1983, 483) betrof een Vereniging die zich in Duitsland
bezig hield met het waarnemen van aan het auteursrecht verwante rechten.
Deze had geweigerd om overeenkomsten af te sluiten met uitvoerende
kunstenaars die noch Duits onderdaan zijn noch een woonplaats in de
Duitse Bondsrepubliek hebben, of om de rechten die deze kunstenaars in
Duitsland bezitten anderszins waar te nemen. Het Hof oordeelde dat een
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weigering van een onderneming die een feitelijk monopolie bezit, om haar
diensten ter beschikking te stellen van al degenen die daar wellicht op zijn
aangewezen, doch niet behoren tot een bepaalde, door de betrokken onderneming naar nationaliteit of woonplaats omschreven groep, moet worden
aangemerkt als misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86,
eerste alinea, E.E.G.-Verdrag.
In het arrest van 9 april1987 (zaak 402/85, Sacem/Basset, Jur., 1987, 1747,
R.I.D.A., 1987, nr. 133, 168, noot Delmoly, J.; zie ook hoger onder nr. 42)
werd in zeer algemene bewoordingen verklaard - en herhaald - dat
wanneer een auteursvereniging rechten int conform de mogelijkheden die
de nationale wettelijke regeling haar biedt, ,dit op zichzelf geen misbruik
in de zin van artikel 86 E.E.G.-Verdrag oplevert" (ov. 18). Ret Rof sluit
evenwel niet uit dat artikel 86 toepassing vindt indien het niveau van de
rechten te hoog wordt ingesteld of indien onbillijke voorwaarden worden
opgelegd; zulks is een feitenkwestie.
Na dit arrest werd het Rof meermaals aangesproken n.a.v. een discussie
tussen Sacem en diverse discotheekuitbaters over de hoogte van de te betalen
rechten (gevoegde zaken 110/88, 241/88 en 242/88, arrest 13 juli 1989,
Lucazeau/Sacem enSacem/Debelle en Soumagnac). Ondermeer werd het
Rof gevraagd zich uit te spreken over de toepassing van artikel 85 lid 1
E.E.G.-Verdrag wanneer door middel van een geheel van overeenkomsten
van wederzijdse vertegenwoordiging een feitelijke exclusiviteit tot stand
wordt gebracht in de Ianden van de Gemeenschap, waardoor een maatschappij voor het beheer en de heffing van auteursrechten, die haar werkzaamheden op het grondgebied van een Lid-Staat uitoefent, door middel
van een aansluitingscontract een globale vergoeding kan vaststellen die de
gebruiker moet betalen om van het repertoire van buitenlandse auteurs
gebruik te kunnen maken. Ret antwoord luidde dat artikel 85 van het
E.E.G.-Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat het iedere onderling
afgestemde feitelijke gedraging tussen nationale maatschappijen voor het
beheer van auteursrechten in de Lid-Staten verbiedt, die tot doel of tot
gevolg heeft dat iedere maatschappij de rechtstreekse toegang tot zijn
repertoire weigert aan in een andere Lid-Staat gevestigde gebruikers. Ret
staat aan de nationale rechter om vast te stellen, of er tussen die beheersmaatschappijen daadwerkelijk een dergelijke afstemming is geweest. In het
arrest Tournier, eveneens d.d. 13 juli 1989, inz. 395/87, werd er aan
toegevoegd dat het feit dat een nationale maatschappij voor het beheer van
muziekauteursrechten aan de gebruikers van muziekopnamen weigert een
uitsluitend tot het buitenlandse repertoire beperkte toelating te verlenen
slechts dan tot doel of tot gevolg heeft dat de mededinging op de gemeenschappelijke markt wordt beperkt, wanneer de toegang tot een gedeelte van
het beschermde repertoire de belangen van de auteurs, componisten en
muziekuitgevers ten volle zou kunnen waarborgen zonder tevens de kosten
van het beheer der overeenkomsten en van het toezicht op het gebruik van
de beschermde muziekwerken te verhogen.
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En vertrekkende vanuit dezelfde casuspositie moet artikel 86 van het
E.E.G.-Verdrag aldus worden uitgelegd, dat een nationale maatschappij
voor het beheer van auteursrechten met een machtspositie op een wezenlijk
deel van de gemeenschappelijke markt onbillijke contractuele voorwaarden
oplegt wanneer de royalty's die zij aan discotheken in rekening brengt,
aanzienlijk hager zijn dan die welke in andere Lid-Staten worden verlangd,
voor zover de vergelijking van de tariefniveaus op homogene basis heeft
plaatsgevonden. Dit zou anders zijn indien de betrokken beheersmaatschappij dat onderscheid kon rechtvaardigen op basis van objectieve en relevante
verschillen tussen het beheer van de auteursrechten in de betrokken LidStaat en het beheer ervan in de andere Lid-Staten.
§ 8. Morele rechten
56. Op grand van zijn moreel recht op integriteit kan de auteur zich
verzetten tegen elke wijziging van zijn werk waarvoor hij geen toestemming
heeft gegeven en is hij m.a.w. gerechtigd af te dwingen dat zijn werk
ongeschonden blijft (Brussel, 8 juni 1978, J. T., 1978, 619 en lng. Cons.,
1978, 318 in de zaak Kuifje. Zie ook hager nr. 45).
In een op dit vlak weinig gemotiveerd vonnis kent de Rb. Brussel het recht
op integriteit ten voile toe i.v.m. een reproduktie van een werk, meer
bepaald een foto van een schilderij die n.a.v. een interview door de schilder
ter beschikking was gesteld, doch tegen de afspraken in slechts gedeeltelijk
werd afgedrukt (Rb. Brussel, 21 februari 1978, R. W., 1981-82, 1145, noot
Neels, L.; in dezelfde zin: Brussel, 21 juni 1988, J.L.M.B., 1989, 17).
57. Onafhankelijk van zijn exploitatierechten en zelfs na afstand van die
rechten, heeft de auteur gedurende heel zijn Ieven het recht het vaderschap
van zijn werk op te eisen (art. 6bis Conventie van Bern).
Zander veel motivering oordeelde Kh. Brussel, 23 mei 1979 (lng. Cons.,
1979, 304) dat de registratie als merk van een algemeen bekende creatie
zonder toestemming van de auteur het vaderschapsrecht schendt; hetzelfde
feit werd oak als oneerlijke handelsdaad beschouwd; evenwei werd toegelaten dat de Iicentiehouder als een bewarende maatregel en bij stilzitten van
de auteur, het merk op zijn markt Iaat registreren om zijn licentierechten
te vrijwaren t.a.v. derden, mits hij aan de auteur bona fide de mogelijkheid
biedt het aldus geregistreerd merk over te nemen zodra de auteur hiertoe
het verlangen uitdrukt of hiertoe de mogelijkheid heeft.

§ 9. N amaking - Schadevergoeding
58. Verwarringsgevaar is geen deugdelijk criterium voor het beoordelen
van een auteursrechtelijke namaking. Er kan oak worden veroordeeld
wanneer het publiek de namaking zeer wei kan onderscheiden van het
oorspronkelijke werk (Brussel, 8 juni 1978, J. T., 1978, 619 en lng. Cons.,
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1978, 318; Rb. Brussel, 22 januari 1988, R.I.D.A., 1989, nr. 142, 363; Rb.
Brussel, 11 april 1989, Ing. Cons., 1989, 111).
De van namaking beschuldigde kan opwerpen dat het auteursrecht niet
speelt wegens gebrek aan originaliteit van het oorspronkelijke stuk; de
bewijslast van dat argument rust evenwel op hem (Gent, 5 januari 1989,
Ing. Cons., 1989, 43).
59. Is schuldig aan het misdrijf van namaking ,hij die kwaadwillig of
bedrieglijk inbreuk pleegt op het auteursrecht", evenals ,hij die voorwerpen, wetende dat zij nagemaakt zijn, verkoopt, te koop stelt, in voorraad
heeft voor de verkoop of in Belgie invoert voor handelsdoeleinden"
(art. 22, lid 1 en lid 2 Auteurswet).
,Kwaadwillig" is de namaak die erop gericht is de auteur moreel te krenken
en zijn reputatie neer te halen (Brussel, 8 juni 1978, J. T., 1978, 619 en Ing.
Cons., 1978, 318).
Er is , bedrieglijke" namaking wanneer de beklaagde handelt uit winstbejag
d.w.z. met de bedoeling zich de inkomsten van de auteur toe te eigenen
(Antwerpen, 15 februari 1990, R. W., 1990-91, 21).
De toepassing van artikel 22, tweede lid vereist enkel dat de betrokkene
kennis heeft van het feit dat het een namaak betreft (Corr. Mechelen, 28 mei
1982, Ing. Cons., 1982, 239).
60. Verbeurdverklaring wordt (o.m.) uitgesproken voor zover de gebruikte
gereedschappen ,rechtstreeks" gediend hebben tot het plegen van een
misdrijf (art. 23, lid 2 Auteurswet). Hiermee wordt bedoeld dat tussen de
betrokken gereedschappen en de namaak een onmiddellijk verband moet
bestaan, waarbij het niet uitgesloten is dat het materieel ook voor andere
produkten kan hebben gediend of kan dienen (Bergen, 23 november 1979,
J.T., 1980, 246).
61. Wat betreft namaak als misdrijf bepaalt artikel 26 Auteurswet dat de
misdrijven omschreven in artikel 22 e.v., behalve artikel 25 maar kunnen
vervolgd worden op klacht, en wel ,van de persoon die beweert benadeeld
te zijn". Gent, 3 mei 1988, Pas., 1988, II, 199 heeft terecht gesteld dat de
klager kan beweren door de namaking benadeeld te zijn zonder dat hij zelf
auteur dient te zijn en zelfs zonder titularis van auteursrecht te zijn geworden.
Volgens het Hof is het zelfs zo dat een vermoeden van schade volstaat en
dat zelfs een moreel belang voldoende is; de vermoede schade of het
aangetast belang moet evenwel zijn oorsprong vinden in de namaking.
Zulks is volgens het Hof niet het geval van de drukker bij wie het aangetaste
belang erin bestaat over een stock papier te beschikken om een reeds
jarenlang in opdracht gedrukt programmaboekje nog eens te drukken nadat
de opdrachtgever elders is gegaan omwille van een interessantere prijs.
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Ook voor de Carr. Rb. Mechelen, 28 mei 1982, Ing. Cons., 1982, 239
volstaat het dat de klager een morele schade lijdt. Meer bepaald is SABAM
bevoegd om klacht neer te leggen in haar hoedanigheid van mandataris van
de auteurs.
62. Ook al zijn niet steeds aile elementen aanwezig, en met name ook het
morele bestanddeel, om te komen tot een strafrechtelijke veroordeling van
de namaking, tach zal de auteur bij inbreuk op zijn rechten, minstens langs
de civiele weg aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.
Deze kan materieel (b.v. rechten verschuldigd aan SABAM: Rb. Doornik,
19 december 1989, T. Vred., 1990, 154 en Brussel, 26 oktober 1978, J.T.,
1979, 407; vergoeding per fotocliche: Brussel, 8 maart 1989, J. T., 1989,
404, J.L.M.B., 1989, 885) en/ofmoreefzijn (b.v. Rb. Doornik, 19 december 1989, supra; Brussel, 8 maart 1989, supra; Rb. Brussel, 19 juni 1981,
R. W., 1981-82, 2616, noot Corbet, J.; Rb. Charleroi, 27 maart 1986, Ing.
Cons., 1986, 302, noot Steenbergen, J., en R.I.D.A., 1986, nr. 130, 128;
Brussel, 8 juni 1978, J. T. , 1978, 619; Rb. Brussel, 21 februari 1978, R. W.,
1981-82, 1146, noot Neels, L.).
Dikwijls wordt de schade ex aequo et bono begroot (b.v.: Rb. Brussel,
12 september 1989, Ing. Cons., 1989, 318; Rb. Brussel, 27 september 1989,
Ing. Cons., 1989, 271; Rb. Brussel, 29 februari 1988,/ng. Cons., 1989, 314;
Rb. Brussel, 11 april1989, Ing. Cons., 1989, 111; Rb. Brussel, 22 januari
1988, R.I.D.A., 1989, nr. 142, 363, noot Buydens, M.; Brussel, 30 juni
1987, Ing. Cons., 1987, 309; Rb. Kortrijk, 21 april1987, Ing. Cons., 1987,
274; Rb. Antwerpen, 24 juni 1985, R. W., 1985-86, 2645, noot Bailon,
G.L.; Rb. Brussel, 19 juni 1981, R. W., 1981-82, 2616, noot Corbet, J.;
Brussel, 19 januari 1979, Ing. Cons., 1979, 80 en J. T., 1979, 233; Antwerpen, 15 februari 1990, R. W., 1990-91, 21).
De kosten van vaststelling kunnen worden gerecupereerd (Rb. Doornik,
19 december 1989, supra). Zowel in kart geding, als ten grande kan een
verbod worden opgelegd met eventueel een dwangsom; in bepaalde gevallen
wordt de publicatie van de uitspraak bevolen.
63. De rechters letten op de draagwijdte van het gevraagde. Aldus werd
geen terugtrekking bevolen van een werk waarin ongevraagd foto's werden
gebruikt omdat een pecuniaire vergoeding voldoende de rechten van de
auteur herstelt (Rb. Brussel, 27 september 1989, Ing. Cons., 1989, 271).
Evenmin werd ingegaan op de vraag tot vernietiging van een fotoreeks toen
bleek dat toestemming werd gegeven de reeks voor een bepaalde bestemming te gebruiken en slechts een foto van de reportage werd misbruikt (Rb.
Hasselt, 16 februari 1980, R. W., 1980-81, 1862).
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§ 10. Beslag inzake namaak
64. Teneinde de bewijsvoering inzake namaking te vergemakkelijken laat

artikel1481 Ger.W. aan (o.m.) de titularis van auteursrechten toe om over
te gaan, via een of meerdere daartoe aangestelde deskundigen, tot beschrijving van allerlei nuttig geachte voorwerpen, zoals ,plans, documenten,
berekeningen, geschriften ... waaruit de beweerde namaak kan blijken".
Onder dit laatste worden ook boekhoudkundige stukken begrepen (Beslagr.
Brussel, 28 februari 1985, Computerrecht, 1986, 50); deze stellingname is
aanvaardbaar gelet op a) de uitbreiding in het Ger.W. van het mogelijkerwijze te beschrijven voorwerpengamma tegenover de vroegere terzake geldende wetgeving (art. 29 t.e.m. 35 Auteurswet), b) het gebrek aan uitdrukkelijke beperking in artikel1481 Ger.W. van de te beschrijven voorwerpen,
en c) de onmogelijkheid om in bepaalde gevallen, b.v. software, enige
vaststelling van nut te doen voor de beschrijving indien de deskundige van
de boekhoudkundige stukken geen kennis zou kunnen nemen; ingeval van
namaking van software volstaat het nl. een copie te nemen en deze weg te
geven of te verkopen, zodat er, behoudens in de boekhouding (bestelbon,
faktuur, verzendingsnota, enz.) geen enkel spoor overblijft.
65. De deskundige die door de beslagrechter wordt aangeduid in het kader

van artikel 1481 e.v. Ger.W. heeft enkel als opdracht de namaak te
beschrijven. Het acteren van de verklaringen van de beslagene wordt
evenwel niet als overschrijding van de opdracht beschouwd. Zonder het
deskundig verslag daarom nietig te verklaren, houdt de rechtbank geen
rekening met de bedenkingen van de deskundige aangaande de namaak (Rb.
Brussel, 11 oktober 1980, J.T., 1980, 710).
66. De maatregelen die in het kader van een ,beslag inzake namaak"

kunnen verkregen worden, beperken zich niet tot loutere beschrijving. De
houder van de namaak kan verbod opgelegd worden de nagemaakte voorwerpen uit handen te geven, de aanstelling van een bewaarder kan toegestaan worden, eventueel mogen de voorwerpen worden verzegeld; indien het
gaat om feiten die aanleiding geven tot inkomsten, kan bewarend beslag op
de gelden worden toegestaan (art. 1481 Ger.W.). Volgens het Hof van
Beroep te Brussel is laatstgenoemd beslag niet onderworpen aan de gewone
regels inzake bewarend beslag, neergelegd in de artikelen 1413 en 1415
Ger.W.; vanuit de vaststelling dat het Ger.W. enkel de oude wetteksten
herneemt zonder er bijkomende voorwaarden aan toe te voegen, wordt als
enige voorwaarde gesteld dat de beslaglegger belang en hoedanigheid moet
hebben, vermits hij zich niet steunt op een schuldvordering, maar op een
intellectueel recht (Brussel, 6 april 1978, lng. Cons., 1979, 29).
67. De Beslagrechter, verzocht om toelating te verlenen tot het leggen van
een beslag inzake namaak met toepassing van de artikelen 1481 en volgende
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van het Gerechtelijk Wetboek, is bevoegd en verplicht nate gaan of, op het
eerste gezicht- en onverminderd de vordering omtrent de zaak zelf, welke
vordering binnen de termijn van artikel 1488 van hetzelfde wetboek moet
worden ingesteld -, het intellectueel recht, de feiten en zo nodig de stukken,
waarop de verzoeker zich beroept, van die aard zijn dat zij het verlangde
beslag tot bewaring van het aangevoerde recht naar redelijkheid verantwoorden (Cass., 16 november 1984, lng. Cons., 1985, 164).
68. De betekening van de beschikking die het beschrijvend beslag toelaat
is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (Rb. Brussel, 11 oktober
1980, J. T., 1980, 710). Volgens de Beslagrechter van Hoei behoort dergelijke discussie tot de bevoegdheid van de rechter ten gronde (5 maart 1984,
lng. Cons., 1984, 169). Gelet op het Cassatie-arrest waarvan melding werd
gemaakt in vorige alinea, lijkt ons deze uitspraak de bevoegdheid van de
beslagrechter in te nauwe banen te leiden; van de beslagrechter moet niet
verwacht worden dat hij, zonder b. v. acht te slaan op de rechten van de
verdediging, klakkeloos een verzoekschrift overneemt (in dezelfde zin:
Braun, A. en Van Reepinghen, B., J.T., 1987, 247, nr. 108).
§ 11. W.H.P. - Bevoegdheid

69. Krachtens artikel56 W.H.P. kan de vordering tot staking niet aangewend worden voor daden van namaking die onder toepassing vallen van de
wetgeving op de auteursrechten (Luik, 24 maart 1989, J.L.M.B., 1989, 888;
Voorz. Kh. Brussel, 4 oktober 1985, Ing. Cons., 1985,463, Computerrecht,
1987, 191; Antwerpen, 2 januari 1986, R. W., 1985-86, 2565; Voorz. Kh.
Kortrijk, 30 maart 1987, H.P., 1987, I, 291).
Artikel 56 werd ten onrechte uit het oog verloren in Voorz. Kh. Brussel,
17 september 1982 (T.B.H., 1983, 641, noot Vandenberghe, G.) en in
Antwerpen, 24 juni 1985 (Computerrecht, 1985/7,42, noot Vandenberghe,
G.), telkens i.v.m. het kopieren van computerprogramma's.
70. Wordt de namaking evenwel begeleid door een handeling van onrechtmatige mededinging, die verschilt van het ongeoorloofd kopieren of exploiteren van auteurswerk op zich, dan kan tegen deze bijkomende handeling
de bijzondere vordering tot staking wei worden ingesteld. Men kan hier b. v.
denken aan het stichten van verwarring of het maken van vergelijkingen
(Kh. Kortrijk, 30 maart 1987, H.P., 1987, I, 291). De enkele ,commercialisatie voor een te verwaarlozen prijs van software zonder toestemming van
de eigenaar" zoals aangegeven door Voorz. Kh. Brussel, 9 augustus 1988,
Computerrecht, 1989, 101, kan echter bezwaarlijk als een bijkomende daad
van onrechtmatige mededinging worden beschouwd die zou onderscheiden
· kunnen worden van de daad van namaak.
71. Wordt het ,nevenrecht" ingeroepen van een uitgever op zijn hoek

1814

-=._::--=--::__:::__ _______ l_

.::_

;

~=

__-_::_::_L_ -[ _ _
--__-___ _

-----=-

-----------=-=-_1_ _ _
- ----~~-----

(Voorz. Kh. Brugge, 14 maart 1983, R. W., 1984-85, 1390, noot Bailon),
van een televisieorganisme op zijn uitzending (Brussel, 13 juni 1986,
R.l.D.A., 1987, nr. 131,225, noot Doutrelepont) of van een producent van
fono- of videogrammen (zie de hieronder geciteerde uitspraken) dan is er
geen sprake van eigenlijke ,auteursrechten" als bedoeld in artikel 56
W.H.P. Behoudens de zeer beperkte invloed die uitgaat van de Europese
Overeenkomst betreffende de bescherming van televisieuitzendingen van
22 juni 1960 (B.S., 6 maart 1968 met uitvoerings-K.B. van 22 maart 1972,
B.S., 11 oktober 1972) zijn dergelijke ,nevenrechten" in ons land zelfs
(nog) niet wettelijk als een intellectueel eigendomsrecht erkend. Artikel 56
W.H.P. kan dan ook geen beletsel zijn om de Voorzitter van de rechtbank
van Koophandel bevoegd te achten in een vanuit die hoek komende vordering tot staking.
Hiermee is echter de vraag nog niet opgelost of deze Voorzitter de ingestelde
vordering altijd ook gegrond dient te achten. Deze kwestie is vooral aan bod
gekomen n.a.v. de ,piraterij" van platen of cassettes. Sommige rechters
vertonen de neiging om vooruit te lopen op een komende wijziging van de
Belgische Auteurswet waarin nevenrechten zouden worden erkend of op een
toekomstige toetreding van Belgie tot de Overeenkomst van Rome van
26 oktober 1961 betreffende de bescherming van uitvoerende kunstenaars,
van grammofoonplatenproducenten en van radiozendorganisaties of tot de
Conventie van Geneve van 29 oktober 1971 tot bescherming van de producenten van phonogrammen.
Zij willen nu reeds tot vergelijkbare resultaten komen langs de W .H.P. en
vertonen dan soms de neiging om een grondbeginsel van ons systeem van
vrije mededinging uit het oog te verliezen dat het loutere kopieren als
principieel rechtmatig beschouwt. Bij afwezigheid van een wettelijk georganiseerd en in de tijd begrensd intellectueel eigendomsrecht mag een rechter
zelf geen nieuwe exclusieve rechten in het !even roepen, zelfs niet door het
vervaardigen of commercialiseren van een kopie als ,slaafs" of als ,parasitair'' te bestempelen. Zo werden ten onrechte als dad en van onrechtmatige
mededinging t.a.v. de producent aangemerkt: het kopieren van platen
(obiter dictum in Brussel, 27 november 1979, Pas., 1980, II, 26, R.C.J.B.,
1982, 58, noot De Vroede), het importeren in Belgie van Amerikaanse
fonoplaten waarvoor in Belgie geen reproduktierechten waren betaald
(Brussel, 17 mei 1984, Ing. Cons., 1984, 341, bev. Voorz. Kh. Brussel,
21 april1982, Ing. Cons., 1982, 97), het verkopen van nagemaakte geluidsof beelddragers (Voorz. Kh. Kortrijk, 5 mei 1977, B.R.H., 1978, 578;
Voorz. Kh. Mechelen, 10 oktober 1980, B.R.H., 1981, 532; Antwerpen,
16 juni 1989, Ing. Cons., 1989, 234).
Het voorgaande betekent niet dat de producent altijd in zijn vordering tot
staking zou moeten worden afgewezen. Juist bij de georganiseerde piraterij
zal immers meestal het originele produkt volledig worden gei"miteerd tot in
zijn opmaak, zijn vermelding en zijn publiciteit toe. Er zal dan ook zeer
dikwijls, buiten het loutere kopieren, sprake zijn van het stichten van
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. verwarring of het aanbrengen van bedrieglijke vermeldingen, wat zeker als
onrechtmatig mag worden veroordeeld. Zo bevestigde Cass., 28 januari
1982, B.R.H., 1982, 240 het arrest van Brussel, 20 januari 1981, B.R.H.,
1981, 405, Ing. Cons., 1981, 154 waar, op grond van de W.H.P., een
verkoop van gepirateerde cassettes werd veroordeeld waarop de bedrieglijke
vermelding ,sACEM", ,Copyright Control" en ,P 1979 phonogrammes"
waren aangebracht. Het hoger bekritiseerde vonnis van de Voorz. Kh.
Mechelen, 10 oktober 1980 was daarom wei correct gemotiveerd in de mate
dat het niet op het kopieren aileen afstemde maar tevens op het , ,in
verwarring brengen van het klienteel" door de uiterlijke presentatie van de
geluidsdragers.
Los van deW .H.P. belet uiteraard niets dat de titularissen van echte auteurs
- of merkrechten van hun kant voor de bevoegde rechtbank de piraterij
zouden aanklagen door zich te baseren op hun wettelijk erkende exclusieve
rechten. Zie b.v. Antwerpen, 2 januari 1986, R. W., 1985-86, 2565; Brussel,
30 juni 1987, lng. Cons., 1987, 309.
72. Over de strafrechtelijke samenloop van onrechtmatige mededinging
(art. 61 W.H.P.) en auteursrechtelijke namaking zie Antwerpen, 2 januari
1986, supra, met de noot van J. Stuyck tegenover Antwerpen, 16 juni 1989,
lng. Cons., 1989, 234.
73. Los van de interpretatie van art. 56 W.H.P. dient nog meer algemeen
te worden herinnerd aan de uitsluiting van de Rechtbanken van Koophandel
in auteursrechtelijke geschillen die voortvloeit uit de artikelen 569 onder 7
en 590 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze bepalingen kennen inderdaad
de bevoegdheid toe aan de burgerlijke rechtbanken. Dit punt wordt wei eens
uit het oog verloten zoals b.v. blijkt uit Voorz. Kh. Brussel, 9 juni 1978,
B.R.H., 1978, 361, en uit Brussel, 23 mei 1979, Ing. Cons., 1979, 304.

HOOFDSTUK Ill

TEKENINGEN EN MODELLEN
AFDELINO A

OUD MODELLENRECHT

§ 1. Het voortbestaan van de oude regeling

74. In het vorige overzicht werd reeds aangestipt (T.P.R., 1977, 707) dat
het oude modellenrecht zoals het, althans in Belgie, werd bepaald door het
K.B. nr. 91 van 29 januari 1935 nog zijn betekenis zou behouden voor aile
modellen die v66r het in werking treden van de B.T.M.W. ontstonden.
Artikel25 B. T .M. W. stipuleert trouwens dat de tekeningen of modellen die
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v66r de inwerkingtreding van de B.T.M.W. in een der Beneluxlanden, op
welke wijze dan ook krachtens de nationale wetgeving werden beschermd,
deze bescherming ook verder in dat land genieten.
§ 2. Beschermingsvereisten
75. De oude Belgische regeling onder het regime van het K.B. van 29 januari
1935 stelde naast nieuwheid ook originaliteit als voorwaarde voor de
bescherming.
Dat voor de vereiste originaliteit de lat niet al te hoog werd gelegd en dat
bovendien het onderscheid tussen nieuwheid en originaliteit soms nauwelijks gemaakt werd, is ook tijdens de bestudeerde periode gebleken. Volgens
het Hof van Cassatie volstaat voor de originaliteit een intellectuele bedrijvigheid van zuiver technische aard (Cass., 15 maart 1965, Pas. , 1965, I, 746
en R. W., 1965-66, 1201) zoals het nauwkeurig tekenen van relieflijnen op
een landkaart (Cass., 21 juni 1976, Pas., 1976, I, 1147).
Voor het Hof van Beroep te Bergen (15 oktober 1976, lng. Cons., 1977,
104, noot Evrard, J.J.) wordt de originaliteit van een model niet bepaald
aan de hand van criteria die abstractie maken van het produkt dat er het
voorwerp van is en komt er bescherming toe aan snoepgoed in de vorm van
een fopspeen. Het originele van het model in casu is niet dat de klassieke
fopspeen wordt uitgevoerd in suikergoed, maar wei dat aan tot dan toe
bekend snoepgoed dat hestand uit een banale (suiker)vorm bevestigd aan
het uiteinde van een stokje, een ander aspect werd gegeven. Terloops mage
worden vermeld dat hetzelfde model in Frankrijk helemaal geen bescherming kreeg: er is volgens de Franse rechters weinig geestelijke inspanning
nodig om een stukje caoutchouc te vervangen door wat suiker (Kh. Parijs,
17 juli 1979, lng. Cons., 1979,295 bevestigd door Parijs, 25 mei 1981, lng.
Cons., 1981, 287). Het cassatieberoep tegen het arrest van het Hof van
Beroep van Bergen werd afgewezen omdat ,het (bestreden) arrest, hoewel
het aldus wijst op de eigenaardigheid van de vorm door vast te stellen ,dat
wijlen R. aan een lolly een vorm heeft gegeven waardoor deze van elke
andere lolly verschilde'', ook aanstipt dat de vorm aan het litigieuze produkt
een nieuw voorkomen heeft gegeven" (Cass., 7 maart 1977, Pas., 1977, I,
723, R. W., 1977-78,931, noot Vandeplas, A.). Voor het Hofvan Cassatie
had het Hof van Beroep van Bergen met andere woorden in een zin
vastgesteld dat zowel originaliteit als nieuwheid aanwezig waren.
76. Het Hof van Beroep te Antwerpen meent dat de criteria nieuwheid en
originaliteit in wezen een enkele moeilijk te splitsen voorwaarde uitmaken
(3 februari 1976, lng. Cons., 1977, 96 en R. W., 1976-77, 2074, noot
Beckman, P.).
Voor het Hof bestaat de nieuwheid, als objectieve maatstaf, hierin dat het
model een tot dan toe onbestaand voorkomen vertoont waardoor het
verschilt van wat tot dan toe werd verwezenlijkt, terwijl het originaliteitsver-
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eiste bet subjectief criterium uitmaakt in deze zin dat de vinding, de
gedacbtengang die aan de oorsprong van de creatie lag, eigen moet zijn aan
de persoon van de auteur. Omdat de graad van originaliteit en nieuwbeid
zonder belang is terzake en een minimum aan originaliteit t.o.v. creatieve
of intellectuele inspanning volstaat om de auteur minstens te bescbermen
tegen slaafse nabootsing, verleent bet Hof bescberming aan tinnen kannen
boewel zij ,kitscbig", ,artistiek op zeer laag niveau staand" en ,ambacbtelijk onbandig" worden bevonden.
De Recbtbank van Eerste Aanleg te Brussel vindt dat nieuwbeid bepaald
wordt door een gebrek aan anterioriteiten en dat originaliteit de uiting moet
zijn van een persoonlijke stempel van de auteur (11 oktober 1980, J. T.,
1980, 710, m.b.t. designmeubelen).
77. Het K.B. van 1935 onderwerpt de verkrijging van bet recbt op een
model aan geen enkele formaliteit. Het recbt ontstaat door de loutere
scbepping, ongeacbt een gebeurlijk depot; deze vaststelling be!nvloedt
uiteraard de beoordeling inzake nieuwbeid (Rb. Brussel, 23 oktober 1984,
Ing. Cons., 1985, 111). Ben internationaal depot bezit ecbter een bewijswaarde als anticipatie (Rb. Turnbout, 22 september 1983, Ing. Cons., 1984,
110).
De overdracbt van de auteursrecbten van een model bescbermd door bet
K.B. van 1935 is evenmin aan formaliteiten onderworpen (Brussel, 2 oktober 1981, Ing. Cons., 1983, 148).
§3. Namaking
78. Om van de bescberming van bet K.B. van 1935 te genieten wordt geen
artistiek karakter van de tekening of bet model vereist. Het loutere feit dat
de elementen die de originaliteit van bet model, i.e. een wandkalender,
kenmerken, worden overgenomen, is voldoende om tot namaking te besluiten (Rb. Brussel, 23 oktober 1984, Ing. Cons., 1985, 111).

79. De scbade die uit de namaking van een oud model voortvloeit kan
vergoed worden met toepassing van artikel 37 Auteurswet, dat bet mogelijk
maakt de ontvangsten en de verbeurdverklaarde voorwerpen toe te wijzen,
in mindering of ten belope van bet geleden nadeel (Rb. Brussel, 13 maart
1980, Ing. Cons., 1980, 321). De scbadevergoeding die geclaimd kan
worden ingeval van namaking bangt concreet af van bet totaal aantal in
Belgie geproduceerde, maar eventueel ook in bet buitenland verkocbte, al
dan niet aldaar bescbermde nagemaakte produkten, alsmede van de winst
die de namaker kan opstrijken. Desgevallend kan rekening worden gebouden met de invloed van de namaking op bet fabricatie- en commercialiseringsvermogen van de recbtbebbende (Bergen, 21 juni 1987, Ing. Cons.,
1987, 286, waarmee de titularis van de in Belgie wel, docb in Frankrijk niet
bescbermde fopspeen waarvan bierboven sprake, tocb nog gedeeltelijk werd
vergoed voor de in Frankrijk afgezette nagemaakte produkten).
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80. Afstand van recht wordt niet vermoed, ook niet wanneer de modelhouder geruime tijd niet reageert; wel speelt deze passiviteit bij het berekenen
van de schadevergoeding (Rb. Brussel, 23 oktober 1984, Ing. Cons., 1985,
111).
81. In navolging van het merkenrecht, werd ook inzake tekeningen en
modellen met gunstig gevolg beroep gedaan op de kort gedingrechter, die
verbod oplegde nagemaakt Playmobil-speelgoed verder te verkopen, tentoon te stellen enz. (Pres. Rb. Charleroi, 30 november 1976, J. T., 1978,
665, met goedkeurende noot Van Reepinghen, B.).
82. De inwerkingtreding van de B.T.M.W. laat de toepassing van de
strafrechtelijke bepalingen van artikel22 e. v. van de Auteurs wet op tekeningen en modellen die v66r de inwerkingtreding van de B.T.M.W. door de
Auteurswet werden beschermd, onverlet. Het moeten weten, of minstens
het nalaten te verifieren dat de gefabriceerde en nadien verhandelde modellen (o.c. tinnen bekers) een overtreding inhielden op de Auteurswet is
voldoende om gestraft te worden (Antwerpen, 3 februari 1978, Ing. Cons.,
1978, 96; in dezelfde zin: Bergen, 15 oktober 1976, Ing. Cons., 1976, 103).
83. Volgens artikel 23 Auteurswet worden de nagemaakte werken of voorwerpen, alsmede de platen, vormen of matrijzen en andere gereedschappen
die rechtstreeks gediend hebben tot het namaken, verbeurd verklaard. Het
is daarbij niet vereist dat de bedoelde gereedschappen uitsluitend werden
gebruikt om produkten nate maken; wel moet er een verband bestaan tussen
de namaking en het instrument dat diende om het misbruik te plegen. Op
die gronden werd een weegschaal in een namakingszaak van snoepgoed in
de vorm van fopspenen niet verbeurd verklaard (Bergen, 29 november 1979,
lng. Cons., 1980, 84).

AFDELING

B

BENELUX-MODELLENRECHT

§ 1. Voorwerp

84. Luidens artikel 1 B.T.M.W. kan als tekening of model worden beschouwd, het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunktie
heeft. Hiermede wordt niet vereist dat het voortbrengsel een reeds bestaand
voorwerp zou zijn (Amsterdam, 23 augustus 1979, B.I.E., 1981, 236, m.b.t.
sleutelringen).
De B.T.M.W. beschermt enkel het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel
dat een gebruiksfunktie heeft, d. w .z. een produkt in materiele zin, iets
,materieels", en niet een daaraan ten grondslag Iiggend principe, motief,
systeem of theorie.
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De depothouder die zowel van een mast als van het daarbijhorende lampenrek- voor o.m. de verlichting van voetbalvelden- een concreet model
heeft gedeponeerd, kan dan ook niet argumenteren dat, wanneer wordt
vastgesteld dat model en beweerde namaking meer dan ondergeschikte
verschillen in de zin van artikel 14.1 B.T.M.W. vertonen, de produkten
kunnen worden aangepast aan de lokale situatie en aan de wens van de
opdrachtgever, zonder het principe dat ten grondslag ligt aan het model
prijs te geven (Arnhem, 19 december 1977, B.I.E., 1981, 269 en Ing. Cons.,
1978, 103).
De Eurocheque kan worden aangemerkt als een voortbrengsel met een
gebruiksfunctie (Amsterdam, 20 december 1979, B.I.E., 1981, 77). Tochis
hij volgens het Amsterdamse Hof niet meer vatbaar voor bescherming
ingevolge de B.T.M.W., omdat hij al v66r de inwerkingtreding van de
Eenvormige Wet werd uitgegeven. De vroegere bescherming ingevolge
artikel 1401 Nederlands B.W. blijft echter bestaan.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, 6 januari 1981 (Ing. Cons.,
1981, 142) vindt dat zogenaamde ,O'Grady cheques", niet beschermd
kunnen worden wegens een te grote gelijkenis met de Eurocheque. Het baat
de ontwerper niet te steilen dat de ,O'Grady cheques" toch nieuw zouden
zijn doordat zij niet aileen fungeren als betaalmiddel, maar ook als kortingsmiddel aangewend worden, in een handige chequeboek gegroepeerd zijn en
een aantal handelaars uit de streek betreffen. Zo'n argumentatie betreft niet
het produkt zelf, maar wei een systeem dat niet onder de bescherming van
de B.T.M.W. valt. Dezelfde Rechtbank oordeelde nog ,dat het opvorderen
van de erkenning van een vreemd staatsembleem als bestanddeel van een
tekening of model van een bepaald produkt, zoals een tapijt, niet noodzakelijkerwijze het opvorderen is van een ,exclusief recht" op bedoeld staatsembleem" (23 november 1977, B.I.E., 1983, 225). Een gelijkaardige redenering vinden wij ook terug in de beschikking van de Pres. Rb. Amsterdam
(18 maart 1983, B.I.E., 1984,217, aangaande een roerstaafje) waarin wordt
overwogen: ,niet aileen de functie maar ook de vorm van het model zijn
onmiskenbaar duidelijk in de akte van inschrijving van het depot opgenomen en de verbinding van deze twee elementen vormt het onderwerp van
de rechtsbescherming".
85. In het vorige overzicht werd er op gewezen dat reklame in tijdschriften
buiten het toepassingsgebied viel van het (toenmalige) modeilenrecht omdat
er hier geen sprake is van een ,produkt" waaraan men een nieuw voorkomen wil geven; het tijdschrift zelf kan daar evenmin voor doorgaan vermits
de tek~ning niet dient tot versiering van het tijdschrift maar enkel tot het
inkleden van een niet-redactionele boodschap (T.P.R., 1977, 699). De
uitgever van de Gouden Gids ving dan ook bot toen hij argumenteerde dat
elke publicitaire tekening beschouwd kan worden als het nieuwe uiterlijk
van een voortbrengsel dat een gebruikersfunktie heeft, derhalve onder
toepassing valt van de B.T.M.W. en bij gebreke van depot vrij mag
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overgenomen worden. Het Hof van Beroep te Brussel (20 juni 1985, J. T.,
1985,715, noot, bevest. Rb. Brussel, 13 november 1981, J.T., 1982, 529),
was van oordeel dat het voorwerp van modelrechtelijke bescherming niet
de tekening of het model zelf is, maar wei het stoffelijk en concreet
voortbrengsel waarin zij belichaamd zijn (zie Gotzen, F., , ,Publiciteit en
intellectuele rechten", R. W., 1983-84, 1318 en de in de noot 24 geciteerde
doctrine); de publicitaire tekening is geen ,produkt" waaraan men een
nieuw voorkomen of een eigenaardige vorm wil geven. Wat volgens het Hof
eventueel wei het voorwerp van modelrechtelijke bescherming zou kunnen
uitmaken is het nieuwe uiterlijk van de naakte publicitaire ruimte. Ben
publicitaire tekening zelf kan echter wei onder de Auteurswet vallen en
precies op dit vlak werd namaking vastgesteld. De Rechtbank van Berste
Aanleg te Charleroi was milder voor een notarii:He affiche: ondanks haar
publicitair karakter, kan dergelijke affiche niet beschouwd worden als een
doodgewone publicitaire aankondiging; de nieuwe schikking van de informatie en van de foto's maakt de kwestieuze affiche tot een welbepaald
model dat bescherming verdient (21 maart 1979, J. T., 1979, 543). Ben
tekening op briefpapier en documenten van een wasserij zou volgens
Antwerpen, 21 oktober 1986 (H.P., 1986, IV, 63) niet het uiterlijk van een
produkt bepalen.
86. Voor modelbescherming is noch de toegepaste werkwijze, noch de
keuze van het gebezigde materiaal bepalend, enkel de nieuwheid van de
uitwendige vorm of gedaante, dus het visuele aspect van een voortbrengsel,
i.e. plantenbakken (Arnhem, 26 juni 1982, B.I.E., 1983, 278). ,Constructiemateriaal" is een te abstracte categorie. Nodig is een concrete realisatie
in een welbepaald voorwerp.

Om die reden weigerde de Rechtbank van Berste Aanleg te Brussel modelbescherming aan beton met zgn. ,Blanc de Bierges" -kleur (17 juni 1982, Ing.
Cons., 1982, 175). Volgens Braun, A. en Van Reepinghen, B. (J.T., 1987,
246, nr. 96) werd deze beslissing in beroep hervormd en werd met verwijzing
naar het feit dat stoffen wei kunnen beschermd worden geoordeeld dat
constructiemateriaal bescherming kan genieten ,independamment des formes particulieres des divers elements de construction realises en ce materiau". Cassatieberoep werd tegen het arrest aangetekend.
§ 2. Nieuwheid
87. Artikel 4 B.T.M.W. vereist dat bette deponeren model ten tijde van
het depot nieuw is. Dit nieuwheidsvereiste veronderstelt uiteraard een
afwezigheid van anterioriteiten. Zo kon de Pres. Rb. Rotterdam (12 februari 1982, B.I.E., 1983, 17) aan de eerste draaipuzzel met een regelmatige
vierzijdige pyramidevorm bescherming toekennen, oak al bestonden er
reeds tal van andere varianten op de Rubikkubus in andere driedimensionale vormen, zoals een cylinder, een achthoek, een diamant of een bal. De
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vereiste nieuwheid van een B.T.M.W.-model veronderstelt echter niet dat
men ook de kunstzinnigheid of originaliteit onderzoekt zoals het Hof te
Amsterdam - voor zoveel als nodig - onderstreepte (21 maart 1980,
B.I.E., 1980, 201; zie ook: Leeuwarden, 6 april1983, B.I.E., 1984, 323).
88. De B.T.M.W.laat nieuwheid afhangen van het criterium van ondergeschikte verschillen inzake het uiterlijk van de voortbrengselen (art. 4, onder
1). Een gelijkaardig criterium vinden we terug in artikel 14, lid 1 voor het
bepalen van de beschermingsomvang van het modelrecht.
Zowel de beoordeling van de nieuwheid als de beschermingsomvang blijven
in de B.T.M.W. echter beperkt tot de kring van voortbrengselen met een
gelijke of verwante gebruiksfunctie. De Pres. Rb. Haarlem (18 november
1988, B.I.E., 1989, 231, noot Ste) heeft ten onrechte het uiterlijk van een
driekantige, platte glazen schaal als nieuw aangemerkt ondanks het voorafbestaan van een daarop gelijkende vaas met drie vlakke glazen platen. Het
verschil qua gebruiksfunctie tussen deze produkten lijkt te klein om de
overeenstemming in het uiterlijk te kunnen tolereren.
89. De ,feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van nijverheid
of handel van het Beneluxgebied" heeft luidens artikel4.1.a B.T.M.W. tot
gevolg dat een tekening of model niet als nieuw wordt beschouwd en dat
het depot ervan geen uitsluitend recht verleent.
Deze wettekst gaf aanleiding tot de eerste vraag aan het Benelux-Gerechtshof om een interpretatie van de B.T.M.W. In het kader van een procedure
wegens beweerde namaking van een gedeponeerde straatsteen in fabrieksbeton met een bijzondere kleur, de zgn. ,Blanc de Bierges", werd als verweer
opgeworpen dat het litigieuze model niet nieuw was zoals vereist door artikel
4.1.a B.T.M.W. en werd bij tegeneis de nietigverklaring van het depot
gevorderd omdat de straatsteen reeds voor de inwerkingtreding van de
B.T.M.W. en m.a.w. ook voor het Beneluxdepot van het model, was
aangewend bij de bestrating van Louvain-la-Neuve en bovendien een belangrijke professionele onderscheiding had opgebracht. Cassatieberoep
werd ingesteld tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat het
verweer van de beweerde namaker had gevolgd en de nietigverklaring van
het depot had uitgesproken (15 februari 1982, Ing. Cons., 1982, 181,
noot 2). Het hoogste rechtscollege wou meer uitleg over de ,feitelijke
bekendheid in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het
Beneluxgebied" (Cass., 12 januari 1984, Ing. Cons., 1984, 115). Volgens
het Benelux-gerechtshof (22 november 1985, Jur., 1985, 99, advies adv.
gen. Spielman, R. W., 1986-87, 2567, Ing. Cons., 1985, 426) moet de
,feitelijke bekendheid" in de zin van artikel 4.1.a B.T.M.W. zich niet
uitstrekken over het volledige Beneluxgebied. Aangezien het Beneluxgebied
voor de toepassing van de B.T.M.W. als een geheel moet beschouwd
worden, is het voor het Hof niet vereist dat zich in ieder van de drie
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Beneluxlanden, althans in meer dan een ervan personen van de belanghebbende kring bevinden die het model kennen.
M.b.t. de plaats waar feiten zich hebben voorgedaan die ertoe hebben geleid
dat een model feitelijke bekendheid verwierf, stelt het Hof vast dat artikel
4 aanhef en onder 1, a B.t.M.W. geen vereisten stelt. Met verwijzing naar
de Memorie van Toelichting beslist het Hof dat een enkel feit, al heeft het
zich voorgedaan in het buitenland en al betreft het slechts een exemplaar,
een bezwaar uit oogpunt van nieuwheid kan opleveren, terwijl de verkoop
van een voorwerp of zelfs van verscheidene exemplaren daarvan niet
noodzakelijkerwijze ertoe leidt dat feitelijke bekendheid moet worden
aangenomen. Meteen wordt, en het Hof stelt het ook met zoveel woorden,
aan de feitenrechter de beslissing gelaten of er op grond van de aangevoerde
gegevens sprake kan zijn van bekendheid in de zin van artikel 4, 1, a
B.T.M.W.
Met die stellingname voor ogen verwierp het Hof van Cassatie (20 februari
1986, R. W., 1986-87, 1345) het cassatieberoep tegen het arrest a quo.
90. Regelmatig stellen de feitenrechters vast dat het gedeponeerde model
niet voldoet aan het nieuwheidsvereiste van artikel 4.l.a B.T.M.W. en
wordt het depot nietig verklaard of aan de titularis een vordering ontzegd:
- omdat het model reeds v66r de inwerkingtreding van de B.T.M.W.
vanuit het buitenland op de Benelux-markt gebracht werd (Pres. Rb.
Haarlem, 26 juni 1987, B.I.E., 1987, 309 inzake opmaakschaaltjes en
bloempotten);
- omdat het gedeponeerde model weinig of geen verschillen vertoont met
tevoren in het Beneluxgebied bij belanghebbenden bekende vormen (Rb.
Amsterdam, 26 januari 1977, B.I.E., 1983, 367, en Ing. Cons., 1977, 72
m.b.t. koppen en schotels; Pres. Rb. Zutphen, 25 september 1981, B.I.E.,
1982, 306, m.b.t. voorzet openhaarden; Pres. Rb. Haarlem, 19 december
1979, B.I.E., 1980, 118, m.b.t. omhulsels voor gouden, platina en diamanten grammofoonplaten; Rb. Brussel, 6 januari 1981, Ing. Cons., 1982, 142
inzake de zgn. O'Grady cheque; Rb. Brussel, 5 september 1980, bevestigd
door Brussel, 25 januari 1984, B.I.E., 1985, 421, m.b.t. platendraaiers;
Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 19 januari 1978, B.I.E., 1978, 246, inzake
karnavalspruiken die o.m. tentoongesteld waren op het jaarlijkse gebeuren
voor de handel in karnavalsartikelen, nl. de jaarlijkse beurs van Neurenberg; Rb. Brussel, 24 november 1987, Ing. Cons., 1988, 38, B.I.E., 1989,
103, inzake een kiosmodel en aanplakbord waarvan reeds foto's waren
gepubliceerd in een tijdschrift en die al geplaatst werden in de Brusselse
straten v66r de datum van depot; Pres. Rb. Amsterdam, 12 mei 1977,
B.I.E., 1978, 65, inzake japonmodellen die tijdens een beurs te Parijs reeds
v66r het depot waren geshowd; Amsterdam, 20 december 1979, B.I.E.,
1981, 77, m.b.t. de Eurocheque; Pres. Rb. Zwolle, 28 juni 1989, I.E.R.,
1989, 92, m.b.t. fietskluizen die v66r het depot waren gepubliceerd in een
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weekblad met een oplage van 36.000 exemplaren; Pres. Rb. Haarlem,
18 augustus 1987, B.I.E., 1989, 339, m.b.t. horloges in ,knijper"-constructie die in een tijdens internationale beurzen ruim verspreid blad afgebeeld waren).
De verklaring van een getuige dat hem twee jaar v66r het depot het
gedeponeerde voortbrengsel door een buitenlandse firma werd aangeboden,
doch dat hij daarvoor toen geen belangstelling had, is niet voldoende om
te stellen dat het model in het Benelux-gebied feitelijke bekendheid heeft
genoten (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 2 maart 1979, B.I.E., 1980, 82). Hetzelfde geldt voor het argument dat een afbeelding van het bestreden sportregenjasmodel in een in Japan verspreide brochure figureerde (Amsterdam,
26 mei 1983, B.I.E., 1984, 197), alsook voor de omstandigheid dat enkele
exemplaren van een model windjak enige maanden v66r het depot werden
verkocht ter gelegenheid van de opening van een winkel van de depothouder
(Kart ged. Brussel, 30 juni 1989, J. T., 1989, 132).
91. Nieuwheid kan gelegen zijn in een geheel nieuwe combinatie van
kenmerken die reeds via de belanghebbende kring bekendheid genoten (Rb.
Amsterdam, 26 januari 1977, B.I.E., 1983, 367). Aldus aanvaardde de
President van de Arrondissementsrechtbank te Groningen (7 april 1978,
B.l.E., 1981, 328) dat de combinatie van een trapezoi:de model met een
contra-sinus-patroon voor hygienische verbanden een wezenlijk ander en
derhalve nieuw voortbrengsel was, waar reeds een depot hestand voor een
ovaal model met parallel-sinus-patroon, een ovaal model met een contrasinus-patroon en een trapezoi:de model met een parallel-sinus-patroon.
De combinatie van de ronde bovenkant en de uitvoering van de schuifplaat
van zgn. Amsterdammer-kastelementen maakt dat van een nieuw en oorspronkelijk antwerp sprake is. De omstandigheid dat de ronde bovenkant
van de kasten ten tijde van het depot reeds in andere ontwerpen voorkwam
en in belanghebbende kringen van handel en nijverheid bekendheid genoot,
doet volgens het Hof te Amsterdam, aan het nieuwheidskarakter niets af
(26 november 1987, B.I.E., 1989, 106, noot Ste).
92. Bij de beoordeling van de nieuwheid, wordt niet enkel uitgegaan van
de beschrijving van het voortbrengsel gevoegd bij het depot: ook de afbeelding wordt in aanmerking genomen (Rb. Amsterdam, 18 maart 1982, Ing.
Cons., 1984, 158 inzake roerstaafjes onder een roeispaan- of spatelvorm).
93. In een zaak over namaking van een grafmonument, werd bij wijze van
tegeneis de nietigheid van het depot gevorderd wegens gebrek aan nieuwheid. Het Hof van Beroep te Luik liet zich niet overtuigen door de foto's
van graftombes o.m. op het Parijse Pere Lachaise kerkhof: niet bewezen
was dat die tombes bekendheid hadden genoten ,op enig tijdstip van de
periode van vijftig jaren, voorafgaande aan de datum van het depot"
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vermits het Parijse kerkhof reeds in 1806 werd aangelegd. Bovendien
oordeelt het Hof dat het opnieuw in de belangstelling brengen van vergeten
modellen bescherming verdient. Vermeldenswaard is dat het Hof op dit
punt het vonnis a quo van de Rb. Luik hervormt, dat op grand van dezelfde
foto's wei een gebrek aan nieuwheid had aanvaard en obiter dictum vaststelde dat het depot niet voldeed aan de door artikel 4.3 B.T.M.W. vereiste
beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van dit model; deze laatste
bedenking was in de appelprocedure niet meer aan de orde (vonnis 14 december 1977, arrest 15 februari 1981, Ing. Cons., 1981, 145 enB.I.E., 1984,
21).
§ 3. Het depot
94. Zander depot wordt geen uitsluitend modelrecht verkregen (art. 3
B. T .M. W .). Ook de opdrachtgever van een model, i.e. een kroningslepeltje,
kan geen aanspraak maken op toepassing van artikel 6.2 B.T.M.W. wanneer het model niet gedeponeerd is (Amsterdam, 8 januari 1982, B. I.E.,
1982, 236).

