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 ACHTERGROND 

De IE-bureaus van het Netwerk voor intellectuele eigendom van de Europese Unie zetten hun samenwerking 

in het kader van convergerende praktijken ten aanzien van merken en modellen voort. Zij zijn nu een 

aanvullende gemeenschappelijke praktijk overeengekomen op het gebied van merken met als doel 

richtsnoeren te geven met betrekking tot de toetsing op vormvereisten en gronden voor weigering en/of 

nietigheid van nieuwe soorten merken, namelijk klank-, bewegings-, multimedia- en hologrammerken, alsook 

de nieuwe voorstellingswijzen voor deze merken. 

Deze gemeenschappelijke praktijk wordt bekendgemaakt via een gemeenschappelijke mededeling met het doel 

de transparantie, de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid ten behoeve van zowel onderzoekers als 

gebruikers te vergroten. 

Deze gemeenschappelijke praktijk heeft betrekking op de toetsing op de vormvereisten en gronden voor 

weigering en/of nietigheid van nieuwe soorten merken, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van 

het schrappen van de vereiste van grafische voorstelling in richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 

(merkenrichtlijn). 

Kwesties die niet specifiek zijn voor nieuwe soorten merken en/of de nieuwe voorstellingswijzen, vallen buiten 

de reikwijdte van deze gemeenschappelijke praktijk. Deze buiten de reikwijdte vallende kwesties worden in 

afdeling 1.3 van het document gemeenschappelijke praktijk nader toegelicht. 

 DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 

Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste elementen en stellingen van de beginselen van de 

gemeenschappelijke praktijk. De volledige tekst hiervan en alle voorbeelden ter illustratie van de 

gemeenschappelijke criteria kunt u vinden in de gemeenschappelijke praktijk in bijlage 1 bij deze 

gemeenschappelijke mededeling. Verder zijn de definities, de manieren van voorstelling voor de 

verschillende soorten merken en de aanvaardbare elektronische bestandsformaten, zoals overeengekomen 

door alle bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten, te vinden in de “gemeenschappelijke 

mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken (1)”. 

BEGINSELEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK: 

DEEL A – Toetsing op vormvereisten (2) 

HET TEKEN EN DE ELEMENTEN ERVAN ZOALS GEDEFINIEERD IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 

MEDEDELING OVER DE WEERGAVE VAN NIEUWE SOORTEN MERKEN 

Een teken dat duidelijk voldoet aan een van de definities en de voorstellingsvereisten die zijn 
vastgesteld in de gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken, 
dient te worden ingedeeld als dat specifieke soort merk. 

Klankmerken: elk teken dat uit een of meer klanken 

bestaat, ongeacht het soort klank dat het bevat (bv. 

in de klank waargenomen woordelementen, een 

Klankmerken 

 
(1) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_
8/common_communication8_nl.pdf  
(2) De voorbeelden in deel A van de gemeenschappelijke praktijk worden alleen weergegeven ten behoeve van formaliteiten. Zij voldoen 
niet noodzakelijkerwijs aan de vereisten voor absolute gronden. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_nl.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_nl.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_nl.pdf


 
Nieuwe soorten merken: toetsing op vormvereisten en weigeringsgronden 

  
 

 

Gemeenschappelijke mededeling 2 
 

geluid in de natuur, geluid van dieren, een melodie 

enz.) moet worden ingedeeld als een klankmerk. 

Wanneer het klankmerk wordt weergegeven in 

muzieknotatie, moet deze weergave een notenbalk 

bevatten die is verdeeld in maten en die met name 

een sleutel en alle muzieknoten toont die nodig zijn 

om de melodie te reproduceren. Het tempo of de 

snelheid van de melodie en het instrument of de 

instrumenten zijn optioneel. 

  

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

Bewegingsmerken: bewegingsmerken zijn niet 

beperkt tot tekens die een beweging voorstellen. 

Een teken kan ook als een bewegingsmerk worden 

aangemerkt als het een wijziging kan laten zien van 

de positie van de elementen (bv. een opeenvolging 

van stilstaande beelden), van de kleur of van de 

elementen, opgevat als de vervanging van een 

afbeelding door een andere. 

Wanneer het bewegingsmerk wordt weergegeven 

door een reeks opeenvolgende stilstaande beelden 

waaruit de beweging of wijziging van positie blijkt, 

kan het nodig zijn de duur, de herhalingen en de 

snelheid van de beweging aan te duiden in de 

beschrijving. 

 

Bewegingsmerken 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Multimediamerken: elk teken dat bestaat uit een 

combinatie van visuele en audio-elementen moet 

worden ingedeeld als een multimediamerk. 

Multimediamerk 

 
Klik op de afbeelding om af te spelen 

 

Hologrammerken: elk teken dat bestaat uit 

elementen met holografische kenmerken moet 

worden ingedeeld als een hologrammerk. In dit 

opzicht is een hologram een afbeelding die 

verandert als er vanuit verschillende aanzichten naar 

wordt gekeken.  

Hologrammerk 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

BESCHRIJVINGEN 

Wanneer de weergave van een nieuw soort merk vergezeld gaat van een beschrijving, moet de 

beschrijving overeenstemmen met de weergave van het merk en mag deze niet in tegenspraak zijn 

met de weergave of de reikwijdte ervan uitbreiden. 

AANDUIDING VAN WOORDELEMENTEN 

Elk bestaand veld waarin de woordelementen in het merk moeten worden aangeduid, dient enkel 

voor zoekdoeleinden en zal nooit leiden tot uitbreiding van de beschermingsomvang van het merk, 

zoals gedefinieerd door de weergave ervan. 

VOORRANG VAN DE WEERGAVE TEN OPZICHTE VAN HET SOORT EN DE BESCHRIJVING 

Wanneer er sprake is van een conflict of discrepantie tussen de weergave en het soort en/of de 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%201.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%202.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%203.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%202.mp4
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beschrijving van het merk, dan heeft de weergave van het merk altijd voorrang. 

GELDIGE MANIEREN VAN VOORSTELLING VAN MEER DAN EEN SOORT MERK 

Merkaanvragen worden aanvaard op basis van het door de aanvrager geselecteerde soort merk, 

mits de weergave voldoet aan de wettelijke vereisten voor het specifieke soort. De mate van 

bescherming en het voorwerp van het merk zullen variëren afhankelijk van het soort merk dat wordt 

aanvaard. 

BEOORDELING VAN BEROEPEN OP VOORRANG 

Een teken wordt alleen als identiek aan een merk beschouwd als het, zonder enige wijziging of 

toevoeging, alle elementen van het merk weergeeft of als het, in zijn geheel beschouwd, verschillen 

bevat die zo onbeduidend zijn dat de gemiddelde consument ze wellicht niet opmerkt. 

IDENTIEK VOORWERP 

Twee merken worden voor de beoordeling van 

beroepen op voorrang als identiek beschouwd als 

het voorwerp van de bescherming en het merk 

hetzelfde zijn, ongeacht het formaat. Verder kan er 

voorrang worden toegekend wanneer de tweede 

indiening een ander soort merk betreft, maar een 

identiek voorwerp heeft. 
 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Ander merk Multimediamerk 

VERSCHILLEND VOORWERP 

Wanneer een beroep op voorrang betrekking heeft 

op twee merken met een verschillend voorwerp, 

ongeacht het formaat of het geselecteerde soort 

merk, worden de merken als verschillend 

beschouwd en wordt het beroep op voorrang 

bijgevolg afgewezen. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Multimediamerk Klankmerk 

DEZELFDE SOORT MERKEN DIE ANDERS WORDEN WEERGEGEVEN 

KLANKMERKEN 

Beroepen op voorrang waarbij een van de 

indieningen in muzieknotatie (bv. JPEG) en de 

andere in een audiobestand (bv. MP3) wordt 

weergegeven, worden alleen aanvaard als alle in het 

audiobestand opgenomen elementen (3) in de 

muzieknotatie zijn aangeduid. 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Klankmerk Klankmerk 
 

 
(3) Zie gemeenschappelijke praktijk – deel A – afdeling 1.1 – Klankmerken – Elementen voor een duidelijk en nauwkeurig grafisch 
vormgegeven klankmerk. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Other%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2014.mp3
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Indien een van deze elementen ontbreekt, zijn de 

merken niet identiek en wordt het beroep op 

voorrang afgewezen. 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

Klankmerk Klankmerk 
 

BEWEGINGSMERKEN 

Beroepen op voorrang waarbij een van de 

indieningen in een opeenvolging van stilstaande 

beelden (bv. JPEG) en de andere in een 

videobestand (bv. MP4) wordt weergegeven, 

worden alleen aanvaard als alle elementen van het 

videobestand en de volledige beweging ervan 

duidelijk herkenbaar zijn in de opeenvolging van 

stilstaande beelden. 

