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HooFDSTUK I 

OCTROOIEN 

I. UITVINDING EN UI'tVINDINGSHOOGTE 

Het onderscheid tussen de nieuwheid en de uitvindingshoogte (vgl. T.P.R., 
1965, 229 en 1970, 206) wordt opnieuw bevestigd in het cassatiearrest 
van 7 januari 1972 (Pas., 1972, I, 443). Nieuwheid volstaat op zichzelf 
niet voor de octrooieerbaarheid; daarnaast is ook nodig, wat in het Bel
gische recht traditioneel oorspronkelijkheid wordt genoemd. Dit blijkt 
uit het antwoord van het hof op het eerste middel van de voorziening. 
Uit het antwoord op het tweede middel van de voorziening blijkt hetzelfde 
op zeer duidelijke wijze. Nadat de afwezigheid van uitvindingshoogte 
(oorspronkelijkheid) was vastgesteld, hoefde het bestreden arrest niet 
verder te antwoorden op de middelen iniake nieuwheid. Dit is een klare 
vingerwijzing voor de feitenrechters die aldus uitgenodigd worden de twee 
vereisten van nieuwheid en uitvinding niet Ianger door elkaar te halen 
zoals zij vaak deden (over die praktijk cfr. Braun, A., en Van Reepinghen, 
B., ]. T., 1975, 18). ~ 

Het onderscheid tussen nieuwheid en uitvindingshoogte schijnt nu dus 
wei vastgeankerd te zijn in ons recht. In de rechtsleer is in dat verband 
beteke11isvol g~weestde evolutie van de opvattingen van Dassesse (van 
R.C.].B., 1963, 383 naar R.C.].B., 1972, 555-559). 

De nakende bekrachtiging van de Conventie van Straatsburg van 27 no
vember 1963 die in haar artikel 5 voor de octrooibaarheid vereist dat de 
uitvinding niet op evidente wijze uit de stand der techniek voortvloeit 
zal een formele wettelijke bevestiging geven aan het onderscheid. 
In een arrest van 12 november 1971 (Ing. Cons., 1972, 234) heeft het 
Brusselse hof van beroep beslist dat het aanbrengen van een elastische 
strook om twee uiteinden van een driehoekige als hoofddeksel gedragen 
stof te verbinden geen octrooieerbare uitvinding was. Een nieuw gebruik 
van een gekend verbindingsmiddel is, volgens het arrest, niet octrooieer
baar. Dit strookt met de rechtsleer en rechtspraak (cfr. Nov., Droits Intel
lectuels I, Brevets d'invention, nr. 293-304). 

Een nieuw gebruik van een gekend middel is aileen dan octrooieerbaar 
wanneer door de nieuwe aanwending een verrassend en onvoorzien effect 
wordt bereikt (cfr. Nov., o.c., nr. 272). 

2. NIEUWHEID 

In een vonnis van 10 maart 1971 (Ing. Cons., 1972, 33) beslist de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel dat een vroeger octrooi als anticipatie geldt, 
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wanneer het enige verschil dat in het later octrooi voorkomt is de ver
vanging van een factor maar die dezelfde technische functie vervult. In 
casu ging het om de technische kenmerken van een verplaatsbare naald 
in een naaimachine. Doordat het vroeger octrooi als anticipatie (,ante
riorite") wordt erkend, gaat het in dit geval om een gebrek aan nieuwheid. 
In de beoordeling van de nieuwheid moet men er dus rekening mee houden 
dat de loutere vervanging van een factor zonder wijziging van zijn tech
nische functie geen nieuwheid betekent (cfr. daarover de noot van Evrard, 
M., Ing. Cons., 1972, 37-38). De beslissing is ongetwijfeld goed te keuren 
maar wat de motivering betreft mag men zich afvragen of het niet juister 
zou zijn geweest de nieuwheid te erkennen maar de uitvirtdingshoogte 
te loochenen. 

J• RECHT VAN VOORRANG 

Een Belgisch octrooi nr. 537209 was op 8 april 1955 aangevraagd met 
inroeping van twee Zwitserse prioriteiten van 10 april 1954 en 24 maart 
1955. Tegen het gedeelte gedekt door laatstvermelde prioriteit wordt als 
anticipatie aangevoerd een Belgisch octrooi nr. 542738 dat op 10 november 
1955 werd aangevraagd met inroeping van een Duitse prioriteit van 12 
november 1954· 
Het vroeger Belgisch octrooi (537209) had dus - wat het geschilpunt 
betreft - een latere prioriteitsdatum dan het latere als anticipatie aange
voerd octrooi. 

In zijn antwoord op het eerste middel van de voorziening beslist het hof 
van cassatie, bij arrest van 10 januari 1974 (Pas., 1974, I, 485), dat een 
later octrooi met vroegere prioriteitsdatum niet als anticipatie kan gelden. 
Het recht van voorrang, aldus het arrest, beschermt de houder van de 
eerste unionistische aanvraag tegen de feiten die zich tijdens de voorrangs
periode zouden kunnen verzetten tegen de nieuwheid van zijn tijdig inge
diende Belgische aanvraag maar het verleent hem tijdens de voorrangs
periode nog niet de aan het octrooi verbonden rechten zodat de eerste 
Unionistische aanvraag niet als anticipatie kan gelden zolang de corres
ponderende Belgische aanvraag niet werd ingediend. 

Tegen dit arrest werd door Braun & Van Reepinghen (]. T., 1975, 58) 
en opnieuw door Braun (La Propriete Industrielle, 1975, 316-317) kritiek 
uitgebracht. Het arrest komt er op neer, aldus de kritiek, het voorbehoud 
van de rechten door derden tijdens de voorrangsperiode verkregen te doen 
herleven in strijd met de tegen die theorie te Landen in 1934 bij de her
zieningsconferentie van de Parijse Unieconventie genomen beslissing (cfr. 
over die theorie en de Londense tekst Wieczorek, R., Die Unionsprioritiit 
im Patentrecht, 193-195). Tweede steller dezer kroniek heeft daarentegen 
betoogd (Ing. Cons., 1976, 30-50) dat het arrest verenigbaar is met de 
Unieconventie die niet zou vereisen dat de eerste aanvraag dadelijk als 



anticipatie geldt maar enkel dat de uitoefening van het recht van voorrang 
door de tijdige indieningvan de Belgische aanvraa:g op dat ogenblik pas 
de inmiddels tot stand gekomen rechten van derden te niet doet. 
Allereerst moge verduidelijkt worden dat zoals door eerste Steller dezer 
kroniek reeds in 1943 opgeinerkt (lng. Cons., 1943, 46), de toe'passelijke 
tekst, wanneer het om een eerste unionistische aanvraag gaat, niet artikel 2 5 
van de octrooiwet is maar wel artikel 4 van de Uniec6nventie. 
Nu is het anderzijds juist dat artikel 4 van de Unieconventie uitdrukkelijk 
enkel . het defensieve of beschermingsgevolg van het recht van voorrang 
regelt, wat Wieczorek (o.c., 198) noemt de ,patent protecting provision". 
Het offensieve of anticipatie-gevolg van het recht van voorrang, wat 
Wieczorek (o.c., 205) de ,patent defeating provision" noemt, komt niet 
met dezelfde duidelijkheid in de tekst tot uiting. Het wordt echter door 
de rechtsleer algemeen erkend als geboden door de strekking van de tekst 
zoals door de Londense besprekingen verduidelijkt '(Cfr. Wieczorek, o.c., 
206-207). 

Aan eerste steller dezer kr6niek komt het daarom verkieslijk voor, zoals 
hij reeds in 1943 (Ing. Cons., 1943, 46) betoogde, aan de eerste unionis
tische aanvraag anticiperende werking toe te kennen vanaf haar indiening. 
Deze oplossing is eenvoudiger dan de uit het arrest volgende toestand 
(cfr. Gotzen, M. en F., Ing. Cons., 1976, 49) van een !outer voorlopige 
en tijdelijke geldigheid van het door een derde tijdens de voorrangsperiode 
a~!lge~r~CJ_gde_~~t!o_o~. ________________ _ 
Tenslotte mage nag opgemerkt worden dat het arrestafwijkt van-de-m 
de naburige landen op onbetwistbare wijze heersende oplossingen. Men 
raadplege voor Duitsland en voor Fninkrijk: Wieczorek, o.c;, blz. 225-
226 en 227-229. 

4· UITV1NDINGEN VAN WERKNEMERS 

De rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Rb. Leuven, 4 JUnL 1974, 
R: W., 1974-1975, 823) heeft uitspraak moeten doen over de eigendom 
van de uitvinding van een alarmsysteem door een verkoopdirecteur. Het 
ging noch om een dienstuitvinding noch over een afhankelijke uitvinding 
(over de verschillende soortenuitvindingen van werknemers cfr. Dassesse, 
R.C.].B., 1972, 562~567) maar door een clausule van de arbeidsovereen
komst had de werknemer in algemene bewoordingen afstand gedaan van 
iedere uitvinding die hij tijdens zijn dienstperiode zou doen. 
De rechtbank beslist dat ,gei:nterpreteerd in deze zin dat de werknemer 
afstand doet van alle activiteiten die. hij buiten de dienstverhuring kan 
verrichten, terwijl hij zich tot bepaalde diensten verbonden heeft, druist 
het beding in tegen de openbare orde". 
Tegen dat vonnis is hager beroep aangetekend zodat een volledige be
spreking nu best achterwege kan blijven. Het mage volstaan er op te 



wijzen dat deze uitspraak in strijd is met de heersende opvattingen die 
contractuele regelingen over de uitvindingen van werknemers zonder 
beperking toelaten (cfr. Remouchamps, Octrooien, nr. 409). 

5•. BESCHERMINGSOMVANG 

De voor het Belgische recht typische regel dat de aanspraak niet nood· 
zakelijk in de octrooiconclusies (revendications) moet geformuleerd zijri 
maar oak in de beschrijving kah voorkomen (vgl. T.P.R., 1965, 232) heeft 
een nieuwe bevestiging gevonden in het cassatie-arrest van II december 
1969 (Pas., 1970, l, 331). 

Een octrooi was.luidens zijn conclusie beperkt tot de bereidingswijze van 
een nieuw geneesmiddel maar in de beschrijving kwamen de physische 
en chemische kenmerken van de nieuwe stof voor. De octrooihouder had 
voor de feitenrechters betoogd dat deze nauwkeurige identificatie van de 
stof er op wees dat de aanvrager een uitsluitend recht wilde verkrijgen 
op de stof zelf ongeacht haar beniidingswijze. Het arrest van het hof van 
beroep had volstaan met de draagwijdte van het octrooi te bepalen aan 
de hand van de conclusie aileen. Het wordt gecasseerd wegens gebrek in 
de motivering wat er op wijst dat oak de beschrijving in aanmerking kan 
komen om de beschermingsomvang te bepalen. -

6. OcTROOILICENTIE 

De octrooilicentie is een onbenoemde overeenkomst die op de huur lijkt. 
De door de octrooihouder verschuldigde vrihvaringsplicht houdt in dat 
de licentienemer moet kunnen rekenen op een normale en rendabele 
exploitatie van de uitvinding. Een arrest van 25 rnei 1972 van he_t hof 
van beroep te Luik (Ing. Cons., 1972, 286) bevestigt een vorinis van de 
rechtbank van koophandelte Verviers (13 juli 1967, lng. cons., 1972, 289) 
dat een deskundige had aangesteld om verslag uit te brengen ave~ de 
vraag of de in licentie gegeven octrooien vatbaar zijn voor een bevredi
gende industriele toepassing en of de ervaren moeilijkheden te wijten zijn 
aan de wijze van toepassing door de licentienemer dan wel aan de inhoud 
van het octrooi (vgl. in dezelfde zin T.P.R.,. 1970, 208). 

7. OcTROOIRECHT EN ARBITRAGE 

De vraag naar de mogelijkheid een octrooirechtelijk geschil aan scheids
rechters te onderwerpen is tijdens de onderzochte periode meer dan eens 
ter sprake gekomen. 



In een vonnis van IS oktober I97S (j. T., I976, 493 noot Dermine) beslist 
de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat een vordering strekkende tot 
betaling van royalties wegens een geoctrooieerde uitvinding aan arbitrage 
kan onderworpen worden. Het vonnis vermeldt echter terloops dat een 
vordering tot nietigverklaring of tot vervallenverklaring geen voorwerp 
van arbitrage zou kunnen zijn. Deze vraag wordt verder nader onderzocht. 

In een scheidsrechterlijke uitspraak van IS juli I97S (Ing. Cons., I976, 317) 
was het voorwerp van de vordering schadevergoeding wegens inbreuk maar 
hadden de verweerders de nietigheid van het octrooi ingeroepen en sub
sidiair subrogatie in de rechten van de octrooihouder aangevraagd. Nadat 
de eiser de onbevoegdheid van scheidsrechters had opgeworpen om zich 
over die verweermiddelen uit te spreken verklaarden verweerders zich 
daarmee akkoord zodat de arbiters enkel nog konden vaststellen dat de 
pertijen in hun conclusies afgezien hadden van de arbitrale overeenkomst. 
In hun zorgvuldig gemotiveerde uitspraak gaven de arbiters echter te 
kennen dat naar hun opvatting zowel de nietigheid ats de subrogatie door 
arbiters zouden kunnen uitgesproken worden. 
Het criterium van de arbitreerbaarheid is, tuidens artiket 1676 van het 
gerechtelijk wetboek, de mogelijkheid een dading te stuiten. Dat er over 
de at of niet geldigheid van een octrooi een dading kan gestoten worden 
wordt door de arbiters in de uitspraak van IS juli I975 terecht onderlijnd 
met verwijzing naar het arrest van I3 april 1893 (Pas., I67) waarin het 
hof van cassatie bestist heeft dat men er mag van afzien een nietigheids
vordering in te stellen (Vgl. Van Houtte, H., R. W., 1976-1977, 2117). 

De reden waarom de partijen in deze zaak zozeer twijfetden aan de arbi
treerbaarheid dat zij van arbitrate beslechting afzagen was dat zij niet 
inzagen hoe een arbitrale uitspraak zou kunnen leiden tot een nietigver
klaring bij koninklijk bestuit (wat de nietigverktaring betreft) of tot een 
administratieve bekendmaking (wat de subrogatie betreft). Terecht over
wegen de arbiters dat, wat het relatief karakter van het gezag van gewijsde 
betreft, een arbitrate uitspraak niet verschillend is van een vonnis en dat, 
wat de houding van het bestuur betreft, een uitvoerbaar verklaarde arbi
trate uitspraak zou moeten gelijkgesteld worden met een vonnis. 

HooFDSTUK II 

AUTEURSRECHT 

8. CREATIE 

A. Het auteursrecht beschermt stechts werken die blijk geven van een 
votdoende ,originaliteit". Dit wil zeggen dat de creatie de stempel moet 
dragen. van de persoon van haar schepper. 



Aan een regisseur van speciaal voor de televisie gerealiseerde films werd 
een auteursrecht toegekend wegens de expressieve kracht van zijn beeld
montage, die het verfilmde spektakel een eigen gestalte had gegeven 
(Brussel, 22 januari 1969 en 9 december 1969, Ing. Cons., 1970, biz. 255). 

Een cursus of syllabus bestemd voor studenten waarin volgens een opge
legd programma de elementen van scheikunde waren uiteengezet werd 
origineel bevonden wegens de eigen keuze van voor nadere studie te weer
houden stukken en de heldere opbouw van de stof (Brussel, 9 november 
1972, ]. T., 1973, biz. 463). 

Het verwerken van elementen uit het openbaar domein zonder eigen 
inbreng leidt daarentegen niet tot bescherming uit hoofde van het auteurs
recht. Zo werd op 21 februari 1975 door de Brusselse correctionele recht
bank (J. T., 1975, biz. 698) beslist dat bepaalde poppen, die in de stijl 
waren vervaardigd van het Brusselse marionnettentheater ,Toone", geen 
eigen aspect vertoonden maar gewoon traditionele figuren uitbeeldden; 
Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. 

B. Het vereiste van originaliteit houdt niet in dat men ook nog het gehalte 
aan kunst zou moeten meten. Toch gaat de rechtspraak nu en dan voor 
bepaalde soorten werken in die richting. 

Voor een foto werd de auteurswet niet van toepassing geacht omdat ze 
niet de vereiste ,kwaliteiten van originaliteit en artistieke waarde" ver
toonde (Rb. Antwerpen, 15 meir 1975, R. W., 1975-1976, 2017, noot 
Corbet,].; in dezelfde zin Rb. Dendermonde, 10 november 1971, R. W,, 
1971-1972, 916). Het werk van een architect verkreeg evenmin bescherming 
omdat er geen originaliteit kon worden aangewezen ,qui soit le fruit d'un 
effort intellectuel personnel et qui ait un caractere artistique" (Vred. Grace~ 
Hollogne, 17 juni 1975, ]. Liege, 1975-1976, biz. 223). 

Ook alleiden dergelijke uitspraken dikwijls tot een bevredigende oplossing 
van het specifieke geschil, toch neemt zulks niet weg dat ze al te strenge 
criteria hanteren door naast originaliteit ook riog de aanwezigheid van 
,artistieke waarde" te eisen. Het auteursrecht is niet bestemd om zich 
bezig te houden met het al dan niet artistieke karakter van een schepping. 
Zoniet zouden de rechtbanken schoonheidscommissies worden, belast met 
de onmogelijke taak te bepalen wanneer een schepping kunstwaarde bezit. 
Het gaat om de auteur en om de aard van zijn werk. Voor de rechter moet 
het volstaan na te gaan of een beweerde ,creatie" een uiting vormt van 
een persoonlijke visie. Het stellen van bijkomende vereisten lijkt des te 
minder gewettigd daar men aldus oneffenheden schept in een rechtstak 
die de ,artistieke waarde" als speciaal criterium op sommige ogenblikken 
zeker verwerpt. Men denke bv. aan de in artikel 2 van de Conventie van 
Bern apart vermelde , wetenschappelijke" werken. Men denke ook aan 
de praktijk van het auteursrecht en haar zeker minder kieskeurige bena
dering van sommige gebieden van de Iichte muziek. 
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C, Het if? niet nodig dat de: 1,originele" creatie tevens ,nieu:w" zou zijn, 
d~w.z. objectief verschill~nd van vroegere produkties. 
Twee uitspraken die de originaliteit van bepaalde lichte compo~ities beoor
deelden aan de hand van eert nauwkeurige vergelijking met oudere muzi
kale nummertjes waren voor Van Bunnen de aanleiding om in een noot 
die regel in vraag te stellen (Rb; Brussel, 23januari 1962 en 27 april 1970, 
Ing. Cons., 1971, blz. 191 e.v.). Volgens hem zou ook in het auteursrecht 
het . nieuwheidsvereiste g~lden . Ol;lldat het onderzoek ~aar de. originaliteit 
in feite zou neerkomen op het bepalen ~an de nieuwheid ten overstaan 
van eerdere werken. . . 

Deze begripsversmelting lijkt ons niet aangewezen. Men moet onder-
scheiden. · ~ · · · 

Wanneer.het werk nieuw is, d.w.z. ve~schilt van wat vroeger best~nd, 
kan en zal het dikwijls ook origin,eel zijn, d.w.z. de uitin,g vormen. van de 
persoon,iijkheid van z1jn schepper. Hetkan echter gebeuren dat een werk 
ondanks zijn nieuwheid toch nl.et origineeLis, z~dat het niet zal w~rd~n 
beschermd. Het Zander meer oppoetsen van een eigenaardig gevormde 
boomtak bezorgt de vinder nog niet. de hoedanigheid van auteur, ook al 
is het beweerde werk decoratief zonder w~erga en·dus" nieuw. . 
Wanneer nu echter een werk geen nieuwheidvertoont dan zijn er weer 
twee mogelijkheden. Veelal zal het dan tevens n.iet origineel zijn oindat 
het overnerrien van -elementeh uit · het Dpenbare domein ·of het namaken 
van vroeger werk · niet toelaten vah een eigeri prestatie te spreken. Toch 
is het mogelijk dat de scheppei: aannemelijk maakt dat hij langs-eeneigen 
weg tot zeer gelijkende resultaten is gekomen; Men denke aan twee schil~ 
ders. Van eenzelfde kunstrithting die· een- gelijk onderwerp behandelen. 
Beroemde voorbeelden hiervan vindt men in de nauwelijks uit elkaar te 
houden ku:bistische treaties van Picasso en Braque in de jaren vlak v66r 
de eerste Wereldoorlog. De originaliteit van aldus ontstane scheppingen 
wordt nochtans door niemand in twijfel getrokken. 
Nieuw of niet, voor. de bescherming door auteursrecht zouden wij het 
overeenkomstig de vooral in het besproken vonnis van 23 januari. 1962 
duidelijke beginselverklaring en anders dan Van Bunnen; bijgevolg alleen 
willen Iaten aankomen .op. de originaliteit. Wel tonen de aangehaalde 
vonnissen, beide aan dat het niet nieuw zijn van een werk het bewijs op 
dit stuk bernoeilijkt. Er rijst dan immers een vermoeden van namaking 
(als men te dicht bij een beschermd werk is gekomen) of van imitatie 
(als de gelijkenis slaat op een njet of een nietmeer beschermde produktie). 
Niets bel¢t echter· het tegenbewijs .van een toch bestaande originaliteit te 
leveren. 