95. Uit het depot moeten, luidens artikel 4.3 B.T.M.W. de kenmerkende
eigenschappen van de tekening of het model voldoende blijken. Het is
belangrijk daarbij te refereren naar artikel8, lid 1 B.T.M.W. en naar artikel
1 van het Uitvoeringsreglement, krachtens welk het depot een fotografische
of grafische afbeelding van het uiterlijk dient te bevatten, eventueel, doch
niet verplicht, aangevuld met een aanspraak inzake de kleuren, een verklaring inhoudend de naam van de werkelijke ontwerper en een beschrijving
van de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model. De
duidelijkheid van de afbeelding is beslissend voor de beschermingsomvang.
Het Gerechtshof te Arnhem oordeelde aldus dat, hoewel de volgens het
Uitvoeringsreglement verplichte vermelding van het voortbrengsel niet
overeenkwam met de gedeponeerde tekening van het model en zelfs enger
was (,haak voor het ophangen van een voorwerp aan een stang of dergelijke" als vermelding voor een prijskaarthouder), de afbeelding voldoende de
kenmerkende eigenschappen van het model weergaf om bescherming te
verlenen (7 december 1981, B.I.E., 1983, 41, noot Ph.). De neergelegde
foto's waren eveneens van doorslaggevend belang bij de beoordeling van
een depot waar het model, zonder bijkomende beschrijving van de kenmerkende eigenschappen in de zin van artikel 8, lid 1 B.T.M.W. werd aangeduid als ,verpakking voor knoopsgaren". Volgens het Hof van 's-Hertogenbosch (12 december 1978,Ing. Cons., 1978, 19 en B.I.E., 1982, 43) werd
door de betrokken foto's onmiskenbaar de combinatie van omhulsel en
inhoud weergegeven als model waarvoor bescherming werd gevraagd. Vermits de B.T.M.W. geen beperking oplegt aan datgene waaraan het nieuwe
uiterlijk van een voortbrengsel wordt ontleend, kon het model bestaan in
een combinatie van een plastic omhulsel met daarin op e'en bepaalde wijze
geordend garen.
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N.a.v. de discussie of een gedeponeerd model voor roerstaafjes aanspraak
kon maken op rechtsbescherming, onderzocht de President van Rb. Amsterdam (18 maart 1983, lng. Cons., 1984, 108 en B.I.E., 1984, 217) niet
aileen de beschrijving van de kenmerkende eigenschappen, maar vooral ook
de afbeelding van het voorwerp.
De Pres. Rb. Assen (8 januari 1985, B.I.E., 1985, 368, noot D.W.F.V.) was
vrij streng wanneer hij eiste dat de kenmerkende eigenschappen uit het
depot moesten blijken niet alleen aan de vakman, doch ,aan eenieder", dus
ook aan de rechter. Vertrekkend vanuit de vaststelling dat de afbeeldingen
waar een depot voor containermodellen zonder nadere verklaring naar
verwees, niet meer dan een zeer globaal beeld gaven van de betrokken
modellen en slechts zeer ten dele toelieten de punten van overeenstemming
tussen oudere en nieuwe depots te vergelijken, kon de voorzitter bezwaarlijk
vaststellen of in casu wel inbreuk werd gemaakt op modelrechten. De
annotator nuanceert de stellingname van de voorzitter en vindt, met een
knipoog naar het octrooirecht, dat de vraag of terwille van de ,duidelijkheid" van de kenmerkende eigenschappen bepaalde vormelementen meer
benadrukt had den moeten worden, beoordeeld dient te worden aan de hand
van het criterium van de gemiddelde deskundige branchegenoot.
96. Interessant is vast te stellen dat de rechters bijzondere aandacht besteden aan de overigens niet verplichte bijkomende gegevens welke worden
verschaft ter gelegenheid van het depot of nadien.
De bevindingen die daaruit resulteren bei:nvloeden uitermate de beschermingsomvang van het model. Op grond van de technische merites beschreven in de akte van depot ontzegde de Pres. Rb. Zwolle (31 oktober 1983,
B.I.E., 1985, 340 en lng. Cons., 1984, 151) op grond van artikel 2.1
(technisch effect) elke bescherming aan een metselprofiel. Evenzo verging
het de depothouder van een model voor een closet-mof die tevens voor zijn
model een octrooi-aanvrage had ingediend (Pres. Rb. Alkmaar, 20 september 1978, B.I.E., 1982, 23).
Het detailleren van de uitvoering van een gedeponeerd meubelmodel beperkt de omvang van de bescherming; aldus werd geen inbreuk aangenomen
o.m. op grond van de overweging dat de 'namaak' ,slechts in een met
meubelstof gestoffeerde uitvoering wordt gebracht'', terwijl het depot
,blijkens de afbeeldingen uitsluitend de runderlederen meubels" betrof
(Pres. Rb. Arnhem, 4 maart 1976, B.I.E., 1977, 235).
De Rb. Charleroi had aandacht voor de beschrijving en de foto's m.b.t. een
notariele affiche (21 maart 1979, J. T., 1979, 543 en B.M.M., 1981, 115),
hierbij stellend ,que la description faite par le deposant et la reference a
!'insertion d'une ou plusieurs photos ne peuvent avoir en elles-memes aucun
effet ni limitatif en reduisant la protection ace seul element a !'exclusion
de 1' ensemble de la presentation realisee, ni extensif en etendant cette
protection a toute affiche notariale comportant !'impression d'une photo
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- element deja connu anterieurement - quelle que soit Ia presentation
d'ensemble, Ia mise en page adoptee pour sa realisation".
De draagwijdte van een kleuraanspraak die volgens artikel 8.1 B.T.M.W.
eveneens als een niet-verplichte vermelding kan geschieden, lokt wei eens
discussie uit. Bij de beoordeling van een beweerde namaking van bloemendozen vond de Pres. Rb. 's-Hertogenbosch dat uit bet aanvullen van bet
depot met een kleuraanspraakin de zin van artikel8.1 B.T.M.W. geenmeer
beperkte bescherming mag resulteren dan wanneer men zou nalaten een
nadere aanspraak te formuleren. De appelrechters schenen de kleuraanspraak daarentegen wei als beschermingsbeperkend op te vatten (vonnis
26 april 1983 en arrest 1 februari 1984, B.I.E., 1985, 366).
97. Als kenmerken voor bet model van een badpak vermeldt een desbetreffend depot: ,Le modele de maillot de bain feminin se caracterise par son
aspect original et par Ia presence notamment le long des bordures de bandes
presentant une couleur contrastee par rapport du reste du maillot". In bet
bijzonder gelet op de onbepaaldheid van bet begrip , ,contrasterend'' is naar
bet oordeel van bet Hofte 's-Hertogenbosch (25 maart 1988, I.E.R., 1989,
13) de omschrijving van bet depot ontoereikend om de kenmerkende
eigenschappen van bet model tot uitdrukking te brengen en wordt de
nietigheid van bet depot uitgesproken.
Het Hof wijst de door de depothouder ingeroepen argumentatie van de
hand dat bepaalde biezen in zeer specifieke opstelling voorkomen omdat
daarvoor geen aanknopingspunten terug te vinden zijn in bet depot.
§ 4. Technisch effect

98. ,Datgene wat noodzakelijk is voor bet verkrijgen van een tecbniscb
effect" wordt van modelbescberming uitgesloten (art. 2, lid 1 B.T.M.W.).
Het begrip ,tecbniscb effect" wordt niet gedefinieerd in de B.T.M.W.,
evenmin in de Memorie van toelicbting (voor een uitgebreide studie zie:
Wichers Hoetb, L., ,Het tecbniscb effect van artikel 2, lid 1 Modellenwet", B.I.E., 1985, 270). Voor bet Gerecbtsbof van 's-Hertogenboscb
houdt bet tecbniscb effect verband met een bepaalde tecbniscbe eigenscbap
van bet voortbrengsel en beeft bet geen betrekking op datgene wat voortvloeit uit een bepaalde fabricagemetbode van dat voortbrengsel (12 december 1978, B.I.E., 1982, 43, Ing. Cons., 1979, 19 en N.J., 1980, 457). Het
Hof verleende aldus modelbescberming aan bet nieuwe uiterlijk van een
produkt ontstaan door de combinatie van een plastic ombulsel en bet daarin
zicbtbare, op een bepaalde wijze in de breedte geordend garen.
99. Wanneer de nieuwe vorm van een voortbrengsel tevens de praktiscbe
bruikbaarheid ervan verhoogt, rijst bet probleem of niet tevens een technisch effect wordt verkregen. De Pres. Rb. Alkmaar werd met dit probleem
geconfronteerd in een discussie omtrent een closetmof die dank zij haar
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nieuwe vorm beter afsluit dan bestaande closetmoffen. Nu wetd vastgesteld
dat de depothouder voor het model tevens een octrooi-aanvrage had ingediend waaruit bleek dat de componenten van de vorm van de mof noodzakelijk zijn voor het deugdelijk functioneren van de mof, zodanig dat, hoewel
de praktische bruikbaarheid werd verhoogd, tevens een technisch effect
werd verkregen. Modelrechtelijke bescherming werd dan ook ontzegd
(20 september 1978, B.I.E., 1982, 23, noot WLH).
Even weinig genade vond ook het depot van het uiterlijk van een metselprofiel in de ogen van de Pres. Rb. Zwolle (31 oktober 1983, lng. Cons., 1984,
151): de depothouder legde zelf de nadruk op de technische verbetering van
zijn produkt t.o.v. voorgaande profielen.
100. De modelbescherming kan slechts worden ontkend wanneer het nieuwe uiterlijk noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effekt.
Uit de rechtspraak valt af te leiden dat ,noodzaak" hier betekent het
ontbreken van alternatieven: de vorm waarvoor bescherming is gevraagd
kan niet worden veranderd zonder ook afbreuk te doen aan het technisch
functioneren van het desbetreffende voortbrengsel.
Aldus is de geprofileerde vorm waarin een dakbeschotprofiel is geperst
slechts op het eerste gezicht noodzakelijk voor het verkrijgen van een
technisch effect; volgens het Hof te Leeuwarden (6 april1983, B.I.E., 1984,
323) zijn inderdaad verschillende uitvoeringen van dergelijke geprofileerde
vormen mogelijk en is deze , ,veeleer te beschouwen als een technisch
beginsel dat op verschillende manieren kan worden uitgewerkt". Dezelfde
gedachtengang volgde de President Rb. 's-Gravenhage (2 maart 1979,
B.l.E., 1980, 82) toen hij besliste dat, vermits voor het ophangen van een
plant aan een haak of oog of iets dergelijks, vele mogelijkheden en variaties
denkbaar zijn, aan het in het geding zijnde voortbrengsel modelbescherming
kon worden toegekend. Ook het Hof te Amsterdam benadrukte het onderscheid tussen enerzijds het technisch principe dat wordt beoogd, met name
het aanbrengen van gaatjes in verhogingen aan de binnenkant van de bodem
van bloembollentransportbakjes om de nodige luchtcirculatie ook tijdens
het opstapelen mogelijk te maken en anderzijds de wijze waarop uit een
oogpunt van vormgeving aan dat principe gestalte is gegeven (21 maart
1980, B.I.E., 1980, 205). In dezelfde zin: Pres. Rb. Rotterdam, 15 december 1982, B.M.M., 1985, 64 (tafelstofzuiger) en Rb. Charleroi, 21 maart
1979, B.M.M., 1981, 115 en J.T., 1979, 54 (notariele affiche). Een beroep
op een technisch effect inzake een model van regenjas werd verworpen
omdat de in het modeldepot aangegeven kenmerken, zoals de speciale
sluiting aan de onderkant van de voorzijde van de jas, de reflecterende
strepen op de mouwen, het speciale venster in de capuchon en de ventilerende opening in de rugzijde, weliswaar de praktische bruikbaarheid van de
jas vergroten, maar geen kenmerken zijn die noodzakelijk zijn voor het
verkrijgen van een technisch effekt (Amsterdam, 26 mei 1983, bevest. Pres.
Rb. Amsterdam, 4 november 1982, B.l.E., 1984, 197).
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Minder juist lijkt ons de uitspraak van Hof Arnhem, 7 december 1981,
B.l.E., 1983,41, noot Ph. Hierin werden baken voor prijskaarthouders als

noodzakelijk voor bet verkrijgen van een technisch effect bestempeld.
Weliswaar dienden deze haken om de houders te bevestigen aan het draadwerk van bet vak of de lade, waarin de artikelen waarvan de prijs op de
prijskaartbouder kon worden afgelezen, zich bevonden.
Men kan zich echter afvragen of het wei om voor dat effect noodzakelijke
vormen ging nude ene partij daartoe een ,ronde krulvormige klem" en de
andere een ,schuinstaande platte klauw" had gebruikt.
§ 5. Open bare orde en goede zeden

101. Naar luid van artikel 4.2 B.T.M.W. kan geen bescberming worden
verleend aan een tekening of model dat in strijd is met de goede zeden of
de openbare orde van een der Beneluxlanden. Op grond van die bepaling
vorderde het Parket-Generaal te Brussel op vraag van het Benelux-bureau
(zie artikel 9.3, lid 2 B.T.M.W.) de nietigheid van een depot voor een
bidtapijt met als kenmerkende eigenschap dat tussen vele andere afbeeldingen het officieel embleem van Saoedi-Arabie (palm + 2 zwaarden) werd
afgebeeld. In baar vonnissen van 23 november 1977 en 22 maart 1978
(B.l.E., 1983, 226) was de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van
oordeel dat uit de loutere omstandigbeid dat in Belgie een officieel staatsembleem in een tekening of model wordt gebruikt, niet noodzakelijk voortvloeit dat die tekening of model strijdig is met de openbare orde en dat het
opnemen van een vreemd staatsembleem a/s bestanddeel in een tekening of
model voor een bidtapijt niet zomaar gelijk staat met het vragen van een
,exclusief recht" op bedoeld staatsembleem zelf.
In beroep werd vastgesteld dat de deposant nagelaten had het vernieuwingsrecht te betalen voor het betrokken depot. Bijgevolg was de vordering van
bet O.M. zonder voorwerp geworden (Brussel, 3 november 1982, B.!. E.,
1983, 228).
§ 6. Beschermingsomvang

102. De B.T.M.W.-wetgever heeft de beschermingsomvang van een tekening of model niet beperkt tot voortbrengsels met hetzelfde uiterlijk; de
depothouder kan zich luidens de termen van artikel14.1 B.T.M.W. namelijk ook verzetten tegen de vervaardiging, verkoop, invoer enz. van een
voortbrengsel dat ,slechts ondergeschikte verschillen" vertoont met de
gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model (zie ook: Van Nieuwenhoven Helbach, E.A., ,,Bescbermingsomvang van het modellenrecbt'',
B. I.E., 1986, 27). Blijkens de Memorie van Toelichting op artikel14, juncto
4 onder 1 a B. T. M. W. , dat eveneens handelt over , , ondergescbikte verscbillen" is daarvan slechts sprake indien het conflicterende voortbrengsel een
met de gedeponeerde afbeelding in hoofdzaak overeenstemmend uiterlijk
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vertoont, m.a. w. daarvan zo weinig verschilt dat het publiek ze gemakkelijk
met elkaar zou kunnen verwarren.
103. Toch zijn de uitspraken weinig talrijk waarin expliciet wordt gewezen
op het verwarringsgevaar bij het publiek. In die zin Pres. Rb. Arnhem,
13 mei 1977, B.I.E., 1981, 269 m.b.t. lichtmast, Pres. Rb. Amsterdam,
27 januari 1977, B.I.E., 1978, 101 m.b.t. een spinnewiel (verwarring aanvaard). Zie verder Pres. Rb. Arnhem, 13 mei 1977, B.I.E., 1981, 269,
lichtmast en Hof 's-Hertogenbosch, 1 februari 1984, B. I.E., 1985, 366,
bloemdozen (verwarring ontkend).
104. De meeste uitspraken steunen zich op een totaalbeeld en wegen de
punten van overeenstemming met elkaar af, veeleer dan zich te steunen op
de verschilpunten die meestal niet wezenlijk worden bevonden (B.v.: Pres.
Rb. Arnhem, 4 maart 1976, B.I.E., 1977, 235 inzake zitmeubelen; Rb.
Amsterdam, 27 januari 1977, B.I.E., 1978, 101- spinnewiel; Rb. Amsterdam, 26 januari 1977, B.I.E., 1983, 367, B.M.M., 1977, 271, Ing. Cons.,
1977,72, kop enschotel; Pres. Rb. Zutphen, 19 februari 1981, B.I.E., 1984,
89, rustieke stoel; Pres. Rb. Haarlem, 7 februari 1983, B.I.E., 1984, 328
en B.M.M., 1985, 2, 383, kachel; Rb. Brussel, 5 september 1980, lng.
Cons., 1981, 137, platenspeler; 's-Hertogenbosch, 3 september 1985,
B.I.E., 1988, 36 en 's-Hertogenbosch, 19 september 1985, B.I.E., 1988, 33,
verbandstenen; Amsterdam, 26 november 1987, B.I.E., 1989, 106, noot
Ste., kasten; Pres. Rb. Zutphen, 25 september 1981, B.I.E., 1982, 306,
voorzet openhaard; Pres. Rb. Dordrecht, 16 juli 1987, B.I.E., 1988, 159,
hogedruk wasapparaten; Rb. Antwerpen, 6 juni 1985, lng. Cons., 1985,
473, luchters; Pres. Rb. Roermond, B.M.M., 1985, 29, stapelmeubelen
voor HiFi-apparatuur).
105. Meer dan slechts ondergeschikte verschillen werden vastgesteld in
Pres. Rb. Groningen, 7 april 1978, B.I.E., 1981, 328, inlegkruisjes; Hof
Arnhem, 1 december 1980, B.I.E., 1981, 330, viewmaster; Hof Luik,
15 februari 1981, B.I.E., 1984, 21, lng. Cons., 1981, 145, grafmonument;
Rb. Leeuwarden, 2 januari 1986, B.I.E., 1987, 194, gevelkachels; Hof
Arnhem, 26 april 1988, B.I.E., 1990, 21, kachels.
106. Modelrechtelijke bescherming op grond van de B.T.M.W. kan ingetoepen worden ongeacht de door de namaker van een beschermd model
gehanteerde afmetingen (Hoge Raad, 6 maart 1987, B.I.E., 1988, 160 en
N.J., 1987, 809, noot L.W.H.; in die zin ook: Rb. Brussel, 5 september
1980, Ing. Cons., 1981, 137).
·
107. Het om niet ter beschikking stellen van een inbreukmakend voortbrengsel gebeurt met het in artikel14, lid 1 B.T.M.W. bedoelde ,industrieel

1830

of commercieel oogmerk" wanneer het gaat om een monster dat de commerciele verspreiding voorbereidt (Pres. Rb. Breda, 4 augustus 1982,
B.I.E., 1983, 172).
108. Over de vraag in welke mate het E.E.G.-recht, zoals ge1nterpreteerd
door het Hof van Justitie de uitoefening van modelrechten, met name in
verband met importbeperkingen, kan bei:nvloeden, zie het dertiende deel
van de reeks ,Beginselen van Belgisch Prlvaatrecht" over Handels- en
Economisch Recht, 1, A, Brussel, 1989, nrs. 284 e.v.

§ 7. Gerechtigde
109. Luidens artikel 6.1 B.T.M.W. wordt, behoudens andersluidend be-

ding, de werkgever als ontwerper beschouwd indien een tekening of model
door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen.
Aldus moest een bedrijfsleider als depothouder van een plantenbak wijken
voor het depot van zijn vroegere werkgever onder wiens gezag hij het
antwerp had gemaakt (Arnhem, 28 juni 1982, B.I.E., 1983, 278).
110. De Rb. Utrecht verwees uitdrukkelijk naar artikel5 B.T.M.W. om te
beslissen dat de ontwerper van het model het recht heeft de uit het depot
voortvloeiende rechten op te eisen wanneer de deposant het depot zonder
zijn toestemming heeft verricht (Rb. Utrecht, 19 april 1989, I.E.R., 1989,
53).
111. Aan een wederverkoper komt het recht op bescherming van het model
niet toe (Pres. Rb. Rotterdam, 12 februari 1982, B.I.E., 1983, 17), evenmin
aan een licentiehouder (Pres. Rb. Assen, 8 januari 1985, B.I.E., 1985, 368,
noot D.W.F.V. en B.M.M., 1985, 63).
112. De deposant van een tekening of model met duidelijk kunstzinnig
karakter wordt vermoed tevens de houder te zijn van het desbetreffende
auteursrecht (art. 22 B.T.M.W.). Toepassing hiervan vinden we terug in
Pres. Rb. Almelo, 2 september 1981, B.I.E., 1982, 308 (bedomranding).

§ 8. Procedure
113. Indien de depothouder afstand van geding heeft gedaan in een procedure lopende in ·het buitenland tegen de fabrikant van nagemaakte modellen, kan hij zich niet meer wegens namaking keren tegen de Belgische
wederverkoper van de kwestieuze modellen (Kh. Luik, 4 januari 1983, J. T.,
1983, 556).
114. Gezien de inhoud van artikel 29, derde lid B.T.M.W. en vermits de

Memorie van Toelichting het telkens heeft over een te wijzen vonnis, is de
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Rb. 's-Gravenhage van oordeel dat gedingen die op de B.T.M.W. zijn
gegrond, moeten ingeleid worden via een dagvaardiging en niet middels een
verzoekschrift zoals de Officier van Justitie te 's-Gravenhage het had
gedaan om de nietigheidverklaring te vorderen van een depot voor een
,hygienisch penisartikel" op grand van art. 4.2 B.T.M.W. (11 december
1981, B.I.E., 1983, 228).
§ 9. Samenloop met bet auteursrecht
115. Volgens artikel21 onder 1 B.T.M.W. kunnen tekeningen en modellen
met een ,duidelijk kunstzinnig karakter" bescherming genieten zowel
krachtens de respectievelijke nationale auteurswetten als krachtens de
B.T.M.W. Hoewel de wetgever uitdrukkelijk heeft gekozen voor deze
cumulatieve bescherming bepaalt noch de Memorie van Toelichting, noch
de B.T.M.W. aan welke vereisten moet zijn voldaan wil een tekening of
model kunnen worden aangemerkt als een tekening of model met (duidelijk)
kunstzinnig karakter. Of de B.T.M.W. met deze woorden beoogde aan de
auteursrechtelijke bescherming van tekeningen of modellen strengere eisen
te stellen dan die krachtens de nationale auteurswet zelf gelden en of m. a. w.
de bewoordingen ,duidelijk kunstzinnig karakter" dienen vereenzelvigd te
worden met ,kunstwaarde", werd door het Benelux-Gerechtshof beantwoord in een arrest d.d. 22 mei 1987 (inzake Screenoprints/Citroen Nederland, R. W., 1987-88, 14, B.I.E., 1988, 196, noot Ste, A.A., 1987,717, noot
Cohen Jehoram, J. T., 1987, 570, noot Braun). Het Hof wijst een extra-eis
van kunstwaarde voor de auteursrechtelijke bescherming van een tekening
of model uitdrukkelijk af. Het in de B.T.M.W. vereiste ,duidelijk kunstzinnig karakter'' heeft aileen tot doel te preciseren dat in aile Beneluxlanden
aan een werk van toegepaste kunst slechts auteursrechtelijke bescherming
kan worden gegeven als het een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het
persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit is wei een terugkeer naar het
klassieke originaliteitsvereiste van het auteursrecht, in tegenstelling tot het
verwaterde originaliteitsbegrip zoals dit in Belgie onder de vroegere modellenregeling gold. Onder het systeem van het K.B. nr. 91 van 1.935 werd
inderdaad een tekening of model, niettegenstaande de verwijzing naar het
auteursrecht, reeds origineel beschouwd, zodra het uiting gaf aan een
intellectuele bedrijvigheid van zuiver technische aard (Voor de vroegere
Belgische situatie: zie het vorige overzicht, T.P.R., 1977, 708, evenals
Braun, A. en Evrard, J. J., Droits des dessins et modeles au Benelux, 197 5,
nr. 306-608; Van Gerven, W., Ondernemingsrecht, 1989, 382; Gotzen, F.,
,De Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen", R. W., 197475, 2120 met referenties; Beckman, P., noot onder Antwerpen, 4 februari
1976, R. W., 1976-77, 2079).

Het Hof verklaart hogervermeld criterium ook voor niet-gedeponeerde
modellen van toepassing; zulks houdt in dat de rechter in een zaak die
uitsluitend op de auteurswet is gebaseerd en waar een bescherming van het

1832

I

1~-~~--

-

L _ L

uiterlijk van een produkt met een gebruiksfunctie aan de orde is, het ,eigen
oorspronkelijk karakter" ervan zal moeten nagaan.
Verder stippen wij aan dat het Hof in zijn considerans 26 aan het woord
,duidelijk" nadere aandacht besteedt. Volgens het Hof heeft dit woord
uitsluitend belang in grensgevallen, wanneer er namelijk bij de rechter, na
onderzoek van een concreet model, een redelijke twijfel blijft Ieven of het
wei een eigen oorspronkelijk karakter vertoont. Dan dient die rechter de
auteursrechtelijke bescherming te weigeren.
Wat het Hof hier bedoelt is niet dat er een strengere materieelrechtelijke
maatstaf zou moeten worden gehanteerd (zoals artistieke waarde) voor de
toepassing van het auteursrecht. Zoiets wordt door het Hof precies met
nadruk verworpen (considerans 27 en verklaring voor recht).
Wellegt het Hof hiermee aan de rechter een strengere motiveringseis op.
Er zal door de rechter telkens uitdrukkelijk moeten worden vastgesteld dat
er bij hem geen redelijke twijfel bestaat over het oorspronkelijke karakter
van het model (Aldus Steinhauser, P.J.M., B.I.E., 1987, 201).
Aan de vormgeving die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effekt, wordt door het Hof auteursrechtelijke bescherming ontzegd;
modelbescherming is overigens in zulk geval reeds uitgesloten op grond van
artikel 2, lid 1 B.T.M.W.
116. Als gevolg van het Benelux-arrest heeft de Hoge Raad een Nederlandse
uitspraak verbroken waarin voor autojaloezieen de auteursrechtelijke bescherming werd geweigerd omdat ze ,niet in die mate een persoonlijke
stempel dragen dat de vorm daarvan als kunst kan worden beschouwd''.
Op die manier had het verbroken arrest immers een zwaardere eis ingevoerd
dan blijkens de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof krachtens artikel21,
lid 1 B.T.M.W. voor auteursrechtelijke bescherming van een tekening of
model mocht gesteld worden (H.R., 15 januari 1988, B.I.E., 1988, 170).
Voordien had het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch reeds duidelijk te verstaan gegeven dat met artikel21 B. T .M. W. niet werd bedoeld het stelsel van
de Auteurswet te doorbreken door het stellen van zeer hoge eisen rond het
,duidelijk kunstzinnig karakter" voor gedeponeerde, laat staan niet gedeponeerde en derhalve niet door de B. T .M. W. beschermde modellen (24 september 1980, B.I.E., 1982, 313, noot W.L.H.).
117. De volgende modellen werden voldoende ,duidelijk kunstzinnig"
bevonden om auteursrechtelijke bescherming te genieten:
- een spinnewiel (Arnhem, 19 december 1977, Ing. Cons., 1978, 96 en
B.I.E., 1978, 99);
- een bolvormige stereoscopische viewer (Rb. Almelo, 17 mei 1978,
B.I.E., 1981, 193, noot D.W.F.V.);
- Rubik's Kubus (Amsterdam, 16 juli 1981, B.I.E., 1982, 145 enA.M.R.,
1982, 13, noot D.W.F.V.);
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een kiosk (Rb. Brussel, 24 november 1987, Ing. Cons., 1988, 38, B.I.E.,
1989, 103);
- oorbellen (Pres. Rb. Utrecht, 15 november 1988, I.E.R., 1989,23, noot
L.W.H.).
Werden daarentegen als niet duidelijk kunstzinnig en dus niet auteursrechtelijk beschermd aangemerkt:
- japonmodellen (Pres. Rb. Amsterdam, 12 mei 1977, B.I.E., 1978, 65,
noot Ph.);
- theepotten (Pres. Rb. Utrecht, 15 februari 1978, B.I.E., 1978, 274);
- staven en cilindertjes van dievenklauwen (Amsterdam, 15 juli 1982,
B.I.E., 1984, 325);
- aanplakborden en straatnaampalen (Rb. Brussel, 24 november 1987,
B.I.E., 1989, 103).
§ 10. Modellenrecht en onrechtmatige mededinging
118. Artikel14, lid 5 B. T .M. W. bepaalt dat, voor feiten die aileen inbreuk
op een tekening of model inhouden geen vordering kan worden ingesteld
op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging''. De Memorie van Toelichting zegt hierover ondermeer dat
,indien het gaat om namaak, zelfs slaafse namaak, van een model in de
zin van artikel 1, het niet toegestaan is het gemene recht in te roepen,
afgezien van het feit of er een depot is geweest".
Meermaals hebben de rechters dan ook een vordering afgewezen met
verwijzing naar deze tekst (b.v. Hoge Raad, 6 maart 1987, B.I.E., 1988,
160 en N.J., 1987, 803, noot L.W.H.; Pres. Rb. Haarlem, 19 december
1979, B.I.E., 1980, 118; Pres. Rb. Amsterdam, 12 mei 1977, B.I.E., 1978,
65, noot Ph.; Pres. Rb. Utrecht, 15 februari 1978, B.I.E., 1978, 275;
Amsterdam, 22 maart 1980, B.I.E., 1980, 205; Pres. Rb. Zwolle, 28 juni
1989, I.E.R., 1989, 92, noot). Voor de afwijzing van een stakingsvordering
wegens een contractuele tekortkoming door een concessiegever en wegens
namaak: zie Gent, 10 juni 1987, H.P., 1987, II, 206.
Merkwaardig is het vonnis van de Pres. Rb. Utrecht die in een oorbellenzaak
een beroep op artikel 14, lid 5 B.T.M.W. verwerpt omdat volgens hem
oorbellen sieraden zijn die slechts worden gebruikt ter decoratie en geenszins voortbrengselen zijn met een gebruiksfunctie (15 november 1989,
I.E.R., 1989, 12, noot L.W.H.).
119. Voor niet gedeponeerde tekeningen of modellen kan uiteraard geen
beroep worden gedaan op de B.T.M.W.: het depot is noodzakelijk voor het
verkrijgen van modelrechten. Dat euvel kan de ontwerper ,niet ontlopen
door voor niet-neergelegde ontwerpen beroep te doen op de wettelijke
reglementering inzake bestrijding van de onrechtmatige mededinging, waardoor hij precies eenzelfde resultaat met een omweg zou kunnen bekomen
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alsof ze neergelegd werden. Dit punt van de vordering is immers niets anders
dan deze in namaking" (Voorz. Kh. Kortrijk, 14 juli 1983, Ing. Cons.,
1984, 171). In dezelfde zin: Amsterdam, 23 augustus 1979, B.I.E., 1981,
236; Amsterdam, 8 september 1983, B.I.E., 1985, 73; Amsterdam, 3 september 1987, B.I.E., 1988, 116.
120. Ben beroep op het gemene recht blijft echter mogelijk voor zover de
stopzetting van ,begeleidende omstandigheden" bij een geval van namaak
van een al dan niet gedeponeerd model wordt beoogd.
Van oneerlijke mededinging kan b.v. gesproken worden, en een vordering
op grond van de wetgeving terzake blijft mogelijk, wanneer blijkt dat een
model niet aileen werd nagebootst, maar dat bovendien middelen werden
aangewend om in de geest van de potentiele koper verwarring te stichten
nopens de oorsprong van het model, om aldus te profiteren van de faam
van een concurrent of van diens publicitaire inspanningen, of nog om beslag
te leggen op diens klandizie. Vereist is dan wel dat de verwarringstichtende
combinatie van voorstellingselementen buiten het modelligt. Deze stelling
werd ingenomen door het Hof van Beroep te Gent (2 december 1977, R. W.,
1978-1979, 1716, B.R.H., 1978, 569 enlng. Cons., 1978, 114), m.b.t. een
niet gedeponeerd model van een skivest. Nu de klagende ontwerper het
beweerd onrechtmatige van de nabootsing aileen kon steunen op de navolging van een schikking van lijnen en vormen ging het hier in wezen om
namaking van het niet gedeponeerde model zelf. De vordering moest dan
ook worden afgewezen, te meer daar de beweerde namaker zelfs positief
verwarring had willen voorkomen door duidelijk zichtbaar een eigen merk
op de produkten aan te brengen, ,zodat iedere kooplustige, die ook maar
het minste belang stelt in de oorsprong ervan, zich daarvan onmiddellijk
rekenschap kan geven". Zie in dezelfde zin en in een gelijkaardige zaak
eveneens Brussel, 22 december 1987, H.P., 1987, IV, 252.
In een stakingsvordering wegens namaking van niet gedeponeerde modellen
van transportwagentjes, statueerde de Voorz. Kh. Kortrijk (5 december
1983, lng. Cons., 1984, 184) na een uitgebreide uiteenzetting over de
motivering van artikel14.5 B.T.M.W., gevat: ,De eigenlijke vervaardiging
en verhandeling van de transportkarretjes - tout court - (namaking)
kunnen we derhalve binnen onderhavige rechtspleging niet verbieden, wei
de bijkomende omstandigheid die erin bestaat dat verweerster niet betwist
dat zij ,daarenboven" op de door haar vervaardigde karretjes geen enkele
aanduiding geeft m.b.t. de herkomst ervan, reden waarom de verwarring
met deze van eiseressen mogelijk is , buiten" de elementen van verwarringsmogelijkheid die voortvloeien uit de eigenlijke namaking zelf".
Enkele maanden voordien had dezelfde voorzitter in een zaak betreffende
namaak van afrasteringen, op grond van quasi-dezelfde redenering een
vordering tot staking ontzegd omdat er , ,geen verwarringstichtende combinatie van voorstellingselementen die 'buiten' het model liggen'' te vinden
waren (14 juli 1983, lng. Cons., 1984, 172). Dezelfde gedachtengang vindt
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men terug bij de Voorzitter Kh. Dendermonde die zich bevoegd achtte na
te gaan in hoeverre twee machines niet zodanig op elkaar gelijken dat
daardoor verwarring aangaande de herkomst ervan ontstaat (1 maart 1978,
B.R.H., 1978, 570).
De Rb. Brussel (5 september 1980, Ing. Cons., 1980, 137, en B.l.E., 1985,
421) sluit een in ondergeschikte orde geformuleerde vordering wegens
oneerlijke concurrentie niet uit indien de vordering wegens namaak van een
in casu wei gedeponeerd model, nl. draaitafels voor grammofoonplaten,
ongegrond wordt verklaard.
W el moet de eiser aantonen dat er sprake kan zijn van slaafse nabootsing,
wat in casu niet het geval was omdat er verschillen waar te nemen waren
en anterioriteiten niet ontbraken. De rechtbank gebruikte overigens dezelfde argumentatie om zowel de vordering wegens namaking als deze wegens
oneerlijke concurrentie af te wijzen. Het vonnis werd bevestigd door het
Hof van Beroep te Brussel (25 januari 1984, B.I.E., 1985, 422) dat zonder
meer stelde dat een vordering op grond van de wetgeving inzake oneerlijke
concurrentie kan ingesteld worden voor feiten die geen dad en van namaking
zijn, maar die deze daden eventueel begeleiden.
Zo vernoemt het Hof als mogelijke begeleidende omstandigheden de schending van een privatief recht of, zo er geen privatief recht is, het aanleiding
geven tot bedrog of verwarring, of nog de parasitaire nabootsing waarbij
de nabootser overwegend profiteert van andermans arbeid, creativiteit of
reputatie (Over de ,parasitaire" of ,slaafse" kopie als een eigen daad van
onrechtmatige mededinging, zie hoger nr. 71).

HOOFDSTUK

IV

MERKEN
§ 1. Voorwerp van merkbescherming
121. In het vorig overzicht van rechtspraak kwam reeds de bescherming van
titels van tijdschriften ter sprake (T.P.R., 1977, 718, nr. 27 A). In de
besproken periode werden de tijdschrifttitels ,Shopping" (Kh. Brussel,
3 februari 1977, Ing. Cons., 1977, 319) en ,De videofilmer" beschermbaar
geacht, doch wat betreft laatstgenoemde werd de vordering wegens namaak
onontvankelijk verklaard bij gebreke van depot (toepassing van artikel12
B.M.W., in Pres. Rb. Haarlem, 31 maart 1987, B.I.E., 1987, 300).
,Leeuwarder Courant-Friese Koerier" werd aileen beschermbaar geacht in
samenhang met een tussen die woorden geplaatst vignet (Pres. Rb. Leeuwarden, 2 oktober 1978, B.!. E., 1983, 366).
Het merk Extra kan dienen als merk voor kranten, tijdschriften, boeken
en drukwerken (Amsterdam, 10 januari 1979, B.I.E., 1982, 17). Zo ook het
merk ,Handwerken zonder grenzen" voor ieder geschrift dat op handwer-
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ken betrekking heeft (Hof 's-Gravenhage, 17 maart 1982, bevestigd door
Hoge Raad, 14 januari 1983, B.l.E., 1983, 358), evenals ,Gennepsch
Weekblad" (Pres. Rb. Roermond, 7 februari 1983, B.I.E., 1984, 192) en
,Woonkrant" als benaming van de wekelijkse bijlage van ,De Telegraaf"
(Pres. Rb. Arnhem, 28 september 1983, B.I.E., 1984, 215). Het Hof van
Beroep te Brussel, 31 augustus 1988 (lng. Cons., 1989, 29) achtte ,,Femmes
d'aujourd'hui" in beginsel beschermbaar als merk voor een tijdschrift, ook
al voegden de rechters er aan toe dat het om een merk met een zwak
onderscheidend vermogen ging.
122. Ook al worden geografische benamingen nergens in beginsel van
merkbescherming uitgesloten, zullen vele dergelijke benamingen slecht geschikt zijn als merk omdat zij van nature uit door iedereen kunnen worden
gebruikt die met de betrokken streek een band heeft (zie Braun, A., Precis
des marques, 1987, 48). Toch vinden dergelijke mer ken bij de rechters soms
genade. Aldus ,Maaslander" in Kort ged. Kh. Brussel, 17 februari 1987,
lng. Cons., 1987, 195 zonder motivering en ,Delftse slaolie" in Pres. Rb.
Rotterdam, 30 december 1980, B.I.E., 1983, 240, wegens de nog verder te
bespreken ,inburgering". Te noteren valt dat wanneer een geografische
naam wordt gekozen door een vreemde aan de streek er gevaar ontstaat dat
het merk dan nietig wordt geacht als ,misleidend" in de zin van artikel 4,
2° B.M.W. (Infra, nr. 163).
123. Ook vormen kunnen merkenrechtelijke bescherming genieten. Aldus
b.v.:
de John Walker whisky-fles (Rb. Rotterdam, 21 maart 1975, B.I.E.,
1977' 309);
de vierkante bruine Cointreau-fles (Rb. Brussel, 5 februari 1985, lng.
Cons., 1985, 102);
het ,oliebol"-lampje (Hoge Raad, 28 oktober 1983, B.I.E., 1984, 172,
N.J., 1984, noot L.W.H.).
Over de discussies die kunnen ontstaan wanneer de deposant bij zijn
inschrijving nalaat te vermelden dat het om een driedimensionaal eerder dan
om een tweedimensionaal merk gaat, zie Rb. Arnhem, 13 juli 1989 (l.E.R.,
1989, 94, B.M.M., 1989, 31 met andersluidende noot Keesom, P.H.M.).
Niet aileen de vormen van waren maar ook die van de verpakkingen kunnen,
krachtens de tekst zelf van artikel 1 B.M.W. voor merkbescherming in
aanmerking komen. Voor afbeeldingen van verpakkingen geldt uiteraard
hetzelfde. Ten onrechte kwam Pres. Rb. Amsterdam, 25 juni 1987 (B.I.E.,
1989, 4 met kritische noot V.N.H.) tot een tegengestelde oplossing.
124. Uitgesloten van merkbescherming zijn evenwel , vormen, die door de
aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar
bei:nvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren"
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(art. 1, lid 2 B.M.W.). Zulks geldt enkel voor (driedimensionale) vormen,
niet voor (tweedimensionale) tekeningen (Rb. Breda, 22 maart 1988,
I.E.R., 1989, 33; Pres. Rb. Haarlem, 22 april 1988, I.E.R., 1988, 75).
125. Toelaten dat vormen ,die door de aard van de waar worden bepaald",
merkbescherming zouden genieten, zou iemand de mogelijkheid geven het
monopolie van fabrikatie en verkoop der waren in bezit te krijgen.
Deze uitsluiting geldt ook voor verpakkingen (Rb. Rotterdam, 30 januari
1978, B.I.E., 1982, 184; Voorz. Kh. Brussel, 6 februari 1987, T.B.H., 1988,
234, H.P., 1987, I, 29), tenzij die verpakkingen even goed in een andere
passende vorm zouden kunnen worden aangeboden (Pres. Rb. Maastricht,
7 augustus 1978, B.I.E., 1980, 132).
126. De vraag of een vorm die een waar sierlijker of aantrekkelijker maakt,
moet worden aangemerkt als een vorm ,die de wezenlijke waarde van die
waar belnvloedt' ', moet bevestigend worden beantwoord ingeval de aard
van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate
haar marktwaarde bepalen (Benelux Gerechtshof, 23 december 1985, Adidas/De Laet, Jur., 1985, 38, Ing. Cons., 1986, 75), dank zij haar fraaiheid
of haar oorspronkelijk karakter (Benelux Gerechtshof, 14 april 1989, inz.
Superconfex B.V./Burberrys Ltd., B.I.E., 1989, 329, noot Ste, B.M.M.,
1989, II, 34, I.E.R., 1989, 57, Ing. Cons., 1989, 89, R. W., 1989-90, 71,
concl. adv. gen. Ten Kate).

Hierbij mag aileen rekening worden gehouden met de marktwaarde die een
vorm aan het produkt toevoegt op grond van zijn esthetische aantrekkelijkheid zelf en niet op grond van andere factoren. Zo is het in deze context
b.v. irrelevant dat een vorm door zijn algemene bekendheid een belangrijke
wervingskracht is gaan bezitten die dus een grote publicitaire waarde aan
het produkt verleent (Benelux Gerechtshof, 14 april 1989).
Artikel1, lid 2 B.M.W. belet niet voor de vormgeving van produkten een
andere vorm van bescherming te zoeken in de B.T.M.W. of in de nationale
auteurswetten (Verg. Benelux Gerechtshof, 23 december 1985, rechtsoverweging 63). Dit laatste wil dan echter weer niet zeggen dat artikel 1, lid 2
B.M.W. hier het bewijs zou vergen dat een auteurs- of modellen bescherming is of kan worden verkregen. Het intreden van de uitzondering moet
immers autonoom worden beoordeeld binnen de B.M.W. zelf (Benelux
Gerechtshof, 14 april 1989). Uit de vraag van uitleg gesteld door de Hoge
Raad (2 oktober 1987, I.E.R., 1987, 114) naar aanleiding van een geschil
rond het ruitmotief van Burberrys voor regenjassen, bleek inderdaad dat
de verweerde namaker in het arrest a quo te horen had gekregen dat
voormeld artikel niet van toepassing is , ,nu zich hier geen samenloop met
de B.T.M.W. noch met de Auteurswet kan voordoen".
Enkele dagen na het Superconfex-arrest, verbrak de Hoge Raad, met
verwijzing naar dat arrest, een beslissing van het Gerechtshof te Amsterdam
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waarbij de schelpvorm van borrelzoutjes geacht werd de wezenlijke waarde
van de waar te bei'nvloeden op grand van de redenering dat, wanneer tussen
waren van een bepaalde soort qua smaak en structuur slechts weinig
significante verschillen bestaan, het koopgedrag van de consument in belangrijke mate zou worden bepaald door een aantrekkelijke vorm (Hoge
Raad, 21 april 1989, J.E.R., 1989, 58).
Te noteren valt dat het Gerechtshof te Amsterdam jaren voordien i.v.m.
de schroefvorm van zgn. Wakkel-zoutjes had gestatueerd dat de wezenlijke
waarde van een zoutje gelegen is in de smaak en de knapperigheid en vond
dat deze eigenschappen van een zoutje niet afhankelijk zijn van de vorm
waarin het in de handel wordt gebracht: het publiek schaft zich zoutjes aan
niet omdat zij een aantrekkelijke vorm hebben, maar om te consumeren
(17 juni 1982, B.I.E., 1985, 24, verniet. Rb. Arnhem, 9 december 1981,
B.I.E., 1985, 23, precies omdat deze anders oordeelde). Cassatieberoep
werd tegen dit arrest afgewezen, waarbij de Hoge Raad stelde dat de door
een merk ten gevolge van de bekendheid van dat merk aan een produkt
toegevoegde handelswaarde niet behoort tot de , ,wezenlijke waarde van de
waar" (Hoge Raad, 11 november 1983, B.l.E., 1985, 26).
De Pres. Rb. Rotterdam, 29 april 1982 (B.I.E., 1984, 193), vond dat de
vorm van een serie met alcoholhoudende drank gevulde porceleinen huisjes,
die ieder een authentieke verkleinde reproduktie op schaal zijn van een
bestaand antiek pand, het specifieke karakter en daarmee ook de wezenlijke
waarde van de waar bepaalde.
127. De bepaling die , ,vormen die een uitkomst op het gebied van de
nijverheid opleveren'' van merkbescherming uitsluit, slaat zowel op de waar
zelf als op de verpakking (Rb. Rotterdam, 30 januari 1976, B. I.E., 1982,
184, m.b.t. verpakking van stalen buizen). De Pres. Rb. 's-Gravenhage
oordeelde dat, als de vorm van een fles wei bepaalde technische voordelen
biedt, doch niet van zo uitgesproken aard dat deze vorm in verpakkingstechnisch opzicht beter is dan de flesvormen van de concurrentie, zulke vorm
niet kan worden uitgesloten op grand van artikel1, lid 2 B.M.W. (30 december 1977, B.I.E., 1978, 236). Afwezigheid van uitkomst op het gebied
van nijverheid kan ook afgeleid worden uit het feit dat de betrokken waar
(zoutjes) in een aantal onderling sterk afwijkende vormen aan de man
worden gebracht (Amsterdam, 17 juni 1982, B.I.E., 1985, 24).
M.b.t. een drainage-tegel bestemd om overtollig vocht te doen afvloeien
oordeelde het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (13 september 1988, B.l.E.,
1989, 151) dat de vorm daarvan sterk door de aard van de waar was bepaald
en dat deze vorm ten aanzien van drainage een uitkomst op het gebied van
nijverheid opleverde. De Pres. Rb. Amsterdam achtte merkbescherming
twijfelachtig m.b.t. een bierkrat ,nude vorm door technische noodzaak is
ingegeven" (25 juni 1987, B.I.E., 1989, 4, noot V.N.H.).
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128. De ongeschiktheid van de voor merkbescherming niet in aanmerking
komende vormen is niet onherstelbaar. Uit het arrest van het Benelux
Gerechtshof d.d. 9 februari 1977 blijkt dat een merk, bestaande in een vorm
of bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of
kleurencombinatie is uitgevoerd, kan Ieiden tot een geheel dat als merk
aanvaardbaar is, wanneer de vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is
(Arrest in de zaak Centrafarm/Beecham, Jur, 1975-1979, 27, B.M.M.,
1977, 73).
129. Cijfers en letters kunnen eveneens merkenrechtelijk beschermd worden (zie: Van Bunnen, L., ,Les marques formees d'une seule lettre", lng.
Cons., 1987, 37). Aldus ,501" voor broeken (Voorz. Kh. Brussel, 25 maart
1986, Ing. Cons., 1986, 295 en B.M.M., 1986, I, 22), ,D 128" (Pres. Rb.
Haarlem, 14 februari 1980, B.I.E., 1981, 145); ,m" met rode stip voor
zeilplanken (Amsterdam, 4 december 1981, B.I.E., 1982, 211), een schuin
gescbreven letter ,p" ('s-Gravenbage, 10 september 1987, I.E.R., 1987,
112); ,Q" en ,Q8" voor olii~n (Voorz. Kb. Brussel, 18 november 1986,
lng. Cons., 1986, 420; Amsterdam, 11 december 1986, I.E.R., 1986, 121).
130. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht kan een geslacbtsnaam als merk dienen (art. 2, eerste zin B.M.W.). De naamdrager kan zicb
op grond van het gemene recbt verzetten tegen het gebruik van zijn naam,
indien bet gebruik schadeberokkend is doordat de achtbaarheid in bet
gedrang gebracbt wordt (Kb. Leuven, 24 maart 1987, Ing. Cons., 1987, 204,
B.I.E., 1988, 197, noot Ste).
Ecbter kan de bouder van een merk met een geslacbtsnaam zicb kracbtens
bet tweede lid van artikel 2 B .M. W. in geen geval verzetten tegen bet gebruik
dat dragers van diezelfde naam daarvan maken enkel tot identificatie en
zonder daaraan bet uiterlijk van een merk te geven.