Indien de tweede indiening wordt weergegeven in 
een opeenvolging van stilstaande beelden, kan een 
beschrijving nodig zijn om ervoor te zorgen dat het 
voorwerp identiek is (bv. duur, snelheid, 
herhalingen). 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

 

Beschrijving: deze beweging 
bestaat uit de inhoud van de 
stilstaande beelden die met 
tussenpozen van een halve 
seconde verschijnen. 

Bewegingsmerk Bewegingsmerk 
 

Als een van deze elementen ontbreekt en de 

volledige beweging niet duidelijk kan worden 

herkend, dan zijn de merken niet-identiek en wordt 

het beroep op voorrang afgewezen. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

Bewegingsmerk Bewegingsmerk 

HOLOGRAMMERKEN 

Beroepen op voorrang waarbij een van de 

indieningen een hologram is dat wordt weergegeven 

in een reeks grafische of fotografische beelden 

(beeldbestanden, bv. JPEG) en de andere wordt 

weergegeven in een videobestand (bv. MP4), 

worden alleen aanvaard als alle elementen van het 

videobestand en de verschillende stadia van het 

holografische effect duidelijk herkenbaar zijn in de 

reeks grafische of fotografische beelden. 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen  

Hologrammerk Hologrammerk 
 

Als een van deze elementen en de verschillende 

stadia van het holografische effect niet duidelijk 

herkenbaar is, dan zijn de merken niet-identiek en 

wordt het beroep op voorrang afgewezen. 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

Hologrammerk Hologrammerk 
 

  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4
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DEEL B – Toetsing op absolute gronden voor weigering en/of 
nietigheid 

DE BEOORDELING VAN DUIDELIJKHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN NIEUWE SOORTEN MERKEN – 

ARTIKEL 4, LID 1, ONDER A), VAN DE MERKENRICHTLIJN 

Het merk wordt als duidelijk en nauwkeurig beschouwd indien het in een passende vorm wordt 
weergegeven met behulp van algemeen beschikbare technologieën, mits het teken ook op een als 
zodanig volledige, gemakkelijk toegankelijke, begrijpelijke, duurzame en objectieve manier kan 
worden weergegeven, ongeacht of het een bepaald concept heeft. Deze benadering is in 
overeenstemming met het beginsel dat een woord- of beeldmerk geen betekenis of herkenbare 
afbeeldingen hoeft te hebben, zolang het de functie van een merk kan vervullen en dus als 
aanduiding van herkomst kan dienen (4). 

 
 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te spelen 

DE VEREISTE MATE VAN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN VAN NIEUWE SOORTEN MERKEN – 

ARTIKEL 4, LID 1, ONDER B, VAN DE MERKENRICHTLIJN 

KLANKMERKEN  

PERCEPTIE VAN DE CONSUMENT 

Aangezien er in de handel in het kader van merkstrategieën steeds vaker klanken worden ingezet, 

zal de consument deze ook eerder als een aanduiding van commerciële herkomst opvatten. Ten 

behoeve van de analyse van de perceptie van de consument kunnen de klankmerken in ieder geval op de 

volgende wijzen worden ingedeeld: 1) klanken die worden voortgebracht door of verband houden met de 

waren of diensten; 2) noten, combinaties van noten, deuntjes of melodieën; 3) klanken die het auditieve 

equivalent zijn van woordelementen. Er zijn ook klanken die niet in de vorige groepen zijn opgenomen en 

die geen verband houden met de waren en/of diensten. 

INTRINSIEK ONDERSCHEIDENDE KLANKMERKEN 

Wanneer de in een klankmerk waargenomen klank 

bestaat uit één noot, een combinatie van noten of 

een melodie, wordt deze klank als intrinsiek 

onderscheidend beschouwd als het relevante 

publiek hem kan opvatten als een aanduiding van 

commerciële herkomst. 

 

Klankmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 41: Het leveren 
van films voor 

entertainmentdoeleinden 

Wanneer de in een klankmerk waargenomen klank 

bestaat uit een woordelement dat op zich als 

onderscheidend wordt beschouwd en dat op een 

duidelijke wijze wordt uitgesproken, zelfs als het met 

een neutrale of robotachtige stem wordt 

uitgesproken, wordt het klankmerk als 

onderscheidend beschouwd. 

 

Klankmerk Waren en diensten 

 
Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Als het in een klankmerk waargenomen Klankmerk Waren en diensten 

 
(4) Deze voorbeelden worden als duidelijk en nauwkeurig beschouwd; dat betekent niet dat er geen bezwaar tegen zal worden gemaakt 
op basis van andere weigeringsgronden. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2024.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2010.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2025.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
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spraakelement niet kan worden begrepen of niet 

herkenbaar is als een woord, dan wordt het als 

onderscheidend beschouwd, mits de klank door de 

consument als een aanduiding van commerciële 

herkomst kan worden herkend. 

 
Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

 

Wanneer de klank die in een klankmerk wordt 

waargenomen een klank bevat die losstaat van de 

waren en/of diensten waarvoor inschrijving 

wordt aangevraagd, wordt de klank in beginsel als 

onderscheidend beschouwd, mits hij door de 

consument als een aanduiding van commerciële 

herkomst kan worden herkend. 

 

Klankmerk Waren en diensten 

 
Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 11: Toiletten 

NIET-ONDERSCHEIDENDE KLANKMERKEN 

Wanneer het klankmerk bestaat uit een klank die 

wordt voortgebracht door of verband houdt met 

de waren en/of diensten, of met andere relevante 

kenmerken daarvan, zal de consument het slechts 

als een functioneel attribuut opvatten en wordt het 

klankmerk dus in beginsel als niet-onderscheidend 

beschouwd. 

 

Klankmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 33: Wijn 

Wanneer het klankmerk bestaat uit noten, een 

combinatie van noten, deuntjes of melodieën, 

wordt het als niet-onderscheidend beschouwd als de 

klank geen weerklank of resonantie heeft en door de 

consument niet zou worden herkend als een 

aanduiding van commerciële herkomst, zelfs als er 

geen verband kan worden gelegd met de waren 

en/of diensten. 

Klankmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

 

Wanneer een klankmerk bestaat uit niet-

onderscheidende/beschrijvende/generieke 

woordelementen die op een duidelijke wijze en 

zonder opvallende of ongebruikelijke 

klankelementen worden uitgesproken, wordt het 

klankmerk als niet-onderscheidend beschouwd. 

Wanneer een in een klankmerk waargenomen niet-

onderscheidend/beschrijvend/generiek 

woordelement vergezeld gaat van andere 

klankelementen, zoals tekst, een specifieke 

melodie, intonatie en/of een specifieke manier 

van zingen, die op zich ook als niet-

onderscheidend worden beschouwd, wordt het 

klankmerk in beginsel waarschijnlijk in zijn geheel 

ook als niet-onderscheidend beschouwd. 