9• CREATIES DOOR MEERDERE AUTEURS 

A. Uit de Vaudeville ,Le Reveillon", geschreven door Henri Meilhac 
en Ludovic Halevy, werd de beroemde operette ,Die Fledermaus" afge
leid door Carl Haffner en Richard Genee als librettisten en Johan Strauss 
junior als toondichter. Toen het werk in 1968 door de Muntschouwburg 
werd opgevoerd was de beschermingsduur van alle rechten verstreken, 
behalve voor Halevy. Het hof van beroep te Brussel 10 maart 1970 (R. W., 
1970-1971, su, noot Corbet, J., Pas., 1970, II, 137) beschouwde die auteur 
als een ,medewerker" bij het tot stand komen van de operette en beslist 
dan oak dat er nag uitvoeringsrechten verschuldigd waren. Artikel 5 
auteurswet evenals artikel 7bis van de Berner Conventie bepalen inder
daad dat bij samenwerking het auteursrecht ten voordele van alle mede
werkers blijft bestaan tot na verloop der rechten van de langstlevende 
onder hen. 

De uitspraak lijkt uiteindelijk gegrond maar er moet tach worden aange
stipt dat het hof de rechtsfiguur van de medewerking hanteert daar waar 
eigenlijk slechts van een adaptatie mocht gesproken worden. 

Meilhac en Halevy, medeschrijvers van ,Le Reveillon", hebben immers 
waarschijnlijk geen creatief deel gehad in de uitwerking van ,Die Fieder
maus". Wei volgt ,Die Fiedermaus" het scenario van ,Le Reveillon" 
zodat beide Franse schrijvers ongetwijfeld met hun adaptatierecht een 
greep kregen op de beroemde operette. Anders dan bij samenwerking 
waar iedere betrokkene rechten heeft op het ganse werk, laat het statuut 
van de adaptatie siechts toe rechten te doen gelden op het bewerkte gedeelte 
van ,Die Fiedermaus", in casu het libretto, en niet op de muziek van 
Johan Strauss. Op het bedrag van de toe te kennen schadevergoeding had 
zulks beslist niet zonder invioed mogen blijven (zie Corbet, J., R. W., 
1970-1971, 515; R. W., 1976-1977, 2021; RIDA, 1977, LXXXXII, blz. 
79-81 en Reimer, D., in GRUR Int., 1969, biz. 447· Vgl. Desbois, H., 
Le Droit d'Auteur, Paris, 1966, nr. 139, blz. 151 en Mise a ]our 1973, 
nr. 630, blz. 66; Renauld, J. G., Droit d' auteur et contrat d' adaptation, 
Brussel, 1955, blz. 12; - Contra: Van !sacker, F., De Exploitatierechten 
van de Auteur, Brussel, 1963, nr. 325 e.v., blz. 314 e.v.). 

B. In 1975 werd een belangrijk cassatiearrest geveld in een sinds jaren 
aanslepend geding tussen de Belgische Radio en Televisie enerzijds en 
een gei:nterviewde politicus anderzijds. Een van de geschilpunten betrof 
de status van de ondervraagde ten opzichte van het eindresultaat dat de 
radiomontage door de journalist uitmaakt. Is hier al dan niet sprake van 
,medewerking" met alle daaraan verbonden auteursrechtelijke gevolgen? 
Het hof van cassatie (12 sept. 1975, R. W., 1975-1976, 853, met noot 
De Wilde L., 839; ]. T., 1976, biz. 723, noot Gotzen, F.) overwoog op 
dit stuk dat ,wanneer, zoals ten deze, meerdere personen gei:nterviewd 
worden, ... geen van die personen aldus auteursrechten op het geheel ver-



krijgt in die zin dat hij rechten van ,nakeuring" van publikatie en van 
terugneming aangaande het geheel zou hebben". 

Vanclaar dat de uitspraak van het hof van beroep te Gent (26 april 1973, 
R. W., 1973-1974, 480 met noot Galaude, L.) werd goedgekeurd waarin 
te lezen staat dat zelfs een aanspraak beperkt tot het terugnemen van 
de persoonlijke bijdrage van een der ondervraagden afgewezen moet 
worden wanneer die uitsluitend steunt op de weigering van de journalist, 
en van de organisatie die achter hem staat, om individuele controle te 
dulden op het geheel van de reportage. Wei wordt aan iedere ondervraagde 
het recht voorbehouden erop te staan dat zijn antwoorden, ook na de door 
de journalist wenselijk geachte verknippingen, eerlijk en trouw zouden 
worden weergegeven. 

Deze leer kan worden goedgekeurd mits mede-auteursschap in een radio
of televisiemontage niet a priori wordt uitgesloten. Het zal inderdaad 
steeds de vraag zijn of de beweerde ,medewerker" al dan niet samen met 
de realisator een creatief aandeel heeft gehad in het werk als geheel (bv. de 
opsteller van originele bindteksten). In casu was deze voorwaarde niet 
verwezenlijkt oindat de ondervraagde enkel bij de eigen antwoorden was 
betrokken geweest. 

Tot zover het deel van deze jurisprudentie dat het vraagstuk van de auteurs
rechtelijke medewerking betreft. Wij zullen verder in nr. 16 over de morele 
rechten nog moeten terugkomen op wat het hof van cassatie zich over 
het ,recht tot inkeer" liet ontvallen. 

IO, CREATIES IN OPDRACHT 

In twee belangrijke beginselarresten van 22 januari en 9 december 1969 
heeft het hof van beroep te Brussel (Ing. Cons., 1970, biz. 255) aan de 
RTB het recht ontzegd de heruitzending van televisiefilms toe te staan 
ondanks het feit dat die waren gerealiseerd in haar opdracht en door haar 
werknemer. De arresten hebben daarbij gesteld dat het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst niets afdoet aan het ontstaan van de auteursrechten 
in hoofde van de werknemer bij wie zij verder blijven berusten tenzij uit 
het contract duidelijk de bedoeling zou blijken ze aan de werkgever over 
te dragen. Het belang van deze uitspraken wordt nog groter wanneer men 
er op let dat ze werden gedaan in een geval waar de arbeidsovereenkomst 
nochtans speciaal op het scheppen van werken was gericht (Anders: Van 
Bunnen, R.C.].B., 1972, biz. 529 e.v. wiens restrictieve uitlegging van de 
arresten ons moeilijk verenigbaar voorkomt met de daarin gebruikte be
woordingen). 

In dezelfde zin werd geoordeeld dat een vennootschap - in casu een 
tekenbureau - zich niet · op auteursrecht kan beroepen wanneer niet kan 
worden aangetoond dat haar orgaan of aangestelde zijn rechten zou hebben 



overgedragen {Rb. Brussel, I9 juni I974, Ing. Cons., I974, biz. I93 en 
].C.B., I974• III, 495). 
Voiledigheidshalve mage hierbij worden aangestipt dat de afwijkende 
regelen van het modeilenrecht (zie het toen nog aileen geldende K.B. nr. 9I 
van 29 jan. I935 met het Verslag aan de Koning) in dit laatste geval geen 
rol konden spelen omdat het ging om reclame in tijdschriften waarvoor 
de definitie van artikel I van voormeld K.B. nr. 9I te kart schiet. Er is 
hier immers geen ,produkt" waaraan men een nieuw voorkomen of een 
eigenaardige vorm wil geven. Zelfs het tijdschrift kan daar niet voor door
gaan vermits de tekening niet client tot zijn versiering maar enkel tot het 
inkleden van een niet redactionele boodschap. 

II. HET REPRODUKTIERECHT 

A. De exploitatierechten van de auteur kunnen in twee hoofdcategorieen 
gegroepeerd worden. Enerzijds het reproduktierecht dat elke exploitatie
vorm beheerst die verband houdt met het materiele verveelvoudigen van 
het oorspronkelijke werk. Anderzijds het executierecht of recht van open
bare uitvoering waardoor aile daden worden gevat, die het werk in een 
niet tastbare vorm voor het publiek waarneembaar maken. 
Het reproduktierecht wordt in artikel I van de auteurswet beschreven als 
het exclusieve recht het litteraire of artistieke werk op eender welke wijze 
en onder gelijk welke vorm te reproduceren of te Iaten reproduceren. Het 
omzetten van een hoek in een scenario voor tekenverhaal valt onder dit 
recht en verplicht de namaker tot vrijwaring van zijn opdrachtgever tegen 
de aanspraken van de oorspronkelijke auteur en derhalve tot terugbetaling 
van een ingevolge een transactie uitgekeerde vergoeding (Rb. Luik, I 5 
november 1972, ]. T., 1973, biz. 6I). 

B. De brede termen van artikel I auterswet bieden ruimere mogelijk
heden dan aileen maar het beteugelen van een materiele verveelvoudiging. 
De auteur die ,onder gelijk welke vorm" toelatin.g mag verlenen tot het 
reproduceren kan krachtens die tekst ook gebruiksbeperkingen opleggen 
aan iedere verkrijger van exemplaren van zijn werk, het weze nu een 
medecontractant of een derde. Dit ,bestemmingsrecht" werd destijds 
bevestigd door Cass., 19 januari I956 (Arr. Hof Verbr., I956, blz. 385; 
Ing. Cons., I956, biz. 62, concl. Ganshof van der Meersch, W. J.). Hier 
werd de beperking tot het private beluisteren die de componist aan het 
gebruik van platen uit de gewone handel had opgelegd, rechtskracht erga 
omnes toegeschreven. De Belgische Radio die, zonder zich contractueel 
tot enige beperking te verbiriden, platen gekocht had waarop een verbod 
van uitzending was afgedrukt, werd verplicht deze door de auteur gestelde 
regel na te Ieven. Dat het hier een beginselarrest betreft dat toelaat heel 
wat andere gevailen op te lassen dan het in 1956 behandelde radioprobleem 



werd nader toegelicht door Gotzen, F., Het Bestemmingsrecht van de auteur, 
Brussel, 1975. In de rechtspraak wordt zulks beaamd door Rb. Brussel, 
30 oktober 1975 (J. T., 1976, biz. 444, noot Van Lier, H.; Ing. Cons., 1976, 
blz. 202, noot Defalque, L.; RIDA, 1977, LXXXXII, biz. 130). In dit 
vonnis wordt de mogelijkheid naar Belgisch recht bevestigd geografische 
beperkingen op te leggen aan het ruilverkeer in reprodukties van het werk. 
Meer in het bijzonder wordt aanvaard dat rechtmatig in Engeland ver
vaardigde bandopnamen bij invoer in Belgie door SABAM opnieuw met 
een auteursvergoeding mogen worden belast. 

In tegengestelde zin werd zonder vee! motivering door een vonnis Rb. 
Brussel, 6 juni 1974 (Ing. Cons., 1976, biz. 326) een importverbod ont
kracht dat sloeg op tafelkleedjes die met toestemming van de houder van 
het auteursrecht voor Belgie in China waren vervaardigd maar onder voor
waarde dat zij slechts buiten Belgie zouden worden verkocht. De rechter 
ging daarbij uit van een wel zeer enge bepaling van het begrip ,namaking" 
in artikel 22 auteurswet. Hij meende daar slechts een geheel en al ,onge
oorloofde verveelvoudiging" te mogen onder verstaan. In werkelijkheid 
heeft de term een bredere draagwijdte en omvat hij ook aile andere moge
lijke aantastingen van patrimoniale of morele rechten van de auteur. 
,Toute atteinte ... ", zegt de wet woordelijk. Er is dus zelfs ,namaking" 
in de zin van artikel 22 auteurswet wanneer er van verveelvoudiging hele
maal geen sprake is en men het origineel van een werk tentoonstelt na 
enige eigenmachtige wijziging, hoe klein dan ook (aantasting van art. 8 
auteurswer -=-vgt-Smolders, -Droits intellectuels-au Gongo-Belge;-'Fw.-9roit 
d' auteur, nr. 74). Men kan derhalve het namakingsbegrip van artikel 22 
auteurswet niet met goed gevolg uitspelen tegen de brede toepassings
mogelijkheden van de reproduktienotie in artikel 1 van dezelfde wet. 

C. Toepassingen van het bestemmingsrecht in verband met importbe
lemmeringen roepen echter vanzelfsprekend vragen op naar de inwerking 
van het Europese Recht. 

Zo stelde de Brusselse rechtbank in de hierboven geciteerde zaak van de 
geluidsbanden dat zoniet het ganse auteursrecht, dan toch minstens het 
bestemmingsrecht het europeesrechtelijke lot van de industriele eigendom 
zou moeten delen: ,les droits dont il s'agit relevent de !'application des 
articles 30 et suivants du traite C.E.E. ; que les droits consentis aux auteurs 
sur les supports materiels de leur ceuvre relevent de la propriete industrielle 
ou commerciale". 

De gegrondheid van deze assimilatie wordt betwist door dezen die menen 
dat de bij uitstek culturele aard van het auteursrecht eerder pleit voor 
een eigen aanpak van de materie dan voor een opslorping door het louter 
economische recht van de industriele eigendom (Gotzen, F., o.c., nr. 162 
e.v., blz. 169 e.v.; Defalque, L., in Ing. Cons., 1976, biz. 211). 

Anderen tonen zich alleszins voorstander van een tussenoplossing die 
naast een analogische toepassing ·van de voor industriele eigendom ont-
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wikkelde regels ruimte laat voor aanpassingen, juist wegens de onmisken
baar eigen aard van de artistieke eigendom (zie De Gryse, L., in R. W., 
1974-1975, 1992-1993; Waelbroeck, M., Le droit de la C.E.E., IV, Con
currence, Brussel, 1972, biz. 208). In deze bemiddelende richting gaan oak 
de voorstellen in een in opdracht van de Europese Commissie ondernomen 
deskundige studie (Dietz, A., Le droit d' auteur dans la Communaute euro
peenne, Document XII/125/76-F). 

12. HET EXECUTIERECHT 

A. Wordt zijn werk onder niet tastbare vorm aan het publiek meegedeeld 
dan beschikt de auteur over een tweede reeks bevoegdheden, die men kan 
groeperen onder de benaming ,executierecht". 

In de artikelen I 5 en 1 6 van de auteurswet wordt iedere, zelfs gedeeltelijke, 
uitvoering of voorstelling van een werk der letterkunde of der muziek 
onderworpen aan de toestemming van de auteur. Aan de rechter kan dan 
oak een verbod worden gevraagd de ongeoorloofde executie door te voeren. 
Dit gebeurde met de geplande uitvoering van ,Jesus-Christ Superstar" 
in Vorst-Nationaal tegen dewelke verzet was gerezen van de tekstdichter 
en de componist van deze ,rock-opera" (Voorz. Rb. Brussel, 28 januari 
1972, RIDA, 1972, LXXII, blz. 152). 

B. Alleen publieke executies staan onder auteursrecht. Het is echter niet 
altijd even duidelijk wanneer juist een uitvoering ,in het openbaar" 
geschiedt. 

In een arrest van 25 mei 1972 (R. W., 1972-1973, 1422; ]. T., 1972, 
blz. 584; Pas., 1972, I, 885) heeft het hof van cassatie zich over dit moei
lijke probleem gebogen. Zander tot een abstracte definitie van het begrip 
der openbaarheid te komen heeft het hof tach enige belangrijke aandui
dingen verstrekt. Vooreerst wordt als interpretatiebeginsel vooropgesteld 
,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". In die geest 
beslist het hof dat een rijschool, die een avondfeest met plaatmuziek had 
ingericht, er niet mee kon volstaan aan te tonen dat de bijeenkomst plaats 
had gevonden in een prive-lokaal, noch dat er formaliteiten (uitnodiging, 
tekenen van een register) voor de toegang waren opgelegd, nu tevens was 
gebleken dat vreemde personen werden toegelaten. Terecht werd oak het 
argument verworpen als zou het openbare karakter van de uitvoering 
kunnen afhangen van het al dan niet voeren van publiciteit. 

Bij een andere gelegenheid werd oak onderstreept dat het voor het open
baar karakter van de uitvoering niet nodig is dat de executie voor ,collectief 
gebruik" zou zijn bedoeld. Aldus besliste het Hof in een ander arrest 
(Cass., 27 februari 1975, R. W., 1974-1975, 2553; ]. T., 1975, blz. 378) 
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naar aanleiding van het geval van een kapper die een draagbare radio in 
zijn kapsalon had laten spelen ,voor zijn privaat gebruik" maar hoorbaar 
voor zijn klanten. 

C. De ruime bewoordingen van de wet houden ook op het gebied van 
het executierecht de nodige wegen open voor een soepele interpretatie 
die toelaat nieuwe technische exploitatiemiddelen automatisch onder te 
brengen in het a:uteursrecht, zonder dat telkens een nieuwe tussenkomst 
van de wetgever nodig is. Zo werd in twee uitspraken van het Brusselse 
hof van beroep van 3 juni 1969 (R. W., 1969-1970, 1575, noot Corbet, }., 
en Pas., 1969, II, 214) de radiodistributie beschouwd als een ,op zichzelf 
staande uitvoering ... en een eigen openbaarmaking naast en onderscheiden
lijk van de eigenlijke radiouitzending". Het hof baseerde zijn uitspraken 
echter vooral op artikel 1 Ibis, cijfer I, secunda van de Berner Conventie, 
versie Brussel I948, volgens hetwelk iedere openbare mededeling hetzij 
per draad, hetzij draadloos van een door radio-stralen uitgezonden werk 
aan het verbodsrecht van de auteur wordt onderworpen wanneer de mede
deling gebeurt door een ander organisme dan dat van oorsprong. Op basis 
van diezelfde bepaling werd door de rechtbank te Brussel op 19 juni I975, 
(RIDA, 1975, LXXXVI, blz. I24) ook de televisiedistributie van films aan 
de toestemming onderworpen van de titularis der auteursrechten. Alle 
uitspraken gaan er van uit dat waar de distributiemaatschappijen zelf
standig en actief zijn tussen gekomen om de uitzendingen door te geven 
aan hun abonnees zulks ontegenzeglijk als een nieuwe openbare uitvoering, 
resp. mededeling moE!t worden beschouwd. (Zie de coiilmentaa.r van 
Corbet, }., in RIDA, 1977, LXXXXII, blz. I03 e.v.). 

13. fiET EXPLOITATIECONTRACT 

De burgerlijke rechtbank te Antwerpen 20 november 1969 (R. W., I970-
I97I, I055) besliste terecht dat een uitgeverscontract, behoudens uit
drukkelijk strijdig beding, geen afstand van het auteursrecht inhoudt. 
Wanneer in het contract gesproken wordt van een ,toevertrouwen van 
copyrights" dan mag zulks niet zonder meer worden gelijkgesteld met een 
cessie wanneer uit het geheel van de overeenkomst niets anders blijkt dan 
dat de schrijver een ,exclusieve licentie" heeft verleend, d.w.z. de uit
gever de toelating heeft gegeven gedurende een bepaalde tijd als enige het 
werk. te publiceren. Het auteursrecht zelf blijft daarmede gevestigd in 
hoofde van de schrijver, zodat de uitgever niet gerechtigd is zonder diens 
toelating sublicenties te verlenen aan derden. 

De uitspraak stemt ongetwijfeld overeen met de geest van de auteurswet 
zoals blijkt uit artikel I9 auteurswet waar voor plastische werken wordt 
bepaald dat de overdracht van het werk geen overdracht inhoudt van het 
reproductierecht. Men kan deze bepaling zien als de uiting van een alge-



meen beginsel volgens hetwelk afstand van auteursrecht niet wordt ver
moed (Vgl. Rb. Brussel, 4 april 1973, R. W., 1973-1974, 2338). 