De identificatie zoals bedoeld in lid 2 geldt enkel voor het banteren van de
naam als middel tot aanduiding van een persoon als individu. Zulks is niet
het geval in ,een produkt van Hein Kips" als bandelsnaam i.v.m. de
verkoop van leverworst (Pres. Rb. Haarlem, 29 november 1979, B.I.E.,
1980, 193; Zie ook Rb. Amsterdam, 7 februari 1979, B.I.E., 1982, 159).
131. Sinds 1 januari 1987 komen ook dienstmerken in aanmerking voor de
Beneluxbescherming. Het nieuwe artikel 39 B.M.W. verklaart de hoofdstukken I, II en IV van de Beneluxwet van overeenkomstige toepassing op
de dienstmerken, met dien verstande dat ook soortgelijkheid tussen diensten
en waren kan bestaan.
Dit wil niet zeggen dat dienstmerken v66r die datum in de Benelux niet
beschermd waren. Artikel 1 en 6sexies van het Unieverdrag van Parijs
verplichtten de Staten er inderdaad toe de dienstmerken te beschermen,
maar zonder dat dit noodzakelijk langs bet merkenstelsel en met depot
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moest gebeuren. In Belgie werd aldus bescherming verleend op grond van
het algemene mededingingsrecht, dat zich tegen ieder verwarringwekkend
gebruik van andermans herkenningstekens verzet (b. v. Brussel, 14 december 1986, R. W., 1986-87, k. 2379). Toch is dit vroegere systeem niet geheel
verdwenen, vermits de houders van ,oude" dienstmerken, d.w.z. in gebruik v66r 1.1.87, er de voorkeur mogen aan geven voort te leven onder
het oude beschermingsregime en geen gebruik te maken van de mogelijkheid
om hun tekens binnen het jaar door een geldig bevestigingsdepot over te
brengen naar het Benelux-merkenstatuut (Verg. Brussel, 29 maart 1988,
Ing. Cons., 1988, 181). Bovendien werd de vroeger bestaande beperking op
het deponeren van dienstmerken vaak ontgaan doordat hulpwaren die bij
het verstrekken van de dienst werden gebruikt, als merk werden gedeponeerd: over de problemen daarrond, zie het vorige overzicht in T.P.R.,
1977, 719, en ook nog Kh. Brussel, 6 maart 1978, Ing. Cons., 1978, 368
evenals 's-Hertogenbosch, 31 oktober 1978, B.I.E., 1980, 88; Kh. Luik,
1 april 1983, T.B.H., 1984, 65; Amsterdam, 23 juni 1983, B.I.E., 1984,
188; Kh. Brussel, 26 maart 1987, J.T., 1988, 427).
§ 2. Onderscheidend vermogen
A. ALGEMEEN

132. Als materieel noodzakelijke voorwaarde voor merkbescherming vereist de B.M.W. dat een teken dient ,om de waren van een onderneming
te onderscheiden" (art. 1, 1e lid). Meermaals heeft het Benelux-Gerechtshof in algemene termen geoordeeld dat aan de eis van onderscheidend
vermogen in de zin van artikel1, lid 1 B.M.W. is voldaan indien het teken
de identiteit van de waar of waren als afkomstig van een onderneming,
waarvoor het als merkteken moet dienen, genoegzaam vermag te demonstreren (Arresten 9 februari 1977 m.b.t. kleur van capsules voor verpakking
van antibiotica, inz. Centrafarm/Beecham, Jur., 1975-79, 27, R. W., 1977'78, 1169, noot Beckman, P., B.I.E., 1977, 195, J.T., 1978, 98, B.R.H.,
1978, 49, B.M.M., 1977, 259, Ing. Cons., 1977, 64; 9 maart 1977 m.b.t.
kleur van gaspatronen, inz. ADG en Sieben/Machinefabriek Leeferinck,
Jur., 1975-79, 48, R. W., 1977-78, 1138, noot Beckman, P. J. T., 1978, 96,
noot Van Reepinghen, B., B.I.E., 1977, 203, B.R.H., 1978, 58; 19 januari
1981, m.b.t. ,Kinder" als benaming van chocolade, inz. Ferrero/Alfred
Ritter, Jur., 1980-81, 69, B.I.E., 1981, 145, noot V.d.Z., R. W., 1980-81,
1825, B.R.H., 1981, 196).
Gewone beschrijvingen of natuurgetrouwe afbeeldingen missen die eigenschap omdat ze alleen inlichtingen verschaffen over de hoedanigheden van
het produkt en niet over zijn herkomst.
Uit het arrest van 23 december 1985, Adidas/De Laet, blijkt dat ook door
het publiek louter als decoratieve elementen aangevoelde tekens niet onderscheidend zijn, want daardoor wordt het teken niet opgevat als iets dat de
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herkomst van de betrokken waar uit een bepaalde onderneming demonstreert (Jur., 1985, 38; Ing. Cons., 1986, 75).
De herkomst-functie van het merk werd ook duidelijk benadrukt in het
Cassatiearrest van 7 maart 1986 (Ing. Cons., 1986, 271, R. W., 1986-1987,
479) waarin werd beslist dat artikel1 B.M.W. wordt geschonden wanneer
de beoordeling van een teken als merk afhankelijk wordt gesteld van het
vermogen om de waar of de waren naar hun soort te onderscheiden van
identieke of verwante waren, en niet van de herkomst van de waren
(Verbreking van een arrest van Gent, 23 februari 1984 dat het oordeel van
Kh. Gent, 22 september 1983, Ing. Cons., 1983, 294 had vernietigd waarin
Marc Zeepcentrale als een inbreuk was veroordeeld op het merk Lessive
St. Marc).
B.

ZWAKKE EN STERKE MERKEN

133. In het arrest Wrigley/Benzon van 5 oktober 1982 (m.b.t. de merken
Juicy en Juicy Fruit, Jur., 1981-82, 20, B.I.E., 1983, 63; R. W., 1982-83,
1299, J.T., 1983,251, noot Van Reepinghen, B.) aanvaardde het BeneluxGerechtshof de stelling dat er tussen de merken verschillen kunnen bestaan
in die zin dater mer ken met een zwak en merken met een sterk onderscheidend vermogen zijn. Sommige tekens zijn m.a. w. beter geschikt om de waar
of waren van de merkhouder te onderscheiden dan andere. Zulks heeft
uiteraard repercussies op de beschermingsomvang van het merk die ,afhankelijk kan zijn van het vermogen van het teken om bij het publiek associaties
met het merk op te roepen. Een merk van gering onderscheidend vermogen
dat zijn functie minder goed vervult dan een merk met groter onderscheidend vermogen zal minder spoedig door het gebruik van een ander teken
in de herinnering worden teruggeroepen".

Het onderscheidend vermogen van een merk wordt in die zin medebepalend
geacht voor de beschermingsomvang van dat merk, dat, naarmate dat
onderscheidend vermogen geringer is, tussen merk en teken een grotere
mate van gelijkenis moet bestaan wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin an artikel 13A B.M.W.
Zonder vooruit te lopen op de jurisprudentiele benadering van het begrip
,overeenstemming", mogen nu reeds volgende treffende voorbeelden worden geput uit de rechtspraak die de zojuist geschetste principes van het
Benelux-Gerechtshof heeft toegepast. Het Hof te Arnhem achtte, gelet op
het zwak onderscheidend vermogen van het merk ,Advance" voor computers, de aanduiding ,Advanced" samen met andere vermeldingen toelaatbaar: ,Advanced" is, zoals het Hof opmerkt, een zelfstandig naamwoord,
,Advances" een adjectief (29 maart 1988, B.I.E., 1988, 125). Het zwak
onderscheidend vermogen dat de schroeflijn omheen wafelrolletjes toekomt, alsmede de visuele verschillen met de aangevochten schroeflijn maakt
dat in het kader van een kort geding-procedure niet zonder meer van inbreuk
kan worden gewaagd (Antwerpen, 13 oktober 1986, Turn. Rechtsl., 1987,

1842

__ l __ J....::_::_-_

L_ L _ _ _ _ _

36). Oak dienstmerken ontsnappen niet aan deze gedachtengang; het Gerechtshof te Amsterdam oordeelde uitdrukkelijk dat het dienstmerk ,Art
Promotion Amsterdam" een zwak merk is, hetgeen impliceert dat indien
de woordcombinatie Art Promotion(s) door derden tezamen met andere
letters of woorden wordt gebruikt, niet zo spoedig zal kunnen worden
aangenomen dat reeds daarom van een met zoeven vermeld dienstmerk
overeenstemmend teken sprake is (9 maart 1989, B.I.E., 1990, 10).
Waar het dienstmerk COMP-U-CARD een zwak onderscheidend vermogen
werd toegekend met voldoende sterkte om zich tegen COMPU-CAR te verzetten, werd tevens vermeld dat de deposant aanduidingen als COMPU-AUTO,
of COMPU-KOETS voor gelijksoortige activiteiten zou moeten dulden ('sGravenhage, 1 mei 1987, B.I.E., 1988, 130, noot S.B.). Zie oak verder
nr. 180.

134. Met zoveel woorden onderstreept het Benelux-Gerechtshof in het
Juicy-Fruit-arrest oak dat ,het onderscheidend vermogen van een merk
geen constante grootheid is, maar een die aan verandering onderhevig is".
Vandaar dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen beslissend zijn de omstandigheden ten tijde van het als inbreuk aangevallen
gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken (b.v. het toe- of
afnemen van de bekendheid van het merk of wijziging van de betekenis van
woorden in het normale taalgebruik) en moet gelet worden op de opvattingen van het publiek waarvoor de waar bestemd is ten tijde van het als
inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of een overeenstemmend
teken.
C. VERSTERKING VAN HET MERK EN INBURGERING
135. Een merk kan, naarmate de tijd vordert, sterker worden. De inspanningen van de merkhouder om het onderscheidend vermogen van het merk
te versterken werden erkend in 's-Gravenhage, 23 juni 1988, I.E.R., 1988,
91 en B.M.M., 1988, 23 m.b.t. het merk Uitmarkt; Kart. ged. Kh. Brussel,
27 oktober 1987, B.I.E., 1988, 38 aangaande het beeldmerk Chocovit; Pres.
Rb. Breda, 9 mei 1988, B.I.E., 1989, 13 aangaande het merk Roadadvertising; het langdurig gebruik op zich volstaat evenwel niet om het onderscheidend vermogen te versterken (Brussel, 31 augustus 1988, lng. Cons., 1989,
29, m.b.t. het merk ,Femmes d'aujourd'hui").

136. Het Benelux-Gerechtshof aanvaardt zelfs principieel de zogenaamde
,inburgering" van een teken, d.w.z. de omstandigheid dat merkenrechten
oak kunnen ontstaan wanneer een aanvankelijk, d.w.z. op het moment van
het depot, op zichzelf onvoldoend onderscheidend teken, door intensief
gebruik en reclame zodanig bij tussenhandel en consumenten wordt ingeprent dat het stilaan tach tot een geldig identificatiemiddel uitgroeit (arres-
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ten 9 februari 1977, 9 maart 1977 en 19 januari 1981, hierboven geciteerd;
zie ook rechtspraak en rechtsleer geciteerd in het vorige overzicht T.P.R.,
1977, 715).
Het Hof vindt voor de aanvaarding van de inburgeringstheorie twee aanknopingspunten in de B.M.W. zelf. Artikel14A, 1a, B.M.W. verwijst naar
artikel 6quinquies B onder 2 van het Unieverdrag van Parijs dat op
limitatieve wijze de gevallen opsomt waarin aan merken bescherming mag
worden ontzegd en meer bepaald wanneer het gaat om merken die elk
onderscheidend vermogen missen of die uitsluitend uit beschrijvende of uit
gebruikelijke tekens bestaan; het Hof is van oordeel dat artikel 6quinquies
B.2 moet samengelezen worden met art. 6quinquies C onder 1 van bet
Unieverdrag volgens welk, bij de beoordeling of een merk voor bescherming
vatbaar is, rekening moet worden gehouden met aile feitelijke omstandigheden en ,met name met de duur van het gebruik van het merk". Het Hof
stelt bovendien ook vast dat, waar blijkens artikel5 B.M.W. omstandigheden die zich na het depot hebben voorgedaan tot verval van een merk
kunnen leiden, daaruit kan besloten worden ,dat met de aan deze regeling
ten grondslag liggende gedachtengang moeilijk verenigbaar zou zijn dat zich
na het depot door toedoen v~m de depothouder voltrokken hebbende
inburgering buiten beschouwing zou moeten worden gelaten".
Waar feiten na het depot tegen de depothouder kunnen gebruikt worden,
is het Hof derhalve bereid bepaalde omstandigheden ook ten voordele van
de depothouder te weerhouden bij de beoordeling van het onderscheidend
vermogen van een teken. De inburgering kan dan ook worden gezien als een
complement van de regel neergelegd in artikel 5.4 B.M.W. (zie b.v. Rb.
Amsterdam, 13 februari 1980, B.I.E., 1981, 6). Daarbij wordt geen voorbehoud gemaakt voor eventuele inmiddels ontstane rechten van derden. Zulks
is wellicht te verklaren door de vaststelling dat de notie ,inburgering" de
afwezigheid van dergelijke rechten veronderstelt en deze laatste dus nooit
te kort worden gedaan. Door de inburgering te aanvaarden, voegt het
Benelux-Gerechtshof een bijkomende en tevens belangrijke dimensie toe
aan de definitie van het voor bescherming vatbare teken en komen trouwens
een supplementair aantal tekens in aanmerking voor bescherming. In dit
verband dient trouwens ook gewezen te worden op de Eerste Richtlijn van
de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, waar artikel 3 onder de titel , ,gronden van weigering
of nietigheid" sub. 3 bepaalt: ,Een merk wordt niet geweigerd of kan,
indien ingeschreven, niet nietig worden verklaard ( ... ) indien het merk, als
gevolg van het gebruik dat er van gemaakt is v66r de datum van de aanvrage
om inschrijving onderscheidend vermogen heeft gekregen. De Lid-Staten
kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer
het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving
of na de inschrijving" (PB. L 40 van 11 februari 1989).
Uit het arrest van 23 december 1985 (m.b.t. de 3 strepen op Adidas-produkten, inz. Adidas/De Laet, fur., 1985, 38, Ing. Cons., 1986-87, T.B.H.,
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1987, 247, noot Braun, A., R. W., 1986-87, 2471) volgt dat bij de beoordeling van de vraag of een teken eerst na het depot bij het publiek een
onderscheidend vermogen heeft verworven, gekeken moet worden naar de
specifieke vorm waarin en de specifieke wijze waarop de merkhouder het
teken gebruikt, evenals naar de duur en de omvang van het gebruik.
Het Adidas-arrest heeft ook duidelijk gemaakt dat een door het tweede lid
van artikel 1 B .M. W. van merkbescherming uitgesloten vorm, zoals in casu
een vorm die de wezenlijke waarde van de waar bei:nvloedt, niet langs de
omweg van inburgering, na het depot toch tot individueel merk zou kunnen
evolueren.
137. De inburgeringsfiguur heeft zonder twijfel weerklank gevonden bij de
nationale rechters (zelfs principieel: Cass., 22 december 1989, lng. Cons.,
1990, 29 verbreekt na prejudiciele vraag aan bet Benelux Gerechtshof i. v .m.
andere rechtsgronden een arrest van het Hof van Beroep te Brussel op grand
van de enkele overweging dat het arrest niet antwoordt op de conclusie van
de eiseressen betreffende de inburgering). Hierbij wordt de aandacht vanzelfsprekend gericht op de rol van de merkhouder en de manier waarop hij
zijn merk gebruikt. Aldus verdient volgens het Hof te 's-Gravenhage
(16 november 1977, B.I.E., 1978, 269) ,Bioginseng" geen merkbescherming door inburgering omdat het teken slechts gedurende korte tijd in een
reclamecampagne was gevoerd , ,voor aile overbelaste mensen in deze moderne tijd". Het stelselmatig gebruik van de kleurcombinatie geel-rood voor
tuingereedschap daar waar concurrenten op andere kleuren overgaan,
maakt daarentegen wei bescherming door inburgering mogelijk (Arnhem,
24 februari 1987, B.I.E., 1988, 52). De jarenlange traditie van de N.V.
Cointreau om haar sinaasappellikeur onveranderlijk en uitsluitend in de
vierkante bruine fles te verkopen, maakt dat deze fles door inburgering
onderscheidend vermogen heeft verkregen (Kh. Brussel, 5 februari 1985,
Ing. Cons., 1985, 102). De uitgebreide publicitaire campagnes die het als
aanvankelijk van gering onderscheidend vermogen beschouwde merk ,De
Woonkrant" ondersteunden, was voor de Pres. Rb. Arnhem overtuigend
om de versterking van het merk door inburgering te aanvaarden en het
gebruik van de aanduiding, TTM-Woonkrant" te verbieden (28 september
1983, B.I.E., 1984, 215). Zo ook in 's-Hertogenbosch, 23 mei 1989 (I.E.R.,
1989, 93) i.v.m. de op zich weinig zeggende lettercombinatie ,Me" van
,McDonald's".
Door de intensieve reclame rond de ,witte produkten" van G.B. is er een
gedeeltelijke en tijdelijke inburgering van dit zwakke merk ontstaan. Desondanks is er nog geen voldoende zekerheid dat het merk onderscheidend
geworden is om via kort geding bescherming te genieten (Kort ged. Kh.
Brussel, 30 maart 1979, Ing. Cons., 1979, 162). De Pres. Rb. Haarlem vond
de omstandigheid dat ,Rock Ballads" gedurende enige tijd min of meer
incidenteel door een radio-omroep als programmatitel werd gebruikt en dat
dit gebruik gepaard is gegaan met reclameactiviteiten op zich niet voldoende
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om inburgering te aanvaarden: de voorzitter verwees naar de aard van de
, waar", m.n. radioprogramma's die in grote hoeveelheid gemaakt worden
(17 februari 1989, B.I.E., 1989, 232, noot v.N.R.).
Ret zich louter beroepen op investeringen vermag evenwel geen inburgering
te bewijzen (Brussel, 23 maart 1987, Ing. Cons., 1988, 342 m.b.t. het 3
strepenmotief van Adidas; Brussel, 21 juni 1988, B.I.E., 1989, 150 m.b.t.
,Alphabet's" voor frites in lettervorm). De wijze waarop het publiek het
merk benadert speelt een belangrijke rol. Aldus bracht het langdurige,
quasi-onafgebroken gebruik van de benaming , ,Delftse sla-olie'' teweeg dat
het publiek deze is gaan vereenzelvigen met Calve-Delft en dat het teken
onderscheidende kracht heeft gekregen zelfs al gebeurt de produktie niet
(meer) in Delft (Pres. Rb. Rotterdam, 30 december 1980, B.I.E., 1983,
240). Ret Rof te Amsterdam was niet bereid te aanvaarden dat de aanduiding ,schenkstroop" voor vloeibare stroop door inburgering voldoende
onderscheidend vermogen zou hebben verkregen (27 november 1986,
B.I.E., 1989, 35).
Retzelfde gebeurde met het drie-strepenmotief van Adidas voor textielwaren in Brussel, 23 maart 1987, Ing. Cons., 1987, 342, waar het Rof zich zelfs
niet liet vermurwen door een arrest van de Roge Raad dat het drie-strepen
motief wel onderscheidend vermogen toekende voor schoenen (1 juli 1982,
B.I.E., 1983, 130 noot D.W.F.V.). Ret Rof te Brussellijkt eerder aan te
sluiten bij een arrest van het Amsterdamse Rof m.b.t. de regenboogkleurcombinatie voor kleren van C&A, alwaar ook de vaststelling dat het teken
elders veelvuldig toepassing vindt, een rol speelt voor het ontkennen van
de inburgering (Amsterdam, 27 augustus 1981, B.I.E., 1982, 136). In de
beslissing van de kort geding-rechter in handelszaken te Brussel d.d.
22 maart 1988 (Ing. Cons., 1988, 129) werd op grond van een rapport
gestatueerd dat ,de combinatie van de kleur enerzijds en de gestyleerde
osse- en kippekop met de typische donkerrode contouren voor de Knorrblokjes, niet aileen alles behalve gebruikelijk is, doch ook stevig ingeburgerd in ons land en meer bepaald nog in de Vlaamse regio".
D.

VERZWAKKING VAN HET MERK EN VERWORDING TOT SOORTNAAM

138. De leer van het Benelux-Gerechtshof in het Juicy Fruit-arrest heeft
ook een ongunstige keerzijde, want een kenteken kan door allerlei omstandigheden nu ook gaan verzwakken, zelfs in de hypothese waarin de merktitularis in niets tot de feitelijke verwording zou hebben bijgedragen. Als
gevolg hiervan kan dan ook de beschermingsomvang gaan verschrompelen
tot die van een ,zwak" merk. Zulks is het resultaat van de stellingname
dat bij de bepaling van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig
verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen moet gelet
worden op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde
van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van een merk of van het
overeenstemmend teken en niet ten tijde van het ontstaan van het merkrecht
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(cfr. supra). Het Hof is de mening toegedaan dat voor deze beoordeling de
opvattingen van het publiek in aanmerking moeten komen, en bovendien
onderzocht moet worden of er eventuele synoniemen bestaan, of het woord
een commercieel wezenlijke dan wei bijkomstige hoedanigheid van de waar
aanduidt, wat de aard van de waar is, wat de samenstelling van het publiek
is en welke de bekendheid is van het merk.
139. Gaat dit nu zover dat een feitelijk verlies aan onderscheidend vermogen na verloop van tijd tot een verval van het merk zou kunnen leiden?
Deze aan inburgering tegengestelde extreme situatie wordt echter geconditioneerd door artikel 5 cijfer 4 B.M.W. dat bepaalt dat het recht op het merk
slechts vervalt ,voor zover een merk, na op regelmatige wijze te zijn
verkregen, door toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de
gebruikelijke benaming voor een waar is geworden".

De inhoud van artikel5.4 B.M.W. wordt wei eens als verweer opgeworpen
door een gebruiker bij een inbreukactie.
Uit de formulering en de beperkte werking van artikel 5 cijfer 4 B.M.W.
blijkt dat een eenmaal bestaand onderscheidend merk niet volledig verloren
gaat door het enkele verworden tot soortnaam of op andere wijze gaan
behoren tot de taalschat (Rb. Amsterdam, 13 februari 1980, B.l.E., 1981,
6). Er moet immers bewezen worden dat zulks gebeurde ,door toedoen van
de merkhouder". Kennelijk heeft de wet hier een positieve handelwijze van
de merkhouder voor ogen, zoals het zelf voeren van reclame waarin het
merk als een soortnaam wordt voorgesteld. Voor een verval van het merkrecht kan het niet volstaan de merkhouder gewoon zijn inactiviteit te
verwijten. Het onvoldoende benadrukken en verdedigen van zijn merk kan
wei tot de verzwakking ervan leiden, maar niet tot het verval.
Terecht nam de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 17 december 1981
(B.l.E., 1983, 95) aan dat het merk Zelfverhuizer voor een oplegger was
teloor gegaan omdat de merkhouder in zijn publiciteit deze benaming zelf
als een soortnaam had gebruikt. De ten overvloede daaraan toegevoegde
vaststelling dat onder ,toedoen" mede zou zijn te verstaan ,het nalaten
van genoegzame activiteit om het merkkarakter van het woord te benadrukken c.q. levendig te houden" is daarentegen af te keuren.
Verwording tot soortnaam, te wijten aan de merkhouder werd vastgesteld
m.b.t. het merk Hofam als dienstmerk voor examens en diploma's van die
naam (Amsterdam, 16 juni 1988, I.E.R., 1988, 90), omdat de afkorting van
,Hoger Financieel en Administratief Management" met toestemming van
de merkhouder zelf verbonden was geworden met een onder Rijkstoezicht
afgenomen examen en diploma die toegankelijk waren voor ieder die
daartoe was opgeleid. Geen dergelijk verwijt trof de titularis van het merk
Woonkrant (Pres. Rb. Arnhem, 28 september 1983, B.l.E., 1984, 215)
evenmin de deposant van het gehandhaafd nationaal en v66r 1 januari
1971, datum van de inwerkingtreding B.M.W., in het gewone taalgebruik
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gehanteerde woordmerk Maizena voor mai:szetmeel (Kh. Turnhout, 19 juni
1980, B.l.E., 1981, 233, R. W., 1982-83, 849, noot Hennissen, G., lng.
Cons., 1981, 189).
E.

KLEUREN

140. Kunnen kleuren geldig als merk worden gedeponeerd, gelet met name
op het vereiste van onderscheidende kracht?
Het Benelux-Gerechtshof heeft in de reeds geciteerde arresten Centrafarm/Beecham van 9 februari 1977 en ADG-Sieben/Leeferinck van
9 maart 1977 beslist dat dit in beginsel inderdaad moet worden mogelijk
geacht. Deze uitspraken kwamen als antwoord op prejudiciele vragen van
Nederlandse rechters die de geldigheid moesten beoordelen in het eerste
geval van een rood-zwart kleurenmerk voor capsulevormige geneesmiddelen en, in het tweede geval, van de welbekende specifieke blauwe kleur der
,Camping-Gaz" artikelen. Het Hof stelde duidelijk dat niet aileen een
kleurencombinatie maar ook een specifieke kleurentint of zelfs ruimer een
enkele kleur ,onder omstandigheden" onderscheidende kracht kan bezitten
en bijgevolg een merk kan uitmaken.
Principieel is daar niets tegen in te brengen. Nergens verzet de Benelux-merkenwet er zich tegen dat een enkelvoudige kleur als merk wordt beschermd
wanneer wordt aangetoond dat de opgeeiste kleur in de beschouwde sector
van handel en nijverheid inderdaad aan de algemene vereisten voldoet. Toch
zal het in een concreet geval niet gemakkelijk zijn de rechter ervan te
overtuigen dat aan die vereisten is voldaan. Wanneer inderdaad een kleurentint, of sterker nog een kleur in het algemeen wordt opgeeist dan zal de vrees
meespelen dat een exclusief recht hier al te snel tot een zware hinder voor
de concurrentie zou worden. Vandaar dat wij het Benelux-Gerechtshof zelf
in het tweede arrest zien preciseren dat bij de ,omstandigheden" die in
aanmerking kunnen worden genomen om de originaliteit in concreto te
beoordelen de vraag een rol zal spelen of de kleur slechts voor een aantal
zeer specifieke produkten dan wei voor een groot aantal waren wordt
opgeeist. Wanneer het Hof dan verklaart dat het antwoord in het eerste
geval gemakkelijker bevestigend zal zijn dan in het tweede, dan is dit
klaarblijkelijk met de bedoeling een stok achter de deur te houden. Men zal
er best aan doen de concurrentie niet systematisch te belemmeren met een
al te gemakkelijk monopolie op een kleur, die ook voor anderen wenselijk
kan zijn om hun waren aantrekkelijk voor te stellen. Hoe breder de waaier
is van de produkten die voor een kleurenmerk worden opgeeist, hoe groter
natuurlijk het gevaar wordt dat dergelijke ongewenste toestand inderdaad
intreedt.
141. In het hoger geciteerde Adidas-arrest van 23 december 1985 liet het
Hof verder blijken dat de omstandigheid dat de merkhouder zijn teken in
verschillende kleuren uitvoert, niet belet dat kan aangenomen worden dat
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het publiek dat teken als merk zal onderkennen en opvatten indien het
teken, los van de specifieke kleuren waarin het wordt uitgevoerd, voldoende
individualiteit heeft om door het publiek dat er reeds mee is geconfronteerd
als merk herkend te worden.
142. De kleuren van K.L.M., gecombineerd in de verdeling 1/3 blauw, 2/3
lichtblauw, welke deel uitmaken van gedeponeerde merken (hand in lichtblauw/blauw op donkerblauwe achtergrond), bezaten in de ogen van de
feitenrechter voldoende onderscheidend vermogen voor koffers en reistassen (Pres. Rb. Utrecht, 26 januari 1984, B.l.E., 1984, 292, noot v.N.H.).
Op grond van het Benelux-arrest van 9 maart 1977 erkende het Hof te
's-Hertogenbosch de blauwe kleur van gastankjes als merk (14 maart 1979,
B.I.E., 1982, 17). In andere beslissingen vonden kleuren evenwel geen
bescherming. Zie Amsterdam, 21 april1988, B.l.E., 1989, 165 en Pres. Rb.
Amsterdam, 25 juni 1987, B.I.E., 1989, 4, noot v.N.H. De uitspraak van
de Rb. Arnhem, d.d. 13 juli 1989 (B.M.M., 1989, 32, noot Keesom,
P .H.M. en I.E.R., 1989, 94) toont aan dat het principe gesteld door het
Benelux-Gerechtshof in de praktische uitwerking moeilijkheden kan veroorzaken. In casu werd een geel vierkant gedeponeerd met het oog op
merkenrechtelijke bescherming van die kleur voor babyshampoo; volgens
de annotator wordt enkel een vierkant in de kleur geel beschermd bij
gebreke van de vermelding dat ,bescherming wordt beoogd voor de bescherming van de kleur op zichzelf, dus niet voor de hier weergegeven
toevallige omkadering van die kleur". De rechtbank gaat aan het opgeworpen probleem voorbij.

F.

BESCHRIJVENDE MERKEN

143. Aangaande de onderscheidende kracht van woordmerken die een
beschrijving inhouden van een of meer kenmerken van de waar, heeft het
Benelux-Gerechtshof in het eerder geciteerde ,Kinder" -arrest van 19 januari 1981 gewezen op het logische verband tussen artikel1, lid 1 B.M.W. en
artikel14 onder A1 B.M.W. met zijn referentie naar artikel 6quinquies B
onder 2 van het Unieverdrag van Parijs. Luidens laatstgenoemde bepaling
wordt het weigeren van mer ken slechts toegelaten, wanneer zij uitsluitend
bestaan uit tekens of aanwijzingen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst
der waren". Steunend op de term ,uitsluitend" in deze verdragstekst
concludeert het Hof m.b.t. de bruikbaarheid van het woord ,Kinder" als
verwijzing naar de groep consumenten waarvoor de waar - in casu chacolade- in het bijzonder, doch niet uitsluitend is bestemd, dat dergelijke term
slechts mag worden afgewezen als de nationale rechter kan vaststellen dat
het woord ,gelet op aile omstandigheden van het geval, slechts kan worden
aangemerkt als de aanduiding van de bestemming van de waar, in dier voege
dat derden zouden worden verhinderd de gelijke bestemming van dezelfde
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of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te
duiden". Aldus wordt de behoefte aan vrijheid van derden om beschrijvende tekens te gebruiken onderstreept. Dit laatste beginsel werd herhaald door
de Rechtbank van Koophandel te Brussel, en met haar door het Hof van
Beroep aldaar (vonnis 25 november 1982, lng. Cons., 1985, 36, arrest
22 november 1984, Ing. Cons., 1985, 31).
In het hoger besproken Juicy Fruit-arrest van 5 oktober 1982 overweegt het
Hof verder ,dat de vraag, wanneer een of meer van een rechtsgeldig
verkregen merk deel uitmakende woorden als uitsluitend beschrijvend zijn
aan te merken, zich niet voor beantwoording in abstracto leent, omdat het
antwoord afhankelijk is van de afweging van de bijzonderheden van het
gegeven geval" en ,dat weliswaar bij de beantwoording van die vraag van
belang is welk deei van het in aanmerking komende publiek het desbetreffende woord ais beschrijvend opvat, maar dat daarbij tenminste evenzeer
in aanmerking valt te nemen: of dat woord de enige term is om de
desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wei of daarvoor synoniemen
bestaan weike redelijkerwijze ook voor gebruik in aanmerking komen; of
dat woord een commercieel wezenlijke dan wei een meer bijkomstige
hoedanigheid van de waar aanduidt, wat de aard van de waar is en de
samenstelling van het publiek waarvoor de waar is bestemd; welke de
bekendheid is van het merk".
Opnieuw benadrukt het Hof het beginsel dat er rekening dient gehouden
te worden met het beiang dat de concurrenten van de merkhouder er bij
hebben woorden te gebruiken ter aanduiding van zelfde hoedanigheid van
hun soortgelijke waren, ook al zijn die woorden aan een vreemde taal
ontleend, wanneer die als voertaal dient m.b.t. de desbetreffende waar
(toepassingsvb.: Amsterdam, 23 juni 1983, B.I.E., 1984, 188, m.b.t.
,snappy" voor foto-materiaal).
144. De regel voigens dewelke bestaande woorden zeer goed ais merk
kunnen dienen mits zij maar een niet voor de hand liggende term zijn om
het produkt naar zijn aard of hoedanigheden te beschrijven vond meermaals
toepassing. Tabac werd als merkteken aanvaard omdat het gebruikt werd
voor parfumerieartikelen (Kort. ged. Gent, 11 mei 1971, B.I.E., 1980, 90);
,Springbok" en ,olifant" voidoen perfect als merk voor natuursteenprodukten (Amsterdam, 8 december 1978, B.I.E., 1982, 65). Aan het woord
, ,Kroatzbeere'', zijnde een in het Duits taalgebied gebruikt diaiectwoord
voor braambessen, wordt onderscheidend vermogen toegekend ais merk
voor een bramenlikeur (Pres. Rb. Breda, 15 september 1977, lng. Cons.,
1977, 403). Daartegenover wordt aan het woord ,toebak", een ,in Zuidnederlandse streektalen gangbare aanduiding voor tabak", onderscheidend
vermogen ais merk voor tabak ontzegd ('s-Hertogenbosch, 3 april 1985,
B.I.E., 1985, 415).
Bestaande woorden in niet-Beneluxtalen doen het ook goed. Aldus kan
,Fiokati", hoewei het nieuw-Griekse woord voor de waar waarvoor depot
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is verricht, nl. geknoopte herderstapijten, bescherming genieten: het Griekse taalgebied wijkt daarvoor volgens de Pres. Rb. Utrecht voldoende af van
het Nederlandse (9 september 1971, B.I.E., 1977, 255; het depot werd
evenwel nietig verklaard wegens eerder gebruik). Palomino, het Portugees
voor een soort wijnstok, wordt onderscheidend vermogen toegekend als
merk voor sherry, omdat hier te laude de aanduiding palomino voor een
bepaald soort wijnstok totaal onbekend is en bij het publiek geen associaties
tussen sherry en palomino-druiven oplevert (Amsterdam, 5 maart 1980,
B.I.E., 1981, 9).
Het aan het Engels ontleende ,Snappy" voor foto-afdrukken is beschermbaar (Amsterdam, 23 juni 1983, B.I.E., 1984, 185, toepassing van het
Wrigley/Benzon-arrest); hetzelfde geldt voor Rice Krispies en Pop voor
ontbijtprodukten (Kh. Brussel, 12 mei 1989, Ing. Cons., 1989, 201). ,Hepar", afgeleid van het Griekse ,hepatikos" en het Latijn ,hepaticus", is
eveneens beschermbaar (Kh. Brussel, 28 november 1988, Ing. Cons., 1989,
131).

0.

TOEPASSINGEN

145. Voorts werden tijdens de besproken periode de volgende merken als
onderscheidend aanvaard:
,Klima" voor klimatisatie-apparatuur (Rb. Amsterdam, 12 maart
1975, B. I.E., 1976, 212);
,Opti" voor onderhoudsmiddelen ('s-Hertogenbosch, 16 februari
1977, B.I.E., 1978, 233).
,Harpagosan" voor de harpago-wortel (Leeuwarden, 2 november
1977, B.I.E., 1978, 272);
,Compo" voor bemestings- en grondverbeteringsmaterialen (compost)
(Rb. Alkmaar, 22 september 1978, B.I.E., 1979, 238);
,Leeuwarder Courant-Friese Koerier" als titel voor een kraut, maar dan
enkel als geheel met een vignet (Pres. Rb. Leeuwarden, 2 oktober 1978,
B.I.E., 1983, 366);
- ,Coca-Cola" in de mate dat het produkt geen cola bevat (Brussel,
27 oktober 1978, Ing. Cons., 1978, 412);
,Lux" voor zeep en kuisprodukten (Brussel, 17 november 197S, Ing.
Cons., 1978, 418);
,Keurslager" ('s-Hertogenbosch, 31 oktober 1978, vernietigt Pres. Rb.
's-Hertogenbosch, 17 maart 1978, B.I.E., 1980, 88);
,Extra" voor tijdschriften en drukwerken (Rb. Amsterdam, 10 januari
1979, B.I.E., 1982, 17, noot Ph.);
,Gent" en ,Gent's" voor overhemden (Rb. Amsterdam, 9 januari
1980, B.I.E., 1982, 69, noot V.d.Z.);
- het merkbestanddeel ,Prim" (Rb. Amsterdam, 13 februari 1980,
B.I.E., 1981, 6);
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,Wella" en samenstellingen met ,Well" en ,Wella" (Amsterdam,
19 maart 1980, B.I.E., 1981, 191);
, Topslager" voor folders, lichtbakken e.d.m. m.b.t. het slagers-bedrijf
('s-Gravenhage, 4 maart 1981, B.I.E., 1983, 352, B.M.M., 1982, 182);
,Monsieur de ... " (Luik, 7 april 1981, lng. Cons., 1981, 263);
,Mobiel" voor (meeneem)meubelen (Rb. Amsterdam, 2 december
1981, B.I.E., 1983, 38);
,Handwerken zonder grenzen" voor ieder geschrift dat op handwerken
betrekking heeft ('s-Gravenhage, 17 maart 1982, vernietigt Rb. Rotterdam, 14 maart 1980 en bevestigd door H.R. 14 januari 1983, B.I.E.,
1983, 358);
,lntensief" voor kleurprodukt ('s-Hertogenbosch, 2 augustus 1982,
N.J., 1984, 379);
,Bitter" wegens de speciaal geschreven wijze op Campari-etiketten
('s-Hertogenbosch, 19 augustus 1982, B.I.E., 1984, 211);
,Passina" voor extract uit passie-vrucht (Gent, 1 oktober 1982, bevestigt Kh. Aalst, 19 februari 1980, lng. Cons., 1982, 281);
,Intermeubel" voor meubelen (Antwerpen, 9 november 1983, B.I.E.,
1985, 338, noot V.N.H.; lng. Cons., 1983, 303 bevestigt Kh. Antwerpen, 8 mei 1981, Ing. Cons., 1981, 348);
,Elegance" voor brilmonturen (Pres. Rb. Zutphen, 16 november 1984,
K.G., 1984, 356);
,Baccarat" voor aperitieven (Kort. ged. Mechelen, 3 mei 1985, Ing.
Cons., 1985, 249);
,Lantech" voor computers, randapparatuur en computerprogramma's
(Pres. 's-Hertogenbosch, 21 juli 1987, B.I.E., 1990, 42, noot
D.W.F.V.);
,After dinner" voor koffie (Amsterdam, 6 juni 1985, I.E.R., 1985, 93);
,Para" in Parodontax voor tandpasta (Pres. Rb. Haarlem, 20 februari
1987, B.I.E., 1989, 7);
,Antipoep" wegens het gedurfde en taboe-doorbrekend karakter voor
een chemische reukstof (Arnhem, 28 april 1987, B.I.E., 1987, 188);
,Hij en Zij" voor kledij (Kart. ged. Turnhout, 25 september 1987, lng.
Cons., 1987, 264);
,(La) Sweaterie" voor sweaters (Arnhem, 20 oktober 1987, B. I.E.,
1988, 159);
,Meer dan schilders aileen" als dienstmerk (Amsterdam, 29 oktober
1987, B.I.E., 1990, 19);
,Pizza Express" (Pres. Rb. Haarlem, 8 december 1987, B.I.E., 1988,
118);
,ABC-Quiz" (dienstmerk) (Pres. Rb. Haarlem, 11 december 1987,
B. I.E., 1988, 144);
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,Soyax" voor getoaste sojabonen (Pres. Rb. Arnhem, 4 maart 1988,
I.E.R., 1988, 52);
,Boerenbont" voor gedecoreerd servies, aardewerk, enz. (Rb. Breda,
22 maart 1988, I.E.R., 1989, 33; vgl. Pres. Rb. Maastricht, 13 mei 1981,
B. I.E., 1982, 186);
,Europrint" (Brussel, 25 maart 1987, Ing. Cons., 1987, 153);
,Homeopatheek" (Pres. Rb. Utrecht, 21 april1988, l.E.R., 1988, 74);
,Florida Water" voor ,eau de toilette" (Pres. Rb. 's-Gravenhage,
20 mei 1988, B.I.E., 1989, 78);
,Body" voor onderkleding (Pres. Breda, 14 juni 1988, B.I.E., 1989,
176);
,Uitmarkt" ('s-Gravenhage, 23 juni 1988, B.M.M., 1988, 23, I.E.R.,
1988, 91);
C.B.T. voor verpakkingsmateriaal van fruit ('s-Gravenhage, 30 juni
1988, B.I.E., 1989, 42).

146. Op zich niet onderscheidende bestanddelen kunnen in combinatie tach
een onderscheidend vermogen bezitten. Aldus de mer ken ,Biss Diff. Caroline" (Kart. ged. Brussel, 23 mei 1985, B.I.E., 1988, 113), ,Tom Poes"
(Brussel, 9 juni 1989, lng. Cons., 1989, 207) en ,La couleur du peintre"
(Brussel, 22 november 1984, lng. Cons., 1985, 31, J. T., 1985, 368).
147. Onderscheidend vermogen werd geweigerd aan:

-

-

-

-

-

-

,Bonbonbloc" voor chocolade omdat zowel de onderdelen ,bloc" en
,bonbon" als bet gehele woord geen andere gedachte vermogen op te
roepen dan aan een enigszins groat stuk chocolade met bonbonvulling
(Amsterdam, 28 oktober 1976, B.I.E., 1978, 59);
Vorm van hondenvoer (Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 10 mei 1977, Ing.
Cons., 1977, 313);
,Versmarkt" omdat het een eigenschap van in een winkel of markt
verkrijgbare produkten betreft (Pres. Rb. Almelo, 29 juli 1977, B.I.E.,
1978, 81);
,Hard Rock Cafe" voor de maaltijden die in de handelsinrichting met
dezelfde naam worden opgediend (Kh. Brussel, 6 maart 1978, B.R.H.,
1978, 480, Ing. Cons., 1978, 368);
,Gold Seal" voor zeepprodukten, aangezien zulks door bet publiek zal
worden verstaan als aanprijzing van de waar en/ of een kwaliteitsaanduiding (Rb. Arnhem, 9 maart 1978, B.I.E., 1979, 79, noot R.P.);
,Galia" voor meloenen (Pres. Rb. Rotterdam, 16 juli 1979, B.I.E.,
1979, 258, noot D.W.F.V ., die opmerkte dat de vordering i.e .. niet-ontvankelijk had kunnen worden verklaard wegens gebrek aan depot);
,Top 40" voor hitlijsten (Arnhem, 17 september 1979, B.I.E., 1980,
53);
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,Receptenservice" voor receptenpapier voor artsen (Pres. Rb. Amsterdam, 31 mei 1979, B.l.E., 1981, 40);
,Surfsport" als titel van een tijdschrift (Rb. Dordrecht, 13 februari
1980, B.l.E., 1983, 7, lng. Cons., 1981, 121);
,Amfepramone" want soortnaam (Rb. Brussel, 29 september 1980,
lng. Cons., 1981, 79);
,Quick" voor restaurant of maaltijd in het restaurant opgediend (Kh.
Luik, 10 april1983, T.B.H., 1984, 65);
,Ultra Mild", ,Ultra-doux", ,Ultra-zacht", voor cosmetica (Pres.
Rb. 's-Gravenhage, 31 juli 1984, B.I.E., 1985, 146);
,Filter Tip" voor sigaren met filter (Pres. Rb. Amsterdam, 22 augustus
1985, B.M.M., 1985, nr. 3, 55);
,Antikras" voor een onderhoudsprodukt voor meubelen (Pres. Rb.
's-Hertogenbosch, 7 november 1986, I.E.R., 1987, 28);
,Schenkstroop" voor vloeibare stroop (Amsterdam, 27 november
1986, B.l.E., 1989, 35);
, Winecooler", want soortnaam op ogenblik van depot (Rb. Zwolle,
20 mei 1987, l.E.R., 1987, 74);
,Golf Journaal" als titel voor een tijdschrift voor beoefenen van
golfsport (Pres. Rb. Haarlem, 30 december 1987, I.E.R., 1988, 25 en
B.I.E., 1988, 196);
,lnfor Droit" voor een dienstmerk (Rb. Brussel, 19 april 1988, J. T.,
1988, 571);
,Sirop de Liege" wegens het louter beschrijvend karakter (Kh. Charleroi, 20 mei 1988, lng. Cons., 1989, 125);
,Alphabet's" voor diepgevroren aardappelprodukten wegens het beschrijvend karakter als aanduiding van een wezenlijke hoedanigheid van
het betrokken produkt (Brussel, 21 juni 1988, B.M.M., 1988, 21,
I.E.R., 1988, 111, lng. Cons., 1988, 213, vernietigt Kart. ged. Brussel,
26 april 1988, lng. Cons., 1988, 157, B.l.E., 1989, 150);
,Dreentegel" voor drainagetegels ('s-Hertogenbosch, 13 september
1988, B.l.E., 1989, 151);
,Interview" voor computerprogramma's m.b.t. marktonderzoek, -analyse en -bewerking (Amsterdam, 8 december 1988, B.I.E., 1989, 253);
,Relatielijn" voor een telefoonservicelijn voor relatiebemiddeling
(Pres. Rb. Haarlem, 13 januari 1989, B.I.E., 1989, 148, l.E.R., 1989,
38, noot L.W.H.);
,Rock Ballads" voor ,zachte" rocknummers (Pres. Rb. Haarlem,
17 februari 1989, B.I.E., 1989, 233, noot v.N.H.);
,Selenium-ACE" voor een spore-element en vitamines (Kh. Brussel,
22 mei 1989, Ing. Cons., 1989, 217).