 

Klankmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

 

Klankmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2031.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2036.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2032.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2034.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2037.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2039.mp3
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Uitzondering: Het is niet uitgesloten dat een 

bepaalde opstelling van verschillende 

klankelementen, die ongebruikelijk is en door de 

consument gemakkelijk kan worden herkend als een 

aanduiding van commerciële herkomst, voldoende is 

om aan een klankmerk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen te verlenen (5). 

 

Klankmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Verse 

bananen 

BEWEGINGSMERKEN 

PERCEPTIE VAN DE CONSUMENT 

Wat betreft bewegingsmerken worden er steeds vaker tekens met bewegingen en bewegende 

beelden ingezet in het kader van merkstrategieën, waardoor de consument ze ook eerder als een 

aanduiding van commerciële herkomst zal opvatten. Ten behoeve van de analyse van de perceptie van 

de consument kunnen de bewegingsmerken in ieder geval op de volgende manieren worden ingedeeld: 1) 

bewegingen die kunnen worden opgevat als een intrinsiek functioneel element van de desbetreffende waren 

of diensten, of die worden gebruikt om deze waren te bedienen; 2) bewegingen die woord- en/of 

beeldelementen bevatten. 

INTRINSIEK ONDERSCHEIDENDE BEWEGINGSMERKEN 

Bewegingsmerken worden doorgaans als 

onderscheidend beschouwd als ze een 

onderscheidend woord- en/of beeldelement 

bevatten waarmee de positie, de kleur en/of 

elementen worden verplaatst of gewijzigd, ook al 

heeft de beweging of de wijziging van positie zelf 

wellicht geen onderscheidend vermogen. 

Bewegingsmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Computers  

 

Het bewegingsmerk wordt als onderscheidend 

beschouwd als het een element bevat dat niet kan 

worden begrepen of niet herkenbaar is, in die zin 

dat het geen betekenis toekent aan of een verband 

legt met de waren en/of diensten, mits het door de 

consument als een aanduiding van commerciële 

herkomst kan worden herkend. 

Bewegingsmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

 

NIET-ONDERSCHEIDENDE BEWEGINGSMERKEN (6) 

Wanneer het bewegingsmerk bestaat uit een 

beweging die wordt voortgebracht door of 

verband houdt met de waren en/of diensten, of 

met andere relevante kenmerken daarvan, zal de 

consument het in beginsel slechts als een 

functioneel element van of voor de waren en/of 

diensten opvatten. Het bewegingsmerk wordt 

daarom als niet-onderscheidend beschouwd. 

Bewegingsmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 7: Kettingzagen 

 

 
(5) Opgemerkt wordt dat de aanvrager geen exclusieve rechten verkrijgt voor de niet-onderscheidende/beschrijvende woordelementen; 
de mate van bescherming wordt beperkt tot de algemene indruk die door het klankmerk wordt gewekt. 
(6) Er moet rekening worden gehouden met de gemeenschappelijke beginselen van CP3, met dien verstande dat deze beginselen niet 
van toepassing zijn op de beweging of op de wijziging van positie, kleur en/of elementen. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2042.mp3
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Wanneer het bewegingsmerk bestaat uit een niet-

onderscheidend/beschrijvend/generiek woord- 

en/of beeldelement dat beweegt of van positie, 

kleur en/of elementen verandert, wordt het als niet-

onderscheidend beschouwd, tenzij de beweging zelf 

voldoende is om de aandacht af te leiden van de 

boodschap die door het niet-

onderscheidend/beschrijvend woord- of 

beeldelement wordt overgebracht. 

 

Bewegingsmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

Uitzondering: Het is niet uitgesloten dat een 

bepaalde beweging, die op zich ongebruikelijk en 

opvallend is of een ongewone en opvallende visuele 

impact heeft, voldoende is om een aan een 

klankmerk in zijn geheel onderscheidend vermogen 

te verlenen (7). 

Bewegingsmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

 

De consument zou bewegingsmerken niet opvatten 

als een aanduiding van commerciële herkomst als 

ze geen blijvende indruk op hem maken. Deze 

zouden daarom als niet-onderscheidend worden 

beschouwd. 

Bewegingsmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 39: Reisdiensten 

 

MULTIMEDIAMERKEN 

PERCEPTIE VAN DE CONSUMENT 

Wat betreft multimediamerken worden er in het kader van merkstrategieën steeds vaker tekens met 

zowel beeld als klank ingezet, waardoor de consument ze eerder als een aanduiding van 

commerciële herkomst zal opvatten. 

INTRINSIEK ONDERSCHEIDENDE MULTIMEDIAMERKEN 

In het algemeen geldt dat wanneer aan ten minste 

een van de elementen van een multimediamerk, 

hetzij de klank, hetzij het beeld, onderscheidend 

vermogen wordt verleend, ook aan het merk in zijn 

geheel onderscheidend vermogen wordt verleend. 

Multimediamerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: 
Voedingsmiddelen voor 

dieren 
 

Wanneer het multimediamerk een element bevat 

dat niet kan worden begrepen of niet herkenbaar 

is, in die zin dat het geen betekenis overbrengt, mits 

het door de consument kan worden herkend, wordt 

het als onderscheidend beschouwd. 

Multimediamerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

 

NIET-ONDERSCHEIDENDE MULTIMEDIAMERKEN (8) 

 
(7) In dergelijke gevallen krijgt de aanvrager geen exclusieve rechten voor de niet-onderscheidende/beschrijvende woordelementen; de 
mate van bescherming wordt beperkt tot de algemene indruk die door het bewegingsmerk wordt gewekt. 
(8) Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van multimediamerken moet rekening worden gehouden met de 
gemeenschappelijke beginselen van CP3. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2030.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2031.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2027.mp4
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Een multimediamerk waarin niet-

onderscheidende/beschrijvende/generieke 

beelden worden gecombineerd met niet-

onderscheidende klanken en bewegingen, wordt 

in het algemeen als niet-onderscheidend 

beschouwd. 

 

 

Multimediamerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Verse 

bananen 

De consument zou multimediamerken niet opvatten 

als een aanduiding van commerciële herkomst als 

ze geen blijvende indruk op hem maken. Deze 

zouden daarom als niet-onderscheidend worden 

beschouwd. 

 

Multimediamerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: 
Computerhardware 

Uitzondering: Het is mogelijk dat door een 

combinatie van niet-

onderscheidende/beschrijvende/generieke 

beelden en klanken het multimediamerk zijn 

essentiële functie bij de merkaanvraag voor 

bepaalde waren en diensten kan vervullen en zo aan 

het multimediamerk in zijn geheel onderscheidend 

vermogen verleent (9). 

Multimediamerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: 
Voedingsmiddelen voor 

dieren 

 

HOLOGRAMMERKEN 

PERCEPTIE VAN DE CONSUMENT 

Hologrammerken die uitsluitend bestaan uit woord- en beeldelementen worden doorgaans niet 
opgevat als een aanduiding van commerciële herkomst als er een verband kan worden gelegd 
tussen het merk en de waren en diensten. Bovendien hangt de beoordeling af van het holografische 
effect en van de vraag of het woord- of beeldelement door zijn grootte en positie duidelijk herkenbaar 
is in het teken. 

INTRINSIEK ONDERSCHEIDENDE HOLOGRAMMERKEN 

Wanneer het hologrammerk bestaat uit een woord- 

en/of beeldelement dat op zich onderscheidend 

is, ook als de aan die elementen toegevoegde 

holografische kenmerken niet-onderscheidend zijn, 

dan wordt aan het hologrammerk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen verleend. 
 

Hologrammerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Wanneer het hologrammerk een element bevat dat niet kan worden begrepen of niet herkenbaar is, in 

die zin dat het geen betekenis overbrengt, of een verband schept met de waren en/of diensten, wordt het 

als onderscheidend beschouwd, mits het door de consument als een aanduiding van commerciële herkomst 

kan worden herkend. 