14. DE TUSSENKOMST VAN AUTEURSVERENIGINGEN 

A. Wegens de praktische onmogelijkheid om over een uitgebreid terri
torium hun rechten zelfstandig uit te baten en namakingen af te weren 
hebben de auteurs van muzikale en dramatische werken zich in vele Ianden 
in maatschappijvorm verenigd. Aldus is in Belgie de welbekende SABAM 
ontstaan. Door die ontwikkeling worden de kunstgebruikers voor een 
organisme geplaatst dat de kunstenaars vervangt bij aile onderhandelingen 
die verband houden met de exploitatie van hun rechten. 

De in elk land om praktische redenen (o.a. in verband met de nood van 
de gebruikers aan contracten voor het ganse repertoire) ontstane mono
poliepositie van de auteursverenigingen, evenals de voor de syndicale 
cohesie en efficiente exploitatie noodzakelijk verregaande binding van de 
aangesloten leden, waren voor de EEG-Commissie aanleiding om op 
basis van artikel 86 EEGV in te grijpen tegen de Duitse vereniging GEMA 
(Beschikking van 2 juni 1971,. Publ., 20.6.71, nr. L 134, biz. 15). Achteraf 
zijn de auteursverenigingen in de Gemeenschap, behalve de ltaliaanse 
SIAE, met de communautaire overheden tot een akkoord kunnen komen 
waarbij de betwiste punten op een, naar het.voorkomt, voor beide zijden 
bevredigende wijze werden geregeld (Zie in dit verband de gemilderde 
GEMA-11 beschikking van 6 juli 1972, Publ., 24 juli 1972, nr. L 166, 
biz. 22. Zie verder Corbet, J., Vijf jaar auteursrecht, R. W., 1976-1977• 
2026 en "Panorama de la jurisprudence belge depuis 1970"; RIDA, 1977, 
LXXXXII, biz. 95). 

B. Kwam de kwestie der auteursverenigingen wegens het bereikte akkoord 
aldus · niet in beroep voor het hof van justitie, dan werden de Europese 
rechters niettemin een paar jaar later tach voor het probleem gesteld in
gevolge een prejudiciele vraag van een nationale rechter. De rechtbank te 
Brussel,· 4 april 1973 (R.W., 1973-1974, 2338 en].T., 1974, biz. 263, noot 
Van Bunnen, L.) was de GEMA-zaak immers nag niet vergeten toen zij 
ertoe genoopt werd te onderzoeken of SABAM aan zijn leden de globale 
afstand van tegenwoordige en toekomstige auteursrechten kon opleggen. 
Aan het hof te Luxemburg werd dan ook gevraagd of zulke praktijk ver
enigbaar was met artikel 86 EEGV. 

In zijn antwoord (Arr., 27 maart 1974, R. W., 1973-1974, 2334) verklaarde 
het hof dat een auteursvereniging misbruik kan maken van haar machts
positie ten overstaan van haar aangeslotenen door hun verplichtingen op 
te leggen dieter bereiking van het maatschappelijk doel niet onontbeerlijk 
zijn en op onbillijke wijze inbreuk maken op de vrije uitoefening van hun 
auteursrecht. Het komt echter aan de nationale rechter toe te oordelen of 



een dergelijk misbruik in concreto kan worden vastgesteld. Daarbij onder
streept het hof dat de nationale uitspraak met aile belangen zal moeten 
rekening houden. Het streven naar maximale vrijheid van de aangesloten 
leden zal moeten worden verzoend met de noodzaak van een ,doeltreffend 
beheer van hun rechten" en van het behoud van een positie die toelaat 
,de rechten en belangen van individuele leden te beschermen onder meer 
tegenover belangrijke muziekgebruikers en -verspreiders, zoals de radio
omroepen en de grammofoonplatenfabrikanten". 

I 5. !NBREUK EN SCHADEVERGOEDING 

De rechtbank te Aarlen, 7 mei 1974 (]. Liege, 1974-1975, blz. rro) aan
vaardde de vaststellingen van door SABAM betaalde getuigen als geldig 
bewijs voor de ongeoorloofde uitvoering van muziek. In hetzelfde vonnis 
werd de medeaansprakelijkheid van de zaalexploitant aangenomen wanneer 
een huurder zich aan de betaling van auteursrechten onttrekt. 

De rechtbank te Antwerpen, 20 november I969, (R. w .. I970-I97I, ross) 
kende bij inbreuk, naast de gewone herstelbetaling, aan de auteur een 
,buitengewone", morele zowel als materiele, schadevergoeding toe wegens 
enerzijds ,verwaarlozing of miskenning van zijn gave als schepper van 
kunstwerken" en anderzijds de noodzaak ,buitengewone kosten te doen 
ten einde (zijn) recht te herstellen". 

16. MoRELE RECHTEN 

A. In een belangwekkende uitspraak over het al dan niet uitzenden van 
een vraaggesprek als onderdeel van een radioreportage waarop de onder
vraagd~; geen auteursrecht voor het geheel kon Iaten gelden, gewaagt het 
hof van cassatie, 12 september I97S (R. W., I97S-I976, 8s3, noot De 
Wilde, L., 839; ]. T., 1976, blz. 723, noot Gotzen, F.) van een ,recht 
van terugneming welke een auteur gerechtigd is te doen gelden". 

Het gaat hier kennelijk om het zg. ,recht tot inkeer" zijnde de morele 
bevoegdheid die de auteur zou bezitten om een reeds gedivulgeerd werk 
terug te trekken dat hem niet meer behaagt, hetzij omdat hij er wijzigingen 
wenst in aan te brengen, hetzij omdat hij het niet meer goedkeurt. 

De uiterst bondige considerans geeft geen wettelijke basis aan voor het 
erkennen van dit recht en een onderzoek van de in Belgie geldende teksten 
laat ook niet toe tot het bestaan van een zo verregaande macht van de 
auteurs te besluiten. Blijkbaar staan wij hier voor een pretoriaanse schep
ping waarbij nochtans geen Iicht wordt geworpen op essentiele vragen 
zoals bv. de kwestie der vergoeding van derden die langs deze weg van 
het voordeel van een regelmatige contractuele toezegging (laat ons zeggen, 



tot uitgeven van het werk) zouden worden beroofd. Het hof onderzocht 
evenmin hoe het recht van terugneming kan worden verzoend met het 
eigendomsrecht van derden die v66r de meningswijziging van de auteur 
op rechtmatige wijze in het bezit kwamen van exemplaren van het werk. 

Men kan zich dan ook moeilijk van de indruk ontdoen dat de letter van 
de besproken considerans misschien verder reikt dan het hof bewust is 
willen gaan. Men weet immers hoe voorzichtig onze Hoogste Rechters 
meestal zijn als het materies betreft die meer technische nuanceringen 
behoeven dan een gerechtelijke uitspraak kan geven (Vgl. Cass., 30 october 
1947, Pas., 1947, I, 447 met de belangrijke conclusies van adv. gen. Hayoit 
de Termicourt). In afwachting van een eventuele tussenkomst van de 
wetgever, ziet men in het arrest van 12 september 1975 dan ook best 
een gelegenheidsbeslissing waardoor het hof, zonder uitspraak te willen 
doen over het werkelijk bestaan van het recht tot inkeer, een eis afwijst 
die zich alleszins buiten de denkbare grenzen van de notie van zulk recht 
bewoog. Dit laatste was ongetwijfeld het geval daar ,eiser de terugneming 
van zijn bijdrage in de reportage had geeist, niet omdat hij erin wijzigingen 
wenste aan te brengen of omdat hij ze niet meer goedkeurde maar !outer 
omdat hij rechten inriep, welke hij niet bezat, op de ganse reportage" 
(Zie nader over deze considerans en het tweede aspect van de zaak dat 
erin vervat ligt, onze uiteenzetting boger in nr. 9 onder B). 

B. In een op dit stuk wei iets te weinig gemotiveerd vonnis van de recht
bank te Brussel, 19 juni 1974 (].G.B., 1974, III, 495; lng. Cons., 1974, 
blz. 193) kan men een toepassing terugvinden van het morele recht van 
vaderschap. Aan een auteur, in casu een reclame-ontwerper, werd het recht 
toegekend te beletten dat op de door hem gecreeerde advertenties, naast 
zijn eigen naam, ook die van een commerciele tussenpersoon zou voor
komen. Het ging hier om de aanduiding van een publiciteitsagentschap 
die op zulke wijze was toegevoegd dat het publiek aan een medewerking 
bij het ontwerpen van de tekeningen zou hebben kunnen denken. 

C. De veroordeling door de rechtbank van koophandel te Brussel, 21 
september 1972 (lng. Cons., 1975, biz. 203) van een afbrekend tijdschriften
commentaar over een auteursrechtelijk beschermd juweel in hart-vorm 
werd ten onrechte mede gegrond op het absolute recht van de ontwerper 
op zijn creatie (,le droit absolu du premier demandeur sur sa creation 
artistique"). Niet aileen is de rechtbank van koophandel niet bevoegd 
uitspraak te doen in zaken van auteursrecht - de artikels 569 onder 7 
en 590 Ger. W. voorzien de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke 
rechtbanken- maar bovendien lijkt het inroepen van de artistieke eigen
dom bier ook ten gronde niet op zijn plaats te zijn. Wanneer immers 
zoals in casu, het tijdschrift bij zijn denigrerende beoordeling geen repro
duktie van het aangevallen kunstvoorwerp publiceert kan men zich moei
lijk op het auteursrecht beroepen, ook niet op het door artikel 6bis, cijfer 1 
van de Berner Conventie bevestigde recht op integriteit nu daarvoor wordt 



vereist dat het werk zelf zou worden gewijzigd of aangetast. Het hof van 
beroep in zijn arrest van 28 juni 1974 (Ing. Cons., 1975, blz. 200) plaatste 
de betwisting dan ook terecht uitsluitend .terug in het licht van artikel 
1382 B.W. (zie hierover de noot van De Vroede, P., Maes, J. P., blz. 209). 

17. BESCHERM1NGSDUUR 

A. ·De normale beschermingsduur voor artistieke eigendom is vijftig jaar 
na de dood van de auteur. Bijgevolg kende het vredegerecht te Enghien, 
26 juli 1974 (Ing. Cons., 1974, blz. 373) nog bescherming toe aan de erf
genarrien van een in 1942 overleden fotograaf wiens oude prentkaarten 
zonder toelating in een boekwerk waren uitgegeven. 

B. Er moet op dit stuk echter ook rekening worden gehouden met een 
mogelijke verlenging. 

Voor de werken gepubliceerd v66r 4 augustus 1924 en niet in het open
baar domein gevallen op 2S juni 1921 heeft men inderdaad bij wet van 
2S juni 1921 tien bijkomende jaren verleend ter vergoeding van de magere 
oorlogsjaren 1914-1918. De maatregel werd na de Tweede Wereldoorlog 
niet vernieuwd. Voor de oudere werken echter, die aan voornoemde voor
waarden beantwoorden, is er dus bescherming tot 6o jaar na de dood van 
de auteur. 

Een toepassing hiervan vinden wij in het hoger besproken arrest van 
ro maart 1970 (R. W., 1970-1971, su, noot Corbet,}., Pas., 1970, II, 137) 
in de zaak van ,Die Fledermaus". Hier was de langstlevende mede~auteur 
in 1908 overleden, zodat tot einde 1968 uitvoeringsrechten waren ver
schuldigd (zie ook het vonnis a quo: Rb. Brussel, 17 maart 1969, R. W., 
1970-1971, 1049). . . 

Het merkwaa:rdige is nu dat het arrest de verlenging toepast op buiten
landers zonder te blijven stilstaan bij de vraag of een uit oorlogsomstandig
heden ontstane wet dit wel voor anderen dan Belgen kon bedoeld hebben 
(zie hierover Masouye, C., Les prorogations de guerre, RIDA I9S4, IV, 
blz. 83 e.v.; Reimer, D., in GRUR Int., 1969, blz. 446; Corbet,}., R. W., 
1970-1971, srs - R. W., 1976-1977. 2020 en RIDA 1977, LXXXXII, 
blz. 77-79). Naar onze mening gebeurde dit terecht, niet alleen omdat 
al te nationalistische opvattingen zo lang na de oorlog niet meer behoren 
door te wegen, maar ook en vooral omdat de tegengestelde opvatting ge
woon ongegrorid lijkt. Ten eerste voorziet de wet van 1921 geen enkele 
beperking. ten overstaan van buitenlanders en ten tweede zouden onze 
internationale verplichtingen in het raamvan de Berner Conventie (art. 4) 
niet eens toelaten zulke restrictie te handhaven. 

C. Om in internationale situaties de beschermingsduur te bepalen gaat 
men zowel in het systeem van artikel 7, cijfer 2 der Berner Conventie, 



versie Brussel, als onder het regime van artikel 38 auteurswet over tot 
een vergelijking van termijnen tussen de Belgische en de vreemde wet 
waarbij, met inachtname van de in artikel 7, cijfer I voorziene minimum 
duur van vijftig jaar na de dood, de kortste wordt toegepast. 
De bepaling van de toepasselijke vreemde wet is echter verschillend. In 
de auteurswet vergelijkt men met de nationale wet van eiser terwijl de 
Berner Conventie verwijst naar het land van oorsprong van het werk, dit 
is het land van eerste publicatie, daar dus waar voor het eerst voldoende 
exemplaren van het werk aan het publiek werden aangeboden (art. 4 B.C.). 
Het hof van beroep paste artikel38 auteurswet toe zodat de rechthebbende 
van de langstlevende Franse mede-auteur van de langere Franse bescher
mingsduur (62 jaar als men let op de oorlogsverlengingen aldaar) kon 
gewag maken in plaats van de minder gunstige vergelijking te moeten 
ondergaan met de wetgeving van het land van oorsprong, hier Oostenrijk 
(57 jaar). Deze oplossing werd niet in strijd geacht met het systeem van 
de Berner Conventie want, zoals aile bepalingen in dit Verdrag, betekent 
de in artikel 7· geregelde beschermingsduur volgens het hof slechts een 
minimum dat de Unionistische auteurs niet kan beletten eventueel, zoals 
in artikel I9 voorzien, beroep te doen op meer gunstige bepalingen van 
de nationale wetgeving van het land waar de bescherming wordt aange
vraagd. Het arrest beroept zich aanvullend op het assimilatiebeginsel van 
artikel 4 van de Conventie volgens hetwelk de vreemde Unionisten steeds 
aanspraak kunnen maken op de rechten die aan nationale onderdanen 
worden toegekend. 
De redenering is aantrekkelijk en zij beantwoordt aan de opvattingen van 
gezaghebbende auteurs (Ulmer, E., Urheber- und Verlagsrecht, Berlin, 
I96o, biz. 79-80; Reimer, D., Zum Vergleich der Schutzfristen nach Art. 7 
Abs. 2 RBU, GRUR Int., I969, biz. 445; Plaisant, R., Propriete Litteraire 
et Artistique, Fasc. 23 (11, I973), nr. 77). 

HooFDSTUK III 

TEKENINGEN EN MODELLEN 

Alhoewel op I januari I975 de Benelux-modellenwet in werking is ge
treden (zie Gotzen, F., in R. W., I974-I975• 2I I3 e.v.) werden in de be
sproken periode geen gerechtelijke beslissingen gepubliceerd die de nieuwe 
regeling zouden hebben toegepast. Wij zullen hier dus enkel te maken 
krijgen met het vertrouwde modellenrecht zoals bepaald door het · K.B. 
nr. 9I van 29 januari I935· De bespreking zal er niet minder actueel om 
zijn daar de oude teksten hun betekenis nog lange jaren gaan behouden 
voor aile modellen die v66r het in werking treden van· de Eenvormige 
Beneluxwet ontstonden. 



18. CREATIE 

Onder die oude Belgische regeling, die aanleunde bij het auteursrecht, 
werd, naast nieuwheid, ook originaliteit als voorwaarde gesteld voor de 
bescherming. Dit vereiste was echter sterk verwaterd ten opzichte van 
dezelfde notie in het eigenlijke auteursrecht. Het model moest geen uiting 
zijn van de persoonlijkheid van de ontwerper. Om ,origineel" te zijn was 
het reeds voldoende dat het model blijk gaf van een intellectuele bedrij
vigheid van zuiver technische aard. Men zal zich in dit verband de mo
dellenbescherming herinneren die het hof van cassatie bij arrest van 
2 december I963 toekende aan de fabrikant van kunststeen, die op handige 
wijze. een perfekte reproduktie had gemaakt van natuurlijk marmer (Pas., 
I964, I, 352). 
In die optiek kon ook het aanwenden van gekende elementen reeds tot 
originaliteit leiden wanneer die op een eigen manier waren samengevoegd. 
Aldus werd besiist voor balvormige muziekdozen (Brussel, I I december 
1964, Ing. Cons., 1974, biz. 174; Brussel, 3 november 1969, Ing. Cons., 
1974, blz. r86 en Pas., I970, II, 20; Rb. Brussel, 17 mei 1967, Ing. Cons., 
1974, blz. r8r). Hetzelfde gold voor de modellen van Parijse couturiers 
(Rb. Brussei, 21 februari 1973, Ing. Cons., 1973, blz. 87, bevestigd door 
Brussel, 17 december 1974, Ing. Cons., 1975, biz. 45; Rb. Brussel, 27 juni 
1973, Ing. Cons., 1975, blz. roo. Zie ook Gent 25 juni 1971, R. W., 1971-
1972, 378) en voor tekeningen van tapijten (Gent, 4 juni 1974, Ing. Cons., 
1974, biz. 278). 
Ontbrak echter iedere eigen inbreng doordat alles zich beperkte tot het 
hernemen van combinaties die reeds hi.ng gemeengoed waren, dan moest 
de bescherming worden geweigerd. Zulks werd besiist voor modellen van 
grafzerken (Brussel, 28 februari 1970, R. W., 1969-1970, 1697) en van 
containers voor vloeistof (Rb. Dendermonde, 11 april 1974, Ing. Cons., 
1975, biz. 104). 

19. CREATIES IN OPDRACHT 

In afwijking van de voor zuiver auteursrecht geldende regel kan een rechts
persoon de oorspronkeiijke houder van het recht op een model zijn. Uit 
de tekst en het Verslag aan de Koning bij artikel 2 van het K.B. nr. 91 
blijkt inderdaad dat zulke organismen op werken die ,voor hun rekening" 
worden geschapen rechtstreeks de exclusieve zeggenschap verwerven (Gent, 
25 juni 1971, R. W., 1971-I972, 378; zie ook Rb. Brussel, 21 februari 
1973, Ing. Cons., 1973, biz. 87). 
De bezwaren die Remouchamps (R. W., 1971-1972, 583) en Corbet (R. W., 
1976-1977, 202I en RIDA 1977, LXXXXII, biz. 87-91) tegen het Gentse 
arrest opperen kunnen wij niet delen. Deze auteurs beweren inderdaad 
dat er geen tekst is die toelaat aan een moreie persoon enig rechtstreeks 



auteursrecht te verlenen. Zulks moge dan ook juist zijn voor de eigenlijke 
artistieke eigendom, bij tekeningen of modellen liggen de zaken toch wel 
anders. Men ziet dat aan de respectievelijke wetteksten waar die de be
schermingsduur regelen. Artikel 2 auteurswet handhaaft het recht tot 
so jaar ,na de dood van de auteur" en men leidt daaruit af dat de wet
gever zijn systeem heeft opgebouwd rondom de gedachte aan een sterfe
lijke, dus fysische persoon. In tegenstelling daarmee bepaalt echter artikel 2 

van het K.B. nr. 9 I voor de werken ,geschapen voor rekening van een 
rechtspersoon" de duurtijd op vijftig jaar ,vanaf de schepping". Dit is 
een techniek die niet meer uitsluitend en dwingend de gedachte aan een 
menselijke persoon oproept. Bovendien weten wij uit het Verslag aan de 
Koning dat bij deze afwijkende redactie zeer precies aan het geval van 
rechtspersonen werd gedacht die een nog niet bestaand werk door eigen 
personeellaten bedenken en uitvoeren. Men staat dus wel degelijk, zowel 
formeel als materieel, voor een beslissing van de wetgever om op dit stuk 
van het personalistische standpunt van de auteurswet af te wijken. 

De opvatting terzake van het K.B. nr. 9I werd in de Benelux-modellenwet 
overgenomen en gepreciseerd. Voor creaties in opdracht van een werk
gever of op bestelling van een klant wordt de ordergever als ontwerper 
en dus als enig gerechtigde op het Beneluxdepot beschouwd telkens het 
contract niet duidelijk anders beslist (art. 6). 
Beide regelingen, de oude zowel als de nieuwe, zijn belangrijk omdat zij 
o;a. ook medebrengen dat de fysische ontwerper in zulke gevallen nooit 
houder wordt van het morele recht om zich tegen wijzigingen van zijn 
creatie te verzetten. Dit kan een grote rol spelen in reclameaangelegen
heden bv. waar dikwijls nood zal zijn aan verjonging van modellen voor 
hernieuwd gebruik in een tweede campagne. De bewegingsvrijheid van 
de reclamevoerende ondernemer zal veel groter zijn wanneer het model 
in opdracht werd vervaardigd dan wanneer het een reeds bestaand werk 
is dat bij de fysische ontwerper werd aangekocht. 