1854

--------

L

,-----

-

148. Dezelfde principes gelden mutatis mutandis voor niet-woordmerken;
werden aldus voldoende onderscheidend bevonden:
de whisky-fles van John Walker wegens haar vorm en in verband met
de wijze van plaatsing van de op de fles aangebrachte etiketten evenals
met de vorm van de etiketten ook als zij blanco zijn (Rb. Rotterdam,
21 maart 1975, B.I.E., 1977, 309);
de ,Andy-fles", een combinatie van kleur en vorm voor een allesreiniger (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 december 1977, B.I.E., 1978, 236);
de afbeelding van een dambord voor katten- en hondenvoer (Kh.
Leuven, 22 mei 1978, lng. Cons., 1978, 295 en B.I.E., 1982, 95);
een spiraalvormige streep op plooibare buizen (Antwerpen, 5 juni 1978,
B.l.E., 1980, 113 en lng. Cons., 1978, 255);
combinatie van regenboogkleuren van C & A (Amsterdam, 27 september 1981, B.l.E., 1982, 136);
een hartfiguur als beeldmerk voor alcoholische dranken (Pres. Rb.
's-Hertogenbosch, 25 augustus 1981, B.l.E., 1982, 68);
- vorm en roze kleur combinatie van tabletten nalidixinezuur (Pres. Rb.
Alkmaar, 28 mei 1982, B.l.E., 1983, 31);
- het aapgalon voor lederwaren van de Koki Koki Jungle Style collectie
(Pres. Rb. Haarlem, 22 april 1988, I.E.R., 1988, 75 en Kort. ged. Kh.
Brussel, 21 juni 1988, Ing. Cons., 1988, 250);
- het streepmotief van DHL voor een koeriersdienst ('s-Gravenhage,
22 september 1988, B.l.E., 1989, 179).
Werd daarentegen niet onderscheidend geacht de in twee compartimenten
verdeelde vorm van plastic bekers voor zuiveldessert (Pres. Rb. Utrecht,
8 maart 1988, B.I.E., 1989, 70).
149. Ook een embleem kan merkenrechtelijke bescherming genieten, voor
zover het een onderscheidend karakter heeft. Belangrijk is te vermelden dat
dan soms het afgebeelde onderwerp wordt beschermd en niet alleen de
specifieke vorm die eraan wordt gegeven; concurrenten is het dan niet
toegelaten een beschermd embleem onder een andere vormgeving als merk
te gebruiken (Kh. Brussel, 2 juni 1988, lng. Cons., 1989, 98 m.b.t. een
koffiemolen als merk om koffie aan te prijzen; Kh. Hasselt, 15 februari
1989, J. T., 1989, 336, m.b.t. het beeldmerk Toekan voor speelgoed dat
beschermd wordt tegenover een anders getekende toekan en zelfs tegenover
het gebruik van de naam van die vogel).
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§ 3. Nieuwheid en eerder gebruik
A.

EERDER DEPOT

150. Dat het merk nieuw moet zijn betekent dat het niet mag geprimeerd
zijn door een vroeger merk: niet door een overeenstemmend eerder gedeponeerd individueel merk voor - in principe - soortgelijke waren of diensten, en evenmin door een overeenstemmend eerder gedeponeerd collectief
merk, ditmaal echter ongeacht de waren of diensten waarvoor het collectief
merk werd gedeponeerd (art. 3, lid 2).
Voor een toepassing zie Kh. Gent, 23 juni 1983, lng. Cons., 1983, 201.
151. Daarnaast zal echter evenmin een geldig recht verkregen worden voor

een merk dat, hoewel niet in strijd met een bestaand Beneluxdepot, overeenstemt met een collectief merk, ongeacht de waren, dat vervallen is in de loop
van de drie aan het depot voorafgaande jaren (art. 4, lid 3; maar zie art. 23)
of overeenstemt met een door een derde gedeponeerd individueel merk,
voor soortgelijke waren, dat vervallen is in de loop van de drie voorafgaande
jaren door het verstrijken van de geldigheidsduur, tenzij de vroegere merkhouder met het depot van het merk heeft ingestemd of geen gebruik had
gemaakt van zijn (inmiddels vervallen) recht gedurende de termijnen genoemd in artikel 5, punt 3 B.M.W. (art. 4, lid 4).
Laatstgenoemde bepaling heeft een dubbel doel: enerzijds wil zij voorkomen dat een deposant profijt zou trekken uit de aan het vervallen merk nag
verbonden ,goodwill" en een voor de vroegere houder van het merk
nadelige verwarring zou scheppen: anderzijds wil zij het aan de vroegere
houder mogelijk maken, een hetzij door overmacht, hetzij door nalatigheid
verloren recht te herstellen: Toelichting bij artikel 4. Over zo'n ,heropnemingsdepot" handelt het arrest van het Benelux Hof 25 mei 1979, Vreeland/National Foods, Jur., 1975-79, 159. Het Hof stelt hierover het volgende: ,Aan het heropnemingsdepot, binnen de in artikel 4, onder 4, Benelux
Merkenwet bedoelde termijn van drie jaar verricht door diegene wiens
merkrecht door het verstrijken van de geldigheidstermijn van de inschrijving was vervallen, komt geen terugwerkende kracht toe in de zin dat het
merkrecht geacht moet worden nimmer te zijn vervallen.
Degene die binnen de termijn van drie jaren een ,heropnemingsdepot"
verricht, kan, als belanghebbende in de zin van artikel 14, letter B, onder
2, Benelux Merkenwet, in beginsel de nietigheid inroepen van het depot,
door een ander verricht binnen drie jaren na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de eerdere inschrijving.
Deze bevoegdheid vormt een uitzondering op de algemene regel volgens
welke het eerste depot het merkrecht doet ontstaan".
Voor enkele toepassingen zie Kh. Brussel, 6 mei 1985, lng. Cons., 1985,
431; Bergen, 14 juni 1988, J. T., 1989, noot Van Bunnen, L. en Ing. Cons.,
1989, 208; Pres. Rb. Breda, 16 december 1988, B.I.E., 1989, 188).
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152. Een tweede arrest van het Benelux Gerechtshof leidde nag tot de
volgende precisering: ,Het begrip ,toestemming" in de zin van artikel 4,
aanhef en onder 4, moet in deze zin worden uitgelegd, dat die toestemming
niet reeds kan worden afgeleid uit het feit dat de houder van het oudere
depot nalaat op te treden tegen aan het nieuwe depot voorafgaand normaal
gebruik van het met het zijne overeenstemmende merk door degene die het
nieuwe depot heeft verricht, doch dat van zodanige ,toestemming" eerst
sprake is indien zij uitdrukkelijk op dat nieuwe depot betrekking heeft"
(Benelux-Gerechtshof, 21 november 1983, National Foods/Vreeland,
B.I.E., 1984, 103, Jur., 1983, 48).
B.

EERDER GEBRUIK

153. De voor de geldigheid van een merk vereiste nieuwheid wordt oak
tenietgedaan door het loutere eerdere gebruik van het teken door een derde,
nadien gevolgd door een depot verricht te kwader trouw. De B.M.W.
beschouwt het latere depot van dat teken als ,te kwader trouw" geschied
,onder andere" (sic) wanneer de deposant weet, of behoort te weten dat
een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend teken te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde
zijn toestemming niet heeft verleend (art. 4, 6°, littera a B.M.W.) of indien
de deposant op grand van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet,
dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een
overeenstemmend teken te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde
wetenschap eerste is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt
met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied (art. 4, 6°, litter a
b B.M.W.).
154. Het Benelux-Gerechtshof heeft in de arresten van 25 mei 1979 (Vreeland/National Foods, Jur., 1975-79, 159) en 21 november 1983 (National
Foods/Vreeland, Jur., 1983, 48, B.I.E., 1984, 103, lng. Cons., 1984, 46)
een aantal indicaties gegeven aangaande de toepassing van artikel 4, 6°
B.M.W. Aldus werd a.m. gesteld dat ,de bepaling van artikel4 aanhef en
onder 6, Benelux Merkenwet, volgens welke door het te kwader trouw
verrichte depot recht op een werk wordt verkregen, berust op de gedachte
dat een stelsel waarin het recht op een merk wordt verkregen door eerste
depot, correctie behoeft ten gunste van degenen die eerder te goeder trouw
en op normale wijze het merk voor soortgelijke waren gebruikten en ten
nadele van degenen die, in de zin van artikel 4, sub 6, te kwader trouw
hebben gedeponeerd".
155. Hierop voortbouwend oordeelde het Hof te Amsterdam (25 maart
1985, B.I.E., 1986, 5) dat de termen ,behoren te weten" in de zin van artikel
4, 6°, a, B.M.W. aldus moeten uitgelegd worden dat aan de deposant een
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verwijtbare onwetendheid kan toegerekend worden. Waar de Toelichting
opmerkt dat het ontbreken van wetenschap van een voorgebruik de deposant slechts kan worden toegerekend wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is, volgt daaruit dat van de deposant geen
exhaustief onderzoek kan gevergd worden naar het bestaan in de belanghebbende kringen van niet-gedeponeerde merken, en evenmin dat hij op het
bestaan daarvan zijn bijzondere aandacht moet richten. Van de kandidaatdeposant moet b.v. niet worden geeist dat hij in alle handelsregisters nagaat
of er ergens een handelsnaam wordt gevoerd die gelijk of gelijkend is met
het merk dat hij wil doen inschrijven; het bestaan van een zeer plaatselijk
gebruik van een oudere handelsnaam hoeft de deposant niet bekend te zijn
(Pres. Rb. Breda, 14 juni 1988, B.I.E., 1989, 176). Verwijtbare onwetendheid bestaat derhalve alleen als het voorgebruik in belangbebbende kringen
zo algemeen bekend is, dat dit redelijkerwijze voor de deposant niet
verborgen kan zijn gebleven. Wanneer blijkt dat deposant en voorgebruiker
ruwweg gesproken wei in dezelfde markt zitten, maar door de grote omvang
van die markt en het verscbillende segment waarin zij zich bewegen, geen
hinder van elkaar hebben, is de verwijtbare onwetendheid en derhalve de
kwade trouw niet aan te nemen. In dezelfde zin oordeelde ook het Hof van
Beroep te Bergen (14 juni 1988, Ing. Cons., 1988, 209 en J.T., 1989, 499,
noot Van Bunnen, L.) aangaande het beweerde voorgebruik van het merk
,Nocturne" voor parfumartikelen.
Het Hof van Beroep te Brussel vindt dat de onwetendheid aan de deposant
kan worden verweten, wanneer het ,concurrentieel gebruik notoir" is,
d.w.z. algemeen bekend in het milieu ,a frequenter par le deposant"; op
basis van documenten waarop varianten van het nadien door de voorgebruiker neergelegde merk (,La couleur du peintre") figureren, wordt bet merk
van de deposant (, ... du peintre Debora") te kwader trouw geacht (22 november 1984, J.T., 1985, 368).
Verwijtbare onwetendbeid kan voortvloeien uit de omstandigheid dat een
van de aandeelhouders van de merkbouder op het ogenblik van het depot
tevens ook directeur was bij een bedrijf dat het gedeponeerde teken voor
soortgelijke waren verhandelde (Rb. Amsterdam, 5 maart 1986, B.I.E.,
1987, 299).
Het ,beboren te weten" dater voorgebruik was wordt streng beoordeeld
ingeval van overdracht van bet merk; het begrip houdt volgens bepaalde
rechtspraak dan in dat de overnemer van een merk moet nagaan of de
overdrager wel degelijk aanspraak kan maken op het merk; aldus moest een
rechtsopvolger van een merk tot zijn schade en schande vaststellen dat de
overdrager simpelweg tekens had gedeponeerd die reeds jaren voordien
waren·gebruikt (Kh. Brussel, 22 januari 1980, Ing. Cons., 1981, 45, aangaande merken voor meloenen. In dezelfde zin Pres. Rb. Zutphen, 3 februari 1982, B.I.E., 1983, 4, m.b.t. het merk Avolift dat onrechtmatig was
gedeponeerd ten name van de rechtsvoorganger van de op grond van artikel
4, 6° B.M.W. aangevallen depothouder. Naar ons gevoelen maakt deze
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rechtspraak een niet geheel correcte toepassing van het artikel 4, 6° onder
a, B.M.W. dat kwade trouw enkel behandelt in hoofde van de deposant zelf
en ware het correcter zich te beroepen op de aanhef van artikel 4, 6° waar
als depot te kwader trouw , ,onder andere'' de littera a en b worden vermeld,
wat inhoudt dat andere gevallen mogelijk zijn (zie verder nr. 162).
Indien wordt aangetoond dat de deposant kennis had van het eerdere
gebruik, dan is de beslissing vlug gevallen. Zie aldus Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 11 februari 1983 (B.I.E., 1984, 206) inzake ,Ad-Builder" en Brussel, 22 november 1984 (Ing. Cons., 1985, 31) inzake ,La couleur du
peintre''.
156. Op grond van artikel 4, 6°, letter b is een depot eveneens te kwader
trouw wanneer de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot
een derde weet dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het
Beneluxgebied een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale
wijze heeft gebruikt. Deze bepaling werd toegepast door Kh. Brussel,
26 maart 1987 (J. T., 1988, 427) inzake ,Selectour" en door Kort. ged.
Gent, 2 oktober 1989 (Ing. Cons., 1989, 301) in de zaak Euro-Logo.
157. Onderzocht moet ook worden of het voorgebruik in de zin van artikel
4, 6° B.M.W. wei wordt ingeroepen voor een overeenstemmend teken en
- in principe - voor soortgelijke waren, ,Stijlgroep Groningen" en
,Gako Stijlgroep Garantie" worden niet overeenstemmend geacht en het
beroep op artikel 4, 6° faalt derhalve (Amsterdam, 7 juni 1984, B.I.E.,
1986, 3). ,Sono" in ,Sonoboek" en ,Sonobox" voor boeken, resp.
geluidsapparaten geeft weinig aanleiding tot verwarring met een drukkerij
die ,Sono" als handelsnaam heeft en gebruikt voor haar niet gelijksoortig
beoordeelde produkten (Pres. Rb. Utrecht, 12 maart 1982, B.I.E., 1983,
22). De Rechtbank van Koophandel te Kortrijk achtte geneesmiddelen voor
darmkwalen en produkten voor bet in conditie brengen van duiven weliswaar gelijksoortige waren, maar voegde er, eigenlijk overbodig voor de
beoordeling van het geval, aan toe, dat waar de B.M.W. niet uitdrukkelijk
in de mogelijkheid voorziet een gedeponeerd merk voor anderssoortige waar
te doen nietig verklaren zoals dat binnen de kring van soortgelijke waren
wei mogelijk is, zij moeilijk kan aanvaarden dat het de wil van de wetgever
zou geweest zijn de merkregisters belast te Iaten met inschrijvingen van
merken en tekens die niet meer mogen worden gebruikt; de rechtbank acht
het gepast aan te nemen dat bij merkinbreuk met ongelijksoortige waren
de nietigheid op grond van kwade trouw kan ingeroepen worden (17 mei
1979, bevestigd, althans voor wat de beoordeling over de soortgelijkheid
betreft, door Gent, 13 mei 1982, B.I.E., 1984, 14, inzake Colivit/Colovit).
Meteen is dit een illustratie van het in artikel4, 6° B.M.W. aanhefvermelde
,onder andere". Aanvaardende dat het depot van een merk dat overeenstemt met iemand anders oudere handelsnaam te kwader trouw kan geschied zijn, stelde het Hof van Beroep te Antwerpen zich de vraag of voor
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toepassing van artikel 4, 6° B.M. W. de handelsnaam betrekking moet
hebben op ,gelijksoortige waren", dan wei of de loutere overeenstemming
tussen handelsnaam en later depot volstaat - in de hypothese dat de
deposant de overeenstemming kende of moest kennen - om de vernietiging
te bekomen op grand van artikel4, 6°, juncto 14, B, 2° B.M.W.; de vraag
werd niet beantwoord, aangezien het Hof op andere gronden tot een
oplossing kwam (Antwerpen, 7 september 1982, T.B.H., 1983, 278, noot
Van Innis, T. enB.I.E., 1985,284, verniet. Kh. Mechelen, 29 januari 1979,
B.R.H., 1979, 370, noot Van Innis, T. en B.I.E., 1985, 281, inzake
toepassing van het merk ,Les Brasseurs de Ia Dyle - Brouwers van de
Dyle"). In verband met de mogelijke vernietiging van een inbreukmakend
merk voor niet gelijksoortige waar zie ook het vorige overzicht, T.P.R.,
1977, 717 en 728-729.
158. De voorgebruiker die de nietigheid van een depot inroept ex artikel
14, B, juncto 4, 6° B.M.W., moet volgens de rechtspraak van het BeneluxGerechtshof de feiten en omstandigheden stellen die in die bepalingen
genoemd worden als elementen voor de kwade trouw van de deposant,
waaronder deze, dat hij, de voorgebruiker, het teken te goeder trouw en op
normale wijze heeft gebruikt (arrest 21 november 1983, National
Foods/Vreeland, Jur., 1983, 48).

De deposant aan wie kwade trouw verweten wordt, kan zich (o.m.) verweren met het argument dat het ingeroepen voorgebruik zelf niet te goeder
trouw of op normale wijze gebeurde. De resultaten van het onderzoek
m.b.t. dergelijke argumentatie zullen (mede)bepalend (moeten) zijn of het
depot te kwader trouw verricht was. Betwist de deposant de door artikel
4, 6° a B.M.W. gestelde vereisten m.b.t. het voorgebruik niet, dan wordt
zonder meer over de mogelijke overeenstemming der tekens geoordeeld
(Pres. Rb. Breda, 30 december 1982, B.I.E., 1984, 17). Daar de aanwezigheid van goede trouw in de regel wordt verondersteld, berust evenwel in
beginsel op de deposant die de aanwezigheid van die goede trouw in hoofde
van de voorgebruiker betwist, de bewijslast dat goede trouw bij het gebruik
door de voorgebruiker ontbrak tegenover de deposant. Kan de deposant
aantonen dat hij hoe dan oak eerste gebruiker is, dan mist verder onderzoek
elke feitelijke grondslag (Antwerpen, 3 april 1980, Ing. Cons., 1981, 59).
Voor het Benelux-Gerechtshof is het bij de uitlegging van het begrip
,gebruik te goeder trouw" door een derde in de zin van artikel 4, 6°
B.M.W., van belang dat de onderlinge verhouding van de deposant en de
gebruiker aan de orde is en niet de kennis die de voorgebruiker had of had
behoren te hebben van feiten die op het later gedeponeerde merk generlei
betrekking hebben, of van eerder gebruik of van een eerder depot van
anderen dan de in die bepaling bedoelde deposant of diens rechtsvoorganger. De eis van goede trouw bij het gebruik van de voorgebruiker strekt ertoe
bescherming te onthouden aan een voorgebruik dat met het oog op de in
aanmerking te nemen belangen van de deposant, of diens rechtsvoorganger,
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als onbehoorlijk moet worden aangemerkt; voor de vraag of van een
zodanig gebruik sprake is, moet rekening gehouden worden met aile omstandigheden van het geval, ook met omstandigheden die de voorgebruiker
wellicht niet heeft gekend maar had behoren te kennen (geobjectiveerde
goede trouw). Bij deze omstandigheden gaat het enkel om feiten die
betrekking hebben op het overeenstemmende merk van de deposant, waarbij mede betekenis kan toekomen aan feiten die niet uit het Benelux-Register
blijken (Arrest, 21 november 1983, boger geciteerd). Het begrip ,goede
trouw'' in hoofde van de voorgebruiker wordt eigenlijk op dezelfde manier
benaderd als voor de deposant het geval is. ,Niet te goeder trouw is het
voorgebruik wanneer de voorgebruiker met zijn gebruik is aangevangen op
een tijdstip waarop de deposant reeds met het gebruik van zijn later
gedeponeerde merk was begonnen en de voorgebruiker dit wist of behoorde
te weten", aldus het Hof van Beroep te Antwerpen (3 april 1980, Ing.
Cons., 1981, 59. In dezelfde zin 's-Gravenhage, 12 februari 1986, B.I.E.,
1987, 255) dat van de voorgebruiker aanneemt dat hij moest geweten hebben
dat de deposant reeds eerder het merk gebruikt omdat heiden optreden ,als
concurrenten ... in dezelfde bedrijfstak". De Pres. Rb. Zwolle (31 oktober
1983, B.I.E., 1985, 341 en Ing. Cons., 1984, 151, m.b.t. het gebruik van
het merk Haproma voor metselprofielen) achtte kwade trouw in hoofde van
de deposant niet aannemelijk wanneer ten tijde van het depot de deposant
en de beweerde voorgebruiker in een op contractuele basis samenhangende
onderneming reeds gebruik hadden gemaakt van het merk; de , , voorgebruiker'' werd bovendien geacht toestemming te hebben verleend tot de inschrijving van het merk (voor een vergelijkbaar geval, zie: Amsterdam, 3 maart
1988, B.I.E., 1989, 92).
Het Benelux-Gerechtshof sluit in het arrest van 21 november 1983 niet uit
dat gebruik van de voorgebruiker dat aanvankelijk niet als te goeder trouw
kon gelden, alsnog beschouwd kan worden als gebruik te goeder trouw.
Zulk geval zal zich volgens het Hof voordoen indien in de loop van de tijd
de omstandigheden zo zijn gewijzigd dat het gebruik door de voorgebruiker
niet Ianger als onbehoorlijk tegenover de deposant of zijn rechtsvoorganger
kan worden aangemerkt, hetgeen kan worden aangenomen indien en van
het moment dat de deposant of zijn rechtsvoorganger heeft toegestemd in
het gebruik; het volgt echter niet zonder meer uit het ,gedogen" van dat
gebruik, noch uit de omstandigheid dat zowel de geldigheidsduur van het
depot van het overeenstemmende merk, dat bij de aanvang van het gebruik
van de voorgebruiker voor soortgelijke waren was ingeschreven, is verstreken, alsook de rechten die aan dat depot waren verbonden, eerder door
niet-gebruik waren vervallen.
Voor het Benelux-Gerechtshof staat het enkele feit dat de deposant het
betrokken merk of een daarmee overeenstemmend merk nog v66r de
aanvang van het gebruik van de voorgebruiker tweemaal heeft gebruikt er
op zichzelf niet aan in de weg dat het depot als te kwader trouw wordt
aangemerkt. Deze mening wordt terecht niet gedeeld door het Gerechtshof
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te Amsterdam (1 november 1984, verniet. Pres. Rb. Alkmaar, 9 juli 1984,
B.I.E., 1985, 371, inz. ,het breiend schaap") dat als eerder gebruik door
de deposant en als afwijzing van diens beweerde kwade trouw een bestelling
- weliswaar van 10.000 stuks - voordat de derde het merk ging gebruiken
in aanmerking nam. Kwade trouw werd vastgesteld in Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 11 februari 1983 (B.I.E., 1984, 206) m.b.t. het merk ,Ad-Builder", omdat de merkhouder niet kon aantonen dat hij het teken als eerste
als merk had gebruikt en niet als rubriek- of soortaanduiding. Wanneer het
voorgebruik zelf is voorafgegaan door een nog eerder kenbaar gebruik van
de deposant, dan mag niet tot een met kwade trouw verricht depot worden
besloten (Brussel, 19 februari 1985, lng. Cons., 1985, 158, m.b.t. het
ruitmotief van Burberrys voor regenjassen; in die zin ook: Pres. Rb. Breda,
30 december 1982, B.l.E., 1984, 17, aangaande etiketten van de (beeld)merken SiSi en Sifris; Rb. Almelo, 14 november 1979, B.I.E., 1983, 365, m.b.t.
etiketten voor sherry; Antwerpen, 3 april 1980, Ing. Cons., 1981, 59.
159. Tot tweemaal toe stelt het Benelux-Gerechtshof dat bij de beoordeling
van de goede trouw van de voorgebruiker ex artikel 4, 6° B.M.W. ter
onderzoek staat wat al dan niet als behoorlijk moet doorgaan tegenover de
deposant of diens rechtsvoorganger (Arresten van 25 mei 1979 en 21 november 1983, zoals boger geciteerd). Met Verkade (B.l.E., 1985, 259, noot
8) kan gesteld worden dat die , ,rechtsvoorganger'' geen andere kan zijn dan
de gebruiker van een ongedeponeerd merk die zijn teken heeft ,overgedragen", resp. toestemming tot het depot heeft verleend aan de deposant. Over
de mogelijkheid om gebruikte maar ongedeponeerde mer kenna een ,overdracht" alsnog te deponeren en een eventuele tussendeposant wegens kwade
trouw aan te pakken kwamen een Belgisch en een Nederlands rechtscollege
tot niet geheel overeenstemmende uitspraken. De kwestie kwam in Belgie
aan bod in het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde
van 6 september 1983 (B.I.E., 1985, 286). Na het faillissement van een
vennootschap verkocht de curator o.m. het door die vennootschap voordien
jarenlang openlijk gebruikte, niet-gedeponeerde merk Straalmeester; de
koper stelde vast dat het teken kort na de overname door een derde werd
gedeponeerd, nog voordat hij zelf tot depot overging. Het depot van de
derde werd zonder meer - d.w.z. zonder veel motivering- te kwader
trouw geacht, gelet op het feit dat de derde niet kon ontkennen dat hij kennis
had en van het voorgebruik door de gefailleerde vennootschap en van de
overdracht van de handelszaak, inclusief het ongedeponeerde merk. Zonder
er uitdrukkelijk naar te verwijzen, steunde de rechtbank zich op artikel 4,
6° a B.M.W. Tot een anders gemotiveerd oordeel kwam het Hofte 's-Gravenhage in een geval waarbij twee concurrenten erop uit waren om het
ongedepom;erde merk D.S.D., inclusief het geheime recept van het onder
dat merk op de markt gebrachte preparaat ter bestrijding van visziekten
over te nemen van de rechthebbende die het gebruik ervan wou stopzetten;
degene die het merk uiteindelijk niet kon overnemen deponeerde het als
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eerste. Zowel de eerste rechter (Pres. Rb. Dordrecht, 27 januari 1983,
B.I.E., 1985, 288) als het Hof te 's-Gravenhage (6 j~ni 1984, idem) stelden
de eerste deposant in het ongelijk, zij het echter op andere gronden. Anders
dan de President, die de goede trouw van het gebruik door de overnemer
aanvaardde omdat dit gebeurde met toestemming van de overlater, achtte
het Hof het argument rechtsverkrijging niet aanvaardbaar, want , ,de rechtspositie als feitelijk gebruiker van het merk was niet vatbaar voor overdracht". De zichzelf ten onrechte ,rechtsverkrijger" noemende partij,
werd evenwel wegens bewezen eigen voorgebruik toch nog in het gelijk
gesteld. Voor een bespreking zie Verkade, D.W.F., ,Overdracht van ongedeponeerde mer ken'', B.I.E., 1985, 258-262.
160. Wat betreft de bewijslast van ,normaal gebruik", deze rust, ingeval
van gemotiveerde betwisting, op de voorgebruiker (Benelux-Gerechtshof,
21 november 1983, boger geciteerd). Op dit vlak schiet de voorgebruiker wei
eens tekort: de enkele aankondiging, op een tentoonstelling, van de uitgave
van een tijdschrift onder de naam ,Surf-sport" als voortzetting van een
tijdschrift met een andere naam, kan niet als ,normaal" voorgebruik
m.b.t. het latere depot als merk van de woorden ,Surf Sport" worden
beschouwd (Rb. Dordrecht, 13 februari 1980, B.I.E., 1983, 7 en Ing. Cons.,
1981, 121). Een depot van een merk voor stalen raamconstructies wordt niet
ongeldig bevonden wanneer blijkt dat een derde het merk slechts incidenteel
en kort voor de depotdatum heeft gebruikt (Pres. Rb. 's-Hertogenbosch,
6 september 1977, B.I.E., 1978, 239). Op grond van in het arrest uitvoerig
beschreven omstandigheden en op grond van niet-gebruik binnen de drie
jaren voor het depot acht het Gerechtshof te Amsterdam geen kwade trouw
aanwezig (Amsterdam, 26 november 1987, B.I.E., 1989, 10). De bestelling
van een publiciteitscampagne en de aanplakking van een proefdruk van een
affiche op de binnenkoer van de drukkerij is geen normaal voorgebruik
(Brussel, 3 februari 1986, B.M.M., 1986, 28, T.B.B.R., 1988, 107). In
bepaalde gevallen slaagt de belanghebbende er overigens niet eens in enig
,gebruik" aan te tonen (Antwerpen, 9 november 1983, B.l.E., 1985, 338,
noot v.N.H.; Kort ged. Mechelen, 3 mei 1985, Ing. Cons., 1985, 249).
Daartegenover werd wei bescherming ontzegd aan ,Hollandkat" voor een
type zeilboot wegens voorgebruik gedurende slechts enkele maanden v66r
het depot (Pres. Rb. Haarlem, 29 januari 1975, B.I.E., 1977, 256) en aan
,Flokati" voor handgeknoopte herderstapijten op grond van enkele van
voor de depotdatum daterende facturen met die term (Pres. Rb. Utrecht,
9 september 1971, B.l.E., 1977, 255).
161. Het verweer dat de derde toestemming heeft gegeven moet worden
aangetoond. Dergelijk bewijs faalde in Pres. Rb. Zutphen, 21 december
1982 (B.I.E., 1983, 270) en slaagde in Rb. Dordrecht, 4 april1984 (B. I.E.,
1985, 58) en Pres. Rb. Haarlem, 4 juni 1976 (B.I.E., 1976, 233).
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162. De kwade trouw van de deposant volgt, zoals reeds meermaals terloops werd vermeld, niet noodzakelijk uit de gevallen vermeld onder artikel
4, 6° a en b B.M.W.; de aanhef van artikel4, 6° heeft het immers ,onder
andere" over deze gevallen. Zoals bekend uit de Toelichting is het de
doelstelling van het artikel misbruiken te voorkomen en dient rekening te
worden gehouden met aile omstandigheden van het concrete geval.
Hoger kwam reeds het niet uitdrukkelijk vernoemde geval ter sprake van
de mogelijke vernietiging van een inbreukmakend merk voor niet gelijksoortige waar. Een ander voorbeeld van depot dat voor toepassing van de
aanhef in artikel 4, 6° in aanmerking kan komen vinden we terug in het
vonnis van de Rb. Arnhem, d.d. 10 september 1981 (B.I.E., 1982, 214,
inzake het merk ,Q 3") waar de rechtbank bereid was kwade trouw te
aanvaarden voorzover kon bewezen worden dat de deposant kennis had van
het feit dat de derde doende was met de ontwikkeling van een produkt
waarvoor later het depot zou worden verricht en m.a. w. een aileen nog op
papier bestaand merk tot het zijne nam. Andere voorbeelden zijn te vinden
inKh. Brussel, 22 januari 1980 (Ing. Cons., 1981, 48) en Pres. Rb. Zutphen,
3 februari 1982 (B.I.E., 1983, 4) waar telkenmale kwade trouw werd
aangenomen in hoofde van de rechtsvoorganger van de merkhouder die
door de voorgebruiker op grond van artikel 14 B 2 juncto 4, 6° B.M.W.
werd aangepakt; beroep op het ,behoren te weten" zoals de Brusselse
rechtbank doet, lijkt in casu geen echte toepassing van artikel 4, 6° a, dat
het heeft over het depot van de deposant die ,behoorde te weten"; een
rechtsverkrijger kan hiermee niet zonder meer gelijkgesteld worden (Verg.
hoger nr. 155).

§ 4. Andere geldigheidsvereisten
163. Krachtens artikel 4, 2° B.M.W. wordt er geen recht op een merk
verkregen door het depot dat wordt verricht voor waren voor welke het
gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden; elke
belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid van een misleidend depot inroepen (art. 14, onder A, cijfer 1, sub c
van de B.M.W.).
Misleiding is meer dan alleen maar verwarring: het gaat er ook om dat bij
het publiek een onjuiste indruk wordt gewekt omtrent voor het afnemen van
het produkt relevante factoren, zoals samenstelling en herkomst (Rb.
Utrecht, 18 februari 1987, B.I.E., 1987, 224).
De merknaam ,Heimaaier Genckenaer Oude Genever" werd nietig verklaard omdat het eindprodukt niet uit Genk bleek te komen en in reclame
vooral de band tussen Genk en de genever werd benadrukt (Kh. Tongeren,
8 december 1983, Ing. Cons., 1984, 162). Is eveneens misleidend het merk
,Geneve" voor horloges afkomstig van het Midden-Oosten (Brussel, 29 juni 1989, J.T., 1989, 749, noot Van Bunnen, L.). De Pres. Rb. Rotterdam
(30 december 1980, B.I.E., 1983, 240) heeft blijkbaar minder oren voor het
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argument dat de ,Delftse sla-olie" niet (meer) uit Delft afkomstig is: het
publiek is die olie dermate gaan vereenzelvigen met Calve-Delft als bedrijf
dat er voldoende onderscheidende kracht is gegroeid, ook al gebeurt de
produktie elders dan in Delft. Ofschoon artikel4, 2° B.M.W. niet uitdrukkelijk werd opgeworpen, stelt het Luxemburgse ,Cour Superieure de Justice" toch dat de Brouwerij Diekirch, merkhoudster van dezelfde naam, het
publiek niet misleidt door haar produkten elders te Iaten brouwen, nu op
de bierblikjes leesbaar stond geschreven: ,prodotta dalla Kaiser-Brau,
Bavaria" (21 juni 1978, Pas. Lux., 1978, 129).
Het merk ,Compactluier" voor inlegluiers kan niet misleidend in de zin van
artikel 4 sub 2 B.M.W. worden geacht (Pres. Rb. Rotterdam, 21 januari
1983, B. I.E., 1984, 145). Evenmin misleidend is het merk Sport-Energy
voor druivensuiker: vermits niet wordt aangetoond dat het produkt zich
primair kenmerkt door een andere werking dan energietoevoer (Pres. Rb.
Haarlem, 12 mei 1987, I.E.R., 1987, 93). Voor zover ,Handwerken zonder
grenzen" op handwerken betrekking heeft, is het als merk niet misleidend
('s-Gravenhage, 17 mei 1982, vernietigt Rb. Rotterdam, 14 maart 1980 en
bevestigd door Hoge Raad, 14 januari 1983, B.I.E., 1983, 358).
Het woord ,Baccarat", i.e. gebruikt voor een vruchtenwijnhoudend aperitief, moet niet noodzakelijk geassocieerd worden met de benaming van de
Franse stad Baccarat en de aldaar gevestigde kristalindustrie, en is om die
reden dan ook niet misleidend (Kort ged. Mechelen, 3 mei 1985, lng. Cons.,
1985, 249).
Is niet misleidend het merk HEPAR met de vermelding dat het onder dat merk
verkochte produkt bijdraagt tot de goede werking van de lever (Kh. Brussel,
28 november 1988, Ing. Cons., 1989, 131).
164. Voor een geval waarin het conflict tussen een jonger merk en een

oudere handelsnaam werd beoordeeld op grond van artikel4, 2° B.M.W.,
zie Kh. Namen, 16 oktober 1981, Revue Regionale de Droit, 1981, 344, noot
Van Bunnen. Misleiding van het publiek door het merk Norma werd in casu
niet aanwezig geacht ondanks de gelijkenis met de handelsnaam ,Chassis
Norma''.
§5. Depot
165. Het exclusieve recht op een merk wordt verkregen door het eerste
depot (art. 3 B.M.W.). Luidens artikel12 A B.M.W. kan niemand, welke
vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken dat
als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1, tenzij hij het op
regelmatige wijze heeft gedeponeerd en zo nodig de inschrijving ervan heeft
doen vernieuwen; de rechter moet ambtshalve de niet-ontvankelijkheid
uitspreken. Het vonnis van de Rb. Amsterdam, d.d. 18 februari 1987
(B.I.E., 1989, 226, noot V.N.H.) is gelet op de termen van artikel 12 A
B.M.W. verrassend: de rechtbank aanvaardt strijdigheid met artikel13 A.2

1865

B.M. W. van de handelsnaam ,Esprit internationa(a)l" ten opzichte van het
gecombineerde gebruik van het gedeponeerde woordmerk ,Esprit de
Corp." en het niet gedeponeerde teken ,esprit"; de annotator merkt terecht
op dat de rechtbank tot eenzelfde uitspraak had kunnen komen door te
overwegen dat het teken ,esprit" in het merk ,Esprit de Corp." zodanig
prevaleert dat overeenstemming bestaat van de handelsnaam en het merk.
De gevolgen van het niet deponeren van een voor merkbescherming in
aanmerking komend teken zijn verregaand: het gebruik van dergelijk teken
door derden kan ongestraft gebeuren, zelfs indien dat gebruik tevens als een
daad van onrechtmatige mededinging zou worden voorgesteld (b.v.: Pres.
Rb. Haarlem, 24 september 1973, B.I.E., 1974, 10; Voorz. Kh. Brussel,
22 april 1977, Ing. Cons., 1977, 249; Kh. Antwerpen, 20 oktober 1977, Ing.
Cons., 1977, 429; Kh. Brussel, 1 april 1981, Ing. Cons., 1981, 299; Voorz.
Kh. Kortrijk, 14 juli 1983, Ing. Cons., 1984, 171; Voorz. Kh. Brussel,
24 april 1987, H.P., 1987, II, 74). Zie oak verder bij ,Merken en onrechtmatige mededinging" (§ 5, nr. 265).
Het depot kan desgevallend tijdens het geding geschieden c.q. vernieuwd
worden; in geen geval wordt schadevergoeding toegekend voor aan het
depot voorafgaande feiten (Brussel, 3 februari 1986, B.M.M., 1986, II, 28;
Pres. Rb. Haarlem, 9 oktober 1987, BJE., 1988, 56; Kart ged. Kh.
Brussel, 25 juli 1988, Ing. Cons., 1988, 259; Pres. Rb. Breda, 16 december
1988, B.I.E., 1989, 188; impliciet in Amsterdam, 3 maart 1988, B.I.E.,
1989, 92; blijkbaar niet helemaal de mening van Kart. ged. Mechelen, 3 mei
1985, Ing. Cons., 1985, 249).
166. Artikel 12 A vereist niet dat de deposant van een merk voor yoghurt,
die zowel de glazen verpakking als het etiket deponeerde, nag eens het geheel
moet deponeren; er kan opgetreden worden op basis van de beide merken
(Kart ged. Kh. Brussel, 14 november 1985, B.I.E., 1988, 152 enlng. Cons.,
1986, 36).

W ordt de bescherming van een vorm ingeroepen dan dient deze buiten
redelijke twijfel uit het depot te blijken ('s-Hertogenbosch, 3 januari 1978,
N.J., 1978, 555).
167. De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van
10 jaren, te rekenen van de datum van het depot; de inschrijving kan voor
dezelfde periodes worden vernieuwd en het Benelux-Bureau stuurt in dat
verband een herinneringsbrief (art. 10 B.M. W .), bij gebreke waaraan evenwei geen juridisch gevolg teweeggebracht wordt, vermits het initiatief voor
de vernieuwing ten Iaste blijft van de titularis van het merk (Kh. Charleroi,
19 november 1985, R.I.P.I.A., 1986, 61).
168. Krachtens artikel 6 sub B B.M.W. is de deposant verplicht bij het
depot een verzoek te voegen tot het verrichten van een nieuwheidsonder-
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zoek, indien hij althans bij het depot niet een bewijsstuk kan voorleggen
dat dergelijk onderzoek werd verricht in de drie voorafgaande maanden.
Het feit dat, ingevolge artikel 6 B aanhef en laatste lid B.M.W., de akte
van een aan een nieuwheidsonderzoek onderworpen depot een voorlopig
karakter draagt en eerst rechtskracht verkrijgt nadat de resultaten van het
onderzoek aan de deposant zijn medegedeeld en deze zijn depot heeft
gehandhaafd, heeft aanleiding gegeven tot tegenstrijdige uitspraken.
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage is de mening toegedaan dat een depot
, waarvan een akte met een voorlopig karakter is opgemaakt wei moet
worden aangemerkt als een depot in de zin van artikel12 A, maar dat zolang
de akte nog geen rechtskracht heeft, het derden niet kan worden verboden
het desbetreffende merk te gebruiken" (10 september 1987, I.E.R., 1987,
112; B.M.M., 1987, IV, 21). Deze stellingname komt erop neer dat tussen
het tijdstip van depot en het moment van inschrijving - in de praktijk
ongeveer 6 maanden, ten gevolge van het verplichte ambtshalve nieuwheidsonderzoek- eenieder het merk straffeloos mag gebruiken (zie ook Pres.
Rb. Rotterdam, 12 december 1982, Ing. Cons., 1983, 63 noot F.G.; Pres.
Rb. 's-Gravenhage, 13 februari 1986 bevestigd door 's-Gravenhage, 29 oktober 1986, B.I.E., 1987, 253, noot v.N.H.; Pres. Rb. Utrecht, 23 oktober
1980, B.I.E., 1981, 211). Dat euvel zou kunnen worden ondervangen door
tijdig voor de ingebruikneming te deponeren. Gesteund door de rechtsleer
(Van Nieuwenhoven Helbach, IndustriiHe Eigendom en mededingingsrecht,
8e druk, nr. 911 enB.I.E., 1987, 255; Wichers Hoeth, L., ,De rechtskracht
van bet merkendepot", I.E.R., 1988, 66; F.G., noot in Ing. Cons., 1983,
64), oordelen andere uitspraken dat bet feit dat artikel 6, B, laatste lid,
B.M.W. de depotakte eerste rechtskracht verleent nadat de resultaten van
het onderzoek aan de deposant zijn medegedeeld en deze zijn depot heeft
gehandhaafd, enkel betekent dat de inschrijving van de akte van depot in
het register en de publicatie daarvan worden opgeschort, en niet dat aan het
depot in bet ,voorlopige" stadium van de akte nog geen rechten zouden
kunnen worden ontleend (Voorz. Kh. Brussel, 19 november 1985, I.E.R.,
1986, 49; Pres. Rb. 's-Gravenhage, 9 december 1986, B.I.E., 1989, 90; Rb.
Kortrijk, 21 april1987, Ing. Cons., 1987, 274; Pres. Rb. 's-Hertogenbosch,
30 oktober 1987, B.I.E., 1989, 156; Pres. Rb. Haarlem, 12 april 1988,
I.E.R., 1988, 75 en B.!. E., 1990, 7; Kort ged. Kh. Brussel, 25 juli 1988, Ing.
Cons., 1988, 259; 's-Hertogenbosch, 13 september 1988, B.I.E., 1989, 151).
De kwestie werd door de H.R. aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd
n.a.v. cassatieberoep tegen het arrest van bet Hof te 's-Gravenhage d.d.
10 september 1987; het Benelux-Gerechtshof werd verzocht zich uit te
spreken over de vragen of aan de houder van een depot als bedoeld in artikel
6 onder A B.M.W. terzake waarvan nog geen handhavingsverklaring als
bedoeld in artikel 6 onder B tweede lid tweede zin, is afgelegd en dat
derhalve nog geen ,rechtskracht" heeft, de door de artikelen 12 en 13
B.M.W. geboden bescherming toekomt vanaf het tijdstip van het depot of
eerst vanaf enig later tijdstip en of, indien voorgaande vraag wordt beant-
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woord in die zin dat de bescherming kan worden ingeroepen vanaf het
tijdstip dat het depot ,rechtskracht" heeft, die bescherming dan in zoverre
terugwerkende kracht heeft dat zij ook kan worden ingeroepen ter zake van
feiten die zich hebben voorgedaan na het depot, maar voordat dit ,rechtskracht" heeft verkregen (H.R., 30 juni 1989, I.E.R., 1989, 73).
169. Ben inschrijving van een internationaal merkdepot krachtens de Overeenkomst van Madrid geniet bescherming in de Benelux ook al werd het
merk (nog) niet geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau (Pres. Rb.
Haarlem, 23 december 1988, I.E.R., 1989, 37).
170. Volgens artikel 10, 2e lid B.M.W. mag het teken waaruit het merk
bestaat niet worden gewijzigd, noch tijdens de duur van de inschrijving,
noch tijdens de vernieuwing ervan. Hieruit wordt afgeleid dat een ingrijpende wijziging in het gebruik van een merk een nieuw teken tot gevolg kan
hebben dat geen steun vindt in het verrichte depot. Kleine verschillen tussen
de effectief gebruikte en de ingeschreven mer ken hoeven echter niet tot zulk
gevolg te leiden (Voorz. Rb. 's-Gravenhage, 25 november 1976, B.I.E.,
1977, 135). Zie overigens artikel 5, C, cijfer 2 van het Unieverdrag van
Parijs.

§ 6. Merkgerechtigde overdracht en licentie
171. Krachtens artikel3 B.M.W. behoort het exclusieve recht op een merk
toe aan de eerste deposant. Als merkhouder dient te worden bestempeld de
vennootschap of de fysische persoon die het depot van het merk verrichtte
en niet de gehele groep tot dewelke zij/hij behoort (Kort ged. Kh. Brussel,
22 december 1987, Ing. Cons., 1988, 20 en B.I.E., 1989, 39), evenmin een
gelieerde vennootschap (Pres. Rb. Maastricht, 9 juni 1981, B.I.E., 1982,
82).
172. Artikel1 B.M.W., impliceert dater een band moet bestaan tussen het
merk en een , ,onderneming''. Volgens de Voorzitter Kh. Brussel, 30 december 1982, B.I.E., 1984, 294, Ing. Cons., 1983, 66 betekent dit nog niet dat
de merkdeposant handelaar of fabrikant zou moeten zijn. De Voorz. Kh.
Turnhout, 28 januari 1987, Turn. Rechtsl., 1987, 38, vraagt echter, voor
een beroep op artikel 13 B.M. W., dat de titularis van het merk een
industrieel of commercieel bedrijf zou zijn waarvan de merkprodukten
worden geproduceerd of verhandeld.
173. De exclusieve rechten op een merk kunnen worden overgedragen; de
overdracht moet dan betrekking hebben op het gehele Beneluxgebied en
schriftelijk gebeuren (art. 11, A, laatste zin). Wei moet overgegaan worden
tot inschrijving van het depot van een uittreksel der akte waaruit de
overgang blijkt, of van een daarop betrekking hebbende door de partijen
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ondertekende verklaring, met inachtname van de gestelde vormvereisten en
tegen betaling van de rechten bepaald bij uitvoeringsreglement (art. 11 C
B.M.W.), zoniet kan de overdracht niet aan derden worden tegengeworpen
en is de vordering van de overnemer onontvankelijk (Kort ged., Brussel,
1 augustus 1989, Ing. Cons., 1989, 257). Ooit is zelfs door een Belgisch
rechter aan het Benelux-Merkenbureau bevolen een kopie van de stukken
m.b.t. een merkoverdracht in te sturen (Kh. Hasselt, tussenvonnis 1 september 1982, B.I.E., 1983, 169, noot D.W.F.V., eindvonnis 7 september 1983,
B.I.E., 1984, 208).
Ook de licentieovereenkomst moet schriftelijk vastgelegd zijn en ten aanzien
van derden ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau (Pres. Rb. Maastricht, 7 augustus 1978, B.!. E., 1980, 132; Brussel, 2 juni 1987, H.P., 1987,
II, 190), zelfs voor licenties die reeds bestonden op 1/1/71 (Kh. Brussel,
29 mei 1978,/ng. Cons., 1979,25, bevestigd door Brussel, 30 oktober 1980,
B.I.E., 427, 213 en Ing. Cons., 1980, 307).
174. Enkel de merkhouder kan zich op artikel13 B.M.W. beroepen en een
inbreukactie voeren. De licentiehouder kan enkel optreden om vergoeding
te vorderen voor de schade die hij tengevolge van het onrechtmatige gebruik
van het merk door een derde lijdt, mits hij tezamen met de merkhouder
optreedt (Pres. Rb. Haarlem, 12 juni 1987, B.I.E., 1987, 307; Kort ged. Kh.
Brussel, 22 december 1987, lng. Cons., 1988, 20; Rb. Dordrecht, 24 december 1980, B.I.E., 1982, 20). In dit laatste geval kan de licentiehouder aileen
die schade opeisen die dateert vanaf de datum van inschrijving van de
licentie (Amsterdam, 14 december 1984, B.I.E., 1985, 360). De licentiehouder van een merk kan wei de nietigheid van een ander merk vorderen (Kh.
Turnhout, 15 juni 1978, Turnh. Rechtsl., 1978-79, 172).
175. Het recht om artikel 13 B.M.W. in te roepen wordt ontzegd aan de
alleenimporteur van de gemerkte waar (Pres. Rb. Alkmaar, 3 december
1974, B.I.E., 1976, 306), zelfs wanneer hij een ,analoge vordering" bepleit
op grond van het in de aanhef bedoelde , ,gemene recht betreffende de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad" (Pres. Rb. Amsterdam, 29 april
1982, B.J.E., 1983, 97). Het Benelux-Gerechtshof, 23 december 1985, Adidas/ De Laet, Jur., 1985, 38, T.B.H., 1987, 249, noot Braun, A., heeft
echter een achterpoort geopend door te stellen wat volgt: ,Op de vraag of
de exclusieve distributeur die geen licentiehouder is van het merk waarvan
de waren die hij verdeelt zijn voorzien, ter zake van namaking van dat merk
schadevergoeding kan vorderen, ook al voldoet hij niet aan de in artikel 12
B.M.W. gestelde voorwaarde dat hij het merk op regelmatige wijze heeft
gedeponeerd, moet in zoverre bevestigend worden geantwoord dat zodanige
exclusieve distributeur die aldus schadevergoeding vordert, dusdoende niet
in de zin van artikel 12 B.M.W. in rechte bescherming voor dat merk
inroept; dat de vraag voor het overige niet vatbaar is voor beantwoording
door het Benelux-Gerechtshof, omdat de vraag ofnamaak van meerbedoeld
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merk tevens - uit boofde van aantasting van eens anders bedrijfsdebiet een onrecbtmatige daad jegens de exclusieve distributeur oplevert op grond
waarvan bij gerechtigd is vergoeding van de door hem dientengevolge
geleden scbade te vorderen, afhangt van en moet worden beoordeeld naar
het ter plaatse geldende gemene recht".
§ 7. Het verzet van de merkhouder tegen merkinbreuk
176. Waar bet teken om als merk beschouwd te worden in essentie onderscbeidend vermogen moet bezitten, is nog maar weinig gezegd over de
beschermingsomvang van het teken, eens als merk gedeponeerd. De beschermingsomvang van een Benelux-merk wordt omscbreven in artikel13 A
B.M.W .. Overeenkomstig artikel 13 A sub 1 (hierna: ,13 A 1") kan de
merkhouder zich in de eerste plaats verzetten tegen elk gebruik dat van het
merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waar
waarvoor bet merk is ingescbreven of voor soortgelijke waren. Op grond
van zijn exclusief recbt kan de merkbouder zicb krachtens artikel13 A sub 2
(bierna: , 13 A 2") ook verzetten tegen elk ander gebruik van het merk of
van een overeenstemmend teken, voor zover dat gebruik plaatsvindt a) zonder geldige reden, b) in bet economisch verkeer en c) onder zodanige
omstandigbeden dat aan de houder van het merk scbade kan worden
toegebracbt.