NIET-ONDERSCHEIDENDE HOLOGRAMMERKEN (10) 

 
(9) In dergelijke gevallen krijgt de aanvrager geen exclusieve rechten voor de niet-onderscheidende/beschrijvende woordelementen; de 
mate van bescherming van het merk wordt beperkt tot de algemene indruk die door het multimediamerk wordt gewekt. 
(10) Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de beeld- en/of woordelementen van een hologrammerk moet rekening 
worden gehouden met de gemeenschappelijke beginselen van CP3. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2024.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2019.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2022.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%207.mp4
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Indien het hologrammerk bestaat uit een niet-onderscheidend/beschrijvend/generiek woord- en/of 

beeldelement, wordt het als niet-onderscheidend beschouwd. 

In het algemeen geldt dat de toevoeging van een holografisch effect aan een niet-onderscheidend 

woord- en/of beeldelement niet noodzakelijkerwijs voldoende is om het merk onderscheidend 

vermogen te verlenen, aangezien de consument het slechts als een banaal of decoratief element zal 

opvatten, ongeacht of het betrekking heeft op de waren en/of diensten waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd. 

NIEUWE SOORTEN MERKEN DIE KUNNEN DIENEN OM DE WAREN OF DIENSTEN OF KENMERKEN 
DAARVAN TE BESCHRIJVEN – ARTIKEL 4, LID 1, ONDER C), VAN DE MERKENRICHTLIJN 

BESCHRIJVEND 

In het algemeen geldt dat het merk als beschrijvend 

wordt beschouwd als gemakkelijk een verband kan 

worden gelegd tussen de elementen van het klank-, 

bewegings-, multimedia- of hologrammerk en de 

waren en/of diensten of kenmerken daarvan. 

Klankmerk Waren en diensten 

 
Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: 
Voedingsmiddelen en 

voeder voor dieren 
 

NIET-BESCHRIJVEND 

In het algemeen geldt dat het merk niet als 

beschrijvend wordt beschouwd als er geen verband 

kan worden gelegd tussen de elementen van het 

klank-, bewegings-, multimedia- of hologrammerk en 

de waren en/of diensten waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd, of als het merk wordt weergegeven 

op een onconventionele wijze die aanzienlijk 

afwijkt van een levensechte afbeelding van die 

waren en/of diensten. 

 

Bewegingsmerk Waren en diensten 

 
Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 29: Sardines in 
blik 

TEKENS DIE UITSLUITEND BESTAAN UIT KLANK, BEWEGING EN EEN COMBINATIE VAN BEELD EN 
KLANK, DIE DOOR DE AARD VAN DE WAREN WORDEN BEPAALD, KUNNEN NOODZAKELIJK ZIJN 
OM EEN TECHNISCHE UITKOMST TE VERKRIJGEN, OF KUNNEN EEN WEZENLIJKE WAARDE AAN 

DE WAREN GEVEN – ARTIKEL 4, LID 1, ONDER E), VAN DE MERKENRICHTLIJN 

Bij de beoordeling van artikel 4, lid 1, onder e), i), ii) en iii), van de merkenrichtlijn, is de perceptie 

van het publiek niet doorslaggevend, maar kan het wel een nuttig beoordelingscriterium zijn, met 

name bij het identificeren van de essentiële kenmerken van het betreffende teken op grond van 

artikel 4, lid 1, onder e, ii) en iii). 

  

Klankmerk Waren en diensten 

 
Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 7: Kettingzagen 

 

Bewegingsmerk Waren en diensten 

 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 28: 
Driedimensionale 

puzzels 

 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2037.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2047.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2042.mp4
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DEEL C – Toetsing op relatieve gronden voor weigering en/of 
nietigheid (11) 

IDENTITEIT 

Een teken wordt alleen als identiek aan een merk beschouwd als het, zonder enige wijziging of 

toevoeging, alle elementen van het merk weergeeft of als het, in zijn geheel beschouwd, verschillen 

bevat die zo onbeduidend zijn dat de gemiddelde consument ze wellicht niet opmerkt. 

VERGELIJKING VAN KLANKMERKEN: VISUELE, AUDITIEVE EN BEGRIPSMATIGE VERGELIJKING 

Klankmerken omvatten verschillende elementen die als volgt kunnen worden ingedeeld: 1) klanken 
die bestaan uit gezongen of gesproken woordelementen; 2) klanken die bestaan uit muzikale 
elementen (zoals melodie, harmonie, ritme); 3) levensechte klanken (zoals het geluid van een 
blaffende hond, donder, ijsblokjes enz.); en 4) andere klanken die niet onder een van de voorgaande 
categorieën vallen. 

VISUELE VERGELIJKING 

Het is niet mogelijk om een visuele vergelijking van een klankmerk uit te voeren, zelfs niet als het 

klankmerk “visueel” wordt weergegeven door middel van muzieknotatie of als de muzieknotatie 

woordelementen bevat. 

AUDITIEVE VERGELIJKING 

Auditieve vergelijking is bepalend voor de klankmerken. Klankmerken kunnen altijd auditief worden 
vergeleken met andere klankmerken en met multimediamerken. Klankmerken kunnen auditief 
worden vergeleken met andere soorten merken, mits deze merken bestaan uit een woordelement of 
dit bevatten. 

Woordelementen: het samenvallen of 
overeenstemmen van onderscheidende 
woordelementen, indien als zodanig geïdentificeerd 
door een belangrijk deel van het relevante publiek, 
leidt in beginsel tot een bevinding van auditieve 
overeenstemming. In dit opzicht wordt de uitspraak 
van een woordmerk weliswaar bepaald door de 
uitspraakregels van het relevante publiek, maar dit is 
niet het geval bij een klankmerk, waarbij de auditieve 
perceptie wordt bepaald door de manier waarop het 
merk klinkt. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

In die zin, hangt de mate van overeenstemming 

tussen het samenvallende woordelement in een 

klankmerk en een ander soort merk (bv. woord- of 

beeldmerk) af van hoe het gemeenschappelijke 

element in het klankmerk precies klinkt. 
 

Ouder beeldmerk Betwist klankmerk 

 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Muzikale elementen: Aangezien bij klankmerken de 
aanwezigheid van een onderscheidende melodie 
een grote impact heeft op de manier waarop het 
merk bij het relevante publiek overkomt, zal die een 
grotere invloed hebben op de auditieve vergelijking 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

 

Klik op de afbeelding om af te 

 
(11) Tenzij anders vermeld, moeten de voorbeelden in deel C van de gemeenschappelijke praktijk worden beoordeeld aan de hand van 
de veronderstellingen die zijn opgenomen als inleidende opmerkingen. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2060.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2061.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2066.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2067.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2068.mp3
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van een dergelijk merk. Als algemene regel geldt dat 
een ander instrument, een ander tempo of een ander 
ritme niet verhindert dat twee merken als 
overeenstemmend worden beschouwd, mits de 
melodie zelf identiek is of als dezelfde melodie kan 
worden herkend. 

 

spelen spelen 

Het samenvallen of overeenstemmen van een 

onderscheidende melodie heeft doorgaans een 

grote invloed op het resultaat van de auditieve 

vergelijking van de merken, zelfs als een van de 

merken ook een woordelement bevat of als beide 

merken een verschillend woordelement bevatten. 
 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Levensecht: Het samenvallen of overeenstemmen 

van de verschillende levensechte klanken in klank- 

of multimediamerken leidt doorgaans tot een 

bevinding van auditieve overeenstemming. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Andere aspecten: het louter samenvallen van 

andere aspecten, zoals de intonatie, de stem, enz., 

in twee merken heeft doorgaans minder invloed op 

de auditieve vergelijking van de merken. 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

BEGRIPSMATIGE VERGELIJKING 

Het is mogelijk om een begripsmatige vergelijking uit te voeren tussen twee klankmerken en tussen 
klankmerken en andere soorten merken in gevallen waarin een concept (hetzij in het woordelement, 
hetzij in de levensechte klank) kan worden herkend. Klankmerken die alleen uit melodieën bestaan, 
hebben waarschijnlijk geen concept. 