20. NAAMLOZE CREA TIE 

De hoven van beroep te Gent, 25 juni I97I (R. W., I97I-I972, 378) en 
te Brussel, I7 december I974 (Ing. Cons., I975. blz. 45) hadden gelegen
heid de regel van artikel 7 auteurswet toe te passen op modellen. Volgens 
deze arresten moet bij modecreaties de uitgever in brede zin, hier in casu 
de fabrikant van de modellen, als drager van het recht worden beschouwd 
zolang niemand het privilegie als schepper opeist. 

21. VREEMDELINGENRECHT EN lNTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

A. De rechtbank van Dendermonde, I I april I974 (Ing. Cons., I975• 
blz. 104) heeft bevestigd dat in Belgie de vreemdelingen de bescherming 



kunnen genieten van het Unieverdrag van Parijs betreffende de industriele 
eigendom, op grond van de artikelen 5quinquies en 17, lid 2. Sinds de 
versie Lissabon van dit Verdrag zijn inderdaad twee zaken duidelijk ge
worden. De Unielanden zijn verplicht voor een effectieve bescherming 
van de modellen te zorgen. Anderzijds staat het hun vrij aan die verplich
ting te voldoen langs het auteursrecht om (Bodenhausen, G. H. C., Guide 
d' application de la Convention de Paris pour la protection de la propriete 
industrielle, Geneve, 1969, blz. 88). Iedere grond is dus voortaan ontnomen 
aan de jurisprudentie van het hof van cassatie 20 december 1954 (Pas.; 
1955, I, 396 - zie Gotzen, M., De versie Lissabon van het Unieverdrag 
van Parijs en de verbeterde bescherming van ingevoerde tekeningen en modellen 
in Belgie, R. W., 1966-1967, 1841). Bijgevolg hebben de Unionistische 
beschermelingen in ons land recht op volledige gelijkstelling met de Belgen 
(art. 2), zonder nog rekening te moeten houden met de in artikel38 auteurs
wet voorziene vereisten van wederkerigheid, noch wat de omvang noch 
wat de duur van de bescherming aangaat. 

B. In twee uitspraken tees de vraag naar de toepasselijke wet in geval 
van creaties door werknemers in het buitenland. 

Volgt men de grondbeginselen van territorialiteit en gelijkstelling der 
vreemdelingen met de nationalen zoals neergelegd in artikel 4, lid 2 van 
de Berner Conventie en artikel 2, lid I van het Unieverdrag van Parijs 
dan zal men geneigd zijn ook hier de wet toe te passen van het land voor 
hetwelk de bescherming wordt aangevraagd;·In die richting ging. Rb. 
Brussel, 21 februari 1973 (Ing. Cons., 1973, blz. 87) waar de Belgische 
wet werd toegepast om te bepalen ofeen Frans modehuis houder was van 
de modelrechten in Belgie op creaties te Parijs verwezenlijkt door zijn 
ondergeschikten. Het hof van beroep te Gent, 25 juni 1971 (R. W., 1971-
1972, 378) daarentegen verkoos in een gelijkaardig geval uit te gaan vari 
de Franse wet. Hoewel het hof zijn beslissing niet verder fundeert kan 
men er een bevestiging in zien van opvattingen, die men ook weervindt 
bij Ulmer, E., Die Immaterialgiiterrechte im internationalen Privatrecht, 
Koln, 1975. Voor werknemerscreaties zou zich een uitzondering opdringen 
op de hoofdregel van toepassing van het recht van het beschermende land. 
In het belang van het internationale rechtsverkeer zou inderdaad een meer 
eenvormige beoordeling nodig zijn die kan worden bereikt door een ver
wijzing naar het recht van de Staat van de tewerkstelling. Deze oplossing 
zou zowel gelden voor de langs het auteursrecht om beschermde creaties, 
behoudens echter afwijkende wil der partijen (o.c., blz. 41-42), als voor 
modellen die een statuut van industriele eigendom genieten (o.c., blz 79-
82, Verg. in dezelfde zin Bodenhausen, G. H. C., Octrooiverlening voor 
in buitenlandse dienstbetrekking gedane uitvindingen, B.I.E., 1955; blz. 
130-133). 
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22. NAMAKING 

Het Gentse hofvan beroep, 25 juni 1971 (R. W., 1971-1972, 378) overwoog 
,dat er namaking bestaat, zelfs bij afwezigheid van slaafse nabootsi~g, 
van dan afdat de vergissing mogelijk wordt tussen twee modellen, waarvan 
het ene een oorspronkelijk karakter draagt". Deze opvatting werd ook 
verkondigd in een later arrest van 4 juni 1974 van hetzelfde hof (Ing. 
Cons., 1974, biz. 278). 
Het gebruik van het verwarringscriterium lijkt in het kader van een auteurs
of modeltechtelijke beoordeling niet aangewezen, tenzij wellicht als bij
komend argument om een reeds op andere gronden vastgestelde namaking 
als bijzonder ernstig te bestempelen of een reeds om andere redenen afwezig 
geachte namaking alleszins te ontkennen. Men herinnert zich in dit verband 
het cassatiearrest van 16 april 1959 (Pas., 1959, I, 823) waar gezegd wordt 
dat de beweerde namaker van ovale nationaliteitsplaten met ,B" voor 
auto's zich niet aan zijn verantwoordelijkheid kan onttrekken door aileen 
maar aan te tonen dat de kopers zeker niet de ene plaat voor de andere 
zouden nemen. Wei was het bestreden arrest gerechtigd uit de afwezigheid 
van een commercieel verwarringsgevaar te besluiten dat zijn vaststelling 
over het slechts gedeeltelijk ontlenen van elementen uit het eerste mod~l 
door het tweede leiden mocht tot een ontkennen van het bestaan van 
namaking. 
Het beslissende ligt o.i. echter in het besparen van eigen scheppingskracht 
door welbepaalde ontleningen aan een voorganger. Waar het ontleende 
enigszins opvalt of waar de eigen bijdrage zichtbaar moet onderdoen voor 
wat van de prestatie van de rechthebbende voorganger werd overgenomen 
is er namaking, ook al· mocht niemand daarom het ene werk voor het 
andere nemen (Vgl. Van !sacker, F., De exploitatierechten van de auteur, 
nr. 236 e.v.). 

23, BESCHRIJVEND BESLAG 

De titularissen van gekrenkte auteursrechten kunnen het bewijs van de 
namaking vergemakkelijken door de procedure in te stellen van het ,Be
schrijvend Beslag" (art. 1481 e.v. Ger. W.) voor de beslagrechter van de 
rechtbank van eerste aanleg van de plaats der beweerde namaking. 
In een zaak betreffende een door een industrieel designer ontworpen 
meubel bevestigde de rechter dat het beslag kan worden aangevraagd door 
al wie beweert titularis te zijn van geschonden auteursrechten. Over 
de gegrondheid van de aanspraak kan pas later voor de rechter ten gronde 
getwist worden (Rb. Brussel, 23 september 1975, Ing. Cons., 1975; biz. 261). 
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24· STRAFRECH1' 

De bescherming van modellen langs het auteursrecht laat toe de straf
rechtelijke bepalingen van artikel 22 e.v. van de auteurswet in te roepen. 
Samen met de eigenlijke namaker kan dan ook worden gestraft wie het 
nagemaakte in de handel bracht. Hierbij is het voldoende dat de beklaagde 
,met kennis van zaken" handelde. Dit betekent volgens het hof van beroep 
te Gent, 25 juni I97I (R. W., I97I-I972, 378) dat de exploitant moet 
geweten hebben dat het verhandelde voorwerp in een of ander opzicht 
in strijd was met de auteurswet of dat hij moet nagelaten hebben daarover 
normale informatie in te winnen. 

HooFDSTUK IV 

MERKEN 

25, 0NDERSCHEIDENDE KRACHT 

In de besproken periode is sinds I januari I97I de ,Eenvormige Benelux
wet op de warenmerken" (BMW) in werking getreden. Zij is van toe
passing-op aile merkrechten zonder onderscheid,_ook_ dl.t§ _QJ)_Q~~~-wel~e 
op grond van het vroeger nationale recht werden verkregen en krachtens 
de overgangsbepalingen (art. 29 e.v.) worden gehandhaafd. 
Artikel I beschouwt als individueel merk ieder teken dat client ,om de 
waren van een onderneming te onderscheiden''. Hier weerklinkt het van 
ouds bekende vereiste van originaliteit, d.i. het vermogen dat aan het teken 
moet toekomen om uit zichzelf de aandacht van de koper op te wekken 
en te wijzen op de industriele of commerciele herkomst van de waar. 
Gewone beschrijvingen of natuurgetrouwe afbeeldingen missen die eigen
schap omdat ze alleen inlichtingen verschaffen over de hoedanigheden 
van het produkt en niet over zijn vertrekpunt in het ruilverkeer. 

A. Zoals aangestipt in de vorige overzichten (Van Heeke, G., T.P.R., 
1965, biz. 240 en 1970, biz. 213) blijken nag steeds de Belgische opvat
tingen bij het concreet afmeten van de onderscheidende kracht van een 
gegeven teken vrij liberaal te zijn. Zulks mage o.m. blijken uit de bereid
heid van het hof van beroep te Brussel (arrest van 13 januari I971, Ing. 
Cons., 1971, blz. 33 en ].G.B., I971, III, biz. 256, verbroken om andere 
redenen door Cass., 10 februari I972, Ing. Cons., 1972, biz. 175 en ]. T., 
1972, biz. 445) een merk te zien in een rechthoekig etiketje aangebracht 
op de achterzak van een zg. ,jeans" -broek. Het onderscheidend vermogen 
werd hier aanvaard, niet wegens de originaliteit van enige vermelding op 
dit lapje, maar gewoon door zijn verrassende plaatsing op de achterzijde 

712 



__ l __ _ 
van de broek en zijn contrasterende, maar verder niet bepaalde kleur ten 
opzichte van het kledingstuk. Daartegenover blijkt de Nederlandse recht- . 
spraak, die onder het stelsel van de BMW een even belangrijke rechtsbron 
voor ons wordt als de nationale jurisprudentie, door te gaan met het 
aanleggen van strengere maatstaven. Zo zien wij dat, in een vergelijkbaar 
geval, de President van de Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage 
op 7 oktober 1971 (B.I.E., 1974, biz.- 11) weigert als teken op zichzelf 
goed te keuren een opzetstukje dat bij sportschoenen aangebracht was op 
het hielstuk in een daarmede scherp contrasterende kleur. Een zelfde 
afwijzing trof het op de lip of tong ingenaaide etiket. 

B. De meer toegeeflijke houding van de Belgische rechtbanken kwam weer 
tot uiting toen de rechtbank van koophandel te Brussel op 6 september 
1973 (Ing. Cons., 1974, biz. 16) de benaming Coca-Cola onderscheidend 
achtte, niet aileen in haar geheel, maar ook in het onderdeel Cola en dit 
zonder te onderzoeken of het hier geen soortnaam betrof van een der 
bestanddelen van de drank, t.w. een extract uit de cola-noot (Vgl. in dit 
verband de meer eisende arresten van de Hoge Raad, 4 mei 1951, N.J., 
1951, nr. 436, biz. 771; 5 december 1952, N.J., 1953, nr. 767, biz. 1377; 
22 maart 1957, N.J., 1958, nr. 478, biz. 1134). De uitspraak ligt alleszins 
in de lijn van wat het Brusselse hof van beroep op 9 maart 1949 {]. T., 
1949, biz. 266) reeds had beslist. 

Streng, alleszins in Belgische oren, klinkt de opvatting van het Gerechtshof 
Arnhem, 8 april 1975 (B.I.E., 1976, biz. 102) dat het merk Santen voor 
cocosmelk en cocosextract als ondeugdelijk afwijst omdat dit een gebruike
lijke Indonesische benaming voor die produkten zou zijn. 

Daarentegen zal men geen moeite hebben om de uitspraak goed te keuren 
waarbij het woord Auto-gaine als een loutere beschrijving werd opgevat 
voor een korset bestemd voor autobestuurders (Gent, 2 april 1971, R. W., 
1970-1971, 1623). Ook het woord systeem zal men als merk terecht afge
wezen achten (gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18 april 1972, B.I.E., 1976, 
biz. 39) omdat die term een algemeen gebruikelijke manier is om een 
methode te beschrijven die bij de fabricage of de werking van een waar 
wordt toegepast. Het publiek zal er geen identificatierniddel voor het 
herkennen van de oorsprong van de waar in zoeken. 

Wat aldus geldt voor woorden is evenzeer waar voor afbeeldingen die 
eenzelfde functie van overbrengen van gedachten kunnen waarnemen. 
De President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (1 sep
tember 1971, B.I.E., 1972, biz. 103; N.]., 1972, nr. 112, biz. 332) achtte 
een lichtgroen hartembleem voor dieetmargarine !outer beschrijvend en 
dus ondeugdelijk als merk voor een produkt dat inderdaad bestemd was 
voor hartlijders. Wei werd bescherming verleend aan de gehele combi
natie van kleuren en letters waarin het hartembleem als onderdeel was 
opgenomen. 
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In hof Amsterdam, 7 maart I972 (B.I.E., I976, blz. 346) werd echter 
de afdruk van een vuile hand geschikt geacht ter onderscheiding van een 
handen-wasmiddel. 

C. Het hof van beroep te Brussel heeft in zijn arrest van I2 december I973 
(Ing. Cons., I974, blz. I68) gelegenheid gehad de regel te bevestigen volgens 
dewelke bestaande woorden zeer goed als merk kunnen dienen mits zij 
maar niet een voor de hand liggende term zijn om het produkt naar zijn 
aard of zijn hoedanigheden te beschrijven. Het woord Mitoufie, dat een 
populaire Franse uitdrukking is voor handschoen, werd als een geldig 
merkteken erkend nu het werd gebruikt voor ,panties". Hetzelfde ge
beurde met de woorden Sun (Kh. Brussel, 30 juni I972, Ing. Cons., I975, 
blz. 37 en ].G.B., I974, III, blz. 380), Sol en Lux (Kh. Brussel, I maart 
I973, Ing. Cons., I974, blz. 9) die voldoende onderscheidend Werden be
vonden om op zichzelf, alleen of in samenstelling, als merk te worden 
aanvaard. In dezelfde orde van gedachten meent men ook in Nederland 
dat afbeeldingen en vormen van Oudhollandse en Delftse blauwe tegels 
geldige merken worden wanneer ze dienen ter onderscheiding van repen 
of dozen chocolade (Pres. Arr.-rb. 's-Gravenhage, 3 november I97I, B.I.E., 
I972, blz. I23 en Arr.-rb. Rotterdam, I3 juni I972, B.I.E., I973, blz. 96; 
N.J., I973, nr. 278, blz. 798). 

D. De aarzelingen die zich voordoen wanneer de vraag gesteld wordt of 
een enkelvouciigeklet.t_r als merk mag opgeeist worden vinden een treffende 
illustratie in twee Nederlandse uitspraken. De President van de Arron
dissements-Rechtbank te Rotterdam (I2 december· I972, B.I.E., I973, 
blz. I78) werd ertoe bereid gevonden de blauwe kleur van ,Camping
Gaz" artikelen als voldoende onderscheidend te beschouwen. In beginsel 
kan men daar niets tegen hebben. Enkelvoudige kleurenmerken zijn denk
baar wanneer wordt aangetoond dat de opgeeiste kleur in de beschouwde 
sector van handel en nijverheid inderdaad aan de algemene vereisten van 
nieuwheid en onderscheidend vermogen voldoet. Tegen een gemakkelijk 
aanvaarden dat aan die vereisten in een specifiek geval zou zijn voldaan 
pleit niettemin de omstandigheid dat exclusieve rechten op een enkele 
kleur snel tot een zware hinder voor de concurrentie kunnen worden. 
Men zou dan ook geen bezwaren hebben gehad tegen het arrest van het 
gerechtshof te Arnhem van 23 mei I973 (B.I.E., I973, biz. I79) als dit 
(in een ander geding betreffende dezelfde gaspatronen) op !outer feitelijke 
gronden beroep zou hebben gedaan om het monopoliseren van de blauwe 
kleur te verhinderen. Nu de verwerping echter aprioristisch en absoluut 
werd geformuleerd lijkt de uitspraak moeilijk met de breedte van de wette
lijke definitie in artikel I BMW te verzoenen. 

E. Vormen kunnen niet als merk worden beschouwd wanneer ze door de 
aard van de waar worden bepaald of een uitkomst leveren op het gebied 
van de nijverheid. Vandaar de weigering van het Hof om de cylinderbouw, 



de holle bodem en de afgeronde bovenkant van de reeds vermelde ,.Cam
ping-Gaz" -patronen in aanmerking te nemen. Het ging hier om een vorm 
geboden door de aard van de inhoud (vloeibaar gas) vermits hij afgestemd 
was op standaardvoorschriften voor dergelijke waar ontworpen door een 
gespecialiseerde instelling in Engeland (gerechtshof Arnhem, 23 mei 1973, 
B.I.E., 1973, blz. 179). 

Oak de capsule-vorm va~ een geneesmiddel wordt door de aard van de 
waar bepaald omdat hij het inslikken mogelijk maakt (Arr.-rb. Arnhem, 
5 april 1973, B.I.E., 1976, blz. 259). 

Een uitkomst op het gebied van de nijverheid verklaart in een andere 
sector van de handel het weigeren van merkbescherming aan ronde pla
stieken melkflessen waarin voor de stevigheid ringen waren aangebracht 
(Brussel, 9 april 1975, R. W., 1975-1976, 1191, Ing. Cons., 1976, blz. 194; 
].C.B., 1976, I, 447). 

F. Kan een aanvankelijk nietszeggend teken na verloop van tijd voldoende 
onderscheidend vermogen verwerven ? Deze vraag werd in de reeds be
sproken ,Systeem" -zaak mede aangebracht door het arrest van 's-Hertogen
bosch, 18 april 1972 (B.I.E., 1976, blz. 39). Het hof was van mening dat 
de in Nederland onder de vroegere Merkenwet wel eens meer aanvaarde 
invloed van de ,inburgering" van een teken oak onder de Benelux-merken
wet kan gelden. Het gaat hier om een leer volgens dewelke merkrechten 
oak ontstaan wanneer een aanvankelijk op zichzelf onvoldoend onder
scheidend teken door intensief gebruik en reclame zodanig bij tussenhandel 
en consumenten wordt ingeprent dat het stilaan tot een waar identificatie
middel uitgroeit (in dezelfde zin hof 's-Hertogenbosch, 14 oktober 1975, 
B.I.E., 1977, blz. 104. Verg. Kamen, A., Verkade, D. W. F., Het nieuwe 
Merkenrecht, Deventer, 1970, nr. 31, blz. 37; Drucker, W. H., Boden
hausen, G. H. C., Wichers Hoeth, L., Kart begrip van het recht betreffende 
de industriele en intellectuele eigendom, Zwolle, 5e ed., 1976, blz. 104). In 
Belgie is deze leer niet onbekend. Onlangs vond zij trouwens weerklank 
in een uitspraak betreffende het merk Monopoly van het bekende gezel
schapsspel (Voorz. Kh. Brussel, 9 januari 1976, Ing. Cons., 1976, biz. 131). 
Zander te beweren dat bedoelde benaming ooit op zichzelf onvoldoende 
origineel zou zijn geweest, nam de Voorzitter tach als voornaamste argu
ment voor het aanvaarden van het onderscheidend vermogen aan dat het 
merk alleszinslange tijd onbetwist was gebruikt en tevens een grate bekend
heid had verworven bij het publiek. 