177. De merkhouder heeft het recbt ,zich te verzetten" tegen elke merkinbreuk. Hiermee wordt bedoeld de mogelijkbeid om een gerecbtelijk verbod
van gebruik van het bestreden kenteken uit te lokken, evenals iedere andere
ter bestrijding van de inbreuk dienstige maatregel die de merkbouder naar
bet toepasselijke nationale recht kan vorderen (Benelux-Gerecbtshof, 6 juli
1979, inzake Pfizer/Meditec, Jur., 1975-79, B.M.M., 1979, 352, B.I.E.,
1980, 2, lng. Cons., 1979, 251).
§ 8. Overeenstemming der tekens
A. ALGEMEEN

178. Ongeoorloofd gebruik van een merk veronderstelt op de eerste plaats
een nabootsing door bet voeren van een overeenstemmend teken.
Er moet dan ook worden onderzocbt wanneer er sprake is van een ,overeenstemming" (tenzij de tekens identiek zijn, want dan komt de beoordeling
van bet ,overeenstemmend karakter" en de daarmee verband boudende
vragen omtrent de bescbermingsomvang en de ruime of beperkte onderscbeidende kracht, niet meer aan bod zoals in Gent, 11 december 1987,
B.I.E., 1989, 126 en lng. Cons., 1989, 17 inzake Top-Form en Topform).
Voor toepassing van artikel 13 A 1 als basis van een inbreukactie is de
overeenstemming zelfs de enige noodzakelijke en tevens voldoende voor-
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waarde, aangenomen dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar. Wordt vastgesteld dat er tussen het merk en het beweerd
inbreukmakend teken geen overeenstemrning is, dan is verder onderzoek ex
artikel 13 A (en ook ex artikel14 A en B, 1 en 2) eigenlijk overbodig (zie
uitdrukkelijke bevestiging in b.v. Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 1982, bevestigd door 's-Gravenhage, 7 december 1983, B.J.E., 1985, 365; Antwerpen,
24 april 1980, Ing. Cons., 1981, 70 m.b.t. Lego en Loco).
179. Tijdens de besproken periode heeft het Benelux-Gerechtshof inverschillende arresten de term ,overeenstemming" die voorkomt in artikel13,
zoals trouwens ook in artikel 3 en artikel 14 B.M.W., nadere inhoud
gegeven.
Op de eerste plaats valt uit de rechtspraak van het Hof af te leiden dat
verwarringsgevaar geen noodzakelijke voorwaarde is om tot overeenstemming der tekens te besluiten. Hiermee wordt vooral de vroegere Belgische
rechtspraak en rechtsleer tegengesproken die naast de objectieve gelijkenis
ook het subjectieve verwarringsgevaar hanteerden als criterium van overeenstemming (cfr. vorig overzicht T.P.R., 1977, 720-721; Deli(~ge-Sequaris,
M., ,La protection de la marque selon l'art. 13 A de Ia Loi Benelux", Ing.
Cons., 1979, 179-226). In Nederland dacht men meestal anders. De opvatting dat de merkhouder zich slechts kan verzetten tegen gebruik van een
overeenstemmend teken wanneer door dat gebruik verwarring kan ontstaan, berust volgens de Pres. Rb. Haarlem niet op de wet (11 juni 1976,
B.I.E., 1977, 258).
In het begripsbepalend arrest van 20 mei 1983 (inz. Henri Jullien/Verschuere, Jur., 1983, 36; lng. Cons., 1983, 191; R. W., 1983-84, 153, N.J., 1984,
239, noot L.W.H., B.J.E., 1984, 137, noot D.W.F.V., R.C.J.B., 1987, 51,
noot Van Bunnen, L.), heeft het Hof in antwoord op een aantal vragen van
het Hofvan Cassatie en anders dan de advocaat-generaal Krings, het woord
,verwarringsgevaar" volledig genegeerd. Het woord ,overeenstemmend"
in de artikelen 3, 13 A en 14 B moet aldus worden uitgelegd, dat van
overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer- mede
gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in
onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige
gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij
iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken
en het merk worden gewekt. Aldus de definitie van het Hof, die een der
raadsheren, m.n. S.K. Martens reeds in 1971 had voorgesteld (B.I.E., 1971,
198-203). Reeds in het Wrigley/Benzon-arrest van 5 oktober 1982 (Jur.,
1981-82, 20) had het Hof overeenstemming in de zin van artikel 13 A 1
mogelijkerwijze afhankelijk gesteld van het vermogen van een teken om bij
het publiek associaties met het merk op te roepen. De door het BeneluxGerechtshof vooropgestelde omschrijving van het begrip ,overeenstemming" bevestigt dat het merk niet enkel bescherming geniet wat zijn
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oorsprongsfunctie aangaat, maar ook beschermd wordt in zijn reklamefunktie en in zijn symboolfunctie als drager van goodwill van de merkhouder (zie Van Nieuwenhoven Helbach, B.A., ,Industriele Eigendom en
Mededingingsrecht" in Dorhout-Mees, Nederlands Hande/s- en Faillissementenrecht, II, 1989, nrs. 937 en 969; Beckman, P., ,De beschermingsomvang van het merk ex. art. 13 A lid 1 sub 1°, B.M. W.' ', R. W., 1985-86,
769 en ,Intellectuele en industriele eigendom: Recente ontwikkeling in
Belgie en Europa", T.P.R., 1986, 251). In Belgie werd de zaak afgesloten
door het Cassatie-arrest van 30 september 1983 (Arr. Cass., 1983, 92).
Het Hof van Cassatie oordeelde dat de rechter een juiste toepassing maakt
van het begrip overeenstemming in de zin van artikel13 A 1 B.M.W., ook
al zou hij in een bepaald geval meer belang hechten aan het auditief element
dan aan de grafiek der litigieuze merken of aan hun uiterlijke voorstelling
of aan het gebruik dat ervan wordt gemaakt, wanneer hij de visuele of
begripsmatige bijzonderheden niet over het hoofd ziet, doordat hij op grond
van de voorgelegde feitelijke gegevens beslist dat die tekens een gelijkenis
vertonen die bij een normaal aandachtig koper een associatie kunnen
wekken tussen de waar van een reeds bekend merk en de waar die onder
een daarmee overeenstemmend teken wordt aangeboden (29 september
1988, R. W., 1988-89, 849 en J.T., 1989, 161).
Hiermee wordt een arrest van 19 december 1986 van het Hof van Beroep
te Luik bevestigd inzake de mer ken New Man en W(illiam) E. Newman. Zie
ook in dezelfde zin Brussel, 9 juni 1989, Ing. Cons., 1989, 207 en Brussel,
11 juli 1989,/ng. Cons., 1989, 253, waar eerder het visuele element bekeken
werd vanuit het standpunt van de normaal aandachtige koper.
De door het Benelux-Gerechtshof gebruikte uitdrukking ,merk en teken,
als in zijn geheel beschouwd", betekent volgens het Hof van Cassatie dat
de rechter, om de overeenstemming tussen het mer k en het teken te beoordelen, ,ze globaal, dat wil zeggen in hun geheel, moet onderzoeken" (Cass.,
21 januari 1988, Arr. Cass., 1988,638, R. W., 1988-89, 120, noot en J.T.,
1989, 161, m.b.t. Cote d'Or t.o.v. Roched'Or en Ferrero Roched'Or).
180. De definitie van, ,overeenstemmend'' in het Benelux-arrest van 20 mei
1983 refereert uitdrukkelijk naar het begrip onderscheidend vermogen, dat
aldus een rol te spelen heeft bij de beschermingsomvang van het merk. Zulks
was reeds principieel gesteld in het Wrigley/Benzon-arrest van 5 oktober
1982 (Jur., 1981-82, 20), waar het Hof tot het besluit kwam dat er een
verband bestaat tussen het onderscheidend vermogen van het merk en zijn
beschermingsomvang in die zin dat naarmate het onderscheidend vermogen
van een merk geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate
van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel13 A 1. Omgekeerd
zal de ,zeer grote" onderscheidende kracht en de bekendheid van het merk
Grand Marnier er het Hof van Beroep te Brussel toe leiden de overeenstem-
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ming tussen het merk en gelijkende tekens ,des te strenger te beoordelen"
(29 juni 1987, Ing. Cons., 1987, 256). Zie ook hoger nr. 133.
181. In de diverse Benelux-arresten zijn nog andere preciseringen terug te
vinden.
In het reeds geciteerde arrest van 20 mei 1983 lag aan de basis de .situatie
dat voor uurwerken en toebehoren zowel het woord ,Union" was gedeponeerd als, enerzijds, de combinatie van het woord ,Union" met een anker
en de letters V enS en, anderzijds, het woord ,Union Soleure". Naast de
reeds behandelde definitie van het begrip ,overeenstemming" besliste het
Hof in dat arrest dat wanneer een bestaand woordmerk naar het oordeel
van de rechter onderscheidend is, de toevoeging van een ander woord, een
grafiek of een afbeelding, niet volstaat opdat er geen overeenstemming
(meer) zou bestaan tussen merk en teken. Indien echter de rechter oordeelt
dat de combinatie niet een zodanige gelijkenis met het eerste merk oplevert
dat daardoor associaties met dat merk kunnen worden gewekt, dan moet
hij overeenstemming uitsluiten (zie reeds 's-Hertogenbosch, 26 oktober
1982, B.I.E., 1984, 168, m.b.t. Seven Up en Thums Up). In het arrest van
29 juni 1987, inz. Redipro/Zeepcentrale (R. W., 1987-88, 49, Jur., 1987, 33)
achtte het Hof overeenstemming mogelijk tussen een woordmerk bestaande
uit een voorvoegsel gevolgd door bepaalde letters of een woord en een ander
teken bestaande uit eenzelfde voorvoegsel gevolgd door andere letters of
woorden, wanneer tussen beide associaties kunnen worden gewekt. De
prejudiciele vraag kwam van het Hof van Beroep te Gent in een zaak waarin
de depothouder van verschillende merken waarin het voorvoegsel ,Bio"
voorkwam, het gebruik wou beletten aan een derde van hetzelfde teken
,Bio", alle voor zepen, zeeppoeders en detergenten.
Het Benelux-arrest van 1987 heeft hier nog aan toegevoegd dat, om rechtens
vast te stellen dat overeenstemming zou zijn uitgesloten, het niet volstaat
te constateren dat de merkhouder ook nog titularis is van andere woordmerken met hetzelfde voorvoegsel, of dat hij op de verpakking van het produkt
buiten het woordmerk ook een ander woord gebruikt waarin dat voorvoegsel verschijnt. Hiertoe is het evenmin voldoende vast te stellen dat de houder
van verschillende woordmerken, waarin telkens hetzelfde voorvoegsel verschijnt, een van die woordmerken aan een derde heeft afgestaan. Tenslotte
is ook het feit dat de merkhouder gedurende min of meer lange tijd niet
is opgetreden tegen gebruik door een andere derde van een teken met
hetzelfde bestanddeel geen reden om de bedoelde overeenstemming wettelijk uitgesloten te achten.
Reeds in 1982 had het Hof te Amsterdam beslist dat wanneer een jonger
merk zich slechts door een voor- of achtervoegsel onderscheidt van een
ander merk, vlug van overeenstemming zal worden gesproken, tenzij door
dat toevoegsel een zowel visueel als auditief ander (nieuw) woord ontstaat,
zoals Theratrix t.o.v. Atrix (3 juni 1982, bevest. Rb. Haarlem, 28 april
1981, en bevest. door Hoge Raad, 3 februari 1984, B.I.E., 1984, 312; in
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dezelfde zin Pres. Rb. Amsterdam, 20 december 1979, B.I.E., 1982, 19,
m.b.t. Zebron/Kobron; Pres. 's-Gravenhage, 25 november 1986, B.I.E.,
1988, 60, m.b.t. Mas en Promas). De Nederlandse Hoge Raad bevestigde
verder dat geen doorslaggevende betekenis moet worden toegekend aan het
feit dat teken en merk taalkundig elkaars tegendeel zijn (27 juni 1977, Ing.
Cons., 1977, 294 in de zaak ,Monopoly" tegen ,Anti-Monopoly". Verg.
de in het vorige overzicht vermelde Belgische zaak Voorz. Kh. Brussel,
9 januari 1976, lng. Cons., 1976, 131).
In het arrest van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Molnlyncke/Satoma
van 1 juni 1978 (Jur., 1975-79, 133, B.I.E., 1979, 3, R. W., 1978-79, 2849,
noot Beckman, P., lng. Cons., 1978, 246) ging het over de bijzondere
hypothese waarin tussen de strijdende mer ken op zichzelf geen verwarringwekkende gelijkenis bestaat, maar zulke gelijkenis niettemin op een gegeven
ogenblik tijdens hun exploitatie verwekt wordt door de commerciele presentatie waarin het jongste merk onder ogen van het publiek wordt gebracht;
in casu werd , ,MIMOSEPT LADY'' gedrukt als , ,mimosept LADY'' en kwam
aldus in conflict met het oudere ,LADY". Het Hof besliste dat het jongste
merk dan slechts als ,overeenstemmend" mocht worden beschouwd ,voor
zover het als merk ingeschreven teken wordt gebruikt in de presentatie die
tot verwarring omtrent de herkomst der waren aanleiding kan geven".
Vandaar de onmogelijkheid voor klager om meer te bekomen dan een
verwijdering van de storende presentatie, met eventueel schadevergoeding
voor nadeel precies te wijten aan die presentatie (en niet aan het gebruik
van het kenteken op zichzelf).
Vandaar ook de onmogelijkheid om het jongere depot (zonder de betwiste
presentatie) van het op zichzelf niet tot verwarring leidende merkteken te
Iaten nietig verklaren.
B. TOEPASSINGEN
182. Werden als overeenstemmend beschouwd (het inbreukmakend teken
wordt laatst vermeld):
,Tum-Tum" en ,Jum-Jum" (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 31 oktober
1974, B.I.E., 1980, 175);
,Bi" en ,Bic" (Pres. Rb. Breda, 22 april 1975 bevest. door 's-Hertogenbosch, 4 mei 1976, B.I.E., 1984, 116, noot D.W.F.V. Contra: Kh.
Brussel, 27 december 1976, Ing. Cons., 1978, 27).
- ,Vitello" en ,Vitelma" (Rb. Breda, 13 mei 1975, B.I.E., 1982, 140);
- ,Bel" en , Tricobel" (Kh. Dendermonde, afd. Aalst, 13 januari 1976,
Ing. Cons., 1976, 200, B.R.H., 1977, 80 en B.I.E., 1976, 186, noot
V.d.Z.; Luik, 9 juni 1982, bevest. Verviers, 14 maart 1978, Ing. Cons.,
1982, 154);
- ,Hij" en ,H.I.S." (Amsterdam, 26 februari 1976, B.I.E., 1977, 106
in de lijn van eerder in T.P.R., 1977, 723-724 besproken Nederlandse
beslissingen).
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,Textralised" en ,Textra" (Kh. Brussel, 9 april1976, Ing. Cons., 1977,
25);
,Elnett" en , 'Belle' net" (Rb. Turnhout, 15 april 1976, B.I.E., 1977,
214);
,Saint-Gilles" en ,Giles" (Rb. Haarlem, 4 mei 1976, B.I.E., 1977,
311);
,Godiva" en ,Goldona" (Kh. Antwerpen, 6 mei 1976, Ing. Cons.,
1977, 80);
,Prodent" resp. ,Prokudent" en ,Purodent" (Pres. Rb. Rotterdam,
5 oktober 1976, B.I.E., 1977, 232);
,Piritta" en ,Piteras" (Rb. 's-Hertogenbosch, 17 december 1976,
B.I.E., 1977, 312 en Ing. Cons., 1977, 10);
,Shopping" en ,Shopping Promenade" (Kh. Brussel, 3 februari 1977,
Ing. Cons., 1977, 319);
,Laurabolin" en ,Lauracycline" ('s-Hertogenbosch, 22 februari 1977,
B.I.E., 1983, 362);
,Opti" en ,Opticlean" ('s-Hertogenbosch, 16 februari 1977, B.I.E.,
1978, 233);
,Sano Ginseng" en ,Biosan Ginseng" ('s-Gravenhage, 16 november
1977, B.I.E., 1978, 269 en Ing. Cons., 1978, 155);
,Veka" en ,Vekaplast" (Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 6 september
1977, B.I.E., 1978, 239);
,Metriform" en ,Centriform" (Pres. Rb. Arnhem, 20 oktober 1977,
B.I.E., 1978, 153);
,Harpagosan" en ,Harpago" (Leeuwarden, 2 november 1977, B.I.E.,
1978, 272);
,Rigips" en ,Fabrigips", resp. ,Distrigips" (Kh. Brussel, 31 januari
1978, Ing. Cons., 1978, 361);
,Bovicalm" resp. ,Bovi Tran" en ,Bovimast" (Arnhem, 30 mei 1978,
B.I.E., 1980, 177);
,Combicilinne" en ,Combimycine" (Arnhem, 30 mei 1978, bevest.
Rb. Arnhem, 4 december 1975, B.I.E., 1981, 39);
,Skol(l)" en ,Sjolk" (Rb. Zutphen, 8 juni 1978, B.I.E., 1979, 11);
,Plante-Mix" en ,Plantri-Mix" (Kh. Turnhout, 15 juni 1978, Turn.
Rechtsl., 1978-79, 172);
,Villedon" en ,Klevadon" (Pres. Rb. Maastricht, 7 augustus 1978,
B.I.E., 1980, 132, noot Ph.);
,Compo" en ,Campa" (Rb. Alkmaar, 21 september 1978, B.I.E.,
1979, 238 en Ing. Cons., 1979, 14);
,Me Cloud" en ,Clouds" (Rb. Breda, 3 oktober 1978, B.I.E., 1982,
21);
,Lux" en ,Divolux" (Brussel, 17 november 1978, Ing. Cons., 1978,
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418. Beroep tegen Kh. Brussel, 1 maart 1973, Ing. Cons., 1974, 9
vermeld in het vorige overzicht, T.P.R., 1977, 722);
,Dunhill" en ,Christopher Dunhill" (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 december 1978, B.I.E., 1982, 42);
,Extra" en ,Extra!" (Rb. Amsterdam, 10 januari 1979, B.I.E., 1982,
17, noot Ph.);
,Lavor" en ,Lavo" (Bergen, 23 januari 1979, B.I.E., 1980, 90, Ing.
Cons., 1979, 258);
,Leopard" en het teken bestaande uit prefix ,le" en suffix ,pard" met
daartussen de kop van een katachtig roofdier (Pres. Rb. Rotterdam,
19 juni 1979, B.I.E., 1980, 115, noot D.W.F.V.);
,Wimpy" en ,Willempies" (Pres. Rb. Rotterdam, 7 september 1979,
B.I.E., 1982, 303);
,bF" en ,BF" (Pres. Rb. Amsterdam, 25 oktober 1979, B.I.E., 1980,
73);
,Kips'" en ,Ben produkt van Hein Kips" (Pres. Rb. Haarlem, 29 november 1979, B.I.E., 1980, 193);
,Concorde" en ,Concord" (Kort ged. Kh. Brussel, 13 december 1979,
Ing. Cons., 1980, 23 en B.I.E., 1983, 71);
,Zebron" en ,Kobron" (Pres. Rb. Amsterdam, 20 december 1979,
B.I.E., 1982, 19);
,Gent" en ,Gent's (Club)" (Rb. Amsterdam, 9 januari 1980, B.I.E.,
1982, 69 noot V.d.Z.);
,Eusaprim", ,Daraprim", ,Syraprim", ,Duoprim" en ,Vetoprim"
enerzijds en ,Septoprim" anderzijds (Rb. Amsterdam, 13 februari
1980, B.I.E., 1981, 6);
,Prosana" en ,Prosana Gordel" (Pres. Rb. Utrecht, 27 februari 1980,
B.I.E., 1981, 216);
,Paloma" en ,Palomino" (Amsterdam, 5 maart 1980, B.I.E., 1981,
9);

-

,Well(a)" en ,Chemowell" (Rb. Amsterdam, 19 maart 1980, B.I.E.,
1981, 191);
,Jil'', resp. ,Gil" en ,Gill Paris, Gille & J." voor textielwaren (Gent,
20 maart 1980, Ing. Cons., 1980, 187);
,Lego Duplo" en ,Diset Duplo" (Pres. Rb. Rotterdam, 6 mei 1980,
B.I.E., 1982, 304);
,Doliprane" en ,Dolviran" (Kh. Brussel, 20 november 1980, Ing.
Cons., 1980, 316);
,Mama Mia's", ,Yam Yam", ,Wokkels" en ,Papa Pia's", ,Yak
Yak's" en ,Pokkels" (Pres. Rb. Breda, 12 december 1980, B.I.E.,
1981, 75);
,Dea" en ,Deka" (Rb. Haarlem, 3 februari 1981, B.I.E., 1982, 232,
noot);
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,Yale" en ,Vale" (Kart ged. Brussel, 12 maart 1981, lng. Cons., 1981,
344);
,Burberry" en ,Burberi" (Kart ged. Brussel, 7 april1981, Ing. Cons.,
1981, 346);
,Compact" en ,Auto-Compact Verzekering" (Pres. Rb. Rotterdam,
22 april 1981, B.M.M., 1982, 366);
- ,Monchichi" en ,Monchouchou" (Kh. Namen, 14 oktober 1980,
B.M.M., 1981, 123);
,H/W-Q3", ,H/K-Q3" resp. ,H/D-Q3" en ,Q3" (Rb. Arnhem,
10 september 1981, B.I.E., 1982, 213);
,Mobiel" en ,Mobell" (Amsterdam, 2 december 1981, B.I.E., 1983,
38, noot D.W.F.V.);
,Sphinx" en ,Sphinx Stijlmeubelen" (Rb. 's-Hertogenbosch, 15 januari 1982, B.I.E., 1982, 239);
- ,Soy-Soy" en ,Soy-Joy" (Pres. Rb. Alkmaar, 12 februari 1982,
B.I.E., 1983, 5);
- ,Handwerken zonder grenzen" en ,Koken zonder grenzen" ('s-Gravenhage, 17 maart 1982, verniet. Rotterdam, 14 maart 1980, bevest.
door Hoge Raad, 14 januari 1983, B.I.E., 1983, 358);
,Colivit Laves"en ,Colovit" (Gent, 13 mei 1982, bevest. Kh. Kortrijk,
15 mei 1979, B.I.E., 1984, 14);
,Douwe Egberts" en ,Egberts Prohama" (Arnhem, 21 juni 1982,
verniet. Pres. Rb. Zwolle, 3 augustus 1982, B.I.E., 1984, 48);
,Permacel" en ,Permacol" (Rb. Arnhem, 24 juni 1982, B.I.E., 1984,
51);
,Passina" en ,Passiona" (Gent, 1 oktober 1982, lng. Cons., 1982, 281,
B.I.E., 1984, 73);
- ,Seven Up" en ,Thums Up" ('s-Hertogenbosch, 26 oktober 1982,
B.I.E., 1984, 168);
,Sisi" en ,Sifris" (Pres. Rb. Breda, 30 december 1982, B.I.E., 1984,
17);
,Tormos" en ,Taros" (Pres. Rb. Rotterdam, 2 februari 1983, B.I.E.,
1985, 3);
,Birkel" en ,Mirbell" (Kh. Brussel, 4 mei 1983, lng. Cons., 1983, 255,
B.I.E., 1984, 262, noot v.N.H.);
- ,Yahtzee" en ,Yatzy" (Pres. Rb. Almelo, 18 mei 1983, B.I.E., 1984,
291);
,Duopal" resp. ,Uropal" en ,Duophtal" resp. ,Uroka" (Kh. Antwerpen, 10 juni 1983, B.I.E., 1984, 230, Ing. Cons., 1983, 258);
,Kinnasand Novalin" en ,Novalin" (Kh. Gent, 23 juni 1983, Ing.
Cons., 1983, 201);
,De Woonkrant" en ,TTM Woonkrant" (Pres. Rb. Arnhem, 28 september 1983, B.I.E., 1984, 215);
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,Samsonite" en ,Samsung" (Kart ged. Kh. Brussel, 10 januari 1984,
Ing. Cons., 1984, 107);
- ,Pisang Ambon" en ,Pisang Pandong" (Antwerpen, 11 oktober 1984,
Ing. Cons., 1985, 379);
- ,Elegance" en ,Elegance de l'optique" (Pres. Rb. Zutphen, 16 november 1984, K.G., 1984, 356);
- ,La Couleur du Peintre" en ,Du Peintre Debora" (Brussel, 22 november 1984, Ing. Cons., 1985, 31 en J. T., 1985, 368);
,Bierol" en ,Biro!" (Kh. Brussel, 6 mei 1985, Ing. Cons., 1985, 431);
,Biss Diff. Caroline" en ,Carole Bis" (Kart ged. Kh. Brussel, 23 mei
1985, Ing. Cons., 1985, 374 en B.I.E., 1987, 113);
,C-Pol" en ,Cetol" ('s-Gravenhage, 11 september 1985, K.G., 1985,
342 en B.I.E., 1986, 244);
,Pierrot" en ,Pierre Roche" resp. ,Pierre Lou" (Rb. Amsterdam,
18 augustus 1983, B.I.E., 1986, 8);
,Fleurop" en ,Fleurpost" (Pres. Rb. Rotterdam, 1984, B.I.E., 1985,
35);
,Eurothane" en ,Uretan" (Rb. Kortrijk, 24 oktober 1985, Ing. Cons.,
1985, 440);
,Red Point" en ,Blue Point" (Voorz. Kh. Brussel, 4 november 1986,
I.E.R., 1987, 73 en Ing. Cons., 1987, 20);
- ,Mira-X" en ,Samira" (Kh. Kortrijk, 15 mei 1986, B.I.E., 1988, 129);
- ,Cartier" en ,Roland Cartier" (Rb. 's-Hertogenbosch, 27 juni 1986,
B.I.E., 1987, 304);
,Cote d'Or" resp. ,Crocdor" en ,(Ferrero) Roche d'Or" (Brussel,
30 juni 1986, B.I.E., 1988, 29, Ing. Cons., 1986, 282, B.M.M., 1986,
I, 19 bevest. door Cass., 21 januari 1988, Ing. Cons., 1988, 88);
,Rubik's Magic" en ,Rubik's Tweede Kwelling" (Pres. Rb. Amsterdam, 27 november 1986, B.I.E., 1987, 202);
, Waaslander" en ,Maaslander" (Kart ged. Kh. Brussel, 17 februari
1987, Ing. Cons., 1987, 298, B.I.E., 1988, 198);
,Casoron" en ,Casolon" (Rb. Utrecht, 18 februari 1987, B.I.E., 1987,
224);
- ,Champion" en ,Champion Off USA" (Kh. Brugge, 19 april 1988,
Ing. Cons., 1988, 162);
Combinatie niet-gedeponeerd ,Esprit" en gedeponeerd ,Esprit de
Corp." en ,Esprit lnternationa(a)l" (Rb. Amsterdam, 18 februari
1987, B.I.E., 1989, 226, noot v.N.H.);
,Esprit" en ,Esprit d'Equipe" (Brussel, 12 april 1988, Ing. Cons.,
1988, 153, bevest. Kart ged. Kh. Brussel, 19 februari 1987, Ing. Cons.,
1987, 269 en I.E.R., 1987, 114);
, Tartine de l'Ecolier" en ,Le petit Ecolier" (Kh. Brussel, 3 juli 1985,
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Ing. Cons., 1985, 260, bevest. door Brussel, 26 januari 1988, Ing. Cons.,
1988, 93);
,Vosro" en ,Vosro Holding" (Rb. Rotterdam, 20 februari 1987,
B.I.E., 1988, 31);
,Antipoep" en ,Poep-weg" (Arnhem, 28 april 1987, B.I.E., 1987,
188);
,Compu-Card" en ,Compucar" dienstmerken ('s-Gravenhage, 1 mei
1987, B.I.E., 1988, 130, noot S.B.);
,Friends for Ever" en ,Lipstick & Friends" (Pres. Rb. Haarlem, 31 juli
1987, B.I.E., 1989, 49);
,Lantech" en ,Techlan" (Pres. 's-Hertogenbosch, 21 juli 1987, B.I.E.,
1990, 42, noot D.W.F.V.);
,Scandia" en ,Skandi" (Pres. Rb. Breda, 6 augustus 1987, I.E.R.,
1987, 99, noot L.W.H.);
,Hij/Zij" en ,Hij/Zij Mode Van de Ven" (Kort ged. Turnhout,
25 september 1987, Ing. Cons., 1987, 264 en B.I.E., 1988, 151);
,(Le) Sweaterie" en ,Sweaterie" (Arnhem, 20 oktober 1987, B.I.E.,
1988, 154 en I.E.R., 1987, 115);
,Mexicano" en ,Maxicanto" (Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 30 oktober
1987, B.I.E., 1989, 156);
,Mas" en ,Promas", beide dienstmerken (Pres. Rb. 's-Gravenhage,
25 november 1987, B.I.E., 1988, 60);
,Soyax" en ,Soyaflex" (Pres. Rb. Arnhem, 4 maart 1988, I.E.R.,
1988, 52);
,Ukon" en ,Conuk" resp. ,Conux" (Pres. Rb. Breda, 31 maart 1988,
B.I.E., 1988, 156, voor dienstmerken);
,Homeopatheek" en ,Groenland Natuurvoeding Homeopatheek"
(Pres. Rb. Utrecht, 21 april 1988, I.E.R., 1988, 74);
,Roadadvertising" en ,Adroad" (Pres. Rb. Breda, 9 mei 1988, B.I.E.,
1989, 13);
,Mr Clean Car" en ,Cleancar" (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 augustus
1988, I.E.R., 1988, 112, noot L.W.H.);
,Stelcon" en ,Starcon" (Pres. Rb. Haarlem, 9 september 1988, B.I.E.,
1989, 294, noot S.B.);
,Dynasty" en ,Orient Dynasty" (Pres. Rb. Arnhem, 26 september
1988, I.E.R., 1988, 113);
,(3D) Polarsoft" en ,(3D) Polysoft" (Arnhem, 4 oktober 1988, B.I.E.,
1990, 13);
,Sensilube" resp. ,Sensitol" en ,Sensatine" (Pres. Rb. Breda, 21 oktober 1988, B.I.E., 1990, 15);
,Degol" en ,Dexol" (Rb. Dordrecht, 14 december 1988, B.M.M.,
1989, 50);
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,Ocean Stix", ,Ocean Crablets", ,Ocean Pinx", Ocean Chuncks" en
,Ocean Gold" (Pres. Rb. Amsterdam, 15 december 1988, l.E.R., 1989,
54);
,Rice Krispies I Pops" en ,Rice Kroustis I Pop Kroustis" (Kh. Brussel,
12 mei 1989, Ing. Cons., 1989, 201);
,Me Donald's" en ,Me Mussel" ('s-Hertogenbosch, 23 mei 1989,
l.E.R., 1989, 93).
183. Als niet-overeenstemmend werden beschouwd:
,Pharbil" voor farmaceutische specialiteiten en ,Pharbita" voor farmaceutische preparaten en grondstoffen, omdat de afnemers deskundigen zijn (Pres. Rb. Haarlem, 10 november 1976, B.l.E., 1977, 231);
,Pennzoil" en ,Lenzoil", o.m. omdat zij zich tot professionelen richten (Luik, 23 november 1975, Jur. Liege, 1977,23 enlng. Cons., 1977,
76 met vonnis a quo);
- ,Hij" en ,Her Shop" (Pres. Rb. Haarlem, 14 mei 1975, bev. door
Amsterdam, 21 januari 1976, B.l.E., 1977, 74).
,Caprice des Dieux" en ,Charme des Anges" (Kh. Brussel, 19 november 1976, Ing. Cons., 1977, 82);
,Bi" en ,Bic" (Kh. Brussel, 27 december 1976, Ing. Cons., 1978, 27;
contra: 's-Hertogenbosch, 4 mei 1976, B.l.E., 1984, 116);
,Victoria bronwater lest best" en ,Seven-up lest best" (Pres. Rb.
Breda, 8 februari 1977, B.I.E., 1978, 5);
,Coca-Cola" en ,Royal Crown Coke" ('s-Hertogenbosch, 12 april
1977, B.I.E., 1981, 316);
,Aacifemine" en ,Eufemine" (Kh. Brussel, 19 december 1977, Ing.
Cons., 1978, 110);
,Alarm 2000" en ,Alarm 33" (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1977,
B.l.E., 1978, 24);
,Suze" en ,Suzy" (Rb. Brussel, 15 juni 1976, B.R.H., 1977, 473);
,Bic" en ,BIIBJ" (Kh. Brussel, 27 december 1976, Ing. Cons., 1978,
27); contra 's-Hertogenbosch, 4 mei 1976 bevest. Pres. Rb. Breda,
22 april 1975, B.l.E., 1984, 116;
,Tramisol" en ,lntramycol" (Arnhem, 30 mei 1978, verniet. Rb. Amhem, 4 december 1975, B.I.E., 1979, 141);
,Leeuwarder Courant" met als ondertitel ,Friese Koerier" en ,De
Koerier" (Pres. Rb. Leeuwarden, 2 oktober 1978, B.I.E., 1983, 366,
noot v.N.H.);
,Coca-Cola" en ,Raak Cola" resp. ,London Cola" (Rb. Haarlem,
12 januari 1971, B.I.E., 1981, 322; Brussel, 27 oktober 1978, J.T.,
1979; 614, Ing. Cons., 1978, 412 verniet. Kh. Brussel, 6 september 1973,
Ing. Cons., 1974, 16);
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,Jif" en ,Dit's" (Pres. Rb. Maastricht, 2 augustus 1979, B. I.E., 1982,
157);
,Junior Sparen" resp. ,Junior Spaarrekening" en ,ABN-JuniorSpaarrekening" (Pres. Rb. Amsterdam, 18 oktober 1979, B.I.E., 1980,
176);
,Q-Tips" en ,TIPPYS" (Amsterdam, 13 maart 1981, bevest. Rb. Amsterdam, bevestigd door Hoge Raad 10 december 1982, B.I.E., 1983,
217);
- ,Lego" en ,Loco" (Antwerpen, 24 april1980, lng. Cons., 1981, 70,
B.!. E., 1984, 74, bevest. Kh. 16 februari 1978);
,Kwiksteiger" en ,Montekwik", ,Montakwik" resp. ,Montakwiksteiger" (Arnhem, 24 november 1980, B.I.E., 1981, 331, noot
D.W.F.V.);
,Bally" en ,Baileys" (Rb. Amsterdam, 8 juli 1981, B.I.E., 1982, 96);
,Auronde" en ,Rondo" (Rb. Almelo, 28 april 1982, B.I.E., 1982,
309);
,Sepalux" en ,Ispalux", gelet op de deskundigheid van het publiek
(Rb. Rotterdam, 14 augustus 1981, B.I.E., 1984, 143, noot R.P.);
,Mort Subite" en ,Gueuze Foudroyante" (Voorz. Kh. Brussel,
15 maart 1983, T.B.H., 1983, 678);
,Oude Gencker Genever" en ,Heimaaier Genckenaer Oude Genever"
(Kh. Tongeren, 8 december 1983, lng. Cons., 1984, 162);
,Membra-Drain" en ,Amerdrain" (Pres. Rb. Zwolle, 6 juli 1983,
B.I.E., 1985, 38);
,Hij, Jij" en ,Youtiek" ('s-Gravenhage, 7 december 1983 bevest. Rb.
's-Gravenhage, 10 maart 1982, B.I.E., 1985, 365);
,Mini" en ,Subaru Mini Jumbo" (Amsterdam, 13 april1984, B. I.E.,
1986, 82);
,Liko" en ,Like (Free)" (Rb. Amsterdam, 2 mei 1984, B.I.E., 1986,
242, noot Ste.);
- ,Job" en ,Jobtork" (Pres. Rb. Groningen, 17 juli 1984, B.I.E., 1985,
420);
,Algemarin" en ,Almarin" (Kh. Verviers, 9 augustus 1984, Ing.
Cons., 1984, 428);
,New Balance" en ,New Impact" (Amsterdam, 13 december 1984,
B.I.E., 1986, 116);
,Martini" en ,Marcanta" (wei qua etiketten voor flessen) (Pres. Rb.
's-Gravenhage, 7 mei 1985, B.I.E., 1987, 163);
,Ruba" en ,Rosta" (Amsterdam, 27 juni 1985, I.E.R., 1985, 94);
,X" en ,Bina-X" (Amsterdam, 21 november 1985, I.E.R., 1986, 13);
,Hij, He, His, Him, Jij, You, Jij van Hij, Her, She, Elle et Lui" en
, You and Me" (Amsterdam, 7 januari 1988, I.E.R., 1988, 26);
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,Homburg" en ,Maggi Homeburger" (Pres. Rb. Haarlem, 10 april
1987, I.E.R., 1987, 75, noot L.W.H., B.I.E., 1987, 219);
,Compakta" en ,Compact Ciment" resp. ,Ciment Compact" (Gent,
26 juni 1987, T.G.R., 1987, 124, vernietigt Kart ged. Kh. Gent, 11 februari 1987, T.G.R., 1987, 27);
,Le Clip" en ,Klik-Ker" en ,Klikk me" voor horloges in knijperconstructie (Pres. Rb. Haarlem, 18 augustus 1987, B.I.E., 1989, 339);
,ABC-Quiz" en ,Troskompas ABC-Spel" (dienstmerken- Pres. Rb.
Haarlem, 11 december 1987, B.I.E., 1988, 144);
,Dextra Energy" en ,Sport-Energy" (gering onderscheidend vermogen) (Amsterdam, 28 januari 1988, B.I.E., 1989, 45, I.E.R., 1988, 27
bevest. Pres. Rb. Haarlem, I.E.R., 1987, 93);
,Pickwick" en ,Pick Pack" voor koffie (Arnhem, 2 april1988, B.I.E.,
1989, 75) metals bijzondere omstandigheid dat Pick Pack koffie uitsluitend wordt verkocht in een beperkt aantal geografisch geconcentreerde
winkels;
,Air Transport" en ,International Air I Sea Transports" voor tijdschriftentitels (Pres. Rb. Haarlem, 17 mei 1988, I.E.R., 1988, 95);
,Femmes d'aujourd'hui" en ,Aujourd'hui Madame" (Brussel, 31 augustus 1988, lng. Cons., 1989, 29);
,Marktview" en ,Inter View" (Amsterdam, 8 december 1988, bevest.
Pres. Rb. Amsterdam, 18 februari 1988, B.I.E., 1989, 253);
,Art Promotion" (dienstmerk) en ,Andreoli" en ,Brenninkmeijer Art
Promotions" resp. ,A&B Art Promotions" (Amsterdam, 9 maart
1989, I.E.R., 1989, 56 en B.I.E., 1990, 10);
,Tom Poes" en ,Snappy Tom" voor kattevoer (Brussel, 9 juni 1989,
Ing. Cons., 1989, 207).
184. lnzake vorm- of beeldmerken werd overeenstemming bevonden tussen:
- twee flessen en etiketten voor whisky (Rb. Rotterdam, 21 maart 1975,
B.I.E., 1977, 309);
- tussen de figuren van ,Godiva" chocolade en een daarop gelijkend
figuur van ,Goldona" (Kh. Antwerpen, 6 mei 1976, B.I.E., 1977, 134);
- schildjes met tekens van aannemers (Kh. Gent, 24 maart 1977, lng.
Cons., 1977, 180);
- verpakking kersenbonbons (Gent, 2 december 1977, lng. Cons., 1978,
23);
- Mars- en Venusrepen (Pres. Rb. Amsterdam, 3 mei 1979, B.I.E., 1980,
92);
- Woord-beeldmerken voor schoenen (Pres. Rb. Utrecht, 27 april1978,
B. I.E., 1979, 225. Verg. echter Pres. Rb. 's-Gravenhage, 5 april1978,
B.I.E., 1979, 227);
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flessen ,Jif" en ,Dit's" (Pres. Rb. Maastricht, 2 augustus 1979,
B.I.E., 1982, 157);
inzake het ,LV"-merk van Vuitton (Kh. Brussel, 24 juni 1980, Ing.
Cons., 1980, 214; Kart ged. Kh. Brussel, 15 december 1983, Ing. Cons.,
1984, 415; Kh. Brussel, 22 mei 1984, Ing. Cons., 1984, 420; Rb. Utrecht,
1 november 1989, I.E.R., 1990, 14);
tussen twee flessen ,Grand Marnier" (Kart ged. Brussel, 17 december
1981, B.I.E., 1987, 6, Ing. Cons., 1982, 34);
shampoo in gele fles met babykopje (Kart ged. Kh. Brussel, 15 november 1983, B.I.E., 1985, 57; Ing. Cons., 1984, 101; Rb. Arnhem, 13 juli
1989, B.M.M., 1989, 32, noot Keesom, P.H.M. en I.E.R., 1989, 94);
tussen ombanden voor breikatoen en kaartjes voor vissersgaren (Amsterdam, 16 mei 1980, B.I.E., 1981, 187);
etiketten bijenwas (Pres. Rb. Breda, 23 december 1980, B.I.E., 1982,
233);
etiketten ,Campari" en ,Longoni" ('s-Hertogenbosch, 19 augustus
1982, verniet. Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 29 december 1981, B.I.E.,
1984, 211);
afbeelding van een rennende hazewind met enerzijds het woord ,Hazewind" en anderzijds ,Get a way" ('s-Gravenhage, 15 december 1982,
bevest. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 januari 1982, B.I.E., 1984, 141);
de etiketten van ,Chocomel" en ,Chocoladent" van ,Co-op" (Pres.
Rb. Utrecht, 19 januari 1983, B.I.E., 1984, 216);
tassen met ,Chanel"-teken ('s-Gravenhage, 23 maart 1983, B.I.E.,
1985, 5);
Michelin's ,Bibendum"-poppen (Rb. 's-Hertogenbosch, 29 april1983,
B. I.E., 1983, 273);
vorm van ,Cointreau"-flessen (Kh. Brussel, 5 februari 1985, Ing.
Cons., 1985, 102);
verpakking van margarine; het feit dat het Belgisch publiek nog niet
wordt geconfronteerd met de namaak is irrelevant (Kh. Hasselt, 24 april
1986, B.I.E., 1988, 85);
tussen het aapgalon van de , ,Koki Koki Jungle Style'' -produkten en het
,Olifantgalon" (Kart ged. Brussel, 21 juni 1986, I.E.R., 1988, 90, Ing.
Cons., 1988, 250 idem Pres. Rb. Haarlem, 27 april1988, I.E.R., 1988,
75 en B.I.E., 1990, 7);
tussen ,Iglo" en ,Tilfood"-verpakking (Pres. Rb. Breda, 4 maart
1988, B.M.M., 1988, 28, B.I.E., 1988, 226);
tussen etiketten ,Martini" en ,Marcanta" (Pres. Rb. 's-Gravenhage,
7 mei 1985, B.I.E., 1987, 163).
tussen etiketten voor Florida water (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 mei
1988, B.I.E., 1989, 78;
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tussen ,Mexicano" en de afbeelding van een mexicaan en ,Maxicanto"
en dito afbeelding (Kort ged. Brussel, 17 september 1987, Ing. Cons.,
1987, 260);
tussen de beeldmerken van ,Chocomel" resp. ,Cecemel" en ,Chocovit" (Kort ged. Kh. Brussel, 27 oktober 1987, B.I.E., 1987, 38, Ing.
Cons., 1988, 10);
etiketten ,Unox" en ,Lupack" voor knackworstjes (Arnhem, 8 december 1987, B.I.E., 1988, 223);
tussen ,Shag Verpakkingen" ('s-Hertogenbosch, 7 november 1988,
I.E.R., 1989, 35 verniet. Pres. Rb. Roermond, 18 februari 1988, I.E.R.,
1988, 29);
etiketten voor de bieren ,Hoegaarden" en ,Steendonk" (Voorz. Kh.
Brussel, 4 juli 1989, lng. Cons., 1989, 212);
tussen ,Knorr" en ,Liebig" verpakking (Kort ged. Kh. Brussel,
22 maart 1988, lng. Cons., 1988, 129);
verpakking van chocolade (Pres. Rb. Breda, 16 december 1988, B.!. E.,
1989, 188);
verpakking Jeverworst ,Meatex" en ,Boekos" (Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 24 oktober 1983, B.I.E., 1984, 320);
verpakking van inlegluiers (Pres. Rb. Rotterdam, 26 januari 1983,
B.I.E., 1984, 145);
vorm, formaat en opmaak van parfumdeo's ('s-Gravenhage, 29 oktober
1986, B.l.E., 1987, 253).

185. Inzake vorm- of beeldmerk werd geen overeenstemming bevonden:
- verpakking vleesbouillon van ,Knorr" en ,Maggi" (Pres. Rb. Utrecht,
13 januari 1977, B.I.E., 1980, 78);
- tussen woord- en beeldmerken van ,Colly" en ,Original Rockport"
voor schoenen (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 5 april 1978, B.I.E., 1979,
227);
- etiketten met afbeelding voor Beerenburg kruidendrank (Leeuwarden,
29 oktober 1980, B.I.E., 1984, 80);
- tussen beeldmerken voor kleding (Rb. Amsterdam, 18 juli 1979, B. I.E.,
1981' 5);
Gestileerde letter , ,M'' met rode stip en teken dat een U of W uitbeeldt,
waarvan het niet duidelijk is dat het een letter is (Amsterdam,4 december 1981, B.I.E., 1982, 211);
,Mannelijkheidssymbool" en ,Gestyleerde letter b met pijl" (Arnhem,
18 januari 1983, bevest. Rb. Arnhem, 17 december 1981, B.I.E., 1984,
209);
,Toro" (met beeld van stier) en ,Toro Underwear" (met stier) (Kh.
Hasselt, 7 september 1983, B.I.E., 1984, 208);
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,Stijlgroep Groningen" + afbeelding ram en ,Gako Stijlgroep Garantie" zonder bijkomende afbeelding (Amsterdam, 7 juni 1984, B. I.E.,
1986, 3);
,AKZO" + vignet en ,AMPO" + vignet (Rb. Amsterdam, 9 september
1987, B.I.E., 1988, 86);
verpakkingen voor tandpasta (Pres. Rb. Haarlem, 20 februari 1987,
B.I.E., 1989, 7 inzake ,Parodontax" en ,Parodent'or" en Rb. 's-Gravenhage, 22 juni 1988, J.E.R., 1989, 15 inzake ,Signal" en ,Aquafresh");
,Tjolk" en ,Choq"-verpakkingen van chocoladedrank, gelet op het
visueel verband (Pres. Rb. Haarlem, 22 juli 1987, B.I.E., 1987, 329,
I.E.R., 1987, 97);
,Q" en ,Q8" (Voorz. Kh. Brussel, 18 november 1986, Ing. Cons.,
1986, 420 en Amsterdam, 11 december 1986, B.I.E., 1987, 258);
,Johnnie Walker" en ,James Cooper"-flessen voor whisky (Amsterdam, 19 maart 1987, B.l.E., 1989, 71);
Beeld en design van de ,Marianne David" en ,Dianna David" -mer ken
(Kh. Leuven, 24 maart 1987, lng. Cons., 1987, 204, B.I.E., 1988, 197,
voor kleding);
Beeldmerken op badpakken ('s-Hertogenbosch, 25 maart 1988, I.E.R.,
1989, 13);
verpakking voor chocoladepastilles (Amsterdam, 27 oktober 1988,
I.E.R., 1989, 10);
verpakking voor suiker (Brussel, 11 juli 1989, lng. Cons., 1989, 253);
verpakking sigaretten (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 november 1989,
I.E.R., 1990, 15);
verpakking koffie (Arnhem, 2 april 1986, B.I.E., 1989, 75);
etiketten ,Heineken" en ,Schuttersbier" (Pres. Rb. Amsterdam, 25 juni 1987, B.l.E., 1989, 4; I.E.R., 1987, 77).
0VEREENSTEMMING IN VERTALING

186. Uit al wat voorafgaat blijkt bijgevolg dat de beoordeling van de
overeenstemming telkens in concreto gebeurt, waarbij de rechter rekening
kan houden met aile bijzondere omstandigheden van ieder geval.
Op dit hoofdbeginsel uit artikel13 onder A bestaat nochtans een uitzondering krachtens artikel 13 onder C, eerste zin. Volgens deze tekst strekt het
uitsluitende recht op een merk, luidende in een der nationale of streektalen
van de Benelux zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een der andere
Beneluxtalen. Volgens het Benelux-Hof wijkt deze tekst van het gewone
regime af omdat hij aan de rechter geen enkele vrijheid van beoordeling laat.
Daarom dient, nog steeds volgens het Hof, artikel 13 onder C restrictief te
worden uitgelegd (Ben. Hof, 26 juni 1989, lsover/lsoglass, R. W., 1989-90,
107, B.I.E., 1989, 256, noot v.N.H.).
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Het Hof heeft dan oak gesteld dat artikel 13 C, zin 1 aileen geldt in die
gevallen waar een woordmerk gevormd door een of meer bestaande woorden wordt omgezet in een ander woordmerk dat eveneens is gevormd door
een of meer bestaande woorden uit een andere taal van het Beneluxgebied.
Artikel13 onder C, eerste zin geldt bijgevolg niet voor grafische voorstellingen. Evenmin geldt dit voor fantasiebenamingen waarvan minstens een
onderdeel niet tot de bestaande woordenschat in de Benelux behoort.
Het Hof van Cassatie, dat de prejudiciele vraag in deze zaak had gesteld,
concludeerde dat het bestreden arrest rechtens de vordering op grand van
artikel 13 C kon afwijzen nu het had vastgesteld dat het woord Isover een
fantasiebenaming is die niet ontleend is aan in de Benelux gangbare talen,
en dat het in zijn voorvoegsel iso niet tot de bestaande woordenschat
behoort. Uit deze uitspraak kan echter oak worden afgeleid dat dit alles de
beoordeling op grand van overeenstemming krachtens artikel 13 A, eerste
lid niet uitsluit, vermits het Hof het bestreden arrest tach vernietigt wegens
het niet antwoorden op een conclusie van eiseressen betreffende inburgering
(Cass., 22 december 1989, Ing. Cons., 1990, 29).
De vertalingen ,ultra-mild" en ,ultra-zacht" vallen krachtens artikel 13,
C, eerste zin onder het woord ,ultra-doux". Tach wordt er geen bescherming verleend omdat dat woord als merk te weinig onderscheidend vermogen bezit (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 31 juli 1984, B.I.E., 1985, 146).
187. Met artikel 13 onder C, tweede zin keren wij echter terug naar een
concrete beoordeling. Het betreft hier ,de kwestie van de beoordeling van
de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in talen die vreemd zijn
aan het Beneluxgebied. Deze beoordeling ,geschiedt door de rechter".
Inzake gezelschapsspellen werd overeenstemming vastgesteld tussen ,Zeeslag" en ,Battaglia Navale" (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 5 januari 1977,
B.I.E., 1978, 244) evenals tussen , vier op 'n rij", resp. , valkuil" en , vier
gewinnt", resp. ,hinterhalt" (Pres. Rb. Assen, 25 juli 1978, B.I.E., 1979,
161).