VERGELIJKING VAN BEWEGINGSMERKEN: VISUELE, AUDITIEVE EN BEGRIPSMATIGE 
VERGELIJKING 

Een bewegingsmerk omvat combinaties van verschillende elementen die als volgt kunnen worden 
ingedeeld: 1) woordelementen; 2) beeldelementen; en 3) de beweging of transformatie van de woord- 
en/of beeldelementen. 

VISUELE VERGELIJKING 

Bij een visuele vergelijking van twee bewegingsmerken of een bewegingsmerk met een ander soort 
merk moet rekening worden gehouden met het samenvallen of overeenstemmen van de in de 
merken aanwezige elementen (de woord- en/of beeldelementen en de beweging of transformatie van 
die elementen). 

Woordelementen: Bewegingsmerken die een 

onderscheidend woordelement of onderscheidende 

woordelementen bevatten, zullen waarschijnlijk 

visueel overeenstemmen met een ander 

 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2086.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2087.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2079.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2080.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2082.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2083.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2046.mp4
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bewegingsmerk dat hetzelfde of overeenstemmende 

onderscheidende woordelementen bevat. 

Onderscheidende woordelementen die in een 

bewegingselement zijn opgenomen kunnen een 

grotere invloed hebben op de consument dan 

andere visuele elementen (bv. beeldelementen, 

beweging of andere wijziging), hoewel bij de 

vergelijking rekening moet worden gehouden met 

het geheel van de tekens. 

Beeldelementen: Het samenvallen of 
overeenstemmen van een onderscheidend 
beeldelement kan leiden tot een bevinding van een 
zekere mate van visuele overeenstemming. Deze 
overeenstemming kan met name worden 
vastgesteld wanneer de consument aan de hand van 
de grootte, de positie binnen het merk en/of de kleur 
het beeldelement in voldoende mate kan 
waarnemen, met name gezien het feit dat het 
onderhevig is aan beweging/transformatie. 

 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Beweging van elementen: Het louter samenvallen 

van een banale beweging/verplaatsing op zich leidt 

niet tot visuele overeenstemming. 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

Het is echter niet uitgesloten dat een bepaalde 

opvallende en onderscheidende beweging 

voldoende is om ervoor te zorgen dat de 

bewegingsmerken tot op zekere hoogte visueel 

overeenstemmen, ondanks het feit dat ze andere 

verschillende elementen bevatten, zoals 

woordelementen. 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

Transformatie van elementen: Het louter 

samenvallen van de wijziging van de positie of kleur 

heeft doorgaans minder invloed op de vergelijking 

van merken en zal in beginsel niet leiden tot een 

bevinding van visuele overeenstemming. 

 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

AUDITIEVE VERGELIJKING 

Bewegingsmerken die geen woordelementen bevatten, kunnen niet auditief worden vergeleken. 

Evenzo kunnen bewegingsmerken niet auditief worden vergeleken met andere soorten merken die 

geen woordelementen bevatten, hetzij in de afbeelding, hetzij uitgesproken. 

De aanwezigheid van een onderscheidend 

woordelement in een bewegingsmerk heeft 

doorgaans een grote invloed op de manier waarop 

dit bewegingsmerk auditief gezien bij het relevante 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 

 

Klik op de afbeelding om af te 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2055.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2056.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2049.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2059.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2060.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2061.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2062.mp4
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publiek overkomt. 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

spelen 

Het samenvallen of overeenstemmen van een 

onderscheidend woordelement heeft doorgaans 

invloed op het resultaat van de auditieve vergelijking 

van bewegingsmerken met andere 

bewegingsmerken of met andere soorten merken, 

waardoor het waarschijnlijker is dat er tot op zekere 

hoogte sprake is van auditieve overeenstemming. 

 

Ouder klankmerk Betwist bewegingsmerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

BEGRIPSMATIGE VERGELIJKING 

Het is mogelijk om een begripsmatige vergelijking uit te voeren tussen twee bewegingsmerken en 
tussen bewegingsmerken en andere soorten merken in gevallen waar een concept kan worden 
herkend. 

De beweging of transformatie van de elementen van 

een bewegingsmerk heeft op zich waarschijnlijk 

geen eigen concept. Door de beweging kan echter 

het concept van het element waarop de beweging 

betrekking heeft worden versterkt, aangevuld of, in 

sommige gevallen, gewijzigd. 

Zo zorgt de combinatie van het element met de 

beweging in het voorbeeld voor een versterking van 

het oorspronkelijke concept van de “basketbalspeler 

die een bal gooit”. De merken zijn daarom 

begripsmatig identiek. 

Ouder beeldmerk Betwist bewegingsmerk 

 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

VERGELIJKING VAN MULTIMEDIAMERKEN: VISUELE, AUDITIEVE EN BEGRIPSMATIGE 
VERGELIJKING 

Multimediamerken omvatten twee categorieën van elementen: 1) visuele elementen (grafisch 
vormgegeven woordelementen, beeldelementen en de beweging of transformatie van de woord- 
en/of beeldelementen); en 2) klankelementen (gezongen of gesproken woordelementen, muzikale 
elementen, levensechte en andere klanken). 

VISUELE VERGELIJKING 

Multimediamerken kunnen altijd visueel worden vergeleken met andere multimediamerken en 
andere soorten merken, behalve klankmerken. De beginselen voor de visuele vergelijking van 
bewegingsmerken zijn over het algemeen van toepassing. 

Grafisch vormgegeven woordelementen: Er is in 

beginsel sprake van een zekere visuele 

overeenstemming tussen twee multimediamerken of 

tussen een multimediamerk en een ander soort merk 

als ze dezelfde of overeenstemmende, 

onderscheidende grafisch vormgegeven 

woordelementen delen. 

Ouder multimediamerk Betwist multimediamerk 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

Beeldelementen: Er is in beginsel sprake van een 

zekere visuele overeenstemming tussen twee 

multimediamerken of tussen een multimediamerk en 

Ouder beeldmerk Betwist multimediamerk 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2070.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2034.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2035.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2095.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2066.mp4
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een ander soort merk dezelfde of 

overeenstemmende, onderscheidende 

beeldelementen delen. 
 

 
Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

AUDITIEVE VERGELIJKING 

Multimediamerken kunnen altijd auditief worden vergeleken met andere multimediamerken en 
klankmerken. Het is ook mogelijk om een auditieve vergelijking uit te voeren met andere soorten 
merken die uit een woordelement bestaan of dit bevatten. 

Grafisch vormgegeven woordelementen: Er is in 

beginsel sprake van een zekere mate van auditieve 

overeenstemming als een multimediamerk een 

onderscheidend, grafisch vormgegeven 

woordelement (statisch of bewegend) bevat dat 

samenvalt of overeenstemt met een woordelement 

van een ander merk (zowel gezongen als gesproken 

of grafisch vormgegeven, indien van toepassing). 

 

Ouder multimediamerk Betwist multimediamerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Gezongen of gesproken woordelementen: Er is in 

beginsel ook sprake van een zekere mate van 

auditieve overeenstemming als het gezongen of 

gesproken woordelement van het multimediamerk 

samenvalt of overeenstemt met een ander 

woordelement dat in een ander merk wordt 

waargenomen (zowel gezongen of gesproken als 

grafisch vormgegeven, indien van toepassing). 