G. Een bekend probleem van merkenrecht is oak de omgekeerde vraag: 
kan een feitelijk verlies aan onderscheidend vermogen na een zekere tijd 
tot verval van het merkrecht leiden ? 
Wanneer een aanvankelijk origineel merk zodanige bekendheid verwerft 
dat het publiek het als een soortnaam gaat aanvoelen en gebruiken dan 
betekent zulks nag niet dat het exclusieve recht daarom moet verloren 



gaan. Er anders over oordelen zou immers leiden tot een onrechtvaardige 
bestraffing van de merktitularis wiens succes toch geen reden voor ont
eigening van zijn uitsluitend recht ten behoeve van zijn concurrenten mag 
worden. Een verlies van onderscheidende kracht door algemene bekend
heid kan in aile billijkheid slechts dan tot verval van het merkrecht leiden 
wanneer de merktitularis er zelf heeft aan meegewerkt door bv. zijn teken 
in reclame als een soortnaam voor te stellen of door nate Iaten behoorlijk 
tegen inbreuken op te treden. 
DE BMW heeft deze opvatting overgenomen door in artikel 5, cijfer 4 
te bepalen 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". Het feit dat het publiek de naam Balatum bv. als gewone 
aanduiding voor een bepaalde soort vloerbekleding is gaan gebruiken kan 
dienvolgens niets afdoen aan de oorspronkelijke geldigheid van het merk 
(Rb. Aarlen, 27 juni 1969, ]. Liege, 1969-1970, biz. 278). Evenmin doet 
de omstandigheid dat de huidige omgangstaal veel gebruik maakt van 
samenstellingen met de term calor (calorie, calorifere e.d.) enige afbreuk 
aan de geldigheid van het merk Calor voor verwarmingstoestellen. De 
rechter stelde inderdaad vast dat het woord op het ogenblik van zijn 
eerste gebruik op de markt in 1921 zeker onderscheidend vermogen bezat. 
Bovendien had de merkeigenaar sedertdien zijn rechten steeds voldoende 
verdedigd (Kh. Brussel, 25 november 1974, Ing. Cons., 1975, biz. 96 en 
].T., 1975, biz. 245). 
Het beoordelen van de onderscheidende kracht op het ogenblik van het 
ontstaan van het recht blijft echter onontbeerlijk. 
Een nadelige toepassing van deze regel heeft Bayer N.V. in Belgie moeten 
ondergaan toen werd vastgesteld dat het lange tijd geldig geachte merk 
Aspirine in zijn ontwikkelingsgeschiedenis een dodelijk hiaat vertoonde 
(Cass., 22 mei 1975, R. W., 1975-1976, 1187 en Ing. Cons., 1975, biz. 136, 
waarbij Brussel, 24 mei 1974, Ing. Cons., 1975, biz. 29 en]. T., 1975, biz. 63 
wordt bevestigd). Het merk was weliswaar voldoende onderscheidend op 
het ogenblik van zijn oorspronkelijk depot in 1899 en daaraan deed niets 
af dat het zeer vroeg tot een gebruikelijke benaming voor acetylsalicylzuur 
was geworden. In 1918 echter werd de toenmalige eigenares van ,Aspirine" 
als vennootschap ontbonden zonder overdracht van het merk aan een 
nieuwe titularis. Meteen verdween het exclusieve recht bij gemis aan 
drager en bleef aileen het feit van de verwording tot soortnaam over. 
Een nieuw merkdepot in 1921 was dienvolgens niet meer bij machte de 
situatie te hersteilen. Het recht van de huidige uitbater diende beoordeeld 
volgens de stand van zaken op laatsvermelde datum en toen was het woord 
niet meer vatbaar voor privatieve toeeigening. 

De uitspraak is een logisch gevolg van de bestaande rechtsregels. Men 
kan er zich slechts in feite over verbazen dat ze vierenvijftig jaar op zich 
heeft Iaten wachten dan wanneet BAYER gedurende al die tijd zijn con-



currenten herhaaldelijk het gebruik van het woord aspirine heeft Iaten 
verbieden. 

26. ANDERE GELDIGHEIDSVERE1STEN 

A. Voor de geldigheid van een merk is oak vereist dat geen identiek of 
in hoofdzaak overeenstemmend teken vroeger zou zijn gebruikt voor de
zelfde of voor soortgelijke waren. Zo wordt geen recht op een merk ver
kregen door het depot van een kenteken dat overeenstemt met een eerder 
door een derde gedeponeerd merk (art. 4, cijfer 4 BMW). De ongeldigheid 
kan echter oak voortvloeien uit een eerder merkgebruik door een derde 
van een teken dat niet was gedeponeerd (art. 4, cijfer 6 onder a BMW). 
Zo werd door de President van de Arrondissementsrechtbank te Amster
dam, 10 november 1975 (B.I.E., 1976, biz. 263) een depot van een ,surf
rider" voor ,after shave" lotions als ongeldig beschouwd omdat de depo
sant wist of hoorde te weten dat een concurrent binnen de laatste drie 
jaar in het Benelux-gebied een gelijkaardige afbeelding voor cosmetische 
produkten te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt en deze 
zijn toestemming niet had verleend. 

Dit eerder gebruik door een ander dat een merk belet ,nieuw" te zijn 
kan, maar moet niet noodzakelijk een merkgebruik zijn. Oak vroeger in 
het openbaar gevoerde commerciele kentekens zoals een uithangbord of 
een maatschappelijke benaming kunnen wegens overeenstemming anti
ciperend werken ten overstaan van later gekozen merken (zie art. 4, cijfer 6 
BMW met de commentaar van Gotzen, M., Van Belgisch naar Benelux 
Merkenrecht, Brussel 1969, nr. 59, biz. 79; zie verder art. 8 Conv. Parijs 
toepasselijk volgens art. 18 en 38 BMW). Zo was het prioritaire gebruik 
van de handelsnaam Elita een beletsel voor het later verwerven van een 
gelijkaardig merk door een concurrent (Gent, 19 december 1974, lng. Cons., 
1975, biz. 141). 

B. Door Kh. Brussel, 16 januari 1974 (Ing. Cons., 1974, biz. 29) werd de 
regel uitgebreid tot buiten de kring van soortgelijke waren. In de oudere 
handelsnaam ]if voor bureau-artikelen werd hier een beletsel gezien voor 
het latere merk ]if, bestemd voor reinigingsprodukten. (Zie oak verder de 
bespreking van de problematiek der soortgelijkheid van waren). 

C. Er werd geen merk verkregen door een te kwader trouw verricht depot 
(art. 4, cijfer 6 BMW). Zulks was het geval bij een slager die het merk 
Safeway in de Benelux had gedeponeerd terwijl hij op grand van zijn 
vroegere betrekking als werknemer bij een buitenlandse onderneming in 
voedingswaren wist dat dit het merk van zijn vroegere werkgever was 
(Kh. Doornik, 26 juni 1975, Ing. Cons., 1975, blz. 258). 



D. Merken die strijdig zijn met de openbare orde kunnen niet geldig zijn. 
Deze regel zal meer in het bijzonder toepassing vinden op kentekens, die 
destijds als Belgisch merk aan Duitsers toebehoorden maar wegens de 
oorlog I940-I945 onder sekwester werden geplaatst en niet v66r I3 sep
tember I953 van de Belgische overheid werden afgekocht. Deze kentekens 
behoren thans tot het openbaar domein waarvan iedereen gebruik. kan 
maken. Het zou strijdig zijn met de Belgische openbare orde ze nog door 
een nieuw depot in privatieve eigendom op te eisen ook al werden zij 
inmiddels geen voorwerp van algemeen gebruik (Gotzen, M., Van Bel
gisch naar Benelux Merkenrecht, nr. 38bis, blz. 55). 

De nietigheid van zuik wederopnemend depot siaat in principe op het 
ganse Beneiuxgebied daar artikel 4 onder I BMW duidelijk bepaalt dat 
strijdigheid met de openbare orde in een der partnerlanden volstaat om 
de ongeldheid te bewerken. Krachtens de overgangsregels van de BMW 
moet hierop echter uitzondering worden gemaakt voor het gevai in een 
ander Beneluxiand op grand van een bevestigend depot verworven rechten 
op hetzelfde kenteken kunnen worden ingeroepen. Terecht werd dan ook 
door de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 
I9 mei I97I (B.I.E., I973, biz. I3I) geoordeeld dat alhoewei het Duitse 
merk Exacta om bovenstaande redenen in strijd was met de Belgische 
openbare orde dit tach in casu niet de nietigheid voor het ganse Benelux
gebied met zich meebracht. Het merk was nl. in Nederland ononderbroken 
biijven bestaan en het had het voorwerp uitgemaakt van een bevestigend 
Beneluxdepot. Krachtens artikel 32 BMW onder b) moest de nietigheid 
dienvolgens tot Beigie beperkt biijven (Verg. Krasser, R., Gotzen, M., 
Das Benelux-Warenzeichenrecht, Weinheim, I973, biz. 5I-52; Gotzen, M., 
Nullites d' ordre public et marques allemandes sous sequestre en droit Benelux 
des marques de produits, Ing. Cons., I970, biz. I-6. Van Bunnen, L., Six 
ans d'experience de la loi uniforme Benelux sur les marques,]. T., I977, biz. 
282-283 maakt bij het bespreken van ditzelfde vonnis van I9 mei I97I 
onvoidoende onderscheid tussen het geval van een nieuw en dat van een 
bevestigend depot). 

27. SoaR TEN MERKEN 

A. De President van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 24 sep
tember I973, beschouwde de titel Kicker van een voetbaltijdschrift ais een 
merk (B.I.E., I974, biz. 10). lnderdaad kunnen titels wei degelijk dienen 
om ,waren" in de zin van artikel I BMW te onderscheiden, nl. tijdschriften 
(Verg. Verkade, D. W. F., Lettre des Pays-Bas, P.I., I975, biz. I6I; 
Van Bunnen, L., Aspects actuels du droit des marques dans le Marche Com
mun, Brussel, I967, nr. I7I, blz. I7I-I72; Braun, A., Precis des marques 
de produits, Brussei, I97I, nr. 44, biz. 4I). Niettemin was de vordering 



niet ontvankelijk nu dit merk door de uitgever niet was gedeponeerd 
(art. I2 BMW). 

B. Zoals men weet worden dienstmerken door de Benelux-merkenwet niet 
erkend. Zou de dienstverlenende onderneming echter niet op onrecht
streekse wijze een zekere vorm van merkbescherming kunnen bekomen 
door het plaatsen van een merk op zgn. hulpwaren zoals postpapier, eti
ketten, verpakking e.d. (zie Komen, A., Verkade, D. W. F., Het nieuwe 
merkenrecht, nr. 39, blz. 44) ? 
Het hof te 's-Hertogenbosch (8 oktober I973, B.I.E., I974, blz. I63) heeft 
die vraag ontkennend beantwoord voor het merk Air Success afgedrukt 
op de folders, brochures, prospectussen en contracten van een reisbureau. 
Volgens het arrest missen dergelijke goederen iedere zelfstandige betekenis 
en kunnen hun vermeldingen slechts dienen tot onderscheiding van de 
niet voor merkrecht vatbare dienstverlening waarvan zij een uitvloeisel zijn. 
De uitspraak van Den Bosch lijkt conform te zijn met de geest van de 
wet. De President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Io april 
I973, B.I.E., I974, blz. 88 en N.J., I973, nr. 344, blz. 962) oordeelde er 
nochtans anders over want hij werd bereid gevonden het merk ANWB 
van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond te beschermen voor 
advertenties met betrekking op verkeer en toerisme. Deze beslissing lijkt 
aileen daarom reeds minder juist nu het bij advertenties zelfs niet om 
hulpwaren gaat. Een via de pers verspreide mededeling kan immers moei
lijk als , waar" in de zin van artikel I BMW doorgaan. Zelfs de bladzijde 
of het deel van de bladzijde waarop de advertentie verschijnt is dit niet. 
Van een ,waar" kan redelijkerwijs slechts worden gesproken voor de krant 
of het tijdschrift in zijn geheel. 

Anders lagen de feiten die te beoordelen waren door Gerechtshof Arnhem, 
I december I97I (B.I.K, I973, blz. 238). De bescherming die hier werd 
verleend aan het merk HK gedeponeerd voor ,folders, brochures, con
tracten, briefpapier, affiches, advertenties en andere drukwerken ten be
hoeve van een aannemingsbedrijf" gold inderdaad niet een dienstmerk. 
De in casu beschermde hulpwaren dienden immers niet uitsluitend ter 
illustratie van een dienstverlening maar ook ter onderscheiding bij de 
levering van produkten die het voorwerp waren van een handel op zichzelf, 
t.w. bouwmaterialen. Nude BMW niet vereist dat het merk op de hoofd
waar zelf zou voorkomen kan ook bescherming worden verkregen voor het 
op briefpapier e.d. aangebrachte merk (Vgl. Komen, A., Verkade, D. W. F., 
Het nieuwe merkenrecht, nr. 38, blz. 43). 

28. OvEREENSTEMMING DER TEKims 

Hier komen wij bij een onderwerp terecht dat het twistpunt bij uitstek 
vormt in merkenzaken. 
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A. Namaking veronderstelt in de eerste plaats een nabootsing door het 
voeren van een overeenstemmend teken. Dit is ook zo gebleven onder 
het regime van artikel I3 BMW. De wet geeft echter geen nadere aan
duidingen over de daarbij aan te wenden criteria. De Beneluxtoelichting 
van haar kant verklaart gewoon: .,de bepalingen onder A, onder I be
krachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder 
verleent". 

Met beroep op laatstvermelde passage heeft de Hoge Raad op I 5 december 
I972 (B.I.E., I973, blz. 62 en N.J., I973, nr. I24, blz. 357) gesteld dat 
dan voor het begrip .,overeenstemming" in artikel I3 BMW ook een zelfde 
interpretatie zou moeten gelden als voor het overeenkomstige begrip in 
de vroegere Nederlandse Merkenwet. Volgens deze opvatting zou het 
aanvaarden van een inbreuk dienvolgens volstaan dat een materiele ge
lijkenis tussen de tekens wordt vastgesteld, zonder dat bovendien nog zou 
moeten worden nagegaan of er ook psychologisch enig gevaar voor ., ver
warring omtrent de herkomst der waren" zou zijn. Meteen zou er volgens 
dit arrest maar weinig ruimte openblijven voor een subjectieve waardering, 
afgestemd op de verwarringsmogelijkheden van het concrete geval met 
iribegrip van die, voortspruitend uit de aard der waren (zie over deze 
begrippen de noot van L.W.H., in N.J., I973, blz. 363 en Van Nieuwen
hoven Helbach, E. A., Industriele eigendom en mededingingsrecht, in: Dor
hout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht, Amsterdam, 6° ed., 
1974, nr. 470 e.v., blz. I59 e.v.). 

Concreet gevolg van deze uitspraak was een bevestiging van het arrest 
gerechtshof Arnhem, 22 december I97I dat overeenstemming in hoofd
zaak had aangenomen tussen Hornitex-Spanoplan en Spanplank V.G. 
(B.I.E., I973, blz. 62). 

Zulke leer wijkt voorzeker af van wat men in Belgie steeds heeft aanvaard. 
In ons land heeft men bij beweerde namaking steeds onderzocht of er, 
naast objectieve gelijkenis tussen de kentekens, ook gevaar voor verwarring 
in de subjectieve zin bestond, d.w.z. met inachtneming van het onder
scheidingsvermogen van de clienteel in ieder specifiek geval (Vgl. Braun, 
A., Precis des marques de produits, nr. roo, blz. 99-Ioo en nr. 230-232, 
blz. I9I-I92). 

B. Deze opvatting heeft er in Belgie bv. toe geleid voor aileen op dokters
voorschrift verkrijgbare geneesmiddelen een grotere mate van overeen
stemming tussen merken te dulden wegens het geringere verwarrings
gevaar bij gespecialiseerde tussenhandelaars en bij een verbruikersclienteel 
bijgestaan door deskundige raadgevers (artsen, apothekers ... ). De vorige 
overzichten (Van Heeke, G., T.P.R., I965, nr. 21, blz. 244 en T.P.R., 
I970, nr. 2I, blz. 215) hadden reeds gelegenheid hierop te wijzen. 

In Nederland verklaart de afwijkende zienswijze van de nationale recht
spraak arresten als dit van het hof te 's-Hertogenbosch op 4 januari I972 
(B.I.E., I972, blz. I5I) waar voor geneesmiddelen het merk Nipredon als 
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onverenigbaar beschouwd wordt met het oudere merk Bredon, zulks op 
de enkele grond van objectieve overeenstemming tussen beide kentekens, 
zonder rekening te houden met de door de Arrondissementsrechtbank te 
Breda op 7 april 1970 onderstreepte omstandigheid dat het om een slechts 
op doktersrecept verkrijgbaar geneesmiddel ging. De President van de 
Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 10 oktober 1972 (B.l.E., 1976, 
biz. 271) ging in dezelfde richting toen hij het merk Pregnex voor genees
middelen als een inbreuk beschouwde op de merken Pregnyl, Pregnagen 
en Pregnon. 

Toch kan men ook in de Nederlandse rechtspraak een tegengestelde stro
ming waarnemen die wei bereid is met subjectieve criteria rekening te 
houden. Zo ontkende de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 
7 april 1972 dat het merk Levium inbreuk zou maken op het merk Valium 
omdat het om aan doktersrecept onderworpen medicamenten ging, zodat 
men mocht verwachten dat artsen en apothekers door hun deskundigheid 
beide benamingen voldoende zouden uit elkaar houden. In beroep werd 
op dit punt niet nader ingegaan omdat het hof van oordeel was dat er 
reeds !outer objectief bekeken, buiten de gelijke maar banale uitgang -ium, 
een duideiijk verschii was tussen Levium enerzijds en Valium, Librium 
anderzijds (gerechtshof 's-Gravenhage, 19 december 1973, B.I.E., 1975, 
biz. 69). Ook de Arrondissementsrechtbank Arnhem, 4 december 1974 
(B.l.E., 1976, biz. 241) verkiaarde zich bereid bij diergeneeskundige en 
farmaceutische produkten rekening te houden met subjectieve omstandig
heden, hoewel zulks voor de opiossing van het geschil niet nodig was, 
nu reeds !outer objectief voidoende verschillen konden worden aange
wezen tussen de merken Hyposton enerzijds en Hypnodil, Hypnorm ander
zijds. 

C. In dezeifde richting ging een interessante uitspraak van de Arrondisse
mentsrechtbank te 's-Gravenhage van 1 juni 1973 (B.I.E., 1975, biz. 70) 
waar de subjectieve benaderingsmethode werd toegepast in een andere 
sector dan die der medicamenten. Hier werd geoordeeld dat de gelijkende 
merken Uvinul en Univanyl toch niet overeenstemden in de zin van artikel 13 
BMW omdat het om chemische produkten ging bestemd voor een zeer 
gespeciaiiseerd publiek, nl. de vakkringen van welbepaaide industrieen 
die beide waren niet Iicht met eikaar zouden verwarren. 

D. Het hof van cassatie bevestigde op 30 oktober 1974 een arrest van 
het Brusselse hof van beroep van 14 juni 1973 dat het merk Bubble Up 
voldoende verschillend achtte van Seven Up (lng. Cons., 1974, biz. 363). 
Dit is kiaarblijkelijk in tegenstelling met het resultaat dat in Nederland 
in een analoge procedure werd bereikt toen de hoge raad op 26 mei 1972 
een arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 24 juni 1971 goed
keurde waarbij de merken Derby Up Drink enerzijds en de merken Seven 
Up en 7-Up anderzijds als overeenstemmend werden beschouwd (B.l.E., 
1972, biz. 192 en N.J., 1972, nr. 450, biz. 1297). 
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Voortgaande op die uitslag bekwam Seven Up in Nederland nag een ver
oordeling van de aanduidingen Upper Ten en Upper Class (Pres. Arr. rb. 
te Arnhem, 17 januari 1974, B.I.E., 1975, blz. 275). Het merk Twen- Tip 
daarentegen werd als voldoende verwijderd van datzelfde Seven-Up be
schouwd (Pres. Arr. rb. Aimelo, 2 februari 1974, B.I.E., 1975, biz. 116). 