§ 9. lnbreukmakend gebruik
188. De op grand van artikel13 A B.M.W. bestrijdbare aantasting van een
merk moet de vorm aannemen van een ,gebruik". Wat hieronder dient
verstaan te worden kwam aan de orde in het arrest van het BeneluxGerechtshof, d.d. 29 juni 1982 (inzake Hagens Transporten I Niemeyer,
Jur., 1981-82, 40, B.I.E., 1982, 227).
De Hoge Raad wenste van het Hof te vernemen of onder , ,gebruik van een
merk of van een overeenstemmend teken" in de zin van de artikelen 13 A 1
en 13 A 2 B.M.W. oak moeten begrepen worden de handelingen van een
vervoerder die de van het merk voorziene waren van de afzender in ontvangst neemt, en deze vervolgens naar Nederland, waar het merk geldt,
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vervoert en bij de geadresseerde aflevert (H.R. 19 juni 1981, B.I.E., 1981,
261). In tegenstelling met het advies van de advocaat-generaal, is dergelijke
handelswijze volgens het Benelux-Gerechtshof niet te beschouwen als ,gebruik" van het merk zoals bedoeld in artikel13 A B.M. W., ook niet indien
dat merk bij genoemde handelingen voor derden zichtbaar is. Het Hof
kwam tot de uitspraak o.m. op grond van de overweging ,dat uit de
strekking van voornoemde wetsbepaling (bedoeld wordt art. 13 A B.M. W .)
valt af te leiden dat onder ,gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken'' in de zin van die bepaling moet worden verstaan het zich van
dat merk of teken bedienen met betrekking tot enter bevordering van de
afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van
de eigen onderneming". Van de ,bloot vervoerder", hiermede doelend op
een vervoerder die m.b.t. de vim een merk voorziene waar geen enkele
andere bemoeienis heeft dan dat hij die waar van de afzender in ontvangst
neemt, vervoert en bij de geadresseerde aflevert, kan volgens het Hof niet
gezegd worden dat hij zich op de hierboven vermelde wijze van het merk
bedient. Met toepassing van de door het Hof zoeven vermelde maatstaf
werd in Amsterdam, 23 juni 1983, B.I.E., 1984, 188, de import en de
verkoop van Canon-fototoestellen in de Benelux wel als gebruik aangemerkt.

189. Hetzelfde principe zou kunnen gehanteerd worden zowel in het geval
van een arts die in recepten, ter aanduiding van het aan zijn patient door
de apotheker af te leveren geneesmiddel, de merknaam van een geneesmiddel vermeldt om de aflevering van een veelal goedkoper doch qua benaming
dikwijls ingewikkeld en minder bekend loco-preparaat af te leveren, als van
de apotheker die het loco-preparaat uiteindelijk aflevert. De beperking die
het arrest Ragen/Niemeyer in het leven had geroepen moet dan normaliter
tot de conclusie leiden dat noch de arts, noch de apotheker het merk
,gebruiken". Het Benelux-Gerechtshof heeft deze beperking in twee identieke arresten met hogervermelde casuspositie evenwel weggewerkt om te
komen tot ,gebruik" zowel in hoofde van de arts als van de apotheker, zij
het op andere gronden, meer bepaald artikel13 A 2, resp. 13 A 1 B.M.W.
In de zaak Nys/Ciba Geigy (9 juli 1984, fur., 1984, 1, A.A., 1985, 28, noot
Cohen Jehoram, H., B.I.E., 1985, 59, N.J., 1985, 101, noot L.W.H.), was
de aanleiding van het dispuut een doktersbriefje met de vermelding
,R/Tanderil of gelijkaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst", op
grond waarvan de door de patient aangezochte apotheker chemisch identieke ,oxyfenbutazon" -dragees afleverde, zonder daarbij het woord Tanderil
te laten vallen. In de andere zaak (9 april 1984, Ziekenfonds Haaglanden/ Gist Brocades N. V.) draaide de discussie rond door een ziekenfonds
aan de aangesloten artsen ter beschikking gestelde receptformulieren met
als voorgedrukte vermelding: ,geen bezwaar tegen het afleveren van een
loco-preparaat"; op grond van dergelijk briefje, waarop de arts in casu

1887

Cyclospasmol had voorgeschreven, Ieverde de apotheker van dienst een
goedkoper generiek cyclandelaat-preparaat af.
In beide arresten werd de omschrijving van het Hagen/Niemeyer-arrest
aangepast en uitgesplitst volgens de twee cijfers onder artikel13 A B.M. W.;
nu verklaart het Hof ,dat evenwel voormelde omschrijving niet dient te
worden opgevat als een uitputtende definitie van merkgebruik waartegen
de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitende recht kan verzetten, ... '',
en dat , ,voormelde omschrijving aldus moet worden opgevat dat voor de
toepassing van artikel 13 A, eerste lid, onder 1, de woorden gebruik voor
de waren zien op het zich van het merk of teken bedienen met betrekking
tot de eigen waren, terwijl voor de toepassing van het in dit artikel, lid 1,
onder 2, bepaalde onder elk ander gebruik moet worden verstaan zich van
een merk of teken bedienen in het economisch verkeer in de zin van deze
bepaling". De uitdrukking , ter bevordering van de afzet van de eigen waar
of diensten" verdwijnt en m.b.t. artikel 13 A 2 valt het Hof terug op de
tekst zelf van het artikel. Op de vragen van het Hof te 's-Gravenhage
betreffende het merkgebruik door de arts wordt geantwoord dat indien een
praktizerend arts in een recept ter aanduiding van het aan zijn patient door
de apotheker af te leveren geneesmiddel een merk van een pharmaceutische
specialiteit bezigt, hij van dat merk geen gebruik maakt in de zin van artikel
13 A 1 B.M.W., doch wei zoals bedoeld door artikel 13 A 2, gebruik dat
plaatsvindt in het economisch verkeer (zie hierover nader het artikel van
Pels Rijcken, L.D., ,Merkenrecht en geneesmiddelen", B.I.E., 1985, 228).
Op de vraag betreffende het merkgebruik door de apotheker antwoordt het
Hof dat, indien de apotheker op een recept van het hoger omschreven type
aan de patient een geneesmiddel aflevert dat niet van de merkhouder
afkomstig is, en ofschoon hij rekening moet houden met de mogelijkheid
dat de patient tengevolge Iezing van het door hem aan de apotheker
aangeboden recept zal menen dat hem de van de merkhouder afkomstige
pharmaceutische specialiteit wordt verkocht, nalaat bij aflevering mede te
delen of anderszins duidelijk te maken dat hij het Ioco-geneesmiddellevert,
er sprake is van gebruik in de zin van artikel 13 A 1 B.M.W.
190. Met de geneesmiddelen-arresten vervalt de kritiek dat de vraag in de
Hagen/Niemeyer-casuspositie perfect had kunnen beantwoord worden
zonder de fameuze beperking (Stoop, J .A., ,Gebruik van mer ken", B.I.E.,
1985, 253) en verdwijnen ook de uiteenlopende interpretaties in de rechtsleer
(voor een overzicht: zie Beckman, P., T.P.R., 1986, 254-255). In ieder geval
is het voor verdere studie noodzakelijk ,elk gebruik" van artikel 13 A 1
te onderscheiden van ,elk ander gebruik" waarvan sprake in artikel13 A 2
B.M.W.
Toch blijft aangaande merkgebruik in het algemeen de vraag omstreden of
het voor de toepassing van artikel 13 A B.M.W. noodzakelijk is dat het
door de merkhouder aangeklaagde gebruik binnen de Benelux in de openbaarheid treedt. Volgens de tendens in de Belgische rechtspraak is het
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waarneembaar karakter van het merkgebruik geen noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 13 A. Aldus meende Kh. Turnhout
(19 juni 1980, R. W., 1982-83, 849, noot Hennissen, G.) ,in het kader van
het merkenrecht, en met het oog op het verzekeren der bijzondere bescherming aan de titularis van een merk door dit recht verzekerd, is het zonder
dienend belang of de produkten, geconditioneerd onder het merk, bestemd
zijn voor uitvoer; bepalend terzake is dat het merk Maizena, in strijd met
de merkrechten ... , in Belgie ... is aangebracht". In dezelfde zin werd geoordeeld in Kart ged. Kh. Brussel (11 februari 1985, Ing. Cons., 1985, 100)
m.b.t. het verweer tegen toepassing van artikel13 A 1 B.M.W.dat het merk
Cow Brand op surrogaatboter enkel werd gebruikt voor export naar het
Midden-Oosten: ,Toutefois la defenderesse a son siege a Bruxelles, et
partant c'est dans le Benelux qu'elle a porte atteinte aux droits de la
demanderesse, quel que soit le pays d'exportation du produit emballe sous
une marque contrefaite (v. les mots ,tout emploi" de I' article survise)".
De rechtspraak in Nederland gaat de andere richting uit, hierin gesteund
door vnl. Steinhauser, P.J.M. (,Merkgebruik en export", B.I.E., 1982,
348) en oordeelt dat zolang het merk voor derden niet waarneembaar is of
in de openbaarheid komt, van ,gebruik" in de zin van artikel 13 A geen
sprake is (Hoge Raad, 17 december 1982, B.I.E., 1983, 241 en B.M.M.,
1983, 496; 's-Hertogenbosch, 26 oktober 1982, B.I.E., 1984, 168, inzake
Seven Up/Thums Up, waarbij de gebruiker nochtans zelf zijn merk had
gedeponeerd en sommige gemerkte waren tengevolge diefstal tach op de
markt waren gebracht.
§ 10. Verzet tegen ,elk gebruik" in de zin van artikel 13 A 1

191. Het toepassingsgebied van artikel 13 A 1 en 13 A 2 is, zeker na de
arresten van 9 juli 1984, uit elkaar te houden. Artikel13 A 1 beschouwt als
vorm van misbruik van andermans merk ,elk gebruik dat. van het merk of
van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor
het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren". Voor de daaruit
eventueel voortgesproten schade (die nochtans niet onmisbaar is om te
kunnen ageren) zal hij ook vergoeding kunnen eisen (art. 13 A, derde al.).
192. Voor toepassing van artikel13 A 1 B.M.W. wordt ,overeenstemming
der tekens" vereist. De inhoud van dit begrip werd hierboven besproken.
Voegen we daaraan toe dat het vroegere criterium , ,verwarring'' dat door
de vroegere Belgische jurisprudentie werd gehanteerd (zie nr. 179) kan
verdwijnen. De arresten van 9 juni 1982 van het Hof van Beroep van Luik
(Ing. Cons., 1982, 154, inz. Bel/Tricobel) en van 22 november 1984 van het
Hof van Beroep te Brussel (Ing. Cons., 1985, 31, en J.T., 1985, 368,
bevestigt Kh. Brussel, 25 november 1982, Ing. Cons., 1985, 36, m.b.t. het
merk ,La couleur du Peintre") verlaten overigens duidelijk het oude
criterium. In dezelfde zin ook Kh. Brussel, 2 juni 1988, Ing. Cons., 1989,
98.
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193. Het beroep dat voor toepassing van artikel 13 A 1 B.M.W. wordt
gedaan op de notie der gelijksoortigheid van waren houdt verband met wat
dikwijls de ,specialiteit" van het merk wordt genoemd. Hiermee wil men
tot uitdrukking brengen dat het onderzoek naar de overeenstemming moet
worden beperkt tot de kring der waren waarvoor het merk werd ingeschreven (en nog bestaat, eventueel na onderzoek op grond van b.v. art. 5.3
B.M.W., zoals opgemerkt door Rb. Arnhem, 24 juni 1982, B.I.E., 1984,
51).
Als beoordelingsmaatstaven kunnen gelden de aanwezigheid van verwante
eigenschappen der waren, de verwantschap in gebruiksbestemming (de
Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 25 augustus 1981, B.I.E., 1982, 68, noot Ph.,
vindt b.v. de frisdrank Gini gelijksoortig met Gin, o.m. omdat Gini in
slijterswinkels wordt verkocht en de merkhouder in reclame benadrukte dat
de drank zeer geschikt is om met gedistilleerde dranken te worden gemixt),
verwantschap qua gebruikte grondstoffen, produktiewijzen, produktieplaatsen, handelskanalen en beoogde publiekgroepen.
194. Op grond van een of meerdere van die criteria werden soortgelijk
geacht:
- port en sherry enerzijds, rhum anderzijds (Rb. Haarlem, 4 mei 1976,
B.I.E., 1977, 311);
- verplaatsbare huizen en dito scholen en schoollokalen (Pres. Rb. Haarlem, 11 juni 1976, B.I.E., 1977, 258);
- stalen ramen en ramen in kunststof (Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 6 september 1977, B.I.E., 1978, 239);
- bier en chocoladedrank (Rb. Zutphen, 8 juni 1978, B.l.E., 1979, 11);
compost en zaden voor een tomatenvarieteit (Rb. Alkmaar, 21 september 1978, B.!. E., 1979, 238);
hamburgers en vleessnacks (Pres. Rb. Rotterdam, 7 september 1979,
B.I.E., 1982, 303);
damesnachthemden en kinderkleding (Pres. Rb. Amsterdam, 25 oktober 1979, B.I.E., 1980, 73);
gezondheidsprodukten en -gordel (Pres. Rb. Utrecht, 27 februari 1980,
B.I.E., 1981, 216);
- farmaceutische produkten voor mens en dier (Gent, 13 mei 1982, B.I.E.,
1984, 14, B.M.M., 1982, 220; Arnhem, 30 november 1978, bevest. Rb.
Arnhem, 4 december 1975, B.I.E., 1981, 39);
- vermouth en vruchtenwijn-vermouth (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 mei
1985, B.I.E., 1987, 163);
- pornografische tijdschriften en dito videofilms (Pres. Rb. Rotterdam,
24 mei 1985, B.I.E., 1987, 193);
- shawls en lederwaren enerzijds, schoenen anderzijds (Rb. 's-Hertogenbosch, 27 juni 1986, B.I.E., 1987, 304);
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hamburgers en de voor combinatie met vleesprodukten bestemde kruidenmix en sauspoeder (Pres. Rb. Haarlem, 10 april1987, B.I.E., 1987,
219 en I.E.R., 1987, 75);
getoaste sojabonen en dezelfde bonen die bovendien geflaked zijn (Pres.
Rb. Arnhem, 4 maart 1988, I.E.R., 1988, 52);
olie voor transmissiesystemen en motorolie (Rb. Dordrecht, 14 december 1988, B.M.M., 1989, III, 50);
mineraalwater en thee (Kh. Brussel, 28 november 1988, Ing. Cons.,
1989, 131);
kruidendranken en honing (Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 1 maart 1989,
B.I.E., 1989, 255);
fast food en mosselen ('s-Hertogenbosch, 23 mei 1989, I.E.R., 1989,
93).

195. Als niet soortgelijk werden beschouwd:

-

-

plastic coatings en flexibele plastic deuren in mijnschachten (Pres. Rb.
Amsterdam, 20 december 1979, B.I.E., 1982, 19);
bouwspelen (Lego) en didactisch materiaal (Loco) (Antwerpen, 24 april
1980, Jng. Cons., 1981, 70);
tijdschriften betreffende de verkoop van parfums en kosmetische artikelen t.o.v. pantykousen ('s-Gravenhage, 31 maart 1981, bevestigd door
H.R. 13 januari 1984, B.I.E., 1984, 257 en N.J., 398, noot L.W.H.);
lijm en zelfklevende tapes voor elektronische toepassingen (Rb. Amhem, 24 juni 1982, B.I.E., 1984, 51);
melkprodukten en limonades van het merk Spring (Kort ged. Kh.
Brussel, 29 oktober 1983, Ing. Cons., 1983, 298);
gebakpoeder en ,articles de confiserie et de patisserie, cakes, biscuits,
biscottes" (Rb. Rotterdam, 10 februari 1984, B.I.E., 1984, 293);
chocolade en kattevoer voorzien van bet merk Merci (Pres. Rb. Haarlem, 19 november 1984, I.E.R., 1985, 14);
audiovisuele apparatuur en kleding (Rb. Rotterdam, 3 september 1989,
I.E.R., 1989, Ill).

196. Sinds 1.1.1987, datum van invoering van de dienstmerken in de

B.M. W., kan er soortgelijkheid worden ingeroepen niet aileen tussen waren
onderling, maar ook tussen diensten onderling, en zelfs tussen waren en
diensten binnen dezelfde sector. Zo citeert de Gemeenschappelijke Memorie
van Toelichting bij het protocol tot invoering van de dienstmerken , wasmiddelen die, althans wat hun oorsprong betreft, verward kunnen worden
met de diensten van een wasserij. Ook bestaat er soortgelijkheid tussen
schoonmaakmiddelen en een schoonmaakbedrijf, tussen voertuigen en een
vervoeronderneming, enz.''.
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Bijgevolg kan nu, op grond van artikel 13 A 1, gevoegd bij het nieuwe
artikel 39 B.M.W., met een warenmerk worden opgetreden, niet aileen
tegen gebruik van een overeenstemmend merk op soortgelijke waren, maar
ook voor soortgelijke diensten. Omgekeerd kan met een dienstmerk een
verbod worden verkregen van overeenstemmend merkgebruik niet aileen
voor soortgelijke diensten, maar ook voor soortgelijke waren.
§ 11. Verzet tegen ,elk ander gebruik" in de zin van artikel 13 A 2
A. ALGEMEEN

197. Volgens artikel 13 A 2 B.M. W. kan de merkhouder zich eveneens
verzetten tegen ,elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt
gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk
schade kan worden toegebracht".
In welke gevallen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken
,anders" geschiedt dan in het klassieke geval van de in artikel 13 A 1
bedoelde merknamaking zal hierna worden uiteengezet onder de letters B
tot F.
Berst dienen wij op de interpretatie van enkele algemene begrippen in artikel
13 A 2 in te gaan.
198. In tegenstelling met artikel 13 A 1 wordt het aanvechtbaar karakter
van merkgebruik ex artikel13 A 2 van een aantal voorwaarden afhankelijk
gesteld, m.n. voor zover het gebruik plaatsvindt zonder geldige reden, in
het economisch verkeer en onder zodanige omstandigheden dat aan de
houder van het merk schade kan worden toegebracht.
199. De eerste voorwaarde voor het verzet van de merkhouder is een
gebruik zonder geldige reden (hierover Mulder, S.J.A. en Vander Kooy,
P.A.C.B., ,Bnkele bemerkingen naar aanleiding van het begrip '(zonder)
geldige reden' in de Benelux-Merkenwet", B.I.E., 1982, 199, nr. 9). Wat
betekent deze uitdrukking?
Volgens het Benelux-Gerechtshof is het bestaan van een geldige reden niet
gelijk te stellen met het inroepen van een redelijk belang, b.v. de bijzondere
geschiktheid van het kenteken voor de waar (zie het arrest Colgate-Bois van
1 maart 1975, fur., 1975-79, 1, besproken in het vorige overzicht T.P.R.,
1977, 725 e. v., waar de woorden klaar en rein in ,Klarein" als bijzonder
geschikt werden ingeroepen voor een reinigingsmiddel, maar toch een
inbreuk aanwezig werd geacht met ,Claeryn" dat reeds als merk voor Bois
bestond) of zoals de mogelijkheid om door het teken aan te geven dat men
een bepaalde nationaliteit bezit (arrest 22 mei 1985, Lever/International
Metals, fur., 1985, 1, Ing. Cons., 1985, 189, R. W., 1985-86, 1901, concl.
adv .-gen. Spielmann en noot Beckman, P., waarin Lux-Talc werd gebruikt
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als aanduiding van het feit dat de geproduceerde industriele talk van een
Luxemburgse firma komt, maar inbreuk vormt op het merk Lux van Lever
voor reinigings- en toiletartikelen). Het Benelux-gerechtshof hanteert aangaande het begrip geldige reden een restrictieve opvatting, want voor het
Hof kan het gebruik van een teken in de zin van artikel 13 A 2 aileen
gerechtvaardigd worden door ,bijzondere omstandigheden", welke aan
dat gebruik het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen, waarvoor , ,in
het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat
teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het
van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van
dat gebruik onthoudt, dan wei dat de gebruiker een eigen recht heeft om
dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van artikell3, onder
A, eerste lid, nr. 2 van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te
wijken" (arrest Colgate/Bois van 1 maart 1975). Het Hof heeft de suggestie
van advocaat-generaal Berger niet gevolgd om de eerder subjectieve toets
of iets ,in redelijkheid kan worden gevergd" te vervangen door de meer
objectieve toets of deelneming aan het economisch verkeer al dan niet
uitgesloten is (Laret, R., ,Een geldige reden?", B.l.E., 1985, 202).
200. In de doctrine wordt er voor gepleit om, naar aanleiding van de
algemene kwestie der vergelijkende reclame, te komen tot een verruimde
opvatting van het begrip ,geldige reden" (aldus b.v. Deliege-Sequaris, M.,
o.c., Ing. Cons., 1979, 214-216; Cohen Jehoram, H., ,La protection des
marques contre l'usage pour des produits differents: la loi Benelux, un
exemple pourl'Europe?", P.l., 1978, 229-231; Verkade, D. W .F., Ongeoorloofde mededinging, Zwolle, 1986, nr. 49, 171; Steinhauser, P.J.M., ,Der
Schutz der Marke nach Art. 13 A Benelux-Warenzeichengesetz", GRUR
Int., 1981, 550; Stuyck, J., ,Vergelijkendereclame, degemeenschappelijke
markt en de bescherming van de intellectuele eigendom'', T.B.H., 1988,
909).

Het lijkt er echter niet op dat de nationale rechters de strikte Benelux-interpretatie wensen te verlaten. Het Hof te Amsterdam ervaart , ,geldige reden''
als een onontkoombaar of noodzakelijk gebruik en statueerde kortweg dat
een geldige reden om het merk van een concurrent in vergelijkende reclame
te gebruiken niet aanwezig was ,,nu het hier gaat om reclame ( ... ) voor haar
eigen merk waartoe haar in beginsel talloze methodes openstaan" (12 januari 1978, B.l.E., 1978, 242, noot Ph.). In het arrest van de Hoge Raad d. d.
20 januari 1989 (B.l.E., 1989, 212 en N.J., 1989, 375, L.W.H.), dat de
Tanderil-zaak afsloot, werd dieper ingegaan op een door Nijs aangevoerde
geldige reden voor het vermelden van een farmaceutische merknaam op een
recept voor een loco-middel, nl. het grondrecht op informatievrijheid; de
door Nijs aangevoerde omstandigheden ter ondersteuning moeten volgens
de Hoge Raad dus zwaarder wegen dan de belangen van de merkhouder bij
het voorkomen van het gebruik dat wordt gemaakt van zijn merk; volgens
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de H.R. kan niet worden gezegd dat er hier een ,noodzaak" is het merk
te gebruiken in het economisch verkeer onder zodanige omstandigheden dat
de merkhouder daardoor schade lijdt, terwijl evenmin enig aanknopingspunt bestaat voor de opvatting dat in casu voor het aanvaarden van
een ,geldige reden" een andere maatstaf dan de aanwezigheid van een
zodanige noodzaak aangelegd zou moeten worden. Verg. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 25 november 1976, B.I.E., 1977, 135; Pres. Rb. Utrecht, 10 september 1976, B.I.E., 1977, 138; Rb. 's-Gravenhage, 23 februari 1979,
B.I.E., 1980, 75; Pres. Rb. Dordrecht, 4 september 1980, N.J., 1981,
nr. 200; Rb. Arnhem, 10 september 1981, B.I.E., 1983, 271.
201. Het bestaan van de noodzaak werd wel aanvaard in Voorz. Kh.

Brussel, 15 november 1982, R. W., 1983-84,717, noot Stuyck. Het ging hier
om een discrete verwijzing naar een farmaceutische merknaam in reclame
in een vaktijdschrift om een specialiteit te situeren die onder een soortnaam
werd verhandeld, maar onder die naam alleen zelfs bij artsen en apothekers
weinig gekend zou zijn.
Als een geldige reden werd eveneens aanvaard dat garagisten die buiten een
officieel dealersnet voor een automobielmerk opereren, tach op een neutrale
en niet als blikvanger bedoelde wijze mogen aangeven dat zij zich toeleggen
op de verkoop of de reparatie van auto's van een bepaald merk ('s-Gravenhage, 5 februari 1986, B.I.E., 1987, 222; Rb. Leeuwarden, 19 februari
1987, B.I.E., 1989, 96; Amsterdam, 22 december 1988, B.I.E., 1989, 228).
Zie oak verder onder nr. 235.
202. Het , ,ander gebruik'' van iemands merk kan in ieder geval, zelfs daar
waar er geen enkele rechtvaardiging voor te vinden is, slechts dan krachtens
artikel 13 A onder 2 worden beteugeld wanneer het gaat om een gebruik

,in het economisch verkeer".
Deze laatste voorwaarde is volgens het ,Superox" -arrest van het Benelux
Gerechtshof alvast reeds vervuld wanneer een handelaar andermans merk
vermeldt ter , ,bevordering van de afzet van zijn eigen waar'' (Arrest
2 februari 1983, R.S.L./Chrompack, Jur., 1983, 1; R. W., 1982-83, 2059).
Maar oak een gebruik zonder enig verband met koopwaren kan hier
bestreden worden. Men denke aan een gebruik van iemands merk in een
eigen uithangbord voor diensten. Dit was oak het geval in de hager
geciteerde, Tanderil" -zaak voor het Benelux-Gerechtshof, waar de betrokken arts geen afzet van eigen waar beoogde toen hij op recepten verwees
naar de merknaam van een medicament. Hij maakte echter gebruik van het
merk in de uitoefening van zijn beroep en zodoende eveneens ,in het
economisch ver keer". Volgens het Hof is er immers van gebruik in het
economisch verkeer sprake ,indien zulks- anders dan met een uitsluitend
wetenschappelijk doel plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een
beroep of van enig andere - niet in de particuliere sfeer verrichte -
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activiteit waarmede economisch voordeel wordt beoogd" (Arrest 9 juli
1984, Nys/Ciba-Geigy, Jur., 1984, 1).
203. Anders dan voor het gebruik bedoeld sub artikel13 A 1 B.M.W. moet
voor toepassing van artikel 13 A 2 tenslotte worden aangetoond dat de
merkhouder schade kan lijden.
Is er al schade dan zal die moeten worden vergoed. Maar wie een beroep
doet op artikel13 A 2 B.M.W. dient niet aan te tonen dater reeds effectieve
schade is ingetreden. Een gevaar voor schade volstaat, want de wettekst
heeft het over ,schade (die) kan worden toegebracht". Zulks werd door het
Benelux Gerechtshof onderstreept in de zaak Superox (arrest 2 februari
1983, R.S.L./Chrompack, Jur., 1983, 1 en R. W., 1982-83, 2059; zie ook:
Rb. Maastricht, 23 december 1982, B.I.E., 1984, 231).
Roever moet men dan gaan bij het bewijzen van die kans op schade?
Volgens de rechtbank van Arnhem volstaat het niet te wijzen op een louter
,abstracte" kans op schade, zonder dat over de eventuele verwezenlijking
ervan iets is gebleken (Rb. Arnhem, 24 juni 1982, B.I.E., 1984, 51; Verg.
Rb. Amsterdam, 26 juni 1985, B.I.E., 1990, 43). Maar volgens de Nederlandse Hoge Raad eist artikel13 A 2 B.M.W. niet meer dan dat schade kan
worden toegebracht en bevat het met name niet de eis dat de rechter vaststelt
dat en op welke wijze verwacht kan worden dat de kans op schade zich
verwezenlijkt (13 januari 1984, B.I.E., 1984, 257).
204. In het arrest van 22 mei 1985 (Lever/International Metals, Jur., 1985,
1, Ing. Cons., 1985, 189) heeft het Benelux-Hof algemeen gesteld dat voor
het beoordelen van de mogelijke schade in de zin van artikel13 A 2 B.M.W.
rekening moet worden gehouden met alle bijzonderheden van het geval,
zowel die betreffende het merk van wie zich op deze bepaling beroept, als
die betreffende het merk of teken tegen het gebruik waarvan deze zich
verzet. Beslissend is daarbij uitsluitend of, gezien alle omstandigheden van
het geval, de mogelijkheid bestaat dat het ,ander gebruik" de merkhouder
schade berokkent.

B.

ANDER GEBRUIK VAN EEN MERK DOOR MID DEL VAN EEN HANDELSNAAM

205. Artikel 13 A 1 doelt alleen op een gebruik van het merk ,voor de
waren". Merkmisbruik dat niet onmiddellijk voorkomt op of bij dezelfde
of soortgelijke waren of diensten, of dat niet voorkomt op documenten die
deze rechtstreeks begeleiden, blijft buiten het bereik van artikel13 A onder
1.
Dit heeft met name tot gevolg dat het gebruiken van een overeenstemmend
eerder merk in handelsnamen of uithangborden meestal alleen zal bestreden
kunnen worden op grond van artikel 13 A 2. Dit wil niet zeggen dat artikel
13 A 1 nooit een rol zal kunnen spelen. Soms kan het eerste cijfer toch nog
worden ingeroepen indien in een bepaald geval blijkt dat de handelsnaam
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ook als identificatiemiddel op of bij soortgelijke waren of diensten werd
aangebracht of in onmiddellijk verband ermee gebruikt.
Het is in deze zin dat het Benelux-Gerechtshof zich heeft uitgesproken op
7 november 1988 in de zaak Omnisport/Bauweraerts, Jur., 1988, 90, R. W.,
1988-89, 637. Het Hof stelt namelijk het volgende: ,In het algemeen kan
gebruik van een handelsbenaming of handelsnaam niet worden aangemerkt
als gebruik van eens anders merk of van een daarmede overeenstemmend
teken in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W.,
66k niet indien in de onderneming welke met die naam wordt aangeduid,
waren worden verhandeld waarvoor dat merk is gedeponeerd. Van zodanig
gebruik is echter wel sprake, indien de handelsnaam in feite zodanig wordt
gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik dat
betrekking heeft op een of meer bepaalde, door de ondernemer verhandelde
of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die van
anderen worden onderscheiden, hetgeen zich ook kan voordoen indien de
naam niet op de waren zelf, hun verpakking of etiketten wordt aangebracht". Zie verder, als gevolg, Cass., 8 december 1989, R. W., 1989-90,
965.
206. Op die marrier nam het Benelux-Hof genuanceerd stelling over het
twistpunt of een dergelijke merkinbreuk bij het eerste lid dan wel bij het
tweede lid van artikel 13 A moest ondergebracht worden.
Een quasi-unanieme Belgische rechtsleer (Deliege-Sequaris, , ,La protection
de la marque selon I' article 13 Adela loi Benelux", Ing. Cons., 1979, 189;
Braun, A., Precis des marques deproduits et de service, Brussel, 1987, 282,
nr. 363; Schricker en Francq, La repression de Ia concurrence deloyale dans
les Etats membres de Ia C.E.E., 1974, nr. 203 A; Van Bunnen, L., ,Six
ans d'experience de Ia loi uniforme Benelux", J.T., 1977, 286; Van Lier,
H., ,Conflits entre les denominations sociales, les noms commerciaux et
les marques", J.C.B., 1979, 56; contra Gotzen, M., Van Belgisch naar
Beneluxmerkenrecht, 119-120, noot 4) en rechtspraak (Kh. Gent, 1 februari
1973, Ing. Cons., 1973, 83 m.b.t. Boys and Girls; Kh. Charleroi, 20
november 1986, Ing. Cons., 1987, 148; Antwerpen, 9 november 1983, Ing.
Cons., 83, 303, m.b.t. Intermeubel; Luik, 7 april1981, Ing. Cons., 1981,
263, m.b.t. ,Monsieur de") opteerden voor de stelling dat het overeenstemmend gebruik van een handelsnaam als merkinbreuk moest beschouwd
worden in de zin van artikel 13 A 1.
De Nederlandse auteurs opteerden daarentegen voor artikel13 A 2 (Komen
en Verkade, Het Nieuwe Merkenrecht, 1970, 71; Van Nieuwenhoven Helbach, IndustriiHe Eigendom en Mededingingsrecht, 1989, 407; Wichers
Hoeth, Kort Begrip, 1984, 102) en met hen de meeste Nederlandse rechtbanken ('s-Hertogenbosch, 4 februari 1974, B.I.E., 1976, 41, inz. Surfakote/Supercoat: Rb. Amsterdam, 11 april 1973, B.I.E., 1975, 115, inz.
Pam/Bam; Rb. Maastricht, 23 december 1982, B.I.E., 1984,231, inz. Tina;
Amsterdam, 31 maart 1983, B.I.E., 1984, 110, inz. Miele/Mieloo; Rb.
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Haarlem, 3 februari 1981, B.I.E., 1982, 232, noot, Dea/Deka; Pres. Rb.
Amsterdam, 15 december 1989, I.E.R., 1989, 54, Ocean Gold; 's-Gravenhage, 11 februari 1988, I.E.R., 1988, 53, inz. Lego).
207. De toepassing van artikel13 A 2 impliceert dat de gebruiker van een
aangevallen handelsnaam zich kan verdedigen door een , ,geldige reden''
aan te voeren.

Ben geldige reden kan te vinden zijn in het feit dat zou blijken dat de
aangevochten handelsnaam ouderis dan het merk (Pres. Rb. Utrecht, 9 mei
1983, B.I.E., 1984, 83; Rb. Haarlem, 3 februari 1981, B.I.E., 1982, 232,
noot; Rb. Rotterdam, 17 december 1982, Ing. Cons., 1983, 63; Pres. Rb.
Breda, 8 september 1989, I.E.R., 1989, 112; Pres. Rb. Breda, 14 juni 1988,
B.I.E., 1989, 176, weliswaar voor een beperkt gebied; Kh. Brussel, 26 maart
1987, J. T., 1988, 427). Zoals elders in dit overzicht is aangeduid, herinneren
wij eraan dat in een dergelijke situatie de handelsnaamvoerder zelfs een
stapje verder kan gaan en - eventueel bij tegeneis - de nietigheid van het
merk ex artikel14 B.M.W. kan inroepen. Hij zal daarbij kunnen aanvoeren
dat in bepaalde gevallen het deponeren van een merk dat overeenstemt met
een oudere handelsnaam die de deposant kende of moest kennen een depot
ter kwader trouw in de zin van artikel 4, 6° B.M.W. uitmaakt (zie boger
onder ,Nieuwheid en eerder gebruik", nrs. 153 e.v. en verder onder ,De
vordering tot nietigverklaring van depots",, nrs. 242 e.v.). Zoals verder
aangetoond bij ,Merken en onrechtmatige mededinging" zal de oudere
handelsnaamvoerder tegen het gebruik van het jongere merk eveneens
kunnen ageren op grond van de W.H.P. (zie nr. 266).
Geen geldige reden is daarentegen het loutere argument dat de aangevochten
handelsnaam tevens een geslachtsnaam is. Artikel 2, lid 2 B.M.W. laat
immers aileen een gebruik van de geslachtsnaam ter identificatie toe. Aldus
kan de titularis van de mer ken Asscher en Asscher's Diamant zich verzetten
tegen het gebruik van het teken Asscher als handelsnaam voor een bedrijf
waarvan de direkteur-grootaandeelhouder Asscher heette. De direkteur zelf
mag zijn geslachtsnaam uitsluitend te zijner identificatie gebruiken; de
omstandigheid dat de betrokkene in de diamantbranche onder zijn eigen
naam bekendheid genoot, wordt niet aanvaard als een voldoende noodzaak
om het gebruik van de eerdere merknaam als handelsnaam te rechtvaardigen (Rb. Amsterdam, 7 februari 1979, B.I.E., 1982, 160). Ook in het vonnis
van de Pres. Rb. Haarlem, d.d. 29 november 1979 (B.l.E., 1980, 193) werd
benadrukt dat artikel 2, lid 2 B.M. W. niet de vrijheid geeft de geslachtsnaam als handelsnaam te gebruiken, maar uitsluitend betrekking heeft op
de identificatie van de drager, en het dragen van de geslachtsnaam, i.e. KIPS,
geen geldige reden vormt om onder de aanduiding , ,een produkt van Hein
Kips" leverworst op de markt te brengen, daar waar voor dezelfde waar
reeds een merk ,Kips'" was gedeponeerd (zie ook boger onder ,Voorwerp
van merkbescherming", nr. 130).
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208. De toepassing van artikel13 A 2 veronderstelt verder het bestaan van
een gevaar voor schade. De Pres. Rb. Haarlem (31 juli 1987, B.I.E., 1989,
49) acht schade niet aileen mogelijk bij verwarringsgevaar nopens de
herkomst van de waar, maar ook bij het afbreuk doen aan de onderscheidende en wervende kracht van een merk.

Soms slaagt de handelsnaamgebruiker er in om aan een veroordeling te
ontsnappen omdat de rechter oordeelt dater geen kans op schade is. Het
gebruik van de naam ,Cafe de Ia Paix" voor een in Amsterdam gelegen
cafe wordt niet in strijd geacht met het merk ,Cafe de Ia Paix" van een
Parijse vennootschap omdat onvoldoende aannemelijk werd gemaakt dat
door het gemaakte gebruik schade kan worden teweeggebracht (Pres. Rb.
Amsterdam, 7 mei 1981, B.I.E., 1983, 252); hetzelfde geldt voor het gebruik van de handelsnaam Mieloo voor een bedrijf dat o.m. handelt in
keukenkasten en- inrichtingen t.o.v. het merk Miele voor afwasmachines
wegens de te groat geachte afstand tussen deze bedrijfssectoren (Amsterdam, 31 maart 1983, B.I.E., 1984, 110).
Soms ook slaagt het verweer van de handelsnaamgebruiker ten dele. In Pres.
Rb. Arnhem 29 april 1988, B.I.E., 1989, 157, werd het gebruik van
andermans schoenen-merk ,Quick" in vier allang bestaande verkooppunten met slechts lokale betekenis als te weinig schadeberokkenend bestempeld. Er wordt echter aan de gebruiker van die handelsnaam een verbod
opgelegd om onder die naam nieuwe activiteiten op te starten.
Het lokale gebruik in Roosendaal van de handelsnaam ,Body Mode" werd
aangevallen op grand van een jonger depot van het merk ,Body". De
President van de Rechtbank te Breda oordeelde dat voor het gebruik van
de handelsnaam te Roosendaal de gebruiker zich kan beroepen op een
geldige reden; voor wat het later gebruik elders aangaat, werd vastgesteld
dat de deposant geen schade lijdt of direkt dreigt te lijden gezien het eigen
publiek dat tengevolge van het prijsverschil tussen de produkten wordt
beoogd (14 juni 1988, B.I.E., 1989, 176).
209. Zoals hager aangestipt werd een vordering op grand van artikel13 A 1
B.M.W. door het Benelux-Gerechtshof niet geheel uitgesloten; de hager
geformuleerde algemene regel wordt nl. in die zin genuanceerd dat artikel
13 A 1 B.M. W. wei van toepassing is indien de handelsnaam zodanig wordt
gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een onderscheidingsteken voor de waren die door de betrokken onderneming gebruikt worden.
Zulks kan zich mogelijkerwijs voordoen ook indien de naam niet op de
waren zelf, hun verpakking of etiketten wordt aangebracht (zie Maeyaert,
P. en Bogaert, G., ,Handelsnaam-Vennootschapsnaam-DienstmerkenBescherming en onderlinge conflicten. Rechtspraak (1984-1988)", T.B.H.,
1990, 190).

Nog v66r het Benelux-arrest vinden wij hiervan al een toepassing in de
uitspraak van de Pres. Rb. Haarlem, d.d. 9 september 1988, B.I.E., 1989,
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294: de President onderzoekt op de eerste plaats of de inbreukmaker het
merk of het overeenstemmend teken oak gebruikt voor de waren waarvoor
het merk is ingeschreven, zulks boven en naast het gebruik van het teken
als handelsnaam; hij stelt vast dat de eerste indruk van het gebruik van het
teken een gebruik als merk is en past bijgevolg artikel 13 A 1 toe.
210. Met toepassing van de voorgaande regels werden de volgende handelsnamen als een merkinbreuk veroordeeld op grand van artikel13 A 2 (en/of
13 A 1):

,You and Me" t.o.v. het merk ,Hij" (Pres. Rb. Amsterdam, 19 juni
1975, B.I.E., 1976, 144);
,Textra" t.o.v. het merk ,Textralised" (Kh. Brussel, 9 april1976, Ing.

Cons., 1977, 25;
,Paul Asscher's Diamond Center" t.o.v. het merk ,Asscher" (Rb.
Amsterdam, 7 februari 1979, B.I.E., 1982, 159);
-

,Een produkt van Rein Kips" t.o.v. het merk ,Kips" (Pres. Rb.
Haarlem, 29 november 1979, B.I.E., 1980, 193);
,Sanders Verhuurbedrijf" t.o.v. het beeldmerk van het woord ,Sanders" (Pres. Rb. Arnhem, 30 juli 1980, B.I.E., 1982, 143);
,Deka" t.o.v. het merk ,Dea" (Rb. Haarlem, 3 februari 1981, B.I.E.,
1982, 232):
,Monsieur de" t.o.v. het merk ,Monsieur de" (Luik, 7 april1981, Ing.

Cons., 1981, 263);

-

,Tina" t.o.v. het merk ,Tina" (Rb. Maastricht, 23 december 1982,
B.I.E., 1984, 231);
,lntermeubel" t.o.v. het merk ,lntermeubel" (Antwerpen, 9 november 1983, Ing. Cons., 1983, 303);
,Fruidor" t.o.v. het merk ,Fruidor" (Kh. Charleroi, 20 november
1986, Ing. Cons., 1987, 148);
,Lipstick and Friends" t.o.v. het merk ,Friends for Ever" (Pres. Rb.
Haarlem, 31 juli 1987, B.I.E., 1989, 49);

-

,Quick" t.o.v. het merk ,Quick" (Pres. Rb. Arnhem, 29 april1988,
B.I.E., 1989, 157);
,Starcon Betonwaren" t.o.v. het merk ,Stelcon" (Pres. Rb. Haarlem,
9 september 1988, B.I.E., 1989, 294).

211. Geen merkinbreuk werd aanwezig geacht tussen:
,City Line" en ,CLS" (afkorting van Cityline Straatmeubilair) (Amsterdam, 20 april1989, I.E.R., 1989, 72, noot L.W.H.).
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C.

ANDER GEBRUIK VAN EEN MERKIN RECLAME

212. Een regelmatig voorkomend verboden gebruik in de zin van artikel
13 A 2 B.M.W. bestaat erin andermans merk te vermelden in reclame. Het
vermelden in publiciteit van andermans merk of van een overeenstemmend
teken moet worden beoordeeld op grand van artikel 13 A 2 B.M.W.,
vermits het hier gaat om een vorm van ,ander" gebruik van het merk dan
voor de waren waarvoor het is ingeschreven of voor soortgelijke waren,
zoals bedoeld in artikel 13 A 1. Het Benelux-Gerechtshof heeft deze opvatting bevestigd n.a.v. een geschil waarin de vennootschap Chrompack een
reclameblad had verspreid waarin zij zekere van haar waren aanprees met
de vermelding dat zij behandeld waren met ,Superox", zijnde de gedeponeerde merknaam voor een produkt van een andere vennootschap, nl.
, ,Research Specialties for Laboratories''. Omdat voor het vermelden van
haar merk geen toelating was gevraagd vorderde deze laatste firma in het
bodemgeschil een verbod van de verspreiding van het reclameblad (arrest
2 februari 1983, R.S.L./Chrompack, Jur., 1983, 1, R. W., 1982-83, 2059).
213. Onder ,A. Algemeen" (nr. 200) hebben wij melding gemaakt van de

veelvuldige pleidooien om, minstens wat vergelijkende reclame betreft, te
komen tot een verruimde opvatting van het begrip ,geldige reden" en om
de mogelijkheid te erkennen dat, wanneer in een voorkomend geval sprake
is van rechtmatige vergelijkende reclame, het bestaan van een geldige reden
om andermans merk in die reclame te gebruiken kan worden aanvaard.
Zoals eveneens hager reeds aangegeven vinden deze pleidooien in de rechtspraak maar weinig steun; enkel de Voorz. Kh. Brussel oordeelde m.b.t.
een discrete verwijzing naar een farmaceutisch merk in reclame gericht tot
artsen en apothekers: , ,de noodzaak het milieu waarop de publiciteit gericht
is zo volledig mogelijk in te lichten is dus in de gegeven omstandigheden
een geldige reden voor verweerster om naar het merk van het produkt van
eiseressen te refereren" (15 november 1982, R. W., 1983-84, 717, noot
Stuyck, J. en B.I.E., 1984, 195). Het ging in casu om een middel dat onder
de soortnaam was aangeboden, maar als dusdanig zelfs bij artsen en
apothekers weinig bekend was. Zie echter in tegengestelde zin Pres. Amsterdam, 19 mei 1983, B.I.E., 1984, 296.
214. Het zal de merkhouder niet zo zwaar vallen aan te tonen dat het
gebruik van zijn merk in reclame gebeurd is ,onder zodanige omstandigheden dat (hem) schade kan worden toegebracht". Voldoende is hier reeds
dat voor schade kan worden gevreesd.

Gebeurt de vermelding van het merk of van een overeenstemmend teken
door een mededinger ter bevordering van de afzet van de eigen gelijksoortige waren of ter aanduiding van de eigen concurrerende onderneming dan
is de schade overduidelijk, nl. minstens reeds een gevaar voor afwenden van
clienteel. In de rechtspraak vindt men verschillende voorbeelden voor een
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veroordeling van zulke concurrerende merkreclame. Zulks was bijvoorbeeld het geval met advertenties waarin , ,echte Duitse Weinbrand zoals
Asbach Uralt" werd aangeprezen (Pres. Rb. Utrecht, 31 december 1975,
B.I.E., 1977, 233).
Ook werden sigarettenfabrikanten veroordeeld om in advertenties hun
produkten te hebben vergeleken met de uitdrukkelijk vernoemde merken
van concurrenten die sigaretten met een hoger teer- en nicotinegehalte op
de markt brachten (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 25 november 1976, B.I.E.,
1977, 135; Amsterdam, 12 januari 1978, B.I.E., 1978, 242).
Een producent van aardappelchips die onder de merken Mama Mia's, Yam
Yam en Wokkels werden gecommercialiseerd bekwam een gerechtelijk
verbod tot verdere verspreiding van advertenties in de aard van ,Nu eens
geen Papa Pia's, Yak Yaks of Pokkels maar gewoon lekkere Pieperplakjes,
een nieuw zoutje zonder de gebruikelijke flauwekul". Op te mer ken valt
dat in een geval zoals het laatste de schade overduidelijk is aangezien zulke
reclame niet alleen clienteel dreigt af te wenden maar tevens duidelijk
overgaat tot het ridiculiseren van de concurrentie (Pres. Rb. Breda, 12 december 1980, B.I.E., 1981, 75).
Het gebruik van het merk Scania in een brochure door een parallelverkoper
van o.m. vrachtauto-onderdelen gebeurt zonder geldige reden, in het economische verkeer - want toegestuurd naar afnemers - en kan schade
veroorzaken wegens het gevaar van uitholling en aantasting van de reputatie
van het merk en van de eraan verbonden goodwill (Amsterdam, 25 februari
1988, B.I.E., 1989, 20. Zie ook verder nr. 231).
Er kan verder schade ontstaan ingeval van het gebruik van een merk op
referentielijsten. Het ging hier om het noemen van concurrentiele merken
voorafgegaan door de vermelding ,te gebruiken als" ter bevordering van
de afzet van eigen autolakken.
De mogelijke schade bestaat erin dat de merkhouder geen controle heeft .
over de samenstelling en kwaliteit van de produkten van andere herkomst
die ook op dergelijke lijsten figureren, het gecombineerd gebruik van de
vermelde produkten kan tot andere resultaten leiden dan wanneer het
merkprodukt alleen wordt gebruikt, de verkoop kan erdoor bei'nvloed
worden (Pres. Rb. Arnhem, 6 april 1988, I.E.R., 1989, 34).
Het gebruik in advertenties van afbeeldingen van verscheidene merken
naaimachines, waaronder Husqvarna, met vermelding van het woordmerk
en de toevoeging ,verkoop van aile merken o.a. ,Husqvarna" is een
gebruik in de zin van artikel13 A 2. Wanneer dan nog blijkt dat dergelijke
vermeldingen enkel dienen als lokmiddel en er bovendien denigrerende
opmerkingen over Husqvarna naaimachines ten beste worden gegeven,
telkens met de bedoeling andere mer ken te verkopen is er zeker sprake van
schade volgens artikel 13 A 2 B.M.W. (Arnhem, 8 maart 1982, verniet.
deels Pres. Rb. Arnhem, 25 november 1980, B.l.E., 1984, 76).