 

Ouder bewegingsmerk Betwist multimediamerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Combinatie van grafisch vormgegeven en 

gezongen of gesproken woordelementen: Als 

een grafisch vormgegeven woordelement vergezeld 

gaat van een gezongen of gesproken woordelement, 

kan dit laatste de uitspraak van het grafisch 

vormgegeven woordelement beïnvloeden. (12) 

 

Ouder woordmerk Betwist multimediamerk 

GERIVAN 
 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

Muzikale elementen en levensechte klanken: De 

mogelijkheid van samenvallen van de melodie of 

levensechte klanken bestaat alleen bij multimedia- 

en klankmerken, omdat deze de enige soorten 

merken zijn die dergelijke klanken kunnen bevatten. 

 

Ouder klankmerk Betwist multimediamerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

BEGRIPSMATIGE VERGELIJKING 

Multimediamerken kunnen begripsmatig worden vergeleken, mits een bepaald concept wordt 
overgebracht. 

 
(12) Het is echter niet uitgesloten dat het grafisch vormgegeven woordelement in een multimediamerk toch wordt uitgesproken volgens de 
uitspraakregels van het relevante publiek, afhankelijk van het specifieke geval. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2039.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2040.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2041.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2073.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2097.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2049.mp4


 
Nieuwe soorten merken: toetsing op vormvereisten en weigeringsgronden 

  
 

 

Gemeenschappelijke mededeling 16 
 

VERGELIJKING VAN HOLOGRAMMERKEN: VISUELE, AUDITIEVE EN BEGRIPSMATIGE 
VERGELIJKING 

Er zijn drie categorieën van elementen te onderscheiden in hologrammerken: 1) woordelementen; 
2) beeldelementen; en 3) het holografische effect. 

VISUELE VERGELIJKING 

Bij een hologrammerk dient een beweging of transformatie in de weergave van het merk alleen om 
het holografische effect te tonen, en alleen met dit laatste moet rekening worden gehouden bij de 
visuele vergelijking. 

Holografisch effect: Een identiek of 

overeenstemmend holografisch effect op zich leidt in 

beginsel niet tot een bevinding van visuele 

overeenstemming, tenzij er overeenstemming kan 

worden vastgesteld in de woord- of beeldelementen 

van de te vergelijken tekens. Twee tekens kunnen 

visueel overeenstemmen vanwege samenvallende 

of overeenstemmende, onderscheidende woord- of 

beeldelementen, zelfs als er sprake is van een 

verschillend holografisch effect. 

Ouder bewegingsmerk Betwist hologrammerk 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 
 

AUDITIEVE VERGELIJKING 

Hologrammerken die geen woordelementen bevatten, kunnen niet auditief worden vergeleken. 

Wanneer hologrammerken woordelementen 

bevatten, kunnen ze auditief worden vergeleken met 

dezelfde of andere soorten merken die aan een 

fonetische beoordeling kunnen worden 

onderworpen. 

 

Ouder beeldmerk Betwist hologrammerk 

 

 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

BEGRIPSMATIGE VERGELIJKING 

Het is mogelijk om een begripsmatige vergelijking uit te voeren tussen twee hologrammerken en 

tussen een hologrammerk en andere soorten merken in gevallen waar een concept kan worden 

herkend. 

 

 TENUITVOERLEGGING 

Net als in eerdere gevallen treedt deze gemeenschappelijke praktijk in werking binnen drie maanden na de 

datum van publicatie. Nader details over de tenuitvoerlegging van deze gemeenschappelijke praktijk zijn te 

vinden in de onderstaande tabel. Implementerende bureaus kunnen ervoor kiezen op hun eigen website 

aanvullende informatie te verstrekken. 

3.1 IMPLEMENTERENDE BUREAUS 

Lijst van implementerende bureaus, tenuitvoerleggingsdatum en tenuitvoerleggingspraktijk: Link naar 

tabel 

(*) Als er sprake is van een discrepantie tussen de vertaling van de gemeenschappelijke mededeling en de 

documenten van de gemeenschappelijke praktijk in een van de officiële talen van de Europese Unie en de 

Engelse versie, dan prevaleert de laatste. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/CP11_Overview_table_of_Implementations.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/CP11_Overview_table_of_Implementations.pdf
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2074.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2010.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2014.mp4
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 INLEIDING 

1.1 Doel van dit document 

Met dit document voor gemeenschappelijke praktijk wordt beoogd algemene beginselen vast te stellen voor 

de toetsing op vormvereisten en gronden voor weigering en nietigheid voor nieuwe soorten merken, 

namelijk klank-, bewegings-, multimedia- en hologrammerken, alsook de nieuwe voorstellingswijzen voor 

deze merken. Het dient als referentie aangaande de gemeenschappelijk praktijk van de CP11 voor EUIPO, 

het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en de bureaus voor intellectuele eigendom van de 

lidstaten, gebruikersverenigingen, aanvragers en vertegenwoordigers. 

Het wordt algemeen beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk en biedt een heldere en uitgebreide 

toelichting op de beginselen die ten grondslag liggen aan de nieuwe gemeenschappelijke praktijk. Deze 

beginselen zijn bedoeld als algemeen toepasbare praktijken en gelden voor de overgrote meerderheid van 

de gevallen. De toetsing op vormvereisten en weigeringsgronden voor nieuwe soorten merken wordt 

weliswaar altijd per geval beoordeeld, maar de beginselen dienen als leidraad om ervoor te zorgen dat 

de verschillende bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten tot een overeenstemmend en 

voorspelbaar resultaat komen. 

De in dit document opgenomen voorbeelden dienen ter illustratie van de beginselen van de 

gemeenschappelijke praktijk. Deze voorbeelden dienen te worden beschouwd in samenhang met de 

respectievelijke weigeringsgrond of het beginsel en uitgaande van de veronderstellingen waarop ze 

berusten. 

1.2 Achtergrond 

In december 2015 hebben het Europees Parlement en de Raad het EU-hervormingspakket merkenrecht 

vastgesteld. Het pakket omvatte twee wetgevingsinstrumenten, te weten Verordening (EU) 2017/1001 

(UMV) en Richtlijn (EU) 2015/2436 (merkenrichtlijn), met als doel het merkenrecht van de lidstaten verder 

aan te passen. Naast nieuwe bepalingen over materieelrechtelijke en procesrechtelijke kwesties is in de 

teksten een sterkere rechtsgrondslag voor samenwerking vastgesteld. Op grond van artikel 151 UMV is 

samenwerking met de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten ter bevordering van 

convergentie van praktijken en instrumenten op het gebied van merken en modellen een kerntaak van 

EUIPO geworden. In artikel 152 UMV wordt uitdrukkelijk aangeduid dat middels deze samenwerking 

gemeenschappelijke normen moeten worden ontwikkeld en gemeenschappelijke praktijken moeten 

worden ingevoerd. 

Op basis van dit wetgevingskader heeft de raad van bestuur van EUIPO in juni 2016 ingestemd met de 

vaststelling van de Europese samenwerkingsprojecten. In het licht van de diverse activiteiten waarin de 

UMV voorziet, werd met deze projecten voortgebouwd op eerdere successen en worden tegelijkertijd 

processen verbeterd en de omvang van de samenwerking vergroot. 

Wat convergentie betreft, was er een project specifiek gericht op het vaststellen en analyseren van 

potentiële nieuwe harmonisatie-initiatieven. In dit project zijn de praktijken van de bureaus voor intellectuele 

eigendom van de lidstaten op het gebied van merken en modellen geanalyseerd om te achterhalen op 

welke gebieden er sprake was van divergentie en om, via een evaluatie van de vermoedelijke gevolgen, 

de haalbaarheid van de eventuele reikwijdte, de bestaande wettelijke beperkingen, de belangstelling van 

gebruikers en de bruikbaarheid voor bureaus voor intellectuele eigendom, te bepalen op welke gebieden 

een gemeenschappelijke praktijk het nuttigst zou zijn voor belanghebbenden in het netwerk. Die analyse 

is in cycli uitgevoerd, waarbij elke cyclus werd afgesloten met de aanbeveling om een nieuw 

convergentieproject op te zetten. 