E. Verder werden ais overeenstemmend beschouwd (het inbreukmakende 
teken wordt Iaatst vermeid) : 

- Sunsilk en Sunlake (Kh. Brussel, 30 juni 1972, ].G.B., 1974, III, biz. 380; 
Ing. Cons., 1975, biz. 37); 

- Sol enerzijds en Prosol, Diversol en Deosol anderzijds. Lux en Divoluxe 
(Kh. Brussei, 1 maart 1973, Ing. Cons., 1974, biz. 9); 

- Luxafiex enerzijds en Luxe Feks, Luxe Vebs anderzijds (Pres. Arr. rb. 
Haarlem, 2 juni 1971, B.I.E., 1972, biz. 82), evenais Luxafiex en Luxamat 
(Arr. rb. Maastricht, 24 februari 1972, B.I.E., I972, biz. 177); 

- Raak en Raket (gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2 mei 1972, B.I.E., 1973, 
biz. 35; N.j., 1972, nr. 421, biz. 1257); 

- Coca-Cola enerzijds en Raak-Cola, London-Cola anderzijds (Kh. Brussel, 
6 september 1973, Ing. Cons., 1974, biz. r6); 

- Mitoufie en Minoufiette (Brussei, I2 december 1973, Ing. Cons., I974, 
biz. r68); 

- Lou en Marylou (Kh. Luik, 21 oktober 1974, Ing. Cons., 1975, biz. 42 
en B.I.E., 1976, biz. 137); 

....,. MacKinlay's en Mac Kiitdsley (Kh. Brussei, I4 december 1971. Ing. 
Cons., 1972, biz. 178); 

- Animex en Hanimex (Gerechtshof Amsterdam, I I januari I973, N.J., 
1973, nr. 30I, biz. 88o); 

- C & A en fa (Gerechtshof Arnhem, 31 oktober 1972, B.I.E., 1973, 
biz. 32 en N.J., 1973, nr. 409, biz. r 153); 

- Maxim en Maxim's (Kh. Brussei, 28 januari I97I, Ing. Cons., 197I, 
biz. 30; J.T., 1971, biz. I8S; B.I.E., 1972, biz. 154); 

- Andol, Gandol enerzijds en Bandol anderzijds (Brussei, 20 maart 1973, 
Ing. Cons., 1973, biz. 77); 

- Caline en Carline (Kh. Leuven, ro juni 1975, Ing. Cons., 1976, biz. 198); 
- Bel en Tricobel (:Kh. Aaist, 13 januari 1976, Ing. Cons., 1976, biz. 200); 
- Strizo en Strikon (Pres. Arr. rb. Breda, 14 maart I972, B.I.E., 1973, 

biz. 83); 
- Surfakote en Supercoat (Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 4 februari 1974, 

B.I.E., 1976, biz; 41); 
- Rinck en Ringfoto (Gerechtshof 's-Gravenhage, 24 oktober 1973, B.I.E., 

1976, biz. 62; N.J., 1975. nr. JO, biz. us); 
- Sonnema en Santema (Gerechtshof Leeuwarden, 12 november 1975, 

B.I.E., 1976, biz. 105; 
- Calor en Aga-Calor (Kh. Brussei, 25 november 1974, Ing. Cons., 1975, 

biz. 96; J. T., 1975, biz. 245); 
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- Petrole Hahn en Miss Ann (Kh. Kortrijk; 23 oktober 1975, Ing. Cons., 
1976, biz. 120); 

- Chark en Lark (Gerechtshof Amsterdam, I I januari 1974, B.I.E., 1976, 
biz. 66); 

-fohn Mashall en Marshal (Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 1971, 
B.I.E., 1971, biz. 342); 

- Sterling en fohn Sterling (Arr. rb. 's-Gravenhage, 6 april 1973, B.I.E., 
1974, biz. 9); 

- 3 Pagen, Drei Pagen enerzijds en Le petit page anderzijds (Kh. Doornik, 
27 november 1973, Ing. Cons., 1974, biz. 24); 

- Monopoly en Anti-Monopoly (Voorz. Kh. Brussel, 9 januari 1976, lng. 
Cons., 1976, biz. 131); 

- Klima en Ormaklima (Arr. rb. Amsterdam, 12 maart 1975, B.I.E., 1976, 
blz. 212); 

- Skinlife en Skinvite (Arr. rb. Amsterdam, 14 augustus 1975, B.I.E., 
1976, biz. 242); 

- Op gouden groeven enerzijds en Een tros val gouden groeven en Een tros 
vol gouden troeven anderzijds (Gerechtshof Amsterdam, 24 september 
1975, B.I.E., 1976, biz. 261); 

- ]if en ]it's (Pres. Arr. rb. 's-Gravenhage, 27 maart 1975, B.I.E., 1977, 
biz. 38); 

F. De overeenstemming werd ontkend tussen: 

- Albert Heijn en Bertje (Gerechtshof Amsterdam, 3 november I972, 
B.l.E., 1973, biz. ISI; N.j., I973• nr. 95, blz. 262); 

- Perlon en Airlon (Gerechtshof 's-Gravenhage, 7 april 197I, B.I.E., 1971, 
biz. rso); 

- Luran en Puraan (Gerechtshof 's-Hertogenbosch, IO april 1973, B.I.E., 
1974, biz. 39). 

- Band-Aid en Bandafix (Gerechtshof 's-Gravenhage, 27 november 1975, 
B.I.E., 1976, biz. 271). 

Verrassend lijkt wei een uitspraak waarin geoordeeld werd dat het merk 
Bali niet tot verwarring kan leiden met Bally (Kh. Brussel, 1 1 september 
1970, Ing. Cons., 1974, biz. 361). 

G. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel heeft ge
bruik gemaakt van de hem door artikel 1 3, letter c toegekende beoordelings
vrijheid ten opzichte van vertalingen in aan het Beneluxgebied vreemde 
talen. Hij besliste dat You niet overeenstemde metJij (Kart geding, 26 sep
tember 1975, Ing. Cons., I975, biz. 254; ]. T., I97S. biz. 677). 

Zulks lijkt wei af te wijken van in Nederland bestaande opvattingen waar 
overeenstemming werd bevonden tussen handelsnamen en merken zoals 
She en Zij (Gerechtshof 's-Gravenhage, 28 juni I973, B.I.E., 1974, biz. 
162); His & Her tegenover Hij, Zij, ]ij, ]ullie, Ik, Wij en His (Gerechtshof 
Leeuwarden, 26 juni 1974, B.I.E., 1976, biz. 211) en ook Forhim ten 
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overstaan van Hij (Gerechtshof 's-Hertogenbosch, I4 oktober I975, B.I.E., 
I977, biz. Io4). 

H. Inzake beeldmerken werd overeenstemming bevonden : 
- tussen de lauwerkrans op de ,Fred Perry" -sportkleding en een daarop 

gelijkende afbeelding van een gekromde vis (Kh. Brussel, I 3 september 
I973. Ing. Cons., I974, biz. 88); 

- tussen de etiketten van twee ,tonic" -dranken (Kh. Tongeren, 8 december 
I975, Ing. Cons., I976, biz. I25 met reprodukties; ].G.B., I976, III, 587 
met noot De Caluwe en Stoffels); 

- tussen het ,Monopoly" -speelbord en het gelijkende bord van een Anti
spel (Voorz. Kh. Brussel, 9 januari I976, Ing. Cons, I976, biz. I3 I); 

- tussen de afdrukken op verpakkingen van twee soorten wondpleisters 
(Pres. Arr. rb. Zutphen, 23 juli I973, B.I.E., I974, biz. 89, met repro
dukties); 

- tussen het merk Kijo met een dier-afbeelding en de merken Pio of 
Pio-Pio met een gelijkende afbeelding (Arr. rb. Amsterdam, I9 april I972, 
B.I.E., I973, biz. 97 met reprodukties); 

- tussen de afdrukken op de verpakking van twee soorten zoute koekjes 
(Pres. Arr. rb. Zwolle, IO februari I972, B.I.E., I972, biz. 262 met 
reprodukties). 

Voor een voorbeeld van als niet overeenstemmend bevonden beeldmerken 
verwijzen wij naar de in B.I.E., I973, biz. I54 weergegeven kentekens 
van kosmetisehe artikelen {President An. -rb. Zutphen, 25 februari I9'72). 

I. Inzake vormmerken werd door de President van de Arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage, 27 maart I975 (B.I.E., I977, biz. 38) de over
eenstemming veroordeeld van twee plastieken flessen voor vloeibaar schuur
middel. 

29. SooRTGELIJKHEID DER WAREN 

A. De traditionele opvatting 

In de klassieke ontleding van het begrip ,namaking" vindt men naast de 
overeenstemming der kentekens als tweede grote vereiste vermeld de 
soortgelijkheid der waren. Dit is dan wat men dikwijls de regel van de 
,specialiteit" van het merk noemt, waarmee men tot uitdrukking wil 
brengen dat het onderzoek naar de overeenstemming moet worden beperkt 
tot de kring van waren waarvoor het oudere merk werd ingeschreven (zie 
Van Bunnen, Aspects actuels, nr. 220 e.v., biz. 2I9 e.v.). Deze regel vond 
zijn weerslag in artikel3 juncto I4 BMW volgens hetwelk geen merkrecht 
wordt verkregen door een depot dat in rangorde na een depot van een 
overeenstemmend, voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk 
komt. Men hoort er eveneens de weerklank van in artikel I3, letter A, 



cijfer I krachtens hetwelk de merkhouder zich kan verzetten tegen ,elk 
gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt ge
maakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke 
waren''. 

Werden aldus soortgelijk bevonden: 

- sausen en vleeswaren (Pres. Arr. rb. 's-Gravenhage, IO september I97I, 
B.I.E., I972, blz. 79; maar onvolledig, N.J., I972, nr. 128, biz. 393); 

- bromfietsen en motorfietsen enerzijds en fietsen en onderdelen daarvan 
anderzijds (Pres. Arr. rb. Haarlem, 28 november I972, B.I.E., I973, 
blz. 37), tabaksfabrikaten en aanstekers (Arr. rb. 's-Gravenhage, 6 april 
I973, B.I.E., I974, biz. 9). 

Werden daarentegen niet soortgelijk geacht: 

- kunststof bestemd voor het vervaardigen van gebruiks- en siervoor
werpen en thermisch isolatiemateriaal (Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 
IO april I973, B.I.E., I974, biz. 39); 

- onderdelen en materialen in een verpakking met instructies voor het 
eigenhandig plaatsen en cassettes waarin geillustreerde kaarten met 
instructies voor doe-het-zelvers (Pres. Arr. rb. Rotterdam, IS juli I975, 
B.I.E., I976, blz. I36). 

B. Het ingrijpen van het Benelux-Gerechtshof (Claeryn-arrest) 

I • Men kan zich nochtans de vraag stellen of, naast het opsporen en 
beteugelen van inbreuken binnen de kring van soortgelijke waren, ook niet 
met behulp van het merkenrecht zou moeten worden opgetreden tegen 
het verschijnen op de markt van niet-soortgelijke waren, voorzien van 
een reeds elders in de handel gebezigd of althans daarop gelijkend ken
teken. Het is immers mogelijk dat de nieuwkomer aldus profiteert van 
andermans goodwill en meteen de aantrekkelijkheid van het eerste merk 
vermindert. 

Zonder het probleem uitdrukkelijk te regelen bevat de tekst van de BMW 
een bepaling waarvan de interpretatie in dergelijke richting kan gaan. 
Artikel I3, letter A, cijfer 2 zegt inderdaad dat de merkhouder zich kan 
verzetten tegen ,elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het econo
misch 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". 

Vergelijkt men deze tekst met deze van het voorgaande cijfer I dan valt 
vooreerst op dat niet meer wordt vereist een gebruik ,voor waren". Met 
de bepaling van cijfer 2 zal bijgevolg kunnen worden opgetreden tegen 
anderssoortig gebruik, zoals de vermelding van het merk in reclame, tijd
schriften enz. (Gotzen, M., Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht, nr. 
IOO e.v., blz. I I9 e.v. Zie verder de beperking onder nr. 30, "andere vormen 



van inbreuk"). Een tweede verschil is echter dat dan ook niet meer zoals 
in cijfer I vereist wordt dat het om ,soortgelijke waren" zou gaan. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat zeer vroeg reeds de mening werd 
geopperd dat hier een grondslag kon gevonden worden voor merkbe
scherming buiten de kring van soortgelijke waren (Van Bunnen, L., Aspects 
actuels, nr. 266, blz. 273 e.v.; Braun, A., Precis, nr. 265, blz. 222). 

2. De kwestie werd echter pas ten volle actueel toen door de hoge raad 
op I4 juni I974 (B.I.E., I974, blz. 206) aan het nieuw ingestelde Benelux
gerechtshof een aantal precieze vragen ter interpretatie van artikel I3, 
letter A, cijfer 2 BMW werden voorgelegd. In een belangrijk arrest van 
I maart I975 (R. W., I974-I975, 2059, noot Eeckman, P., B.I.E., I975, 
blz. I83, noot v.d.Z.; N.]., I975, nr. 472, blz. I489, noot L.W.H.) is 
dan de deur geopend voor een uitbreiding van het merkenrecht tot buiten 
de kring van soortgelijke waren. Concreet gezien heeft zulks tot de ver
oordeling geleid van het kenteken Klarein voor een schoonmaakmiddel 
wegens inbreuk op het overeenstemmende merk Claeryn voor jenever 
(H.R., 27 juni I975, B.I.E., I975, blz. I92). 

3· Bij de principiele draagwijdte van het arrest van het Benelux-Gerechts
hof met zijn doctrinaal zwaar geladen overwegingen moeten wij wel even 
langer stilstaan. 

a) Allereerst moet inderdaad de vraag worden gesteld of deze uitspraak 
de regel der specialiteit van het merkenrecht niet totaal overbodig heeft 
gemaakt. Ons antwoord zal ontkennend zijn maar om dit te staven moeten 
wij nader de zorg belichten waarmede het Hof een uit de tekst van artikel 
I 3 A onder 2 voortvloeiende beperking heeft gepreciseerd. 

De beperking ·is hierin gelegen dat krachtens cijfer 2, anders dan voor 
de inbreuk van cijfer I, door de metkhouder zal moeten worden aange
toond dat hij schade heeft geleden of zal kunnen lijden (in dezelfde zin: 
Braun, A., Le (Iepassement de Ia regle de la specialite de la marque en droit 
Benelux, Volume celebrativo del XXV anno della Riv. Dir. Ind., Milaan 
I977, I95). Maar dan komt het er op aan te weten wanneer een beweerd 
risico voldoende ernstig zal zijn om een actie wegens merkinbreuk te 
rechtvaardigen. 

Het arrest geeft daarbij een voorbeeld dat de casuspositie van het bodem
geschil weerspiegelt : de gedachtenassociatie, voortvloeiend uit het gebruik 
van· een merk voor andere war en dan waarvoor het werd ingeschreven 
kan de aantrekkingskracht van het oorspronkelijke merk · verminderen 
wegens de aard van de wederzijdse waren (in casu jenever en schoonmaak
middel waarbij smaakreflexen betrokken zijn). In soortgelijke hypotheses 
is de schade duidelijk voelbaar en ze zal het nog meer zijn wanneer enige 
reactie bij het publiek slechts uitgesproken negatief kan zijn (overeen
stemmende benaming voor pijnstillend middel en insektenverdelger bv.). 
Indien het Benelux-Hof de uitsptaak tot dergelijke gevallen zou hebben 
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beperkt dan ware het nog mogelijk geweest de onder artikel 13 A, cijfer 2 
te behandelen gevallen als eerder uitzonderlijk te beschouwen. Het arrest 
bevat echter in zijn overwegingen ook nog andere, veel ruimere beschou
wingen die aanzetten tot een heel wat bredere toepassing van voornoemde 
bepaling. Schade zal er volgens het hof meer algemeen ook in kunnen 
bestaan ,dat het merk door het verlies van zijn exclusiviteit niet meer 
in staat is bij . het publiek de onmiddellijke associatie te wekken met de 
waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt". 
Kan men dan echter niet steeds beweren dat het verschijnen op de markt 
van eender welke nieuwkomer met een overeenstemmend teken voor 
anderssoortige produkten, van welke aard die ook mage wezen, een aan
tasting van die exclusiviteit inhoudt ? Of moet men niet minstens aan~ 
nemen dat het schadevereiste uiterst miniem is, vooral ~anneer men be
denkt dat ook de laatst aangehaalde formulering door het hof slechts als 
een voorbeeld van mogelijke schade wordt voorgesteld (,dat die aantasting 
hierin kan bestaan")? Andere, eventueel nog lichtere vormen van schade 
komen dus blijkbaar ook in aanmerking. 
Is het hek dan tach volledig van de dam ? Niet helemaal, want het arrest 
preciseert - en dit moet worden onderstreept - dat een merkhouder 
slechts schade zal kunnen inroepen wanneer zijn kenteken een voldoende 
mate van bekendheid heeft verworven. Ook al eist het hof niet dat · het 
te beschermen merk het tot ,beroemdheid" zou hebben gebracht, tach 
betekent die nadere omschrijving een welgekomen tempering in een ove
rigens uiterst ruime leer. Alleszins zal aldus worden vermeden dat een 
obscuur handelszaakje ergens in een totaal andere bedrijfstak het in zijn 
macht zou hebben een met duur geld verspreid merk van een niet con
currerende markt te verdrijven. 

b) ·Dit alles belet niet dat de uit het merkenrecht voortvloeiende exclusi
viteit nu tach aanzienlijk is uitgebreid. Een tweede opzicht waarin dat 
tot uiting komt betreft het door artikel 13 A onder 2 toegestane tegen
bewijs van bestaan van een ,geldige reden" voor gebruik van hetzelfde 
kenteken. 
Volgens het Benelux-hof volstaat het inderdaad niet een redelijk belang te 
kunnen aanvoeren, zoals bv, de bijzondere geschikthel.d vari het kenteken 
voor de waar, om meteen over de bedoelde geldige reden te beschikken. 
Er moet een redelijke noodzaak tot gebruik van het overeenstemmend 
teken worden aangetoond (de advokaat-generaal sprak in dit verband van 
een onmogelijkheid om anders deel te nemen aan het economisch verkeer : 
R. W., 1974-1975, 2069) of nog, voegt het hof daaraan toe (R. W., ibidem, 
2077), het bestaan van een eigen recht op het teken dat niet voor dat van 
de merkhouder hoeft te wijken. 
Dit eigen recht kan voortspruiten uit een zijnerzijds verkregen merkin~ 
schrijving van verweerder waarbij de rechter nochtans zal moeten rekening 
houden, niet aileen met de rangorde der depots maar ook met het. gewicht 
der wederzijdse belangen. 



Normaal zal het depot van verweerder jonger zijn. In dat geval zal diens 
recht slechts uiterst zelden als ,geldige reden" kunnen worden aanvaard 
want volgens het hof moet hij dan niet alleen een groot belang kunnen 
stellen tegenover de schade bij zijn tegenstrever maar client hij bovendien 
nog aan te tonen dat die schade ten tijde van zijn depot niet kon worden 
voorzien. 

In het voorzeker minder voorkomend geval dat het depot van verweerder 
ouder zou zijn dat dit van de tegenpartij zal het bestaan van de inschrijving 
gemakkelijker als immunisatiegrond worden aanvaard. Dit zou echter 
kunnen geweigerd worden indien zou blijken dat er waarlijk geen enkel 
redelijk belang bestond bij het handhaven van de oude situatie ten over
staan van de bij de tegenstrever berokkende schade. Aldus zou, zeer uit
zonderlijk, aan een ouder merk kunnen gevraagd worden het veld te ruimen 
voor een jonger I Hoe zelden deze situatie ook moge voorkomen, zij blijkt 
toch door het hof als mogelijk te zijn aanvaard. Het arrest zegt inderdaad 
uitdrukkelijk ,dat de vraag of ... als ,geldige reden" voor dat gebruik met 
vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte 
teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene 
beantwoording niet vatbaar is ; dat reden voor een bevestigende beant
woording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder 
recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept... dat voor 
het overige de vraag ... aan de hand van de bijzondere omstandigheden 
van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden 
beantwoord,-waarbij- be halve-met-de rangorde van de-desbetreffende depots,_ 
tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van 
de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de be
langen die voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van 
een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken" (R. W., 
ibidem, 2078). 

Dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen wanneer de houder van een 
jongere inschrijving van een met duur geld gelanceerd merk er zich zou 
tegen verzetten dat in een andere warensector een overeenstemmend merk 
in extremis terug op de markt zou worden gebracht net v66r de verval
termijn wegens onbruik, na bv. 4 jaar stilzitten. 

Stippen wij overigens aan dat in geschillen van die aard niets de eerdere 
deposant zal beletten het bewijs van zijn tegengesteld redelijk belang bij 
het in stand houden van zijn merkrecht te doen dienen, niet alleen voor 
het afwijzen van de hoofdeis, maar ook ter staving van een wedereis gericht 
op het uitschakelen van het kenteken van de aanvaller. 

4· Merkwaardig bij dit alles is wei dat naar de letter van de wet de uit
breiding van het exclusieve merkrecht tot anderssoortige waren alleen tot 
het stopzetten van de inbreuk en het bekomen van schadevergoeding op 
basis van artikel 13 A onder 2 schijnt te kunnen leiden. Er is niet uit
drukkelijk in de mogelijkheid voorzien een gedeponeerd teken te doen 



nietig verklaren, zoals dit binnen de kring van soortgelijke waren wel het 
geval is (artikel I4 B onder I). 