1901

215. De beslissing dat de vermelding van het merk van iemand anders wiens
produkt gedeeltelijk in het eigen produkt werd opgenomen, een inbreuk
vormt ex. artikel 13 A 2 B.M. W. ligt volledig in de lijn van het in nr. 212
bedoelde Benelux-arrest (Pres. Rb. Arnhem, 4 januari 1984, B.I.E., 1985,
418; Voorz. Kh. Brussel, 1 september 1982, lng. Cons., 1982, 234). Hetzich
voordoen als lid van een dealersorganisatie onder het merk van een automobielfabrikant zonder dat men tot het net behoort, is eveneens een niet
toegelaten vorm van reclame (zie rechtspraak onder § 12, nr. 231). Het
opsturen van een ,Nieuwsbrief" met vermelding van merken van een
concurrent aan wie men onrechtmatig gedrag verwijt is evenmin toelaatbaar
(Pres. Rb. Dordrecht, 4 september 1980, N.J., 1981, 200).
216. Een inbreukmakend gebruik werd nog vastgesteld in volgende gevallen:
- advertentielijsten waarin twee Oosthoek-encyclopedieen werden aangeprezen en op bepaalde punten vergeleken met o.a. een encyclopedie van
Elsevier (Pres. Rb. Utrecht, 10 september 1976, B.I.E., 1977, 138);
- het gebruiken van roep- of referentiemerken (Voorz. Kh. Brussel, 16 juni 1981, lng. Cons., 1981, 350);
- het afdrukken in een publiciteit voor een verzekeringspolis voor architecten van een Rotring-stylo die een enorme vlek had veroorzaakt (Kort
ged. Kh. Brussel, 17 april1986, B.M.M., 1986, I, 16, B.l.E., 1987, 330);
- overeenstemmingstabellen waarin eigen parfums worden vergeleken met
bij name genoemde parfums van concurrenten (Kh. Brussel, 17 juni
1987, lng. Cons., 1987, 145, noot);
niet noodzakelijke vergelijkingen tussen condoommerken (Pres. Rb.
Breda, 21 oktober 1988, B.l.E., 1990, 15).

D.

ANDER GEBRUIK VAN EEN MERKIN BOEKEN EN PUBLIKATIES

217. Wanneer een merk op een voor de titularis schadelijke manier in
boeken of andere publikaties wordt aangehaald kan de benadeelde daartegen opkomen op grond van artikel 13 A onder 2 B.M.W. zodra het
bestreden gebruik heeft plaatsgevonden ,in het economische verkeer en
zonder geldige reden". Beide voorwaarden samen worden door de Toelichting verduidelijkt in een voorbeeld. De houder zal het gebruik van het merk
in woordenboeken of wetenschappelijke werken niet ingevolge de Eenvormige Wet kunnen verbieden.
Wat de Toelichting heeft willen beklemtonen is de noodzaak rekening te
houden met aile vereisten van de informatie. Telkens het aanhalen van een
merk in boeken, tijdschriften of kranten nodig of zelfs maar nuttig is voor
een betoog kan artikel 13 A onder 2 niet ter sprake komen. Anders is het
echter gesteld met vermeldingen die geen informatie overbrengen en hoogstens waarde hebben als bijkomend lokmiddel om de afzet van het drukwerk
te bevorderen.
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218. Op 25 juli 1981 publiceerde de ,Haagse Post" op de voorpagina onder
titel ,de terreur van de Philipspolitie" het beeldmerk van Philips waarin
twee paren sterren werden vervangen door hakenkruisen.
Geoordeeld werd dat de Haagse Post zonder geldige reden een met het
Philips-merk overeenstemmend teken ,in het economisch verkeer" had
gebruikt want ,ter illustratie en daardoor ter verhoging van de aantrekkingskracht van het onderhavige artikel hetwelk is gepubliceerd binnen de
normale commerciele activiteiten van" de krant. Het vervangen van de
sterren door hakenkruisen werd apart veroordeeld op grand van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, die, zoals men weet, in de aanhef van
artikel13 A, uitdrukkelijk als een bijkomende mogelijkheid wordt gehandhaafd (Pres. Rb. Amsterdam, 28 juli 1981, B.I.E., 1982, 41).
In casu ging het om de illustratie van een artikel over de periode 1920-1940
te Eindhoven. Men kan van oordeel zijn dat normaal journalistiek gebruik
van andermans merk buiten de greep van artikel13 A 2 kan blijven, zodat
de rechter best had kunnen volstaan met de veroordeling van de excessieve
aspecten op grand van onrechtmatige daad.
Het merk , ,Rubik'' voor een draaipuzzle staat er aan in de weg dat een boek
zou worden gepubliceerd met oplossingen voor dit spel dat als titel draagt,
,Rubik's Tweede Kwelling". De rechter zou wel bereid zijn geweest te
aanvaarden dat zo'n boek met de nodige oplossingen wordt gepubliceerd
maar weigert een ,geldige reden" te aanvaarden voor ,de in het oog
springende verwijzing in de titel naar Rubik".
Ook schade wordt aannemelijk geacht ,omdat het boek de indruk wekt
door of namens Rubik te zijn uitgegeven, althans met zijn toestemming,
waardoor, ook al zou op zich de uitgave van het boekje stimulerend kunnen
werken op de verkoop van de puzzle, op oneerlijke wijze concurrenfie wordt
aangedaan aan voorgenomen uitgaven met oplossingen die met toestemming van Rubik zijn of zullen worden vervaardigd en tegen royalties in de
handel zullen worden gebracht (Pres. Rb. Amsterdam, 27 november 1986,
B.I.E., 1987, 202).
De voorzitter Kh. Brussel (24 februari 1987, B.I.E., 1988, 158 en Ing.
Cons., 1987, 200) paste artikel 13 A 2 B.M.W. toe op het voortdurend
vermelden van de merken ,Jardins de Bagatelle" en ,Guerlain" in een
beeldverhaal waarvan de helft volgens de rechter , ,est consacre aux etats
et exploits sexuels de Frank avec une call-girl", dit alles bovendien onder
de titel ,Comme un parfum de Guerlain". Het verweer dater geen gebruik
in het economisch verkeer en evenmin mogelijkheid tot schade was, mocht
niet baten: het begrip ,economisch verkeer" moet volgens de voorzitter
breed gezien worden en behelst elk gebruik van een merk in het kader van
een commerciele activiteit of winstgevende bezigheid; de schade kan bestaan
in de vermindering van de aantrekkingskracht van de merken.
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E.

ANDER GEBRUIK VAN BEN MERK VOOR NIET-SOORTGELIJKE WAREN OF
DIENSTEN

219. Een van de mogelijke vormen van ,ander gebruik" dan bedoeld in
artikel 13 A, cijfer 1 is oak het gebruik van een overeenstemmend teken ter
onderscheiding van andere soorten waren of diensten dan die waarvoor het
merk is ingeschreven (Braun, A., Precis des marques de produits et de
service, Brussel, 2° ed., 1987, nrs. 411 e.v., 325 e.v.; Wichers Hoeth, L.,
o.c., 101; Mak, W.-Molijn, H., Merkenbescherming in de Benelux, Deventer, 1980, 50-52; Verkade, D.W.F., ,Unlautere Ausnutzung und Beeintrachtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben", GRUR Int., 1986, 17 e.v.).
Anders dan voor het gebruik bedoeld in cijfer 1 moet voor het tweede cijfer
echter wei worden aangetoond, dat de merkhouder schade kan lijden. Kan
men dan stellen dat, precies wanneer het om tekens gaat die in verschillende
sectoren worden gehanteerd, deze onderlinge afstand de mogelijkheid van
schade in de meeste gevallen uitsluit? Helemaal niet, want het BeneluxGerechtshof heeft artikel 13 A 2° zo ge!nterpreteerd dat schade zeer dikwijls mogelijk zal moeten worden geacht (zie reeds het vorige overzicht van
rechtspraak, T.P.R., 1977, 724-729; De Caluwe, A., ,Cour de Justice
Benelux-Chronique", Cah. Dr. Eur., 1980, 274).
Van belang zijn in dit verband vooral de arresten ,Claeryn" (Ben. Hof,
1 maart 1975, Colgate/Bois, Jur., 1975-79, 1, R. W., 1974-75, 2059, noot
Beckman, P., en ,Lux" (Ben. Hof, 22 mei 1985, Lever/International
Metals, Jur., 1985, 1, lng. Cons., 1985, 189). In de Lux-zaak heeft het Hof
algemeen gesteld dat voor het beoordelen van de mogelijke sehade in de zin
van artikel13 A 2°, rekening moet worden gehouden met aile bijzonderheden van het geval, zowel die betreffende het merk van wie zich op deze
bepaling beroept, als die betreffende het merk of teken tegen het gebruik
waarvan deze zich verzet.
220. De schade die in aanmerking kan worden genomen om een actie
wegens merkinbreuk tussen niet-soortgelijke waren of diensten te rechtvaardigen dient niet zeer hoog te zijn.

Uiteraard is een verzet van de merkhouder mogelijk ingeval van dreigende
zware schade. De feiten die aan de basis lagen van het ,Claeryn"-arrest
geven een voorbeeld van zo'n situatie, nl. het overnemen van een merk voor
sterke drank in de sector reinigingsmiddelen. Het Hof spreekt in dit verband
van ,kooplust verminderde" reminiscenties. Een ander voorbeeld is iemands merk voor herbiciden gaan gebruiken in de sector kunstgras (Rb.
Utrecht, 18 februari 1987, B.I.E., 87, 224). In de ,,Lux"-zaak heeft het Hof
gepreciseerd dat hierbij niet noodzakelijk de zintuigen van het publiek
moeten worden aangesproken. Oak andere verminderingen van de aantrekkingskracht zouden dus in aanmerking komen. Zo kan men denken aan het
gebruik van een merk voor waren van minder allooi (aldus noot L.W.H.
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in N.J., 1985 bij deze zaak). Zo b.v. Rb. Rotterdam, 3 september 1989,
I.E.R., 1989, 111, m.b.t. bet gebruik van Match Line voor goedkope
kleding daar waar dit bet kwaliteitsimago schendt van Match Line audiovisuele apparatuur. Een andere vorm van verminderde aantrekkingskracht
ontstaat door bet ridiculiseren van een bekend merk. Zo werden de ,merkparodieen" van de beroemde Lacoste-krokodil, aangebracht op sleutelhangers, speldjes en prentbriefkaarten, veroordeeld door de Pres. Rb. Haarlem, 19 juni 1985 (B.I.E., 1986, 250).
221. Het Benelux-gerechtshof heeft zich echter bereid verklaard om ook
veellichtere vormen van schade in aanmerking te nemen. Zo werd in bet
,Lux" -arrest een mogelijke schade aanvaard die bestaat in bet gevaar voor
verwarring bij bet publiek omtrent de herkomst der waren (Zo ook 's-Gravenhage, 11 september 1985, B.I.E., 1986, 244; Pres. Rb. Breda, 6 augustus
1987, I.E.R., 1987, 99).
Het Benelux Hof is echter nog verder gegaan, want in de zaak ,Claeryn"
heeft bet duidelijk gesteld dat zelfs in die gevallen waar geen sprake is van
verwarring, toch nog schade mogelijk is doordat de verschijning van een
nieuwkomer met een zelfde teken voor andere waren (of diensten) een
, verlies van exclusiviteit" teweegbrengt voor bet oorspronkelijke merk,
zodat bet ,niet meer in staat is bij bet publiek de onmiddellijke associatie
te wekken met de waren (of diensten) waarvoor bet is ingeschreven en wordt
gebruikt". Zo ook Amsterdam, 23 juni 1983, B.I.E., 1984, 188, waar
sprake is van , verwatering".
Nu is bet uiteraard zo dat deze laatste hypothese zich altijd voordoet want
elk verschijnen van om bet even wie in eerder welke sector met een
gelijkaardig teken brengt zo'n ,verlies van exclusiviteit" tot stand. Is dan
bet schadevereiste van artikel 13 A 2° zonder effectieve betekenis geworden? Niet helemaal, want bet Hof nuanceert, nog steeds in bet ,Claeryn"arrest, door er aan toe te voegen dat de eerstgekomene die op alle terreinen
om bescherming vraagt met zijn merk toch enige bekendheid op de markt
moet verkregen hebben om schade te kunnen aanvoeren. Deze nuancering
betekent nochtans niet dat bet Hof hiermee het schadevereiste opnieuw
sterk opdrijft, want er wordt onmiddellijk aan toegevoegd dat bier niet
wordt vereist dat bet oorspronkelijke merk ,beroemd" zou zijn: een
redelijke bekendheid volstaat (Verg. Cass. Lux., 26 november 1981, Ing.
Cons., 1981, 328).
222. Herinneren wij er tenslotte nogmaals aan dat, zoals reeds onder

,A. Algemeen" werd uiteengezet, wie een beroep doet op artikel 13 A 2°
zelfs niet hoeft aan te tonen dat er reeds effectieve schade is ingetreden. Een
gevaar voor schade volstaat, want de tekst heeft bet over ,schade (die) kan
worden toegebracht". Dit werd door bet Benelux Hof onderstreept in de
zaak Superox (Arrest van 2 februari 1983, R.S.L./Chrompack, fur., 1983,
1, R. W., 1982-83, 2059).
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223. Uit het voorgaande blijkt bijgevolg dat het een merkhouder niet
moeilijk wordt gemaakt een mogelijke schade in de zin van artikel13 A 2°
B.M.W. te bewijzen wanneer zijn teken door een nieuwkomer in een andere
sector wordt gebruikt.
Deze conclusie wint nog aan kracht wanneer we ons de interpretatie herinneren die het Benelux-Gerechtshof geeft aan het begrip ,,geldige reden" in
diezelfde bepaling. Artikel 13 A 2° biedt de Iatere gebruiker van een kenteken in een andere sector inderdaad de mogelijkheid om, ondanks het gevaar
voor schade dat uit zijn handelswijze voortvloeit, zich van zijn aansprakelijkheid te bevrijden door het tegenbewijs van een geldige reden te Ieveren.
Het blijkt echter dat zo'n tegenbewijs bijzonder moeilijk kan worden hard
gemaakt. Zoals hager onder ,A. Algemeen" reeds werd uiteengezet volstaat het volgens het Benelux Hof inderdaad niet een redelijk belang aan
te voeren, zoals b.v. de bijzondere geschiktheid van het kenteken voor de
waar (klaar en rein = Klarein als bijzonder geschikte benaming voor een
reinigingsmiddel, maar inbreuk op Claeryn dat reeds als merk voor Bois
bestond) of zoals de mogelijkheid om door het teken aan te geven dat men
een bepaalde nationaliteit bezit (Lux-Talc als handige aanduiding van het
feit dat de geproduceerde industriele talk van een Luxemburgse firma komt,
maar inbreuk op het Lux-merk van Lever voor reinigings- en toiletartikelen). Volgens het Claeryn-arrest is er aileen dan een ,geldige reden"
wanneer een redelijke noodzaak tot gebruik van het overeenstemmend teken
kan worden aangetoond (de advocaat-generaal sprak in dit verband van een
onmogelijkheid om anders deel te nemen aan het economisch verkeer) of
nag, het bestaan van een eigen recht op het teken dat niet voor dat van de
merkhouder hoeft te wijken. Zo'n eigen recht kan volgens het Hof voortspruiten uit een eigen merkinschrijving, waarbij de rechter dan echter zal
rekening houden, zowel met de rangorde van de depots, als met het gewicht
der wederzijdse belangen.
224. De combinatie van een !age drempel voor het bewijs door de eisende
merkhouder dat hij schade kan lijden, met een hoge drempel voor de
verwerende gebruiker die een geldige reden zou willen aanvoeren, maakt dat
vele inbreukacties tegen overeenstemmende tekens in andere bedrijfstakken
ernstige kans op slagen bieden. De lijst van succesvolle acties in dat verband
gedurende de besproken periode mage hiervan getuigen:
Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 december 1978, B.I.E., 1982, 42 m.b.t.
,Dunhill" rookartikelen to. brillen;
Rb. Arnhem, 22 januari 1981, B.I.E., 1981, 266, m.b.t. ,Blue Band"
margarine to. popgroep;
-

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 3 augustus 1981, Ing. Cons., 1981, 295,
Grur. int., 1981, 774, ,Man Cheri" bonbons to. sex shop;

-

Kh. Brussel, 19 juni 1981, Ing. Cons., 1981, 303 (,Nagra" voor audiomateriaal en ,Nagra Boutique" distributie voor kledij);
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Kh. Kortrijk, 15 september 1981, B.I.E., 1983, 69 (,Modulex" miniatuurblokjes to. industriele bouwelementen");

-

Rb. Maastricht, 23 december 1982, B.I.E., 1984,231 (,Tina" tijdschriften to. postorderbedrijf);

-

Hoge Raad, 13 januari 1984, B.I.E., 1984, 257, noot L.W.H. (,Pour
vous Madame" tijdschriften to. pantykousen);

-

Rb. Utrecht, 18 februari 1987, B.I.E., 1987, 224 (,Casoron" voor
herbiciden en ,Casolon" voor kunstgras);

-

Voorz. Kh. Brussel, 5 januari 1988, Ing. Cons., 1988, 28, B.I.E., 1989,
16 (,Rolls Royce" auto's en ,Roll's" bier);

-

's-Gravenhage, 2 juni 1988, B.I.E., 1989, 95 (,Provimi" veevoeder
tegenover vleesprodukten);

-

Kart ged. Brussel, 4 oktober 1988, lng. Cons., 1988, 264 (beeldmerk
,RR" voor Rolls-Royce auto's t.o.v. ,PR" voor Presence huwelijksbureau);

-

Rb. Rotterdam, 3 september 1989,I.E.R., 1989, 111 (,Matchline" voor
audiovisuele apparatuur, respectievelijk sportkledij).

225. Enkele uitzonderingen vielen evenwel te noteren: de Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 oktober 1976, bevestigd op andere gronden door 's-Gravenhage, 29 juni 1977 (B.I.E., 1982, 181), m.b.t. het merk De Kuyper voor
gedistilleerde drank en ,Peter Cuyper" voor een restaurant, stelt dat de
beschermingsomvang van een merk zich niet uitstrekt tot alle andere produkten van welke soort dan ook en tot alle ondernemingen van welke soort
dan ook.

Ook in een discussie m.b.t. het merk ,Jeep" voor motorvoertuigen tegen
het gebruik van hetzelfde teken voor damesbovenkleding haalde de merkhouder geen gelijk: de kans op schade werd uitgesloten geacht omdat de
waren helemaal niet gelijksoortig waren, er geen enkele autofabrikant
d~mesbovenkleding maakte en er voor beide mer ken een gf6ot v-erschil qua
markt bestond (Amsterdam, 22 mei 1980, B.I.E., 1981, 324). In dezelfde
zin: Rb. Utrecht, 20 april1989, B.M.M., 1989, 49, m.b.t. de naam Dina,
in combinatie met de afbeelding van een dinosaurus, voor huisvuilzakken
to. het merk Dina Music met gelijkaardige afbeelding voor geluidsdragers;
Rb. Amsterdam, 26 juni 1985, B.I.E., 1990, 43, waar voor het merk Lego
voor speelgoed geen schadekansen aannemelijk werden geacht door gebruik
van hetzelfde merk voor damesbovenkledij o.m. omdat de merken jarenlang vreedzaam hebben gecoexisteerd in de Beneluxlanden, op verschillende
markten en langs gescheiden distributiekanalen.
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F.

ANDER GEBRUIK, VOOR EIGEN WAAR, MAAR NIET TER ONDERSCHEIDING
ERVAN

226. Volgens het Benelux-Gerechtshof laat artikel 13 A onder 1 de merkhouder toe op te treden tegen het uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling,
gebruik van zijn kenteken door anderen , ,met betrekking tot de eigc;n
waren", waarbij bovendien ,bij de afnemer de onjuiste indruk wordt
gewekt dat het geleverdevan de merkhouder afkomstig is'' (Arr. 9 juli 1984,
Nijs/Ciba-Geigy in de , Tanderil" -zaak, Jur., 1984, 1).
Men mag bijgevolg stellen dat, volgens het Hof, artikel13 A onder 1 aileen
toelaat op te treden tegen gebruik van andermans merk ter onderscheiding
van eigen waar (Verg. Beckman, P., ,De beschermingsomvang van het
merk ex art. 13 A, lid 1, sub 1° B.M.W.", R. W., 1985-86, k. 782; Van
Nieuwenhoven Helbach, B.A., Industriele eigendom en mededingingsrecht,
Nederlands handels- en faillissementsrecht, II, Arnhem, 8e ed., 1989, 407;
Wichers Hoeth, L., in Drucker-Bodenhausen, Kort begrip van het recht
betreffende de intellectuele eigendom, Zwolle, 6e ed., 1984, 95; Steinhauser, P.J.M., ,Der Schutz der Marke nach Art. 13 A Benelux-Warenzeichengesetz", GRUR Int., 1981, 547, en 549).
Wordt andermans merk of een overeenstemmend teken op een andere wijze
voor de eigen waar gebruikt is bijgevolg aileen artikel 13 A onder 2 van
toepassing. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een gebruik in het
economisch verkeer waarbij de merkhouder de mogelijkheid tot schade zal
moeten aantonen en de gebruiker kan pogen een ,geldige reden" als
tegenbewijs aan te voeren.
227. Voorbeelden van een gebruik anders dan ter onderscheiding van de
eigen waar zijn:
1. Informatieve aanduidingen op wisselstukken van de merkwaren waarvoor deze geschikt zijn. Omdat de afzet van dergelijke stukken zonder deze
inlichtingen onmogelijk wordt, zal een dergelijke praktijk als geldige reden
kunnen worden aanvaard, in de mate dat de aanduidingen niet al te zeer
in het oog springen.
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage is van oordeel dat niet ieder aanbrengen
van het merk van een ander op de eigen waar inbreuk op het merk van die
ander oplevert of anderszins onrechtmatig is. Het Hof is bereid vermeldingen te aanvaarden , ,indien het aanbrengen op zodanig bescheiden wijze
... geschiedt ... dat de merkvermelding bij het in aanmerking komende
publiek geen ander effekt teweegbrengt dan als dat van een deel van een
nuttige gebruiksaanwijzing"; deze geldige reden in de zin van artikel13 A 2
wordt echter opzijgezet wanneer in feite blijkt dat de vermelding van het
andere merk bij het publiek de indruk wekt dat de produkten van de andere
merkhouder afkomstig zijn, in welk geval artikel 13 A 1 kan worden
toegepast ('s-Gravenhage, 17 februari 1982, B.I.E., 1983, 249).
2. Refererend merkgebruik op de eigen waar, niet om ze te identificeren,
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maar om te profiteren van andermans reputatie door toevoegingen op de
eigen produkten als ,type X", ,loco Y", ,systeem Z", valt eveneens
onder artikel13 A 2. Dergelijke vermeldingen zijn echter niet noodzakelijk
en kunnen bijgevolg niet met een ,geldige reden" worden gerechtvaardigd.
Indien bovendien zou blijken, zoals in Arnhem, 4 oktober 1988, B.!. E.,
1990, 13 dat de beweerde ,type" aanduiding zozeer in het oog springt, dat
zij in feite dient ter onderscheiding van de waar, is aileen artikel13 A 1 van
toepassing.
3. Volgens het Benelux-Gerechtshof valt aldus eveneens onder artikel13 A
onder 2, het gebruik van andermans merk niet ter onderscheiding, doch
louter ter versiering van onder een eigen merk verhandelde waren (Arr.
23 december 1985, Adidas/D~ Laet, Jur., 1985, 38. De Pres. Rb. Amsterdam, 25 oktober 1979, B.I.E., 1980, 73 had in een dergelijk geval nog
artikel13 A 1 B.M.W. toegepast). Vermits ook in dit geval een dergelijke
versiering helemaal niet noodzakelijk lijkt, zal de gebruiker o.i. geen geldige
reden voor zijn handelwijze kunnen inroepen.
§ 12. Artikel 13 A in fine

A.

DE UITPUTTING VAN HET MERKRECHT

228. Krachtens artikel 13 A in fine B.M.W. kan de merkhouder zich niet
verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die hijzelf of zijn
licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits
de toestand van de waren niet is gewijzigd.
Uit het eerste zinsdeel van artikel13 A in fine volgt dat het in het verkeerbrengen van gemerkte waren met de toestemming van de merkhouder, de
,uitputting" van diens recht ten aanzien van die waren tot gevolg heeft.
Hierbij mage worden verwezen naar het arrest van 6 juli 1979 van het
Benelux-Gerechtshof (Pfizer/Meditec, Jur., 1975-79, 191), waarin werd
geoordeeld dat de bewijslast in dat verband in principe op de wederpartij
van de merkhouder rust, hoewel de rechter, naargelang de omstandigheden,
ook de merkhouder tot bewijsvoering kan verplichten.
229. Opdat het verschijnsel zou intreden moet echter aan aile voorwaarden
van artikel 13 A, laatste lid, zijn voldaan.
Zo is er geen uitputting wanneer een gemerkte waar zonder de toestemming
van de merkhouder op de markt wordt gebracht. Dit was het geval met
,Mecadox" veevoeder-additieven die klaarblijkelijk niet van Pfizer noch
van haar licentiehouder afkomstig waren (Pres. Rb. Rotterdam, 19 oktober
1976, B.I.E., 1977, 215; Arnhem, 4 juli 1979, B. I.E., 1983, 223).
Er is evenmin uitputting wanneer de waar wei met toestemming van de
merkhouder, maar zonder merk, in het verkeer werd gebracht. Zo werd een
later aanbrengen van het merk op sigaren die door de merkhouder merkloos
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op de markt waren gebracht veroordeeld in Rb. Almelo, 29 oktober 1986
(B.M.M., 1987, 40, noot Keesom, P.H.M.).
230. Voor de uitputting maakt het geen verschil of het in het verkeer
brengen door de merk- of licentiehouder in het Beneluxgebied is geschied
dan wei daarbuiten. Ook in bet laatste geval moet de merkhouder het
gebruik van zijn merk voor die waar in het Beneluxgebied dulden (Pres. Rb.
Amsterdam, 12 november 1987, B.I.E., 1988, 258. Impliciet ook Voorz.
Kh. Namen, 16 november 1979, Ing. Cons., 1980, 81). Wordt de met
eenzelfde merk voorziene waar in het buitenland echter op de markt
gebracht door een moedermaatschappij die geen licentiehouder is van de
merkeigenaar, dan treedt de uitputting niet in (Pres. Rb. Breda, 16 juni
1977, B.I.E., 1978, 25).
Wij herinneren er in dit verband aan dat, wanneer de waar in het verkeer
werd gebracht in de Europese Economische Gemeenschap, de specifiek
nationale merkenrechtelijke oplossingen overvleugeld worden door de bepalingen van het Verdrag van Rome over de mededinging en het vrije
verkeer van goederen, zoals die door de Commissie en het Hof van Justitie
werden uitgelegd en toegepast. Zie over deze Europese rechtspraak de
uiteenzettingen in het dertiende deel van de reeks ,Beginselen van Belgisch
Privaatrecht" over Handels- en Economisch Recht, waar in deel1, A,
Brussel, 1989, F. Gotzen het aspect territorialiteit en vrij goederenverkeer
bepreekt (nrs. 280 tot 289) en in deel2, B, Brussel, 1985, W. Van Gerven
en M. Maresceau de invloed van het kartelrecht nagaan (nrs. 204 tot 223).
231. De specifiek merkenrechtelijke ,uitputting" heeft, volgens het Benelux-Gerechtshof in de Superox-zaak (arrest 2 februari 1983, R.S.L./
Chrompack, Jur., 1983, 1. Verg. Arnhem, 8 maart 1982, B.I.E., 1984, 76)
uitsluitend betrekking op het geval bedoeld in artikell3 A 1, d.w.z. dat de
voortverkoop of een aankondiging tot verkoop van merkwaren slechts vrij
kan worden wanneer die rechtstreeks slaan op welbepaalde van de merkhouder afkomstige produkten. T.a.v. ,elk ander gebruik" dan in onmiddellijk
verband met de waren zelf zoals bedoeld in artikell3 A 2 B.M.W., treedt
dergelijke uitputting niet in. De merkhouder zal zich bijgevolg kunnen
blijven verzetten tegen niet toegestane publiciteit i.v.m. het merk in het
algemeen, ook al zou die worden gevoerd door een voortverkoper van zijn
waren.
Wie zich b.v., zonder speciale toestemming, in advertenties of op een
uithangbord bedient van andermans woord- of beeldmerk, of wie zich
·zonder meer als ,specialist" in de verkoop, het onderhoud of de reparatie
van een bepaald merkprodukt aanprijst, riskeert een veroordeling op grond
van artikel 13 A 2 B.M.W.
Talrijk zijn de uitspraken in de automobielsector waar dit beginsel werd
toegepast ten aanzien van niet erkende dealers. Zo werd het gebruik in
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reclame veroordeeld van de woord- of beeldmerken van ,Mercedes" (Rb.
's-Gravenhage, 23 februari 1979, B.I.E., 1980, 75; Rb. Maastricht,
26 maart 1981, B.I.E., 1982, l76; Rb. Arnhem, 10 september 1981, B.I.E.,
1983, 271; 's-Gravenhage, 5 februari 1986, B.J.E., 1987, 222), van ,Renault" (Pres. Rb. Almelo, 27 mei 1981, B.I.E., 1982, 118; Rb. Arnhem,
8 maart 1984, B.I.E., 1986, 84), van ,G.M." (Pres. Rb. Maastricht,
23 april1979, B.I.E., 1982, 119), van ,B.M.W." ('s-Gravenhage, 14 april
1988, B.I.E., 1989, 99; Verg. Pres. Rb. Haarlem, 20 december 1983, B.I.E.,
1986, 87) van ,Volvo" (Rb. Leeuwarden, 19 februari 1987, B.I.E., 1989,
96).
232. V66r de inwerkingtreding van het protocol over de dienstmerken
werden er in Belgie vergelijkbare resultaten bereikt langs de wet betreffende
de handelspraktijken. Zie voor ,Mercedes" Voorz. Kh. Brussel, 14 juli
1980, Ing. Cons., 1980, 262, B.I.E., 1983, 268, Voorz. Kh. Brugge,
29 maart 1984, Ing. Cons., 1984, 257, Gent, 3 oktober 1985, Ing. Cons.,
1985, 458, Voorz. Kh. Kortrijk, 17 maart 1986, H.P., 1986, I, 246, Voorz.
Kh. Charleroi, 21 mei 1986, H.P., 1986, II, 121, Voorz. Kh. Brussel,
17 oktober 1986, H.P., 1986, IV, 50, Brussel, 24 maart 1987, H.P., 1987,
I, 271; voor ,B.M.W." Voorz. Kh. Kortrijk, 21 april 1986, Ing. Cons.,
1986, 239; Voorz. Kh. Brussel, 3 november 1986, H.P., 1986, IV, 94; voor
,VW" en ,Audi" Voorz. Kh. Brugge, 9 januari 1986, H.P., 1986, I, 30.
Nadien werden dezelfde resultaten verkregen op grond van de inmiddels
gedeponeerde dienstmerken (Voorz. Kh. Brugge, 9 maart 1990, R. W.,
1990-91, 26. Verg. Gent, 23 december 1988, H.P., 1988, 201).
233. Dezelfde beginselen vinden ook toepassing buiten de automobielsector
zoals blijkt uit Amsterdam, 14 december 1984, B.I.E., 1985, 360 (,Caterpillar" tractoren en grondverzetmachines) en Pres. Rb. Haarlem, 12 juni
1987, B.I.E., 1987, 307 (,Gardisette" gordijnen).
234. Het onderscheid tussen de toegelaten voortverkoop van concreet
aangeduide merkprodukten (13 A 1 B.M.W.) en het voeren van publiciteit
rond het merk in het algemeen (13 A 2 B.M.W.) wordt treffend gei1lustreerd door de volgende overwegingen uit het reeds geciteerde Maastrichtse
Mercedes-vonnis van 26 maart 1981: ,Aan Jurgen B.V. kan niet het recht
worden ontzegd om originele Mercedes-automobielen nieuw of gebruikt als
Mercedes-automobielen, derhalve gebruik makend van het woordmerk
Mercedes, maar dan wei telkens in concreto, ten verkoop aan te biedenook middels advertenties - te verkopen en in het algemeen te verhandelen.
Verder mag zij echter niet gaan.
Met name is het haar verboden om gebruik te maken van het beeldmerk
van Mercedes-Benz of van een daarmee overeenstemmend teken. Evenmin
mag zij het woordmerk Mercedes-Benz of de afkorting Mercedes als blik-
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vanger of op andere wijze dan de hiervoor door de Rechtbank toegestaan
geachte, gebruiken. Daartoe bestaat voor haar geen noodzaak en derhalve
geen geldige reden" (B.I.E., 1982, 176).
235. De laatste overweging in de zojuist geciteerde uitspraak duidt op een
verdere mogelijkheid van nuancering. Indien inderdaad de reclame die een
voortverkoper met gebruik van andermans merk voert op grond van artikel
13 A 2 dient beoordeeld te worden, dan kan ook rekening worden gehouden
met een door hem aangevoerde ,geldige reden" in de zin van die bepaling.
Vandaar dat een aantal uitspraken i. v.m. merkgebruik in de automobielsector een onderscheid invoeren tussen de vormen van reclame waarin merken
zoals ,Mercedes" worden gebezigd door voortverkopers of hei:stellers. In
de mate dat de merkvermeldingen zo zijn gesteld dat zij ten onrechte de
indruk van een dealerschap wekken, zuilen zij worden veroordeeld. Gaat
het daarentegen om neutrale en niet als blikvanger bedoelde aanduidingen
dat men zich toelegt op de verkoop of de reparatie van auto's met een
bepaald merk, zal een geldige reden worden aanvaard. Zulke vermeldingen
zijn immers noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep. Aldus 's-Gravenhage, 5 februari 1986, B.l.E., 1987, 222; Rb. Leeuwarden, 19 februari
1987, B.I.E., 1989, 96; 's-Hertogenbosch, 14 juni 1988, I.E.R., 1989, 54;
Amsterdam, 22 december 1988, B.I.E., 1989, 228; Voorz. Kh. Brugge,
9 maart 1990, R. W., 1990-91, 26 (Zie ook hoger nr. 201).

B.

WIJZIGING IN DE TOESTAND VAN DE WAREN

236. Uit het laatste zinsdeel van artikel 13 A in fine volgt dat de uitputting
van het merkrecht niet meer geldt van zodra ,de toestand van de waren is
gewijzigd". In zo'n geval herleeft het recht van de merkhouder. Vraag is
dan welk recht, dat van artikel 13 A 1 of dat van artikel 13 A 2?
Leest men aileen de tweede verklaring voor recht in het Benelux-arrest van
2 februari 1983 (R.S.L./Chrompack, Jur., 1983, 1, R. W., 1982-83, 2059),
dan zal men allicht voor artikel 13 A 1 opteren nu het Hof daarin kortweg
stelt dat ,Artikel 13 A in fine uitsluitend betrekking heeft op het geval
bedoeld in artikel 13 A 1". Bij nader onderzoek van het arrest valt het
echter op dat het Benelux-Gerechtshof in zijn overwegingen aileen het eerste
zinsdeel van artikel 13 A in fine citeert dat over de uitputtingsregel zelf
handelt. Het Hof rept met geen woord over de uitzondering op deze regel
die t.a.v. gewijzigde waren vervat ligt in het laatste zinsdeel van dezelfde
bepaling. Men kan dus steilen dat het Hof zich hierover nog niet uitdrukkelijk heeft uitgesproken.
Er bestaat inderdaad een goede grond om het laatste zinsdeel van artikel
13 A in fine eerder te relateren aan artikel 13 A 2, B.M.W., zodat de
wederverkoper van gewijzigde waar zijn optreden kan rechtvaardigen en de
merkhouder zal moeten aantonen dat hem door die handeling schade kan
worden toegebracht. Doet men dit niet en legt men ook hier een band met
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artikel 13 A 1 B.M.W. dan komt men inderdaad tot een ongenuanceerd
vetorecht van de merkeigenaar dat de hele sector van tweedehandswaren
zou kunnen lamleggen (Verg. Van Nieuwenhoven Helbach, IndustriiHe
eigendom en mededingingsrecht, 8e ed., 1989, nr. 962, p. 390-391).
In de zin van de hier verdedigde opvatting gaat het vonnis van de Pres. Rb.
Haarlem, 29 maart 1988, B.I.E., 1989, 17. In dit geval had de rechthebbende op het merk Lion bij de importeur een partij onbewerkte, d. w .z.
ongebleekte spijkerbroeken besteld, voorzien van labels met het opschrift
Lion; de afname van de bestelling werd afgezegd en toelating werd gegeven
aan de importeur om de inmiddels reeds ontvangen spijkerbroeken met
merklabel Lion aan derden te verkopen, hetgeen gebeurde. De derde-koper
bewerkt de spijkerbroeken, net zoals de merkhouder dat doet, of laat doen,
en verkoopt ze, nog steeds voorzien van het Lion-merklabel aan een
merkelijk lagere prijs dan de merkhouder. De President beslist dat er geen
merkinbreuk is omdat de derde-koper een geldige reden kan Iaten gelden
in de zin van artikel 13 A 2 B.M.W. Als uitgangspunt van de redenering
van de President geldt dat de spijkerbroeken met toestemming van de
merkhouder in het verkeer zijn gebracht; de bewerking door de derde-koper
valt weliswaar te beschouwen als een wijziging van de toestand van de waar,
doch daarvoor heeft de derde-koper een geldige reden: de merkhouder
verkoopt uitsluitend of in hoofdzaak bewerkte spijkerbroeken en betwist
niet dat onbewerkte broeken nauwelijks verkoopbaar zijn; derhalve mag de
merkhouder ,in redelijkheid niet verwachten dat de (derde-koper) de
broeken niet zou behandelen of Iaten behandelen op een wijze die naar
behandelingsgevolgen hoofdzakelijk overeenstemt met de bewerking die (de
merkhouder) de door haar ten verkoop aangeboden broeken h~eft Iaten
ondergaan". Het vonnis werd o.i. ten onrechte bekritiset::rd door Steinhauser in zijn noot, B.I.E., 1989, 19 en door Bruining-Volmer, ,Is het Haarlemse spijkerbroeken-vonnis in de haak?", B.I.E., 1988, 102.
237. In de besproken periode kwam soms de vraag aan bod of iedere, zelfs
geringe, wijziging aan een produkt onder de eindzin van artikel13 A in fine
valt, dan wei aileen een merkbare wijziging.
Volgens Amsterdam, 9 februari 1989, B.I.E., 1990, 45, Ievert het gedeeltelijk wegkrassen door Makro van de door Chanel op parfumverpakkingen
aangebrachte coderingen geen wijziging in de toestand van de waar in de
zin van artikel 13 A in fine op. Deze codering was immers aangebracht op
een onopvallende plaats zodat de ingreep geen afbreuk kon doen aan de
aantrekkingskracht en het karakter van de waar, ook indien daarbij een
klein stukje van het om de verpakking aangebrachte cellofaan werd beschadigd. Hetzelfde gold voor het aanbrengen van prijsstickers op de onderzijde
van de verpakking (In dezelfde zin Pres. Rb. Amsterdam, 12 november
1987, B.I.E., 1988, 258).
Een voorbeeld van een wel duidelijk merkbare wijziging kon worden
vastgesteld in 's-Gravenhage, 4 februari 1988, l.E.R., 1988, 50. Wanneer
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inderdaad dieselaggregaten worden voorzien van geluiddempend materiaal
op de zijpanelen, terwijl onder de aggregaten bodemplaten worden aangebracht en, wat de motor betreft, zowel inlaat- als uitlaatsystemen worden
' gewijzigd, alsook een hulpstroomvoorziening wordt aangebracht en tenslotte het bedieningspaneel aanmerkelijk wordt uitgebreid, gaat het om modificaties ,die een opvallend karakter hebben en van meer dan ondergeschikt
belang zijn'' (In deze zaak werden door de Hoge Raad op 24 november 1989
aan het Benelux-Gerechtshof een aantal vragen voorgelegd zie I.E.R., 1990,
8).
238. In het vorige overzicht werd de stelling verdedigd dat , waar" in de
zin van artikel13 zowel de inhoud als de verpakking omvat omdat - vooral
in onze tijd van meer en meer verzorgde vormgeving - beide elementen
samenwerken om een produkt een eigen karakter te verlenen. I.v.m. het
merkgebruik door voortverkopers brengt deze stelling met zich dat de
merkhouder op grond van artikel13 A in fine tegen hen kan optreden ook
wanneer ze slechts een van deze elementen, met name de verpakking zouden
wijzigen (zie T.P.R., 1977, 732-733). In twee Nederlandse uitspraken wordt
het ompakken van geneesmiddelen met het heraanbrengen van het oorspronkelijke merk inderdaad veroordeeld maar dan op grond van artikel
13 A 1 daar waar in zo'n geval o.i. beter artikel13 A in fine, laatste zinsdeel
zou worden toegepast (Rb. Rotterdam, 29 januari 1979, Ing. Cons., 1979,
156 en 's-Gravenhage, 8 juni 1983, B.I.E., 1984, 165).
239. Zoals eveneens in het vorige overzicht werd betoogd (T.P.R., 1977,
733-734) Ievert de leer der eenheid van verpakking en produkt, die in de
hedendaagse handel van merkartikelen samen de ,waar" uitmaken, ook
een gemakkelijke verklaring op voor het recht van de merkhouder zich te
verzetten tegen het opnieuw vullen door derden van zijn door verbruikers
geledigde verpakkingen. De , ,uitputting'' der exclusiviteit voorzien door
artikel 13 A in fine telt hier niet vermits de to est and van de , ,waar'' in haar
samenstelling is gewijzigd zodra de inhoud der verpakking is vervangen. Dat
de nieuwe inhoud eventueel evenwaardig kan zijn heeft geen belang. Voldoende is dat hij niet van de oorspronkelijke verspreider van de verpakking
afkomstig is.
Omdat de gedachte van de eenheid tussen verpakking en inhoud niet
duidelijk genoeg als uitgangspunt wordt genomen komt de rechtspraak er
nog steeds niet toe duidelijk artikel13 A in fine als basis van de veroordeling
aan te wijzen. De meeste rechters volstaan ermee naar artikel 13 A in het
algemeen te verwijzen, zonder op de juiste draagwijdte der onderscheidene
alinea's nader in te gaan. Zie, n.a.v. het hervullen door derden van
gasflessen Pres. Rb. Middelburg, 21 december 1977, B.I.E., 1979, 117 en
's-Hertogenbosch, 14 maart 1979, B.I.E., 1982, 17. Zie ook, n.a.v. het
opnieuw gebruiken van gemerkte groentekisten, Rb. Gent, 12 juni 1987,
R. W., 1988-89, 783. Soms wordt ook, o.i. ten onrechte, artikel13 A 1 als
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grond voor de veroordeling aangegeven (Kh. Tongeren, 3 maart 1977,
B.R.H., 1978, 45) n.a.v. het opnieuw vullen van gemerkte fruitkistjes met
eigen vruchten.
§ 13. Strafrecht

240. De B.M.W. kent geen strafrechtelijke bescherming tegen het onrechtmatig gebruik van eens anders merk. Uit artikel 3 en 4 der Belgische
goedkeuringswet van het Beneluxverdrag blijkt echter dat de strafrechtelijke bepalingen van de artikelen 8 tot 15 der oude wet van 1 april 1879
gehandhaafti blijven om in die leemte van de B.M.W. te voorzien.
Artikel 14 van die wet verklaart dat de uitoefening van de strafvordering
afhangt van een klacht van de benadeelde. Deze hoeft niet noodzakelijk de
merkhouder of een licentiehouder te zijn. De in artikel12 A van de B.M. W.
opgelegde voorwaarde van een regelmatig merkdepot is op hem niet van
toepassing (Cass., 18 november 1986, R. W., 1986-87, 2294).
241. In het Adidas-arrest van 23 december 1985 (Jur., 1985, 38, T.B.H.,
1987, 247) heeft het Benelux-Gerechtshof bepaalde aspecten van de verhouding tussen de B.M. W. en de Belgische strafwet onderzocht. Wanneer blijkt
dat een derde niet kan worden betrokken in de strafprocedure zal volgens
het Hof de nietigheid van het merk gegrond op artikel 4 onder 6 B.M. W.
(depot te kwader trouw) door de strafrechter niet kunnen worden uitgesproken, omdat artikel 14, B van de B.M.W. daaraan in de weg staat (Verg.
hierna nr. 244).
Dit belet de strafrechter nochtans niet om met alle feiten rekening te
houden. Ondermeer zal hij de eventuele rechten van de derde die deze van
de burgerlijke partij zouden kunnen aantasten in aanmerking mogen nemen
om de beklaagde vrij te spreken. Nog steeds volgens het Benelux-Hof laat
zo'n beslissing dan wel de rechten onaangetast die de merkhouder krachtens
de B.M.W. aan zijn depot kan ontlenen.
§ 14. De vordering tot nietigverklaring van depots

242. Artikel14 B.M.W. voorziet in een reeks vorderingen tot nietigverklaring van depots.
Anders dan wat in sommige in het vorige overzicht (T.P.R., 1977, 729)
vermelde uitspraken werd gesuggereerd, heeft het Benelux-Gerechtshof zich
inmiddels op het standpunt gesteld dat de nietigheidsgronden in artikel14
uitputtend zijn opgesomd (Arrest van 22 mei 1985, Lever/International
Metals, Jur., 1985, 1 en van 23 december 1985, Adidas/De Laet, Jur., 1985,
38. In dezelfdezin gaan 's-Gravenhage, 4 maart 1981, B.I.E., 1983, 36; Kh.
Leuven, 24 maart 1987, lng. Cons., 1987, 204enB.I.E., 1988, 197; Brussel,
3 februari 1986, B.M.M., 1986, III, 28, T.B.B.R., 1988, 107, noot Corbet,
J.).
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Hoeft dit nu te betekenen dat sommige denkbare nietigheidsgronden die in
artikel14 niet uitdrukkelijk worden vermeld, dan ook niet bestaan (In die
zin de noten van L.W.H. in N.J., 1985, 2510; P. Beckman in R. W.,
1985-86, 1927 en D.W.F. Verkade in B.l.E., 1986, 235)? Men denke aan
het geval van een inbreukmakend merkendepot voor niet gelijksoortige
waar of nog aan een merkdepot dat inbreuk maakt op een oudere handelsnaam. Naar onze mening gaat zo'n conclusie verder dan wat het Beneluxhof
heeft gezegd. Men mag inderdaad niet vergeten dat, ook al zijn de
nietigheidsgronden van artikel 14 uitputtend opgesomd, zich daartussen
minstens een geval bevindt, nl. artikel 4, 6° B.M.W., waar in geval van
depot te kwader trouw gewerkt wordt met een niet limitatieve opsomming
(,onder andere"). Niets belet om in de geciteerde voorbeelden op grond
van artikel 4, 6°, aanhef, toch een nietigheidsvordering in te dienen (Verg.
i.v.m. een oudere handelsnaam het betoog in dezelfde zin van A. Braun in
zijn noot bij het Adidas-arrest van het Benelux-Gerechtshof, T.B.H., 1987,
272). Daarnaast is het niet uitgesloten, zoals L.W.H. in de geciteerde noot,
N.J., 1985, 2510 en P. Beckman in T.P.R., 1986, 259-261 betogen, dat uit
een bijkomende overweging van het Benelux-Gerechtshof in het arrest van
22 mei 1985 een bevoegdheid kan worden afgeleid om de rechter in zulke
gevallen te verzoeken te bevelen dat het bestreden depot vrijwillig zou
worden doorgehaald, eventueel zelfs met een dwangsom.