De in dit document beschreven gemeenschappelijke praktijk houdt verband met het vierde 

convergentieproject dat door de raad van bestuur is gelanceerd, en het elfde in totaal. CP11 was een van 

de twee voor lancering aanbevolen projecten naar aanleiding van de derde cyclus van de 
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convergentieanalyse, gericht op de juridische hervorming en de impact van de nieuwe bepalingen van de 

EU-merkenrichtlijn. 

CP11: Nieuwe soorten merken: toetsing op vormvereisten en gronden voor weigering en/of 

nietigheid 

Het project vindt zijn oorsprong in de context van het initiatief ter ondersteuning van de omzetting van de 

richtlijn, dat werd gelanceerd om de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten technische en 

juridische ondersteuning te bieden bij het omzettingsproces en ter bevordering van een geharmoniseerde 

implementatie van de nieuwe bepalingen. 

Naar aanleiding van het project ter ondersteuning van de omzetting van de richtlijn en als 

gemeenschappelijk uitgangspunt om onjuiste afstemming te voorkomen en de rechtszekerheid, 

voorspelbaarheid en toegankelijkheid voor gebruikers te verbeteren, hebben de bureaus voor intellectuele 

eigendom van de lidstaten in juni 2017 overeenstemming bereikt over de gemeenschappelijke mededeling 

over de weergave van nieuwe soorten merken (1). In dit document wordt de overeenkomst tussen de 

bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten weergegeven met betrekking tot 1) de soorten merken 

die de bureaus willen aanvaarden; 2) de definities en manieren van voorstelling van nieuwe soorten 

merken; en 3) de aanvaardbare elektronische bestandsformaten voor klank-, bewegings-, multimedia- en 

hologrammerken. 

Daarnaast werd aanbevolen om een project te ontwikkelen voor de harmonisatie van de toetsing op 

vormvereisten en gronden voor weigering of nietigheid die van invloed zijn op klank-, bewegings-, 

multimedia- en hologrammerken. Dit voorstel werd vervolgens in oktober 2017 goedgekeurd door de 

werkgroep convergentieanalyse en in juni 2018 definitief aangenomen door de raad van bestuur. 

De projectwerkgroep werd in twee verschillende werkstromen verdeeld: 

a) Een eerste werkstroom richtte zich op de toetsing op vormvereisten en absolute gronden voor 

weigering of nietigheid. 

b) Een tweede werkstroom richtte zich op de toetsing op relatieve gronden voor weigering of 

nietigheid. 

Beide werkstromen bestonden uit vertegenwoordigers van de bureaus voor intellectuele eigendom van de 

lidstaten, EUIPO en gebruikersverenigingen, die in nauwe samenwerking een reeks beginselen hebben 

uitgewerkt en vastgesteld uitgaande van de beperkte hoeveelheid vaste rechtspraak met betrekking tot de 

nieuwe soorten merken en de verwachte praktijken na de omzetting. 

1.3 Toepassingsgebied van de praktijk 

Met deze gemeenschappelijke praktijk wordt een reeks beginselen en illustratieve voorbeelden aangereikt 

voor de toetsing op vormvereisten en gronden voor weigering of nietigheid voor nieuwe soorten merken, 

waarbij rekening wordt gehouden met de impact van het schrappen van de grafische voorstelling in de 

nieuwe merkenrichtlijn. 

Volgens het algemeen beginsel dat door het Hof van Justitie van de Europese Unie is vastgesteld, moeten 

de criteria voor de toetsing op gronden voor weigering of nietigheid voor alle soorten merken gelijk zijn. Met 

volledige inachtneming van dit beginsel vallen de volgende zaken, die specifiek zijn voor klank-, bewegings-

, multimedia- en hologrammerken, binnen de werkingssfeer van de projectwerkstromen van CP11: 

a) De volgende zaken vallen binnen het kader van de gemeenschappelijke praktijk van CP11-WS1 met 

 
(1) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_nl.pdf  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_nl.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_nl.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_nl.pdf
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betrekking tot de toetsing op vormvereisten en absolute gronden voor weigering of nietigheid (delen A 

en B). Met name wat betreft: 

- de toepassing van “Sieckmann”-criteria op nieuwe soorten merken (2); 

- discrepanties tussen de weergave, vorm en beschrijving van het merk; 

- de beoordeling van beroepen op voorrang, wanneer ten minste een van de merken tot een nieuwe 

soort behoort; 

- het intrinsiek onderscheidend vermogen van nieuwe soorten merken; 

- het beschrijvend karakter van nieuwe soorten merken; 

- de kenmerken die door de aard van de waren worden bepaald of die noodzakelijk zijn om een 

technische uitkomst te verkrijgen of een wezenlijke waarde aan de waren te geven. 

De volgende zaken, die niet kenmerkend zijn voor nieuwe soorten merken en/of de nieuwe 

voorstellingswijze, vallen buiten de werkingssfeer van de gemeenschappelijke praktijk van CP11-WS1. 

- De gebruikelijke voorstellingswijzen voor klank- en bewegingsmerken. 

- Procedurele zaken en interne administratieve procedures met betrekking tot de wijze waarop en de 

middelen waarmee de aanvrager wordt verzocht om twijfels op te helderen of tekortkomingen te 

verhelpen. 

- De onder d), f), g), h), i), j), k) en l) van artikel 4, van de merkenrichtlijn, genoemde absolute gronden 

zijn niet specifiek van toepassing bevonden voor de nieuwe soorten merken, aangezien ze van 

toepassing kunnen zijn ongeacht het soort merk dat wordt onderzocht. 

- De beoordeling van merken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, misleidend zijn, 

die nationale vlaggen en emblemen bevatten, of die in strijd zijn met andere beschermde rechten 

(BOB, BGA, GTS - TTW, PVR) mag in beginsel niet worden beïnvloed door de nieuwe 

voorstellingswijzen voor klank-, bewegings-, multimedia- of hologrammerken. 

- Met betrekking tot artikel 4, lid 1, onder d), van de merkenrichtlijn is overeengekomen dat dit buiten 

het werkingssfeer van de gemeenschappelijke praktijk valt, omdat te concluderen dat een teken 

“gebruikelijk” is geworden, een voorafgaand proces van gewenning vereist, wat inhoudt dat wanneer 

het eenmaal gebruikelijk is geworden, het ook beschrijvend wordt. Aangezien de regels die worden 

toegepast op het beschrijvend karakter ook van toepassing zijn op deze grond, is het dus niet nodig 

om dit onderwerp speciaal te behandelen met betrekking tot klank-, bewegings-, multimedia- en 

hologrammerken. 

- Taalkwesties: In het kader van de gemeenschappelijke praktijk worden merken die woordelementen 

bevatten die in het Engels volledig beschrijvend of niet-onderscheidend zijn, in alle talen als 

beschrijvend of zonder onderscheidend vermogen beschouwd en door de nationale bureaus 

begrepen. 

b) De volgende zaken vallen binnen de werkingssfeer van de gemeenschappelijke praktijk van CP11-

WS2 met betrekking tot de toetsing op relatieve gronden voor weigering of nietigheid (deel C), en in 

het bijzonder de criteria voor het vergelijken van tekens waarbij het gaat om klank-, bewegings-, 

multimedia- en hologrammerken, en wel in het bijzonder met betrekking tot: 

- vergelijking tussen nieuwe soorten merken onderling; 

- vergelijking tussen andere soorten merken en nieuwe soorten merken. 