Wil dit nu noodzakelijk zeggen dat de merkenregisters gedoemd zijn om 
verder belast te blijven met inschrijvingen van tekens die niet meer mogen 
worden gebruikt ? Het lijkt ons meer gepast te aanvaarden dat bij merk
inbreuk in verband met ongelijksoortige waren de nietigheid van artikel 4 
onder 2 BMW (misleiding van het publiek- Vgl. Komen, A., Verkade, 
D. W. F., Het nieuwe merkenrecht, nr. 98, blz. 90) of deze van het algemeen 
gestelde artikel 4 onder 6 BMW (kwade trouw) kan worden ingeroepen 
om de inschrijving te doen doorhalen. 

5· In dit laatste verband kan trouwens worden aangestipt dat het limitatief 
karakter van artikel I 4 BMW niet onbetwist vaststaat. Het hof van beroep 
te Gent (I9 dec. I974, Ing. Cons., I975, blz. I4I) kwam inderdaad tot 
de volgende vaststelling: ,,Artikel I4 voorziet specifieke redenen tot nietig
heid maar sluit geen andere nietigheidsgronden uit". Het wettigde aldus 
de nietigverklaring en de doorhaling van een merk op grond van een 
voorbestaand handelsnaamrecht. 
Dichter bij de Claeryn-feiten ligt het vonnis Kh. Brussel, I6 januari I974 
(Ing. Cons., I974, blz. 29) waar de oudere handelsnaam }IF voor bureau
artikelen als beletsel werd gezien voor het latere gebruik van JIF als merk 
voor reinigingsprodukten. De motivering is hier op het beschouwde punt 
minder uitvoerig. lmpliciet houdt ze niettemin toch ook de bevestiging in 
van de mogelijkheid om niet in artikel I4 BMW opgesomde gronden 
(anticipatie door handelsnaam buiten de sector van de soortgelijke waren) 
voor nietigheid en doorhaling van merkendepots aan te voeren. 
Verwijzen wij ten slotte nog even naar het verder nog te bespreken arrest 
van 17 mei I973 van het Gerechtshofte Amsterdam (B.I.E., I974, biz. I89) 
in de zaak C & A. Ook hier kan waarschijnlijk- het arrest is op dit stuk 
niet overduideiijk - een toepassing van artikel I3 A onder 2 (gebruik 
.van een merk in reclame) worden gezien in verband met ongelijksoortige 
waren (Vgl. Krasser, R., Zum Umfang des Markenschutzes nach dem Benelux
Warenzeichengesetz, GRUR Int., I975, biz. 388 e.v.). 

C. Besluit 

Aigemene conclusie zai zijn dat de speciaiiteit · van het merkrecht ook 
na het Claeryn-arrest ais beginsei blijft bestaan maar dat hieraan beiang
rijke uitzonderingen zijn toegevoegd. Voortaan zullen vele inbreukacties 
'tegen overeenstemmende merktekens in andere bedrijfstakken kans op 
siagen bieden. 

Het zal ook moeilijker worden nieuwe mer ken. te creeren nu men niet 
alleen met de anterioriteiten binnen de traditioneie kring van soortgelijke 

_ waren zal moeten rekening houden maar ook met· het eventueei bestaan 
van overeenstemmende kentekens in allerlei andere sectoren waar ziL een 
aanmerkelijk belang en bekendheid hebben bereikt. 



Wei kan het de merkzoekenden een troost zijn dat, wanneer ze er eenmaai 
in siagen een onder aile opzichten nieuw merk uit te denken en tot com
mercieie bioei te brengen, de beschermingsomvang van dit teken krachtens 
artikei 1 3 A onder 2 verder zai kunnen reiken dan de kring van soort
geiijke waren waarvoor het aanvankeiijk werd gedeponeerd. 

30. ANDERB VORMEN VAN INBREUK 

A. Aantasting van merken door handelsnamen 

Het voeren van een handelsnaam die overeenstemt met een eerder merk 
is een inbreuk. Hiertegen kan worden opgetreden op basis van artikel 13 A 
onder 2 BMW. Soms kan ook artikel 13 A onder 1 worden ingeroepen 
wanneer de bestreden handelsnaam ook als identificatiemiddel op soort
gelijke waren wordt aangebracht of in onmiddellijk verband ermee wordt 
gebruikt. 
Bij toepassing van deze regels werd de handelsnaam Hij en Zij Modecentra 
N. V. als een aantasting beschouwd van de merken Hij en Zij (Pres. Arr. 
rb., Leeuwarden, 22 juni 1971, B.I.E., 1974, blz. 175). 

Hetzelfde gebeurde met: 

- Firma She, Boutique She en She t.o.v. het merk Zij (Gerechtshof 's-Gra
.. · venhage; 28 juni 1973, B.I.E., 1974, biz. 162); 
- His & Her t.o.v. Hij, Zij, ]ij, ]ullie, Ik, Wij en His (Gerechtshof Leeu

warden, 26 juni 1974, B.I.E., 1976, blz. 211); 
- Forhim t.o.v. Hij (Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 oktober 1975, 

(B.l.E., 1977, biz. 104); 
- P. V.B.A. ,Boys and Girls" t.o.v. het merk ,Boys and Girls" (Kh. Gent, 

1 februari 1973, B.I.E., 1974, blz. 7; lng. Cons.; 1973, blz. 83); 
- Aga Calor t.o.v. het merk Calor (Kh. Brussel, 25 november 1974, Ing. 

Cons., 1975, blz. 96; ]. T., 1975, biz. 245); 
- Supercoat t.o.v. het merk Sur_fakote (Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 

4 februari 1974, B.I.E., 1976, biz. 41); 
- Boetiek ,'t Louvre" t.o.v. het merk Louvre (Pres. Arr. rb. Rotterdam, 

18 maart 1975, B.I.E., 1975, biz. 276); 
- BAM N. V. t.o.v. het merk PAM (Arr. rb. Amsterdam, 11 april 1973, 

B.I.E., 1975, blz. liS); 
- Hanimex t.o.v. het merk Animex (Gerechtshof Amsterdam, II januari 

1973, N.j., 1973, nr. 301, blz. 88o). 

B. Aantasting van merken in reclame 

Een ,ander" verboden gebruik in de zin van artikel 13 A onder 2 BMW 
kan ook ontstaan door het vermelden van een merk in reclame. Zo beging 
het , Technisch Bureau Kamper" te · Alkmaar· door· in advertenties . te 
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vermelden dat het was gelegen ,naast C & A", een inbreuk op het merk 
C & A. De gevreesde schade bestond er voor C & A in dat de gedachten
associatie bij het publiek van haar merk met de winkel waarin zij haar 
zaak dreef dreigde verloren te gaan. De tegenpartij vermocht geen geldige 
reden te vinden in het loutere feit dat zij aldus duidelijk haar eigen ligging 
kon aangeven (Gerechtshof Amsterdam, I7 mei I973, B.I.E., I974, 
blz. I89). 

C. Aantasting van mer ken in boeken en. andere publikaties 

I. Wanneer een merk op een voor de titularis schadelijke manier in boeken 
of andere publikaties wordt aangehaald kan de benadeelde daartegen op
komen op grond van artikel I 3 A onder 2 BMW 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 Een
vormige Wet kunnen verbieden. 

Men zou ongelijk hebben te denken dat hiermede een absolute vrijbrief 
is overhandigd aan de pers. De opsteilers van de Toelichting waren voor
zeker niet zo blind voor de werkelijkheid dat zij geen oog hadden voor 
het evidente feit dat boeken en andere publikaties wel degelijk voorwerpen 
zijn van economisch verkeer en dat juist hun inhoud - de bedoelde ver
wijzingen naar andermans merk incluis - de reden zijn waarom zij worden 
verkocht of uitgeleend. Er bestaat dus aile reden om ieder geval op zichzelf 
te schouwen en telkens het motief te toetsen waarom een gegeven ver
melding niet geschied. 

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 I 3 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 (vgl. het geval van misbruik in een film, 
behandeld door hof Amsterdam, I8 december I975, B.I.E., I976, blz. 2I4). 

2. Wij sluiten ons daarom voiledig aan bij de kritiek die (in Ing. Cons., 
I975, blz. 253) door J. J. Evrard werd uitgebracht op een bevelschrift 
van 29 april I975 van de Voorzitter der Rechtbank van Koophandel te 
Brussel (Ing. Cons., I975, blz. 247 en]. T., I975, blz. 535). Ten onrechte 
werd artikel I3 A onder 2 BMW daar niet toepasselijk verklaard op het 
misbruiken van het voor chocoladebonbons bekende merk M & M' s als 
onderdeel van een erotische afbeelding in het magazine Playboy. 

Minder betwistbaar lijkt dezelfde conclusie in bet nochtans eveneens 
bedenkelijk gemotiveerde vonnis van Arr. rb. Amsterdam, 8 januari I975 
(N.J., 1975, nr. 399, blz. 1223). De uitspraak handelt over een vermelden 
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van het merk SHELL in het weekblad ,Vrij Nederland". Daar ging het 
echter om een betoog wijzend op een actueel gevaar voor rampen in het 
Rijnmondgebied. De daartoe gekozen vorm was deze van een als reportage 
over ware gebeurtenissen ingeklede waarschuwing. De verwijzing naar het 
door iedereen gekende SHELL was van aard om de omvang van het 
beschreven risico levendiger te doen heseffen. 
Zulk journalistiek gebruik van andermans merk lijkt inderdaad buiten 
de greep van artikel I3 A onder 2 BMW te moeten blijven. Wat nog niet 
wil zeggen dat wij ons in het besproken geval geen andere, meer bepaald 
gemeenrechtelijke bezwaren (art. I382 BW) tegen de gekozen marrier van 
informeren zouden kunnen voorstellen. 

D. Aantasting van merken bij doorverkoop van de waar 

Wat gebeurt er met de merkbescherming nadat de merkartikelen in het 
verkeer zijn gebracht ? 

I. Uit artikel I 3 A, laatste lid, volgt dat een waar die onder een bepaald 
merk door de merkhouder of met zijn toestemming in het verkeer werd 
gebracht ontsnapt aan het in de vorige alinea' s toegekende exclusieve recht. 
Dit is de zg. , uitputting" van het merkrecht. 
Opdat dit verschijnsel zou intreden moet echter aan alle voorwaarden van 
artikel I3 A laatste lid zijn voldaan. Vooreerst moet dus het merk ,door 
de merkhouder of zijn licentiehouder in het verkeer (zijn) gebracht''. Dit 
vereiste ontbrak in het geval (Pres. Arr. rb. Arnhem, 30 september I97I, 
B.I.E., I972, blz. Io8), waar een verkoper een merk voor waspoeder ten 
onrechte had aangebracht op een door de merkhouder afgekeurde partij. 
Ware dit produkt nu wel met toestemming van de merkhouder, maar 
zonder merk, in het verkeer gekomen dan nog zou de uitputting niet 
hebben plaatsgegrepen omdat een andere voorwaarde zou hebben ant
broken, t. w. dat de waar ook ,onder het bedoelde merk" in het verkeer 
moet zijn gebracht (Gotzen, M., Van Belgisch naar Benelux-Merkenrecht, 
nr. 99, blz. u8). 

2. Een uitputting van het merkrecht is nooit totaal. Men merkt dit aan 
een voorbehoud gemaakt i~ het laatste zinsdeel van artikel I3 A. Het 
recht berneemt zijn werking en de titularis kan zich tegen een voortgezet 
gebruik van het merk verzetten wanneer de toestand van de in het verkeer 
gebrachte waren wordt gewijzigd. 

,,Waar" in de zin van artikel I3 omvat nu o.i. de inhoud als de verpakking 
omdat - vooral in onze tijd van meer en meer verzorgde vormgeving -

, beide elementen samen werken om, op het voor het merkgebruik beslis
sende moment van de keuze door de klant, de koopwaar haar eigen karakter 
te verlenen. Bijgevolg zal de merkhouder kunnen optreden ook al wordt 
slechts een ·van die elementen gewijzigd. 

Over deze opvatting is de rechtleer verdeeld (in .dezelfde zin Gotzeu, M., 
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Van Belgisch naar Benelux-Merkenrecht, nr. Io5, biz. I24. Anders Van 
Nieuwenhoven Helbach, E. A., Industriiile eigendom en mededingingsrecht, 
nr. 469, biz. I58-I59 en Wichers Hoeth, L., in Drucker-Bodenhausen, 
Kart begrip, biz. I I9). 
In de rechtspraak vindt men veroordelingen gericht tegen voortgezet merk
gebruik wanneer niet het produkt maar wei de verpakking of de presentatie 
werd gewijzigd. Aldus de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 2 I no
vember I972 (B.I.E., I973, biz. I96; N.J., I973, nr. 235, biz. 685) in het 
geval van een handelaar die de etiketten van de whisky-flessen Johnnie 
Walker had gewijzigd. Zie ook de veroordeling van een gelijkaardige 
praktijk door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 20 december 
I972, (B.J.E., 1973, biz. I97, noot v. N.H.) waar echter de motivering 
nodeloos ingewikkeld wordt omdat de voor de hand liggende oplossing 
langs artikel I 3 onder A in fine wordt afgewezen als onbruikbaar zolang 
de klagende merkhouder zich niet verzet tegen het bezigen van zijn merk 
ter onderscheiding van zijn waren doch enkel tegen het gebruiken van een 
in uiterlijk geschonden merk. De rechter verkiest daarom zijn veroordeling 
zonder meer op artikel I3 A onder 2 te steunen. Voor geen van beide 
wetsinterpretaties wordt een eigenlijke uitleg verstrekt. 
Zonder veel motivering werd ook het verkopen van Omega-uurwerken 
verboden die zonder toestemming in niet-originele kasten waren verwerkt 
(Pres. Arr. rb. Amsterdam, 25 oktober I974• B.I.E., 1976, biz. 238). 
Ten onrechte meende de President van de Arrondissementsrechtbank 
Haarlem, I8 december 1974 (B.I.E., I976, biz. 242) dat de verpakking 
en presentatie van Ronson gasaanstekers in de warenhuizen van Albert 
Heijn niet waren gewijzigd, alhoewel toch vaststond dat de aanstekers uit 
hun oorspronkelijke kunststoffen doosjes waren verwijderd en samen met 
dit doosje waren bevestigd op een kartonnen kaart. Het ware o.i. juister 
geweest meer belang te hechten aan de overigens door de Voorzitter zelf 
aangestipte omstandigheid dat een dergelijke presentatie voor de verkoop 
in supermarkten noodzakelijk is. Men zou dit dan als bewijs hebben kun
nen aanvaarden voor het bestaan in hoofde van de voortverkoper van een 
,geldige reden" in de zin van artikel I3 A onder 2 (over het verband 
tussen het laatste zinsdeel en het cijfer 2 van art. I3 A zie Gotzen, M., 
o.c., nr. I04 e.v., biz. 122 e.v.). 

3· De leer der eenheid van verpakking en produkt, die in de hedendaagse 
handel van merkartikelen samen de ,waar" uitmaken, Ievert 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 toestand van de ,waar" in 
haar samenstelling is gewijzigd zodra de inhoud der verpakking is ver
vangen. 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. 
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Dit laatste besluit wordt door de Nederlandse rechtspraak aanvaard. 
De motieven liggen echter anders omdat de gedachte van een eenheid 
van verpakking en inhoud niet als uitgangspunt wordt genomen. De Hoge 
Raad (arrest I9 januari I973, B.I.E., I973, biz. I27; N.j., I973, biz. 576) 
is zelfs van mening dat artikel I 3 A in fine niet ter zake dienstig is omdat 
zodra een verpakking door een derde opnieuw wordt gevuld de , waar" 
(hier dus aileen de inhoud) er geen meer is die door de merkhouder in 
het verkeer werd gebracht. Daaruit wordt dan besloten dat het recht tot 
verzet van de merkhouder uit artikel I3 A onder I ongehinderd kan spelen. 
In dezelfde richting gaat ook gerechtshof Arnhem, 28 juni I972 (B.I.E., 
I976, biz. 265). 
Als wij nu even deze gedachtengang van de dualiteit van verpakking en 
metk volgen, dan kan toch tegen deze jurisprudentie worden ingebracht 
dat zij een realiteit onderschat, t.w. dat (inzonderheid op de markt van 
in containers verkocht vloeibaar gas waar het in Nederland om ging) een 
dubbele verspreiding plaatsgrijpt. De merkhouder brengt onder zijn ken
teken en containers en gas in het verkeer. Als men daar rekening mede 
houdt ziet men dat artikel I 3 A in fine in ieder geval toepasselijk is vermits 
ook na het hervullen minstens een deel van het oorspronkelijk in de handel 
verspreide - nl. de container - in het verkeer blijft. Dat daarbij een 
ander deel - het gas - nieuw op de komt komt is dan geen beletsel om 
voornoemde tekst toe te passen maar integendeel juist de . omstandigheid 
die aantoont dat zijn laatste zinsdeel in aanmerking komt en het verzet 
van de merkhouder dus gewettigd. blijft. Men kan toch moeilijk beweren 
dat · de toestand van een container na hervulling niet zou zijn gewijzigd 
ten opzichte van zijn oorspronkelijke inhoud. 
Maar als men aldus uiteindelijk toch terug bij artikel I3 A in fine moet 
gaan aankloppen, waarom dan niet de hierboven bepleite, meer recht
streekse weg gevolg, die vertrekt van de notie der eenheid van waar en 
verpakking ? 

4· De praktijk van het opnieuw vullen van andermans gemerkte verpak
kingen heeft in Nederland nog aanleiding gegeven tot meerdere veroor
delingen ten gunste van de merkhouder (zie Hof 's-Gravenhage, 26 mei 
I97I, B.I.E., I972, biz. 258; Hof 's-Hertogenbosch, 26 juni I973, B.I.E., 
I976, biz. 268; Pres. Arr. rb. Arnhem, 28 augustus I973, B.I.E., I976, 
biz. 76). In deze uitspraken wordt de kwestie van de juiste draagwijdte 
der onderscheidene alinea's van artikel I3 A echter niet uitgediept. 

5. In Belgie werd het na hervulling met een vreemde waar in de handel 
brengen van gemerkte gasflessen door het hof van beroep te Gent ( 9 maart 
I973, R. W., I973-I974• 6oi) als een inbreuk veroordeeld op het ook onder 
de BMW gehandhaafde strafvoorschrift in artikel8 c van de oude merken
wet van I april I 879. 
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E. Aantasting van merken en vrij goederenverkeer in de E.E.G. 

1. Voor zover de handel tussen Lid-Staten erbij betrokken is zal het op 
de markt brengen van merkartikelen mede beheerst worden door het 
Europese Recht. De bepalingen van het Verdrag van Rome over de mede
dinging en het vrije verkeer van goederen, zoals die door de Commissie 
en het hof van justitie werden uitgelegd en toegepast, hebben hierbij zelfs 
voorrang. Zij overvleugelen de specifiek merkenrechtelijke oplossingen 
van de nationale wetten, met name inzake uitputting en territorialiteit. 
Na een hele reeks arresten, waarvan hen laatste gewezen werd in de zaak 
Terrapin/ Terranova (Arr., 22 juni 1976, fur., 197b, blz. 1039; B.I.E., 1976, 
blz. 335) kan de situatie als volgt worden samengevat. Het merkenrecht 
mag niet meer dienen om de import te beletten van een artikel met gelijk 
of overeenstemmend merk wanneer dit in een andere Lid-Staat rechtmatig 
in het verkeer is gebracht door de merkhouder zelf of met zijn toestemming 
(Arr., 13 juli 1966, Grundig-Consten, fur., 1966, blz. 519; Arr., 31 oktober 
1974, Centrafarm, fur., 1974, blz. 1183; analogisch ook Arr., 8 juni 1971, 
Deutsche Grammophon, fur., 1971, blz. 487). Hetzelfde geldt bij in het 
verkeer brengen door een andere merktitularis als die met de merkhmider 
van het land van import economische of juridische banden heeft of als 
zulke banden tussen de houders van het merk in beide betrokken landen 
ooit hebben bestaan (Arr., 18 februari 1971, Sirena, fur. 1971, blz. 69; 
Arr., 3 juli 1974, Hag, fur., 1974, blz. 731; zie oak Arr., 15 juni 1976, 
EMI/CBS, fur., 1976, blz. 811-871 en 913 alsmede het reeds geciteerde 
Terrapin/ Terranova-arrest). 

2. In het Iicht van die ontwikkelingen moeten bepaalde uitspraken die 
volgens het merkenrecht volledig gerechtvaardigd waren, nu als voorbij
gestreefd worden beschouwd. Dit geldt ook wanneer bij het verhinderen 
van een import andere belangen op het spel staan dan het loutere voordeel 
uit de handelsbelemmering op zichzelf. 