243. De nietigheid van een merk op basis van artikel 4, 4° of 4, 6° B.M. W.

kan slechts ingeroepen worden door de belanghebbende binnen de grenzen
afgebakend door artikel 14 B.M.W. Vooreerst wordt de nietigheidsactie
beperkt in de tijd (art. 14 B 2°). Voor zover beroep wordt gedaan op artikel
4, 4° moet de nietigheid ingeroepen worden binnen de drie jaar te rekenen
van de datum waarop de geldigheidsduur der eerdere inschrijving verstrijkt;
voor zover een depot te kwader trouw wordt ingeroepen (art. 4, 6°) moet
gereageerd worden binnen de 5 jaar te rekenen vanaf de datum van depot,
en niet vanaf de datum van publicatie in het Bene~ux-Merkenblad zoals
soms wordt geargumenteerd (Pres. Rb. Haarlem, 4 juni 1976, B.I.E., 1976,
233). Aan de voormelde termijnen wordt strikt gehouden (b.v. Pres. Rb.
Haarlem, 4 juni 1976, B. I.E., 1976, 233; Kh. Kortrijk, 15 mei 1986, B.I.E.,
1988, 129 en Ing. Cons., 1987, 110; Bergen, 14 juni 1988, Ing. Cons., 1988,
208 en J.T., 1989, 499, noot Van Bunnen, L.; Kh. Brussel, 28 november
1988, Ing. Cons., 1989, 131; Pres. Rb. Breda, 14 juni 1988, B.I.E., 1989,
176; Rb. Arnhem, 13 juli 1989, I.E.R., 1989, 94), behoudens ingeval een
depot te kwader trouw verricht is in de zin van artikel4, 6° B.M.W. en het
merk waarop inbreuk wordt gemaakt, tengevolge van zijn gebruik in het
Beneluxgebied aldaar een bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het
Unieverdrag van Parijs; alsdan mag ook na de periode van 5 jaar de
bevoegde rechter nog onderzoeken of het depot te kwader trouw werd
verricht (Benelux-Gerechtshof, 23 december 1985, Adidas/De Laet).
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244. Behoudens waar het precedent een collectief merk betreft, mag de

nietigheid nooit worden ingeroepen wanneer de houder van de eerdere
inschrijving of de derde gebruiker van het kenteken wiens bestaan de
oorzaak van de ingeroepen nietigheid is, niet bij het geding wordt betrokken. De wetgever heeft willen vermijden dat in processen gehandeld zou
worden over de belangen van in onwetendheid gelaten afwezigen en tevens
dat vervolgde namakers al te gemakkelijk zouden gaan vitten over onregelmatigheden in de situatie van de klager veeleer dan rechtstreeks hun eigen
optreden te verantwoorden (Verg. Benelux-Gerechtshof, 23 december 1985
in de geciteerde Adidas-zaak).
In het arrest van 1 juni 1978, Molnlycke/Satoma, fur., 1975-79, 133, heeft
het Benelux-Gerechtshof aanvaard dat, wanneer de houder van de eerdere
inschrijving aan het geding deelneemt, deze ook, conform de plaatselijke
procesregels, gelegenheid moet krijgen om in het raam van dit geding de
nietigverklaring van het omstreden depot te vorderen. Zie, als vervolg
hierop, H.R. 3 november 1978, N.J., 1978, 908.
De nietigheid van een merk op basis van de artikelen 4, 4° en 6° B.M.W.
kan de belanghebbende slechts inroepen wanneer de houder van de eerdere
inschrijving of de in deze artikelen bedoelde derde ,aan het geding deelneemt" (art. 14, B, aanhef). Is de bedoelde derde niet aanwezig in de
hangende procedure, dan kan geen beroep worden gedaan op voormelde
artikelen en behoeven deze eigenlijk geen behandeling ('s-Hertogenbosch,
4 mei 1976, B.l.E., 1984, 116, noot D.W.F.V.; Pres. Rb. Amsterdam,
27 maart 1975, B.I.E., 1978, 40; Kh. Brussel, 3 februari 1977, Ing. Cons.,
1977, 319; Pres. Rb. Amsterdam, 12 januari 1978, bevest. door Amsterdam, 8 december 1978, B.I.E., 1982, 65; Pres. Rb. Utrecht, 27 februari
1980, B.I.E., 1981, 216; 's-Gravenhage, 27 februari 1981, B.I.E., 1982, 77;
Rb. Dordrecht, 4 april1984, B.I.E., 1985, 58; Rb. Arnhem, 13 juli 1989,
I.E.R., 1989, 94 en B.M.M., 1989, 32, noot Keesom, P.H.M.). In Belgie
is het niet onoverkomelijk de derde die (nog) niet aan het geding deelneemt
erbij te betrekken: de derde kan tot tussenkomst gedwongen worden middels dagvaarding en vanaf dat moment wordt hij gedingpartij (art. 15 en
16 Ger.W.). Nederland kent de gedwongen tussenkomst evenwel niet en
indien ,deelnemen aan het geding" zou moeten worden begrepen als een
actief, d.w.z. niet bij verstek, deelnemen of het daadwerkelijk in rechte
verschijnen, kon men betwijfelen of artikel14 B.M.W. zelf de mogelijkheid
van gedwongen deelneming zou hebben geopend en/of verlof zou kunnen
worden verleend de derde op te roepen (Amsterdam, 14 juni 1979, B.I.E.,
1980, 56, verniet. Rb. Amsterdam, 7 juni 1978 en 's-Gravenhage, 27
februari 1981, B.I.E., 1982, 77). De Pres. Rb. Haarlem (14 februari 1980,
B.I.E., 1981, 146) toonde zich zeer soepel door ,deelname aan het geding"
te aanvaarden wanneer de derde zich ,voor zoveel als nodig" aan de zijde
schaarde van degene die artikel 14 B inroept toen bovendien bleek dat
dezelfde voorzitter geadieerd was op grond van dezelfde discussie tegen de
merkhouder.
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Een al te letterlijke toepassing van de tekst van artikel14 B 2° B.M.W. zou
ertoe leiden dat in situaties waarin redelijkerwijze geen derde kan deelnemen, de belanghebbende wordt afgewezen. In die zin schijnt het Hof van
Beroep van Antwerpen te den ken m. b. t. vorderingen tot nietigheid ingesteld
door de titularis van een handelsnaam tegen de latere merkhouder (7 september 1982, T.B.H., 1983, 279). Terecht wijst Van Innis in zijn noot bij
voormeld arrest erop dat vermits de ratio legis van de verplichte deelname
van de derde is dat niet in diens afwezigheid zijn rechten uit een merkendepot aan de orde zouden komen, de derde en de belanghebbende best een
en dezelfde persoon mogen zijn, kortom, dat de derde geen derde moet zijn
tegenover de belanghebbende doch slechts to. de deposant waarvan het
depot wordt aangevochten. De beslissing waarbij van kwade trouw kan
worden gesproken in hoofde van de deposant wanneer blijkt dat de , ,'derde''
werd opgeheven en diens activiteiten in de economische zin werden overgenomen (Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 11 februari 1983, B.I.E., 1984, 206),
kan dan oak worden goedgekeurd. In een later arrest (9 november 1983,
B.I.E., 1985, 339) bleek het Hof van Beroep te Antwerpen de reeds eerder
ingeslagen weg verder te bewandelen door ongenuanceerd te stellen dat de
nietigheid wegens voorgebruik van een firmanaam of uithangbord ,aileen
door de betrokken firma's zelf zou kunnen gevorderd worden"; deze
overweging lijkt helemaal niet te kloppen met de aanhef van artikel 14
B.M.W.
.
245. De rechter die een beroep op de nietigheid van een depot gegrond
bevindt, zal ambtshalve de doorhaling van de inschrijving moeten uitspreken zonder dat daarvoor een bijzondere tot doorhaling strekkende vordering of tegenvordering vereist is (Art. 14 D B.M.W. en arrest van het
Benelux-Gerechtshof van 23 december 1985 in de Adidas-zaak).

§ 15. Onbruik van merken

A.

HET VROEGERE BELGISCHE SYSTEEM

246. De wettelijke regeling van het verval van merkrechten die sinds
1.1.1971 in werking is getreden verschilt grondig van wat de vroegere
Belgische jurisprudentie op dit stuk wist uit te denken. Wij moeten niettemin met de oude gegevens rekening blijven houden omdat oak thans nag
de vraag kan rijzen of tijdens het jaar 1971 in het Beneluxregister voor
handhaving overgeschreven Belgische merken wei degelijk op ,verkregen
rechten" steunen. Bij nader onderzoek zou inderdaad wei eens meer kunnen
blijken dat bedoelde rechten per 1 januari 1971 vervallen waren en dat punt
moet beoordeeld worden in het Iicht van de vroegere rechtsleer en rechtspraak (art. 29 B.M.W.).

Met name geldt het voorgaande voor wat een eventueel verval door onbruik
betreft. In de vroegere jurisprudentie werd onbruik slechts uiterst zelden als
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een reden tot verzaking aan het merkrecht en dus tot een verval ervan
aanvaard (zie Gotzen, M., Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht, Brussel, 1969, nr. 130). In de besproken periode kreeg het Hof van Cassatie
nochtans de gelegenheid om te preciseren dat duidelijk onbruik van het
merk gedurende lange tijd (bijna 40 jaar), gepaard met afwezigheid van
protest tegen het intensief en algemeen bekend gebruik ervan door een
ander, een voldoende bewijs oplevert van afstand van het merk (Cass.,
24 maart 1988, R. W., 1988-89, 501).
B. DE B.M.W.

247. De B.M.W. neemt op dit punt duidelijker stelling. Zij gaat uit van het
beginsel dat een merk dient om daadwerkelijk en zonder dralen gebruikt
te worden.
Voor de instandhouding van het door eerste depot verkregen merk vereist
artikel 5 cijfer 3 B.M.W. een ,normaal gebruik" van het merk door de
merkhouder of een licentiehouder (die overigens niet hoeft ingeschreven te
zijn: Arnhem, 17 september 1979, B.I.E., 1980, 53 en Pres. Rb. Amsterdam, 25 oktober 1979, B.I.E., 1980, 73). Als grondslag van het bepaalde
in artikel 5 cijfer 3 vermeldt het Benelux-Gerechtshof enerzijds de gedachte
dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op
merk verbindt, aileen gerechtvaardigd is als het desbetreffende teken in het
economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren van een
onderneming te onderscheiden en anderzijds de wens te breken met de
voorheen in Nederland gehuldigde opvatting, ,volgens welke elk gebruik
- ook al geschiedt dat niet met het doel voor de waren onder het merk afzet
te verwerven, maar enkel en aileen om het recht op het merk in stand te
houden - voldoende is om verval van het merkrecht te voorkomen",
(arresten 27 januari 1981 inzake Turmac/Reynolds, Jur., 1980-81, 23,
B.I.E., 1981, 151, J. T., 1981, 393, noot Van Reepinghen, B., lng. Cons.,
1981, 113, noot De Visscher, F. en 18 november 1988, Morris/BAT, Jur.,
1988, 61, R. W., 1988-89, 701).
Ret Hof precizeerde dat van , ,gebruik'' slechts sprake kan zijn wanneer het
merk buiten de onderneming van de gebruiker wordt gebezigd en wel met
duidelijke betrekking op een door de gebruiker in het economische verkeer
aangeboden waar die daardoor van de waar van anderen wordt onderscheiden; ,normaal" is het gebruik van het merk in omstandigheden die de
indruk wekken dat men op het vinden van afzet voor de waar en niet aileen
op het behouden van het merk uit is. In de regel zal er gelet worden op de
aard, de omvang, de frekwentie, de regelmaat alsmede de duur van het
gebruik in vergelijking met de aard van de waar en de aard en de omvang
van de onderneming.
Interessant is dat blijkens de consideransen inzake massa-artikelen meer
moet worden vereist dan het beantwoorden van een reele maar plaatselijke
vraag.
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248. Dergelijke beginselen werden reeds v66r de Benelux-arresten gehanteerd door Pres. Rb. Breda, 4 mei 1976, B.I.E., 1976,236, m.b.t. ,Het Rijk
der Vrouw" enKh. Brussel, 27 december 1976, Ing. Cons., 1978,27, m.b.t.
Bic, BJ en BI en nadien ook verder gevolgd door Amsterdam, 31 maart
1983, B.I.E., 1984, 110 inzake het merk ,Milo"; Pres. Rb. Zwolle, 9 juli
1982, B.I.E., 1984, 114, inzake het merk Delta voor verf; Voorz. Kh.
Brussel, 18 november 1986, Ing. Cons., 1986, 420 en Amsterdam, 11 december 1986, B.I.E., 1987, 258 voor het merk ,Q" van Duckham, vroeger
gebruikt voor motorolie en ten onrechte ingeroepen tegen ,Q8" van Kuwait
Petroleum.
249. De handelsrechtbank te Brussel doet opmerken dat het niet-gebruik
moet slaan op het essentiele element van een merk, en dat bijkomende
elementen in zekere mate mettertijd kunnen veranderen om te vermijden dat
het merk gedemodeerd geraakt (Kh. Brussel, 28 december 1989, Ing. Cons.,
1990, 36).
250. Wanneer kan aangetoond worden dat een merk als huismerk naast de
produktmerken die de merkhouder ;;tanbrengt een eigen functie heeft ter
onderscheiding van de waren en teneinde de herkomst daarvan aan te geven,
dan kan gesproken worden van normaal gebruik van het huismerk in de zin
van artikel 5.3 B.M.W., ook al vormt dat huismerk de handelsnaam van
de titularis (Pres. Rb. Arnhem, 4 januari 1984, B.I.E., 1985, 418 i.v.m.
Gist-Brocades). Ook voor de Pres. Rb. Breda (9 mei 1988, B.I.E., 1989,
13 m.b.t. ,Roadadvertising") is het niet ongebruikelijk dat een onderneming een handelsnaam voert die gelijk is aan het merk van het produkt dat
zij in het verkeer brengt; terecht wijst de President erop dat de wijze waarop
het merk wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van de rechthebbende zal afhangen van de aard van het produkt en het doel waarvoor het
bestemd is.
251. Hoe dient de praktijk te worden beoordeeld van producenten van
vermaarde merkprodukten die ten gerieve van een klein, select en op
exclusiviteit gesteld publiek naast hun hoofdprodukt onder het eigen merk
ook een aantal accessoire artikelen op de markt brengen zoals vesten, sjaals,
damestassen, T-shirts, petjes enz ... ? Het zal er ook in zo'n geval op aan
komen te beoordelen of van het merk ook voor die bijkomende categorieen
van produkten een voldoende gebruik is gemaakt om de exclusiviteit ervan
in die sector te handhaven. Volgens Rb. Amsterdam, 8 juli 1981, B.I.E.,
1981, 96, was dit wei het geval voor de door de producent van de Bally
schoenen tevens aangeboden kledingstukken en damestassen.
Dezelfde rechtbank weigerde echter in haar vonnis van 26 juni 1985, B.I.E.,
1990, 43, te aanvaarden dat de producent van het bekende speelgoedmerk
Lego ook een voldoende gebruik zou hebben gemaakt van dat merk voor
T-shirts en petjes. Volgens de rechtbank had het gebruik van het merk voor
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die kledingstukken hier nog niet het stadium overschreden van promotioneel materiaal voor speelgoed. Daarbij is het niet beslissend of deze artikelen al dan niet met winst verkocht worden, wel of de verkoop van het met
Lego bedrukte kledingstuk ,een doel op zich is geworden".
252. De Beneluxwet heeft ook rekening gehouden met het op- en neergaan
dat de handel in een merkartikel kan treffen. Tijdelijke terugtrekkingen van
het merk worden dan ook aanvaard maar de grenzen zijn zeer nauwkeurig
gesteld:
a) er moet normaal gebruik zijn binnen de drie jaar volgend op het depot.
Een arrest van het Benelux-Gerechtshof van 21 november 1983 in de zaak
National Foods/Vreeland (Jur., 1983, 48, B.I.E., 1984, 103) heeft duidelijk
gemaakt dat onder het hier bedoelde depot mee moet worden verstaan een
bevestigingsdepot krachtens artikel 30. De termijn van drie jaren bedoeld
in artikel 5 onder 3 begint dan op de werkelijke datum van het bevestigingsdepot en niet op de in artikel 35 genoemde datum van het inwerkingtreden
van de B.M.W. (Verg. Pres. Rb. Breda, 4 mei 1976, B.I.E., 1976, 236).
b) achteraf mag het normaal gebruik niet gedurende 5 ononderbroken jaren
ophouden (b.v. Kh. Oudenaarde, 4 mei 1982, Ing. Cons., 1982, 170; Kort
ged. Kh. Brussel, 18 november 1986, supra). Deze termijn geldt ook voor
de houders van internationale merken van wie de rechten krachtens artikel
30 B.M.W. werden gehandhaafd zonder dat van hen een bevestigend depot
in de Benelux werd vereist (Kh. Kortrijk, 23 oktober 1975, lng. Cons., 1976,
120 en B.I.E., 1977, 77).
c) Ianger onbruik kan alleen worden aanvaard mits ,geldige reden". Als
, ,geldige reden'' kan enkel gelden deze die buiten de normale ondernemingsrisico's gelegen is en het vereiste gebruik hetzij totaal onmogelijk, hetzij
onredelijk moeilijk maakt (Benelux-Gerechtshof, 27 januari 1981, Turmac/Reynolds, supra en 18 november 1988, Morris/Bat, supra).
Noch het afnemen van de vraag, wat een gewoon ondernemersrisico is, noch
het naleven van een met een andere merkhouder vrijwillig aangegane
overeenkomst, en evenmin het onderhandelen omtrent de overdracht van
het merk, wat, voor beide laatste gevallen volledig binnen de macht van de
merkhouder ligt, volstaan op zichzelf als reden om het merk niet meer
normaal te gebruiken (de twee eerste motieven werden behandeld in het
arrest van 27 januari 1981, het derde motief in dat van 18 december 1988).
253. De bewijslast inzake het gebruik kan geheel of gedeeltelijk ten laste
gelegd worden van de merkhouder (art. 5.3) (b.v.: Rb. Amsterdam, 18 februari 1987, B.I.E., 1989, 226, noot v.N.H.); de macht van de rechter om
zulks te doen is evenwel beperkt: voor een tijdvak van meer dan 6 jaar v66r
de dagvaarding berust het bewijs van niet-gebruik in ieder geval bij de
,,belanghebbende''.
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254. Bij onbruik vervalt het merkrecht niet van rechtswege.
Het verval moet worden ingeroepen, op grand van artikel 14 C en D, in een
procedure tegen de merkhouder. Bij toewijzing van de vordering spreekt de
rechter het verval uit met ingang van een door hem vast te stellen datum.
Hij beveelt daarbij ambtshalve de doorhaling van de inschrijving in het
register.
Het verval kan echter aileen worden ingeroepen door een belanghebbende.
Het ingeroepen belang dient rechtmatig te zijn. Wie wei een belang bezit
om de vervallenverklaring te vorderen, maar dit in concreto slechts op een
onbehoorlijke wijze jegens de merkhouder kan doen maakt misbruik van
zijn recht. Hij kan derhalve niet als ,belanghebbende" in de zin van artikel
14 C worden aangemerkt (Benelux-Gerechtshof, 18 november 1988, supra.
Verg. Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 16 mei 1983, B.I.E., 1984, 119).
255. Uit het voorgaande blijkt dat het tot verval van merkrechten leidende
onbruik uitsluitend betrekking heeft op de commerciete exploitatie van het
kenteken. Het verwaarlozen van de juridische middelen om de exclusiviteit
van het merkgebruik te doen eerbiedigen door derden is een gans andere
kwestie. De B.M.W. (evenmin als de vroegere Belgische Merkenwet) schrijft
geen verplichting tot procederen tegen merknamakers voor. Zelfs een
stilzitten gedurende meer dan dertig jaar kan op zichzelf geen verlies van
merkrechten voor gevolg hebben (Bergen, 23 januari 1979, Ing. Cons.,
1979, 258). Het staat de merkeigenaar dus principieel steeds vrij enkel deze
gevallen voor de rechter te brengen die hem in zijn handel voldoende storen
om de kosten en zorgen van een rechtsgeding waard te zijn.
Aldus het Benelux-Gerechtshof in het Adidas-arrest van 23 december 1985
waar het Hof stelt dat ,van gebruik van het merk in de zin van artikel 5,
onder 3, slechts sprake is indien ... het teken in het economisch verkeer
metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden en dat het vervolgen van merkinbreuk daaronder niet kan worden
begrepen" (Jur., 1985, 38).
Men lette er echter op dat hoe meer de merkhouder gedoogt dat in zijn
economische sector voor de betrokken warensoort gelijkende tekens worden
gebruikt, hoe grater de kans wordt dat de rechter tot de verzwakking van
het merk zal besluiten en dus voor een veroordeling, in de weinige processen
die dan tach zouden worden gevoerd, een grotere mate van overeenstemming zal vereisen (zie het Adidas-arrest, rechtsoverweging 58 en de conclusie
van Adv.-Gen. Krings bij Ben. Ger., 29 juni 1987, Redipro/Zeepcentrale,
Jur., 1987, 33).
§ 16. Overgangsbepalingen

A. WARENMERKEN
256. De v66r de inwerkingtreding van de B.M.W. geldende nationale
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merkenwetten blijven in zekere mate een rol spelen in het B.M.W.-stelsel.
Nationaal verkregen (waren-) merkenrechten kunnen namelijk gehandhaafd worden voor zover tussen 1 januari en 31 december 1971 een bevestigend Benelux-depot werd verricht (art. 29 en 30 B.M.W.). Hierbij kan de
vraag rijzen of de gehandhaafde oude mer ken wel degelijk steunen op geldig
verkregen en niet vervallen vroegere rechten. Deze vraag dient te worden
opgelost aan de hand van het oude recht. Zo werd in de besproken periode
de oude nationale merkenwet toegepast n.a.v. handhavingsdepots voor
sinaasappelen (Rb. Rotterdam, 5 januari 1976, B.I.E., 1981, 186, noot
v.N.H., waarin wordt vastgesteld, op grond van de oude Nederlandse
merkenwet, dat het woord ,Jaffa" als merk wei voor sinaasappelen ondeugdelijk was, doch niet voor andere citrusvruchten), voor medicamenten
(Rb. Amsterdam, 13 februari 1980, B.I.E., 1981, 6, waarin wordt geoordeeld dat de vraag of een gehandhaafd merk onderscheidend vermogen had
tot 1 januari 1971 beheerst wordt door het tot dan toe van toepassing zijnde
nationaal recht, en dat de vraag of onderscheidend vermogen verloren kan
gaan door ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na 31 december 1970
moet worden onderzocht op grond van de B.M.W.) en voor herenoverhemden (Rb. Amsterdam, 9 januari 1980, B.I.E., 1982, 69, noot V.d.Z.).
257. Bij gebreke van een handhavingsdepot eindigt de aan de vroegere

wetgeving ontleende bescherming met ingang van 1 januari 1971 (voor
toepassingen: Rb. Haarlem, 4 mei 1976, B.I.E., 1977, 311; Luik, 9 juni
1982, Ing. Cons., 1982, 154; Kh. Brussel, 28 november 1988, Ing. Cons.,
1989, 131).
258. Het handhavingsdepot moet worden verricht ,met beroep op het
bestaan van het verkregen recht en onder opgave, als inlichting, van de aard
en het tijdstip der feiten die het hebben doen ontstaan en, in voorkomende
gevallen van de depots en inschrijvingen die m.b.t. dit merk zijn verricht"
(art. 30 B.M.W.). De bij een bevestigingsdepot ingediende opgave van de
aard en het tijdstip der feiten die het merk hebben doen ontstaan kan
worden aangepast en verbeterd. Daarbij kunnen echter geen rechten worden
ingeroepen voor een land dat in de oorspronkelijke opgave bij vergissing
ofuit vergetelheid niet was vermeld (Pres. Rb. 's-Gravenhage, 29 juli 1977,
B.I.E., 1978, 62, noot Ph. en lng. Cons., 1977, 307, noot F.G.), of voor
een ander merk waarvan men beweert dat het impliciet deel uitmaakt van
het merk waarvoor een handhavingsdepot werd verricht (, Obel" in , Tricobel", Luik, 9 juni 1982, Ing. Cons., 1982, 154).
259. Wanneer op een gegeven ogenblik blijkt dat het tijdstip van ontstaan
van een merkrecht in werkelijkheid eerder viel dan werd opgegeven, dan
brengt artikel 31 B.M.W. niet mee dat het depot, indien niet vernieuwd in
het met dat tijdstip corresponderend jaar, is vervallen (Rb. Amsterdam,
9 januari 1980, B.I.E., 1982, 70, noot, V.d.Z.).
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260. Indien evenwei de deposant beroep deed op een verkregen recht terwijl
hij wist of behoorde te weten dat dit recht niet bestond wordt het handhavingsdepot geacht te kwader trouw te zijn verricht met de gewone gevolgen
vandien (nietigheid maar met eventueel de in art. 14 onder B 2 voorziene
consolidatie na 5 jaar: Pres. Rb. Haarlem, 14 februari 1980, B. I.E., 1980,
143).
Het Benelux-Gerechtshof preciseerde in dit laatste verband (arrest Dejaiffe/Preval van 9 februari 1978, Jur., 1975-79, 83) dat het vermoeden van
kwade trouw dient afgeleid uit de stand van zaken op het ogenblik van het
Benelux-handhavingsdepot. Het is op die datum- en dus b.v. niet aileen
op de dag van het vroegere nationale depot - dat men moet kunnen
vaststellen dat de deposant in redelijkheid niet aan de geldigheid van zijn
recht bij het intreden van het Beneluxtijdvak heeft kunnen geloven. Over
de aard van de daartoe nodige bewijzen oordeelt de nationale rechter.
Verder bevestigde het Hof ook nog dat de vordering tot nietigverklaring van
het te kwader trouw verrichte handhavingsdepot kan worden ingesteld door
iedere persoori die er een rechtmatig belang bij heeft dit depot te zien
verdwijnen. Voor het bestaan van zulk belang is niet vereist dat de eiser in
nietigverklaring zelf titularis zou zijn van een regelmatig gehandhaafd
, verkregen recht" op het betwiste merkteken.
261. Naast de reeel verkregen rechten erkent artikel29, lid 2 B.M.W. ook
een categorie van verkregen geachte rechten. Dit zijn rechten door de
overgangsbepalingen zelf verbonden aan het eerste gebruik van kentekens,
die onder de vroegere nationale stelsels als merk zouden erkend geweest zijn
indien men toen reeds de Benelux-definitie van de artikelen 1 en 2 der
Eenvormige Wet had aanvaard. Voor Belgie omvat deze laatste categorie
de als merk voorgestelde geslachtsnamen en maatschappelijke benamingen
zonder eigenaardige vorm; voor Nederland gaat het hier om de kenschetsende vorm van waren.
Evenwel kan, nog steeds volgens artikel 29, lid 2, het uitsluitend recht dat
aldus geacht wordt te zijn verkregen, niet worden tegengeworpen aan
anderen, die voor 1 januari 1971 ook van zo'n teken zouden hebben gebruik
gemaakt en die dit samenlopend gebruik niet gedurende een ononderbroken
tijdvak van vijf jaar hebben opgegeven.

Het Benelux-Gerechtshof 9 maart 1977, ADG/Leeferink, Jur., 1975-1979,
48, oordeelde dat, indien een kleur of een specifieke tint van een kleur
zonder meer voor 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was,
het uitsluitende recht dat nadien daarop wordt verkregen, ingevolge artikel
29, lid 2 B.M.W., niet kan worden tegengeworpenaanhem dievandie kleur
of kleurtint voor 1 januari 1971 ter onderscheiding van zijn waren gebruik
heeft gemaakt, althans voor zover het waren betreft waarvoor hij voor
1 januari 1971 die kleur of kleurentint gebruikte.
Het Hof te Antwerpen, 3 april 1980, Ing. Cons., 1981, 59 stelde vast dat
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de eerste Nederlandse gebruiker van een flesvorm, het gebruik in Nederland
van die vorm niet kon verbieden aan hen die dit teken aldaar eveneens v66r
de.inwerkingtreding van de B.M.W. zouden hebben gebruikt. Terecht
oordeelde het Hof echter dat dit laatste persoonlijke recht van samenlopend
gebruik beperkt diende te blijven tot het land waar de eerste gebruiker
geacht werd bet merkrecbt te hebben verkregen.
B.

DIENSTMERKEN

262. Krachtens artikel40 onder A B.M.W. mochten oude dienstmerken die
in gebruik waren v66r de inwerkingtreding van het Protocol over de
dienstmerken op 1 januari 1987 binnen het jaar nadien door een bevestigend
depot onder het specifieke regime van de Benelux-merkenwet worden
gebracht.
Bij een dergelijk depot moet opgave worden gedaan van het jaar van eerste
gebruik. Zou de deposant een beroep doen op een verkregen recht van het
dienstmerk, terwijl hij weet of behoort te weten dat dit recht niet bestaat,
dan wordt zijn depot geacbt te kwader trouw te zijn verricht en kan het op
die grond worden nietig verklaard (art. 41). Voor een voorbeeld van zo'n
depot te kwader trouw, zie Amsterdam, 29 oktober 1987, I.E.R., 1988, 48).
Bevestigingsdepots worden alle geacht te zijn verricht op 1.1.1987
(art. 40 A). Depots voor nieuwe dienstmerken zijn eerst mogelijk vanaf de
dag die hierop volgt, zodat zij tegenover bevestigende depots altijd een
latere rang zullen innemen (art. 43).
Het is niet uitgesloten dat, gedurende het overgangsjaar, verschillende
bevestigende depots worden verricht van dienstmerken die overeenstemmen. Het Benelux-Gerechtshof heeft hierover in zijn arrest van 7 november
1988, Alfa/Govimo (Jur., 1988, 121; R. W., 1988-89, 604) het volgende
verklaard: ,Wanneer twee houders van een v66r de inwerkingtreding van
het Protocol in gebruik genomen dienstmerk het depot van dat merk hebben
verricht overeenkomstig het bepaalde onder A van artikel40, zijn de depots
van gelijke rangorde. De tussen die houders gerezen gescbillen over de vraag
wie van hen de oudste recbten op het merk heeft, dienen beslecht te worden
aan de hand van de rechtsregels die v66r de inwerkingtreding van het
Protocol de rechten van die personen bepaalden".
Voor een toepassing zie reeds voordien 's-Gravenhage, 22 september 1988,
B.I.E., 1989, 179, m.b.t. in 1987 gedeponeerde dienstmerken voor snelkoerierdiensten. Volgens dit laatste arrest vereist artikel 40 onder A B.M.W.
niet een bepaalde mate en/ of intensiteit van gebruik van een teken om in
aanmerking te komen voor depot als dienstmerk met bijzondere rangorde;
bet vroegere gebruik van een in 1987 als dienstmerk bevestigd logo in een
in november 1986 uitgegeven ,Service Guide" wordt dan ook voldoende
geacht.
263. Artikel40 B B.M.W. boudt in dat de bepalingen van bet hoofdstuk
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,dienstmerken" van de B.M.W. geen wijziging brengen ,in de rechten die
voortvloeien uit het gebruik van een dienstmerk" v66r 1 januari 1987.
Hieruit volgt o.m. dat de rechthebbende op een oud dienstmerk niet
verplicht wordt tot het verrichten van een bevestigend depot. Hij kan er de
voorkeur aan geven dit niet te doen en dan zal hij onder het vroegere
beschermingsregime kunnen voortleven. In Belgie betekent dit o.m. dat hij
voorts een beroep zal kunnen blijven doen op het algemene mededingingsrecht dat zich verzet tegen verwarringwekkend gebruik van andermans
kentekens (Verg. Brussel, 29 maart 1988, Ing. Cons., 1988, 181 dat het
vonnis van een stakingsrechter gegrond op de W.H.P. bevestigt). In Nederland wil dit zeggen dat de gebruiker van een dienstmerk verder kan ageren
op grond van de Handelsnaamwet of van artikel 1401 B.W. Zo verleende
het Hof te 's-Gravenhage, een bescherming voor een niet als dienstmerk
bevestigd kenteken ,Comp-U-Card" van een telefonisch winkelbedrijf op
grond van artikel5 Handelsnaamwet en artikel1401 B.W. ,in verbinding
met de artikelen 39 en 40 B.M.W." (1 mei 1987, B.I.E., 1988, 131, noot
S.B.). Verg. Pres. Rb. Breda, 31 maart 1988, B.I.E., 1988, 156, die een
gecombineerde bescherming verleende op grond van de· Handelsnaamwet
en van artikel 13 B.M.W. aan de reeds lang gebruikte naam ,Ukon" van
een expeditiebedrijf ondanks het feit dat tijdens het jaar 1987 geen bevestigingsdepot was verricht, maar pas op 28 januari 1988 een gewoon depot als
dienstmerk werd ingeschreven.
In het reeds geciteerde arrest Alfa/Govimo van 7 november 1988 stipte het
Benelux-Gerechtshof aan dat , ,het mogelijk is dat de bij artikel 40 onder
B bestendigde rechten van de gebruiker van een niet gedeponeerd dienstmerk zich niet uitstrekken tot het gehele Beneluxgebied".
In hetzelfde arrest verklaarde het Benelux-Gerechtshof eveneens dat ,de
gebruiker van een niet gedeponeerd dienstmerk die zich beroept op het
gestelde onder B van artikel 40 omdat hij dat merk v66r 1 januari 1987,
d.i. v66r de inwerkingtreding van het Protocol in gebruik heeft genomen,
kan aanvoeren dat dit merk eerder in gebruik was dan een ander dat
eveneens v66r die datum in gebruik is genomen maar gedeponeerd werd met
toepassing van het bepaalde onder A van artikel 40" (Voor een toepassing
zie Amsterdam, 28 juli 1988, B.I.E., 1989, 128).
§ 17. Merken en onrechtmatige mededinging

264. De B.M.W. sluit een beroep op de wettelijke bepalingen inzake de
bestrijding van de onrechtmatige mededinging niet a priori uit, wei integendeel. Artikel 13 A, aanhef, B.M.W. kent specifieke merkbescherming toe
, ,onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad". Artikel 12 B.M.W. onder A sluit echter
uit dat iemand ,welke vordering hij ook instelt" in rechte bescherming zou
kunnen inroepen voor een teken dat als merk beschouwd wordt in de zin
van artikel 1 maar niet werd gedeponeerd. Gaat het daarentegen om een
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teken dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, dan laat
artikel13 B.M.W. onder B wei toe de bepalingen van het gemene recbt in
te roepen.
Naar Belgisch recht dient bier bovendien rekening te worden gehouden met
artikel 56 W.H.P. De wet van 8 augustus 1986 (B.S., 30 oktober 1986),
waarbij het toepassingsgebied van de B.M.W. werd uitgebreid tot dienstmerken, wijzigde artikel 56 W .H.P. in die zin dat een vordering tot staken
niet kan ingesteld worden tegen ,daden van namaking die onder toepassing
vallen van de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de waren- of
dienstmerken, de tekeningen of modellen en bet auteursrecht". Meer algemeen gesteld belet artikel 56 W.H.P. dat de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel, zetelend krachtens de bijzondere bevoegdheden die hem
door de W.H.P. worden toegekend, oordeelt of de namaking een inbreuk
vormt op een van de in artikel55 W .H.P. opgesomde bepalingen en daarvan
de staking beveelt (Voorz. Kh. Brussel, 21 januari 1985, Ing. Cons., 1985,
117). Waar de ratio van artikel 56 W.H.P., m.n. dat de stakingsrecbter
beslissingen zou wijzen die eventueel onverenigbaar zijn met een latere
beslissing genomen door de rechter bevoegd om over de namaking te
oordelen, en dit veelal slechts na ingewikkelde en met bebulp van deskundigen op te lassen discussies, begrijpelijk is voor octrooien, modellen en
auteursrecht, is de uitschakeling van merknamaking moeilijker te verklaren.
O.i. is de beoordeling van merknamaking zeker niet moeilijker dan bet
oplossen van conflicten van algemeen mededingingsrecht waarover de gewone handelsrechtbank steeds jurisdictie heeft gehad. Het gehoor dat de
beschermingzoekende merktitularis ineer en meer vindt bij de Voorzitter
van de rechtbank van koophandel, zetelend in gewoon kart geding (en dus
niet in de vordering tot staking op grand van de W.H.P.) is daarvan een
illustratie. In die zin een talrijke rechtspraak van de Voorzitters, die reeds
werd gesignaleerd in het vorige overzicht (T.P.R., 1977, 737-738). Deze
rechtspraak werd ondertussen bevestigd in Beroep. Zie Antwerpen, 11 oktober 1984, lng. Cons., 1985, 379; Brussel, 12 april1988, Ing. Cons., 1988,
153; Brussel, 21 juni 1988, lng. Cons., 1988, 213.
265. Heel wat uitspraken verwijzen uitdrukkelijk naar artikel 12 A
B.M.W. om de bescherming uit te sluiten van niet-gedeponeerde tekens die
als merk worden beschouwd in de zin van artikel 1 B.M.W. Zie hierover
de in nr. 165 geciteerde rechtspraak onder de rubriek ,depot". Meer
bepaald geldt de uitsluiting ook wanneer in die omstandigheden bescherming wordt gezocht bij de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
zetelend zoals in kart geding om de staking van namaking te bekomen op
grand van de W.H.P. Zie b.v. Voorz. Kh. Kortrijk, 14 juli 1983, Ing.
Cons., 1984, 171; Voorz. Kh. Kortrijk, 1 juni 1987, H.P., 1987, II, 174;
Voorz. Kh. Brussel, 24 april1987, H.P., 1987, II, 74; impliciet in Voorz.
Kh. Brussel, 14 maart 1988, H.P., 1988, 232; vergeten in Voorz. Kh.
Hasselt, 28 oktober 1988, H.P., 279, noot Brison, F. De stakingsrechter zal
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zich op de eerste plaats uitspreken over de kwestie of het litigieuze teken
als merk moet beschouwd worden en, indien zulks het geval is, of het depot
op geldige wijze gebeurde of verlengd werd. De beoordeling van die kwestie
gebeurt nu eens aan de hand van bepalingen uit de B.M.W., dan weer op
basis van artikel56 W .H.P. Een voorbeeld van die laatste aanpak vindt men
in een uitspraak van de Brusselse Voorzitter die het volgende heeft gesteld:
,I' article 56 de Ia loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce exclut
en Ia matiere !'application de I' article 55 de Ia meme loi oil le president du
tribunal de commerce puise ses pouvoirs speciaux. Sans doute s'agirait-il
aussi, en vertu de Ia legislation sur les marques de produits, d'une pretention
actuellement inadmissible faute de depot du signe, mais c'est neanmoins
ledit article 56 qui dicterait Ia decision" (Voorz. Kh. Brussel, 18 februari
1976, Ing. Cons., 1977, 116, m.b.t. verpakking van kattevoer).
Aldus weigerde de Voorz. Kh. Brussel (22 april1977, Ing. Cons., 1977, 249)
nog een stakingsbevel te verlenen van artikel 56 W.H.P. m.b.t. een zaak
aangaande de verpakking van aperitiefkoekjes; de betrokken verpakking
werd volgens de voorzitter gebruikt ,om het produkt als produkt van een
gegeven bedrijf of onderneming kenbaar te maken of te vereenzelvigen".
Vermits de verpakking niet als merk was gedeponeerd, verklaarde de rechter
de vordering tegen het gebruik van een concurrerende verpakking, die qua
vorm, kleur en presentatie in het algemeen overeenstemmend werd bevonden, ,niet toelaatbaar". Vervullen de op de voorgelegde verpakking voorkomende afdrukken en illustraties evenwel niet de functie van een merk
omdat ze aileen dienen om de verbruiker in te lichten over de inhoud van
het produkt, dan kan een vordering tot staken wei toegelaten worden
(Voorz. Kh. Brussel, 6 februari 1987, H.P., 1987, I, 29 en T.B.H., 1988,
234; impliciet in dezelfde zin: Kh. Brussel, 22 mei 1989, Ing. Cons., 1989,
217).
Het -Hof van Beroep te Brussel verwerpt het voor het eerst in beroep
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid dat gebaseerd is op de onbevoegdheid ratione materiae omwille van het feit dat een verpakking werd
nagemaakt die als merk had kunnen neergelegd zijn; de kwestieuze verpakking behoort nl. tot het publiek domein (23 april1987, H.P., 1987, II, 67).
In de zgn. Trappistenkaaskwestie kwam eveneens een onderzoek naar de
kwalificatie van het teken als merk te berde; verschillende V.Z.W.'s van
trappistenabdijen, die, benevens de naam van de abdij op hun kazen, de
aanduiding ,trappistenkaas" vermeldden, vorderden op grand van artikel
20, 1° en 54 W.H.P. de staking van die vermelding door kaasfabrikanten
- niet- trappisten. Het verweer dat bij gebreke van depot, de V.Z.W.'s
geen bescherming konden Iaten gelden werd afgewimpeld met het oordeel
dat de benaming ,trappistenkaas" wegens gemis aan onderscheidende
kracht geen individueel merk was, maar enkel een aanduiding van de
herkomst van de produkten (Voorz. Kh. Brussel, 12 juni 1978, J. T., 1978,
583, bevestigd door Brussel, 22 november 1979, Ing. Cons., 1980, 94, Pas.,
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1980, II, 15, J.T., 1980, 153, noot De Brouwer, L.; Brussel, 19 februari
1981, Ing. Cons., 1981, 218 en B.I.E., 1984, 161, noot V.d.Z.).
Vier gekleurde strepen die waren aangebracht op het bovenste gedeelte van
strandkledij werden qua kleur, vorm en plaatsing door de rechter als merk
beschouwd; een vordering tot staken werd in het betrokken geval afgewezen
omdat het teken niet was gedeponeerd (Voorz. Kh. Brussel, 1 april 1981,
Ing. Cons., 1981, 299). Uit de beschikking valt afte leiden dat de voorzitter
bevoegd zou zijn indien andere inbreuken zoals vergelijkende reclame in het
spel zouden zijn; in dezelfde zin oordeelde dezelfde voorzitter in de beschikking d.d. 18 februari 1976, lng. Cons., 1977, 116. De Voorz. Kh. Antwerpen verwerpt zelfs laatstvermelde bevoegdheidsmiddel: vermits verwarring
blijft verband houden met het merk en een gebruik is dat schade kan
berokkenen aan een merk (20 oktober 1977, lng. Cons., 1977, 429 en
B.I.E., 1978, 152, noot Ph.). In dezelfde zin werd een vordering op grand
van artikel 54 W .H.P. niet ontvankelijk verklaard ter bescherming van de
niet als merk gedeponeerde vorm van een parfumflacon; echter werd de
aanspraak op de evenmin gedeponeerde kleuren van de kwestieuze flacons
en de symbolen op de etiketten op basis van de W.H.P. wei toelaatbaar
geacht, onder het motief: ,qu'ils ne sont pas-expressement vises par I' article
1er de Ia loi uniforme Benelux; que Ia defenderesse n'etablit pas qu'ils
constitueraient des signes qui. .. auraient pour fonction de servir a distinguer
les produits de la demanderesse; que ne remplissant pas la fonction de
distinction et de rattachement propre a la marque, ils constituent des details
de presentation des produits et non une marque au sens de l'art. 1 de la loi
uniforme Benelux (Voorz. Kh. Brussel, 29 september 1988, Ing. Cons.,
1989, 50). Kleuren zijn echter niet in principe van merkbescherming uitgesloten (zoals het Benelux-Gerechtshof overigens reeds had beslist in de
onder nr. 140-141 besproken kleurenarresten). Zo kon de Gentse Voorzitter
er in een ander geval toe komen om de vordering m.b.t. de globale
verpakking voor koffie waarvoor enkele onderdelen en niet de kleuren of
de schikking waren gedeponeerd, ontoelaatbaar te achten (Voorz. Kh.
Gent, 26 oktober 1982, lng. Cons., 1982, 287). Het arrest van het Hof van
Beroep te Gent dat voormeld vonnis teniet deed op grand van de redenering
dat, vermits artikel 56 W.H.P. het heeft over ,daden van namaking die
onder toepassing vallen van de wetten ... '', er geen sprake kan zijn van
samenloop tussen B.M.W. en W.H.P. ingeval van namaking van een niet
gedeponeerd merk, vermits dergelijke namaking niet onder toepassing valt
van de B.M.W. en dat het onderzoek naar het al dan niet voor depot in
aanmerking komend karakter nutteloos acht (5 september 1983, lng.
Cons., 1984, 179), werd door het Hof van Cassatie verbroken omdat het
arrest een betwisting opwierp die door partijen in besluiten uitgesloten was:
partijen hadden nl. als basis voor hun betwisting m.b.t. de toelaatbaarheid
van de vordering aangenomen dat een teken dat als merk kan worden
gedeponeerd, doch niet gedeponeerd was, niet krachtens de W.H.P. kan
worden beschermd (5 oktober 1984, lng. Cons., 1984, 432).
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De gebruiker van een bepaalde kleur voor gasflessen bevindt zich in een
vicieuze cirkel, zoals de rechter terecht opmerkt, wanneer hijzelf beweert
dat de kleur banaal is; in dat geval kan de kleur niet dienen als grond voor
een beschuldiging van verwarringstichting; mocht evenwel originaliteit geclaimd worden, dan moet zulks beoordeeld worden aan de hand van artikel
1 B.M.W., hetgeen de vraag naar de bevoegdheid van de stakingsrechter
doet rijzen (Voorz. Kh. Brussel, 14 maart 1988, H.P., 1988, 232).
266. De stakingsvordering is eveneens toelaatbaar wanneer een teken of een
logo niet ter identificatie van een produkt wordt gebruikt, maar ter identificatie van een handelszaak (Voorz. Kh. Kortrijk, 1 februari 1988, T.B.H.,
1989, 734). De rechthebbende op een handelsnaam ,Dolle Brouwers" kan
zich op grond van de W .H.P. verzetten tegen het gebruik van een jonger
merk ,Dolle Witte" voor bieren (Voorz. Kh. Kortrijk, 21 november 1988,
Jng. Cons., 1989, 59). Zo ook werd aan Sony Belgium N.V. verboden het
door haar gedeponeerde merk , Videoscope" te gebruiken voor videoprojectors en elk produkt i.v.m. het maatschappelijk doel van de N.V. Videoscope die de term Videoscope sinds 1976 als handelsbenaming gebruikt
(Voorz. Kh. Brussel, 2 maart 1984, Ing. Cons., 1984, 189). Zie ook hoger
nr. 207.
267. Het Hof van Beroep te Gent (28 november 1979, B.R.H., 1980, 291,
noot De Caluwe, A.) oordeelde dat het depot in de loop van het voor de
voorzitter hangende geding om het wettelijke verbod van artikel20 W .H.P.
te omzeilen en beroep te kunnen doen op artikel 56 W.H.P ., een bij gebrek
aan goede trouw met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad is waarvan
de voorzitter van de rechtbank van koophandel de staking kan bevelen.
268. In de mate dat voor een teken dat als merk moet worden beschouwd
in de zin van artikel 1 B.M.W., tevens ook werd voldaan aan de formele
vereisten inzake depot, kan aandacht worden geschonken aan de kwestie
of er sprake is van ,namaking" in de zin van artikel 56 W.H.P.
Rechtspraak en rechtsleer zijn het er overwegend over eens dat het toepassingsgebied van artikel56 W .H.P. niet ziet op aile gevallen van merkaantasting en dat de beperking van de bevoegdheid van de stakingsrechter restrictief dient gei:nterpreteerd te worden. De meest restrictieve benadering vindt
men terug in een vonnis van de Brusselse stakingsrechter (13 februari 1978,
B.R.H., 1978, 582), stellende dat met ,namaking" enkel de handelingen
worden bedoeld die zijn opgesomd in artikel8 van de Wet van 1 april1879,
zoals gehandhaafd door artikel 3 van de Wet van 30 juni 1969 houdende
goedkeuring van de B.M.W. (zie: Gotzen, M., ,Het uitschakelen van de
vordering tot ophouden", R. W., 1967-68, 326, en Van Belgisch naar
Benelux Merkenrecht, 1969, 127-132).
Deze meest restrictieve benadering heeft vandaag haar grondslag verloren,
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vermits zij gebaseerd was op een niet meer toepasselijk tekstargument. De
vroegere bepaling in artikel56 W.H.P. dat artikel55 geen toepassing vond
op daden van namaking die onder de toepassing vielen van de wetten
, ,betreffende de fabrieks- of handelsmerken'' verwees door deze terminologie inderdaad klaarblijkelijk naar de merkenwet van 1879. De jongste in
1986 aangepaste versie van artikel56, zoals bij de aanvang van deze rubriek
geciteerd, verwijst echter voortaan naar daden van namaking die onder de
toepassing vallen van de wetten ,betreffende de waren- of dienstmerken",
zodat vandaag zonder twijfel de B.M.W. hiermee wordt bedoeld. De vraag
blijft dan echter of artikel 56 W .H.P. voor alle daden van namaking geldt
zoals bedoeld in artikel 13 B.M.W. in zijn geheel, dan wel alleen voor de
traditionele namaking als bedoeld in 13 A 1 B.M.W.
De meerderheid van de uitspraken is van oordeel dat onder ,namaking"
in de zin van artikel56 W.H.P. alleen dient te worden begrepen het gebruik
van een merk zoals bedoeld in artikel 13 A 1. Andere vormen van gebruik
van een merk als bedoeld in artikel13 A 2 vallen dan niet onder artikel 56
W.H.P. A fortiori zullen daden van onrechtmatige mededinging die zich
buiten het merkenrecht situeren door de Voorzitter kunnen worden beoordeeld. Zie de rechtspraak geciteerd bij Evrard, J.J., ,Les pratiques du
commerce", J. T., 1985, 196 (In deze zin ook Verougstraete, 1., ,Bevoegdheid van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel rechtdoende op
grond van artikel 55 W.H.P., R. W., 1978-79, 838).
Deze restrictieve interpretatie vindt steun bij het Hof van Cassatie in een
arrest van 3 november 1989, T.B.H., 1990, 216. Tegen het bestreden arrest
in Beroep was aangevoerd dat het, ,door zich bevoegd te verklaren ofschoon het vaststelt dat de vordering ertoe strekt een einde te maken aan
een ,misbruik van het merk door gebruik ervan als onderdeel van haar
maatschappelijke benaming" en dus een daad is die valt onder artikel
13 A 2 van de Benelux-Merkenwet, zijn bevoegdheid overschrijdt".
Hierop antwoordt het Hof van Cassatie dat het middel in dit onderdeel naar
recht faalt, overwegende ,dat artikel 56 van de Handelspraktijkenwet niet
toepasselijk is op handelingen die, zonder daden van namaking te zijn, een
onrechtmatig gebruik van een merk uitmaken".
269. Artikel5 van de Wet van 8 augustus 1986 heeft aan artikel56 W.H.P.
een tweede lid toegevoegd waaruit blijkt dat de uitschakeling van een
vordering gegrond op de W.H.P. niet geldt voor dienstmerken in gebruik
v66r 1 januari 1987 die niet binnen het jaar nadien door een geldig bevestigingsdepot zijn overgebracht naar het merkenstatuut dat sinds die datum
voor dergelijke tekens is ingevoerd. Krachtens het Protocol van 11 november 1983 tot invoering van de dienstmerkenin de B.M.W., in werking sedert
1 januari 1987, mogen houders van oude dienstmerken er inderdaad de
voorkeur aan geven onder het vroegere beschermingsregime te leven dat
buiten de B.M.W. was gesitueerd. In zulk geval zullen zij, zoals vroeger,
op grond van het algemene mededingingsrecht, tegen verwarringwekkend
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gebruik van hun tekens kunnen optreden, o.m. door gebruik te maken van
de vordering tot staken (zie Brussel, 29 maart 1988, Ing. Cons., 1988, 181).
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