Zo had het vonnis Kh. Kortrijk, 24 mei 1973 (Ing. Cons., 1973, blz. so) 
artikel 32 en 33 BMW correct toegepast toen het de Belgische houder 
van het gehandhaafde merk Advokaat Zwarte Kip toestond een import uit 
Nederland te weren van de gelijknamige eierlikeur die aldaar gefabriceerd 
wordt. De Nederlandse producent was een van de Belgische klager eco
nomisch onafhankelijke houder van het gelijkluidende kenteken in zijn 
land. Naast het vermijden van herkomstverwarring bezat de Belgische 
merkhouder nog een groter belang bij het bekomen van een invoerverbod 
nu ook de kwaliteitsfunctie van zijn merk was aangetast. De Nederlandse 
eierlikeur was inderdaad van een lager alcoholgehalte. 
Dit alles heeft de Europese Commissie er niet van weerhouden op 24 juli 
1974 (Pub., 29 augustus 1974, nr. L 237/12) artikel 85 toe te passen op 
deze importbelemmering. Volgens haar was die inderdaad een gevolg van 
een in 1938 tussen de Belgische en· Nederlandse producenten gesloten 
overeenkomst van merkoverdracht. Het gevaar voor misleiding nopens de 
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kwaliteit der produkten werd door de Commissie genegeerd onder voor
wendsel. dat dit kon worden tegengegaan door merkbegeleidende infor
matie. Met de bestaande ondervinding van de handelswereld nopens het 
vaak verbijsterende gemis aan aandacht van de gemiddelde koper die -
vooral in grate verkoopcentra waar vlug doorgewandeld wordt - aileen 
oog heeft voor het merk op zichzelf werd gewoonweg geen rekening 
gehouden. 

3· De zuiver kartelrechtelijke aanpak van de materie liet het daar trouwens 
niet bij. Het staat nu vast dat zelfs de meest zwaarwichtige belangen de 
merkhouder niet meer machtigen om een invoerverbod uit te Iokken. Zo 
wordt in het Centrafarm-arrest van het hof van justitie gesteld dat het 
belang van een fabrikant van geneesmiddelen om het verdere verkeer te 
controleren van pharmaceutische produkten waarvoor hij toch een zo 
zware verantwoordelijkheid draagt niet in aanmerking kan komen om een 
merkenrechtelijke afzondering van goed overzichtelijke nationale markten 
in stand te houden. Voor de bescherming van het publiek tegen gebrek
kige produkten zou het Verdrag immers andere wegen openstellen nl. de 
sanitaire wetgeving die door de Staten kan worden opgelegd. Blijkbaar 
moet het risico dat zulke reglementeringen soms minder werkzaam zouden 
kunnen zijn dan het commerciele toezicht van de privaatrechtelijk ver
antwoordelijke fabrikant door het publiek dan maar voor lief genomen 
worden. 

4· Wat dit praktisch - ook buiten de gespecialiseerde markt der genees
middelen - betekent kan men best beseffen door een Belgisch arrest in 
herinnering te brengen dat thans als voorbijgestreefd client te worden 
beschouwd (Gent, 5 juni 1970, R. W., 1971-1972, 762 met commentaar 
Gotzen, M., ibid., 737 e.v.). Aan een Belgische fabrikant werd toen toe
gelaten zich op zijn merkrecht te beroepen om de parallelimport te be
letten van duizenden blikjes soep die door een Franse zusteronderneming 
waren gefabriceerd. In Belgie werd de waar door derden aan de klein
handel aangeboden alhoewel te vrezen was dat de inhoud van een ongekend 
gedeelte der blikjes ongeschikt was geworden voor menselijke voeding, 
reden waarom de ganse voorraad in Frankrijk uitsluitend als veevoeder 
was verkocht. Een beroep op de territorialiteitsregel van het merkenrecht 
was voor de Belgische merkhouder het · snelste en meest doeltreffende 
middel om de gevaarlijke verkoop aan het publiek te beletten. Volgt.men 
nu echter de leer van het hof van justitie, dan moet er gewacht worden 
op overheidsmaatregelen ter bescherming van de openbare gezondheid. 
Ontbreken die of worden ze laattijdig toegepast of ontsnapt de giftige 
partij aan een uiteraard via steekproeven gedane controle dan dreigt voor 
de merkhouder onherstelbare schade vermits onder eenzelfde merk als 
het zijne bedorven goed in handen geraakt van de consument. Men kan 
zich afvragen of het hier toch niet wat te ver is gegaan. 

In ieder geval is het zo dat de Europeesrechtelijke benadering, voor wat 



betreft het grensoverschrijdende verkeer, tot een verlamming leidt van 
de in artikel 13 A laatste lid BMW voorziene bevoegdheid van de merk
houder om op te treden tegen het verder gebruik van het kenteken wanneer 
,de toestand van de waren... is gewijzigd". 

31. OvERDRACHT EN LICENTIE 

Het hof te 's-Hertogenbosch, 4 februari I974 (B.I.E., I977. blz. I02) 
oordeelde terecht dat een ,licentiehoudster niet bevoegd is de verbods
actie, als bedoeld in artikel 13 van de (Benelux-merkenwet) in te stellen, 
daar deze is voorbehouden aan de merkhouder zelf". Wel moet worden 
opgemerkt dat krachtens artikel I I onder D nu ook duidelijk is gesteld 
dat de ,licentiehouder bevoegd is, mits hij tezamen met de merkhouder 
optreedt, vergoeding te vorderen voor alle schade, die hij tengevolge van 
het onrechtmatig gebruik van het merk door een derde lijdt". 
De rechtbank van koophandel te Doornik was van mening dat een inbreng 
in vennootschap van de ,toelating een merk te gebruiken" in principe 
moet beschouwd worden als een overdracht van eigendom en niet als een 
licentie van het merkrecht (8 sept. 1970, ].G.B., 1971, I, 49; R.P.S., 1972, 
blz. 236). Deze beslissing werd hervormd door het hof van beroep te 
Mons (8 april 1977, R.P.S., 1977, blz. 134) op grand van het duidelijke 
onderscheid dat in de spraaktaal wordt gemaakt tussen een louter verlenen 
van toelating en het afstaan van een recht. 
Dat de toelating zonder preciese bepaling van duur werd verleend kon 
tegen deze vaststelling niet opwegen daar er in casu steeds een uiterste 
grens lag in de levensduur van de licentiehoudende vennootschap. Ten 
slotte overwoog het hof dat ook de vergoeding van de licentie onder vorm 
van toekenning van aandelen niet dwingend op een bedoeling van eigen
domsoverdracht bij partijen wees daar het hier zuiver om een betalings
wijze ging, die de oorzaak van de betaling niet kon beinvloeden. 

32. KoRT GEDING IN MERKENZAKEN 

In Belgie geldt het principe dat daden van namaking die onder de toe
passing vallen van de bijzondere wetgeving inzake industriele eigendom 
of auteursrecht niet het voorwerp kunnen uitmaken van een vordering tot 
staking wegens onrechtmatige mededinging (artikel 56 van de Wet be
treffende de Handelspraktijken van 14 juli 1971). Dit brengt o.a. met zich 
dat ook de houder van een merkrecht geen beroep kan doen op de snelle 
en efficiente vordering tot staken waarin de Voorzitter van de rechtbank 
van koophandel als enige rechter zetelt. 
De nood aan vlug ingrijpen tegen merknamaking heeft er sommige pleiters 
nochtans toe aangezet een andere weg te zoeken. Zij dagvaarden met een 
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vordering tot voorlopig stopzetten van het beweerde merkmisbruik voor 
de Voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend in gewoon kort 
geding. 

Zeer oniangs werd de Brusselse President bereid gevonden zulke vorde
ringen voor ontvankelijk te verklaren (Kh. Brussel, 29 april I975, Ing. 
Cons., 1975, blz. 247, noot Evrard; ]. T., I975, blz. 535; Kh. Brussel, 
26 september I975, Ing. Cons., I975, blz. 254; ]. T., I975, blz. 677; Kh. 
Brussel, 9 januari I976, Ing. Cons., I976, blz. I3I, noot Evrard). Welis
waar biedt deze weg niet alle voordelen van de vordering tot staken, 
vermits de beslissing in het gemeenrechtelijk kort geding niet bindend is 
voor de rechter ten grande. Bij niet nakoming ervan is verder geen straf
sanctie voorzien. De twee vorderingen hebben echter dit essentiele voordeel 
gemeen, dat het morele gezag van de President in de weegschaal wordt 
geworpen en dit is in handelskringen van een niet geringe waarde. 
Vraag is echter of de hogere instanties het initiatief van de rechtbank van 
koophandel · te Brussel gaan steunen. Traditioneel staat men inderdaad 
huiverig tegenover besiissingen in gewoon kort geding die onherstelbare 
gevolgen kunnen hebben. En is het niet zo dat het gedwongen ophouden 
met de expioitatie van een merk vaak een definitief verlies van beklanting 
verwekt ? Het wachten is op diegenen die hier het laatste woord zullen 
hebben in de rechterlijke macht. 

33. STRAFRECHT 

De Beneiuxmerkenwet laat het eventueei bestraffen van merkinbreuken 
aan de vrije beslissing van de partnerlanden over. Uit de artikeis 3 en 4 
der Beigische goedkeuringswet van het Beneiuxverdrag (30 juni I969) 
blijkt dat Belgie zijn strafbepaiingen van artikel 8 tot 15 der oude merken
wet van I april I 879 dienvoigens ongewijzigd heeft gehandhaafd. 

In de besproken periode werd aldus in twee gevallen artikei 8 onder c 
van de vroegere wet toegepast op de verkoop van goederen onder een 
misbruikt merk. Het eerste gevai betrof een hervullen van gemerkte gas
flessen met gas van een andere oorsprong (Gent, 9 maart I973, R. W., 
I973-I974• 6oi, noot Vandepias, A.). Bij het tweede werd een handelaar 
veroordeeid die onder het merk Diolen stoffen verkocht weike niet van 
de merkhouder afkomstig waren (Corr. Luik, 5 juni I973, Ing. Cons., 
I973, biz. 238, noot Mertens, J. M., biz. 175 e.v.). 



34• TERRITORIAAL BEPERKTE NIETIGVERKLARINGEN EN DOORHALINGEN VAN 

MERKEN ONDER HET BENELUXSTELSEL 

A. Het vraagstuk 

Nationaal verkregen merkrechten worden in de Beneluxtijd gehandhaafd 
mits bevestigend Beneluxdepot verricht v66r I januari I972 (art. 29 en 
30 al. I BMW). De handhaving geschiedt van rechtswege voor zover het 
verkregen recht berust op een internationaal depot steunend op een buiten 
het Beneluxgebied verrichte basisinschrijving (art. 30 al. 2 BMW). Voor 
oude collectieve merken moet bovendien in beide gevallen op straf van 
verval tijdig een reglement op het gebruik en toezicht zijn overgelegd 
(art. 30, al. 3 en 4 BMW). Aldus verkregen rechten blijven niet nood
zakelijk nationaal. Zelfs als hun eigenaar niet in beide andere Benelux 
landen over vroeger plaatselijk verworven en in bovenstaande vormen 
bevestigde merken beschikt breidt het in een Beneluxland gehandhaafde 
recht zich minstens vanaf I januari I97I uit tot de andere partnerlanden 
(art. 32 al. I). 

Dit resultaat zal echter weer niet altijd worden bereikt. Plaatselijke voor
rang van andermans verkregen rechten of lokaal werkende nietigheids
gronden kunnen de eigenaar van een verkregen recht verplichten zoals 
voorheen binnen de grenzen van zijn land van oorsprong te blijven (art. 32 
BMW). Omgekeerd zal hij zich eventueel ook kunnen verzetten tegen de 
uitbreiding van concurrerende rechten tot zijn nationaal gebied. Boven
dien is het niet uitgesloten dat hij zelfs in zijn binnenland niet de enige 
zou zijn om verkregen rechten op hetzelfde of een gelijkaardige kenteken 
op te eisen. Dit betekent dan weer dat merken louter nationaal tegenover 
elkaar zullen zijn af te wegen. 

Bovenstaande gevallen hebben steeds een punt met elkaar gemeen. In het 
geschil gaat minstens een der partijen steunen op een bevestigend Benelux
depot en de waarde daarvan gaat betwist worden door de tegenpartij. 
Brengt de Beneluxaard van het betwiste depot nu mede dat het winnen 
van het proces door de tegenstrever en de doorhaling van de inschrijving 
die daarop kan volgen noodzakelijk het verlies betekent van het betrokken 
recht voor het ganse Beneluxgebied? Of vallen er bij de nietigverklaring 
van depots die in dergelijke omstandigheden uit te spreken zijn sommige 
beperkingen in acht te nemen ? 

B. Stand van rechtsleer en rechtspraak 

Naar ons weten is er over het aan de orde gestelde probleem in de rechtsleer 
maar weinig geschreven. In zijn gewaardeerde bewerking (I976) van 
Drucker-Bodenhausen' s Kart begrip van het recht betreffende de industriele 
en intellectuele eigendom stelt Wichers Hoeth dat ingevolge de overgangs
bepalingen een beperking der nietigheid tot een der landen mogelijk is 
(blz. I36). Omdat de wet er echter niet met zoveel woorden over spreekt 
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lijkt hem echter een overeenkomstige aanpassing van het merkenregister 
niet toegelaten. De inschrijving zou ook bij toewijzing der vordering van 
de tegenstrever ongewijzigd blijven (Wichers Hoeth, o.c., blz. r6o. Deze 
mening wordt gedeeld door Komen & Verkade, Het nieuwe merkenrecht, 
1970, blz. 136. - Zie eveneens Van Dijk W., Merkenrecht in de Benelux
landen, Amsterdam 1973, blz. 177 en 183 aan wie men echter kan ver
wijten meer bepaald op blz. 178 onder c) 2 op louter veronderstelde 
bedoelingen van de wetgever voort te gaan). 

Een dergelijke oplossing kan moeilijk bevredigen. Zij is om te beginnen 
strijdig met de noden van de praktijk die slechts behoorlijk gediend is 
met een zo nauwkeurig mogelijk houden van het aan iedereen tegenstelbaar 
register (vgl. bij Wichers Hoeth de inleidende aanmerking onder § 8 van 
blz. 136). Bovendien is het enige (ibid., biz. 16o) aangehaalde argument, 
nl. artikel 17 A onder I BMW juist een aanwijzing dat het Beneluxbureau 
wel degelijk over de macht beschikt om een territoriaal beperkte nietigheid 
in te schrijven. Zijn taak bestaat er immers o.a. in aile ,wijzigingen" aan 
te brengen ,op grond van rechterlijke beslissingen". De vraag is dus alleen 
wat de rechter vermag te doen en daarop antwoordt schrijver zelf (ibid., 
blz. 136) als volgt: ,Ofschoon de wet hierover zwijgt moet echter worden 
aangenomen dat ingevolge de overgangsbepalingen een beperking der 
nietigheid of verval tot een der Ianden mogelijk is". Maar dan is er ook 
geen reden om te betwijfelen dat de rechter zulke beperkte nietigheid 
krachtens de algemeen gestelde termen van artikel 14 onder D mag uit
werken door toevoeging van een bevel tot doorhaling. Welt valt dan nog 
te onderzoeken welke soort doorhaling : een algehele of een eveneens 
territoriaal beperkte ? 
Met de gepubliceerde jurisprudentie geraken we niet veel verder. De 
uitspraken rivaliseren in slordigheid bij het omschrijven van hun beslissing 
in verband met de te beoordelen nietigheden en daarbij aansluitende door
halingen. J. W. van der Zanden heeft daar al tweemaal in een noot van 
B.J.E. (1972, biz. 155 en 1976, blz. r86) moeten op wijzen. Motiveringen 
op hetzelfde stuk ontbreken nagenoeg geheel (Verwijzen wij ondermeer 
naar Kh. Brussel, 28 jan. 1971, Ing. Cons., 1971, blz. 30; ]. T., 1971, biz. 
185; B.I.E., 1972, blz. 154 - id., 30 juni 1972, Ing. Cons., 1975, blz. 37; 
].G.B., 1974, blz. 380 - id., I maart 1973, Ing. Cons., 1974, blz. 9 - id., 
6 sept. 1973, Ing. Cons., 1974, blz. 16 - id., 16 jan. 1974, Ing. Cons., 1974, 
blz. 29 - Kh. Dendermonde, afdeling Aalst, 13 jan. 1976, lng. Cons., 1976, 
blz. 200; B.I.E., 1976, blz. 185). 
Prijzenswaardige uitzonderingen vormen Hof 's-Gravenhage, 24 okt. 1973, 
(B.I.E., 1976, blz. 62; N.J., 1975, nr. 30) en Hof Amsterdam, II jan. 1974 
(B.I.E., 1976, blz. 66) waar tenminste blijk wordt gegeven van het besef 
dat er hier problemen bestaan waarvoor ook ernstig naar een oplossing 
wordt gestreefd. 
Zo zien wij het Hof 's- Gravenhage duidelijk stelling nemen inzake de draag
wijdte van een vordering tot nietigverklaring van een Beneluxdepot met 
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beroep op verkregen rechten. Deze kan slechts leiden tot een verlies van 
rechten voor de drie Ianden en zo iets kan de rechter niet toestaan als 
de eiser slechts op een uitsluitend recht in Nederland pretendeert (I.e., 
blz. 66). Eigenaardig genoeg weerhoudt deze opvatting het Hof echter niet 
van het goedkeuren, enkele alinea's hager, van een door ·de Rechtbank 
zonder territoriale beperking bevolen doorhaling van internationale depots 
waarvoor zich - voor zover men uit de publikatie van de gegevens der 
zaak in B.I.E. kan opmaken - nochtans hetzelfde probleem voordoet 
wegens het sedert I januari I97I actueel geworden art. 9quater onder I b) 
van de Overeenkomst van Madrid (Propr. Ind., Geneve I970, blz. 2II-2I2). 
Wat het arrest van het hof Amsterdam aangaat, daar vinden wij het belang
rijke onderscheid tussen het beroep in bevestigende Beneluxdepots op 
verkregen rechten voor Nederland alleen en soortgelijke beroepen die naast 
Nederland ook nog een of meer andere Beneluxlanden vermelden. In het 
eerste geval acht het Hof zich bevoegd om de nietigheidsverklaring en de 
doorhaling zonder meer voor de ganse Benelux uit te spreken. In het 
tweede daarentegen wordt iedere nietigverklaring voor onmogelijk ge
houden daar ,een gedeeltelijke, nl. alleen voor Nederland geldende, nietig
verklaring, zoals gevorderd, in het systeem van de Benelux-Merkenwet 
niet past". De rechter moet zich in dergelijk geval beperken tot een ver
klaring dat het recht zich niet tot zijn land uitbreidt. 

Wat er zou moeten gebeuren wanneer het bestaan van die elders in de 
Benelux verkregen rechten wordt betwist, vertelt het hof echter niet. Het 
beperkt er zich toe aan te stippen dat hierover in casu geen meningsverschil 
bestond. Onduidelijk blijft dan ook of, in het tegenovergestelde geval, zulke 
betwisting door de Nederlandse rechter zou mogen worden beslecht. 

Kortom wij zijn nog ver van een volledige en vooral systematische aanpak 
van de kwestie. Er is hier blijkbaar nood aan voorbereiding door een meer 
uitvoerige doctrinale discussie die het kader van een overzicht van recht
spraak te buiten gaat. Wij verwijzen hiervoor verder naar de studie van 
Gotzen, F., in Bijblad Industriele Eigendom, I977, blz. 99-I02. (Een nader 
bewerkte Franse versie verscheen in Ing. Cons., I977, blz. I83-I93). 

35• DEPOTS ALS BINDTEKEN TUSSEN OUD EN NIEUW 

Voor het handhaven van nationaal verkregen merkrechten was het nodig 
een bevestigend Beneluxdepot te verrichten v66r I januari I972 (art. 29 
en 30, al. I BMW). Tussen dit nieuwe depot en de oude nationale in
schrijving die er eventueel aan voorafging blijft een verband bestaan dat 
ook voor de toekomst nog actuele waarde heeft. De oude vermeldingen, 
met name de beschrijving van het te beschermen merkteken, kunnen ter 
verduidelijking van het Beneluxdepot worden ingeroepen (Kh. Tongeren, 
8 december I975, Ing. Cons., I976, blz. I25; ].C.B., 1976, III, 587 met 
noot De Caluwe en Stoffels). 
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