De volgende zaken, die niet kenmerkend zijn voor nieuwe soorten merken, vallen buiten de werkingssfeer 

van de gemeenschappelijke praktijk van CP11-WS2. 

- De beoordeling van groter onderscheidend vermogen en/of verworven onderscheidend vermogen 

door gebruik en/of reputatie: in het kader van deze gemeenschappelijke praktijk wordt ervan uitgegaan 

 
(2) Zie 12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, punt 55. 
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dat er geen sprake is van bewijs en/of claims en/of bestaande kennis dat een van de merken door 

middel van gebruik een reputatie of een groter onderscheidend vermogen heeft verworven. 

- Bepaling of definitie van het relevante publiek en de mate van aandacht bij de beoordeling van 

relatieve gronden. 

- De methode voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. 

- Overeenkomst omtrent de factoren die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking 

worden genomen. Alhoewel er veel factoren zijn die invloed kunnen hebben op de algemene 

beoordeling van het verwarringsgevaar, zoals de mate van aandacht van het relevante publiek, 

onderlinge afhankelijkheid, co-existentie, marktsituatie, merkenfamilie enz., ligt het niet in de bedoeling 

van de gemeenschappelijke praktijk om deze factoren vast te stellen. 

- Overeenkomst omtrent de onderlinge afhankelijkheid tussen de beoordeling van het onderscheidend 

vermogen en alle andere factoren die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking 

worden genomen. 

- De gemeenschappelijke praktijk heeft evenmin tot doel de begrippen “onderscheidende en 

dominerende elementen van het merk” te definiëren of te harmoniseren, hoewel in het document in 

voorkomend geval naar deze begrippen kan worden verwezen voor de juiste beoordeling van de 

visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming vanuit het oogpunt van het relevante publiek. 

 

 

 DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 

A. TOETSING OP VORMVEREISTEN: GEMEENSCHAPPELIJKE BEGINSELEN 

In dit deel van de gemeenschappelijke praktijk wordt een aantal uitgangspunten beschreven en worden 

enkele aanbevelingen gedaan over de volgende onderwerpen: 

- het teken en de elementen ervan zoals gedefinieerd in de gemeenschappelijke mededeling over de 

weergave van nieuwe soorten merken; 

- algemene aspecten: beschrijving, aanduiding van woordelementen, discrepanties tussen de 

weergave, het soort merk en beschrijving, en geldige manieren van voorstelling van meer dan een 

soort merk; 

- de beoordeling van beroepen op voorrang, wanneer ten minste een van de merken tot een nieuw soort 

behoort. 

 Het teken en de elementen ervan zoals gedefinieerd in de gemeenschappelijke 
mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken 

Op grond van de gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken kunnen 

merken gemakkelijker worden ingedeeld door middel van een samenvatting van de definities en manieren 

van voorstelling voor elk van de verschillende soorten merken (3), met als referentiepunt de definities en 

manieren van voorstelling in artikel 3 van de uitvoeringsverordening (4). De laatste vier soorten zijn de 

nieuwe soorten merken en het onderwerp van het CP11-project (klank, beweging, multimedia en 

hologram). 

Bovendien kan volgens artikel 3 van de merkenrichtlijn 2015/2436 een merk in het register worden 

weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de 

aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. In dit opzicht is het 

belangrijk dat het teken in elke passende vorm wordt ingeschreven met behulp van algemeen beschikbare 

technologieën, mits het teken op een duidelijke, nauwkeurige, als zodanig volledige, gemakkelijk 

 
(3) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/Annex_1_nl.pdf 
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=NL 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=EN
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toegankelijke, begrijpelijke, duurzame en objectieve wijze kan worden weergegeven. 

Een teken dat duidelijk voldoet aan een van de definities en de voorstellingsvereisten die zijn vastgesteld 

in de gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken, dient te worden 

ingedeeld als dat specifieke soort merk. Een teken wordt dus als een klank-, bewegings-, multimedia- of 

hologrammerk ingedeeld als de weergave ervan in overeenstemming is met de definitie en de kenmerken 

die in de volgende afdelingen worden uitgelegd en het ingediende formaat het juiste is voor elk specifiek 

merk. 

Opgemerkt wordt dat de genoemde voorbeelden slechts illustratief zijn voor een indiening van een klank-, 

bewegings-, multimedia- en hologrammerk. Ze worden getoond ten behoeve van formaliteiten, maar 

voldoen niet noodzakelijkerwijs aan de vereisten voor absolute gronden. 

1.1 Klankmerken 

Volgens de definitie die is vastgesteld in de gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe 

soorten merken, is een klankmerk een merk dat uitsluitend bestaat uit een klank of een combinatie van 

klanken en dat wordt weergegeven door indiening van een audiobestand waarin de klank wordt 

gereproduceerd of door een nauwkeurige weergave van de klank in muzieknotatie. 

Volgens het bovenstaande moet elk teken dat wordt weergegeven in een audiobestand en dat uit een of 

meer klanken bestaat, ongeacht het soort klank dat het bevat (bv. in de klank waargenomen 

woordelementen, een geluid in de natuur, geluiden van dieren, een melodie enz.) als een klankmerk worden 

ingedeeld. 

Voorbeelden 

Klankmerken 

 

KLANKMERK 1 

Klik op de afbeelding om af te 

spelen 

 

KLANKMERK 2 

Klik op de afbeelding om af 

te spelen 

 

KLANKMERK 3 

Klik op de afbeelding om af 

te spelen 

 

KLANKMERK 4 

Klik op de afbeelding om af 

te spelen 

 

KLANKMERK 5 

Klik op de afbeelding om af 

te spelen 

In het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 27/11/2003, C-283/01, Muzieknotatie-Shield Mark, 

EU:C:2003:641, is met betrekking tot de nauwkeurige weergave van een klank in muzieknotatie vastgesteld 

dat 

een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten, 

waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft en eventueel alteraties — die tezamen hoogte 

en de duur van de klanken bepalen — als een getrouwe voorstelling kan worden aangemerkt 

van de opeenvolging van klanken die de melodie vormen waarop de inschrijvingsaanvraag 

betrekking heeft. Deze wijze van grafische voorstelling van de klanken beantwoordt aan de uit 

de rechtspraak van het Hof voortvloeiende vereisten dat de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, 

als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn. 

Dienovereenkomstig betekent “nauwkeurige muzieknotatie” dat de weergave alle benodigde elementen 

moet bevatten om het voorwerp van de bescherming ervan duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. Aan 

deze vereisten wordt voldaan wanneer het teken wordt weergegeven door een notenbalk verdeeld in maten 

en die met name een sleutel en alle muzieknoten toont die nodig zijn om de melodie te reproduceren. 

Eventueel kan het tempo of de snelheid van de melodie en het instrument of de instrumenten worden 

aangeduid. Het ontbreken van een aanduiding van deze elementen zal echter leiden tot een afwijzing van 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%201.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%202.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%203.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%204.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3
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een beroep op voorrang als de bestandsformaten van de indieningen niet identiek zijn (afdeling 3.3.1 van 

dit document – Beoordeling van beroepen op voorrang). Het kan ook van invloed zijn op de beoordeling 

van relatieve gronden voor weigering en nietigheid als de beoordeling van de identiteit van het voorwerp of 

de vergelijking betrekking heeft op grafisch vormgegeven klankmerken. 

1.2 Bewegingsmerken 

Volgens de definitie die is vastgesteld in de gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe 

soorten merken, is een bewegingsmerk een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over een beweging of een 

wijziging van de positie van de elementen van het merk, en wordt het weergegeven door indiening van een 

videobestand of een reeks opeenvolgende stilstaande beelden waaruit de beweging of de wijziging van de 

positie blijkt. 

Deze definitie is niet beperkt tot de bewegingsmerken die de beweging voorstellen. Een teken kan ook als 

een bewegingsmerk worden aangemerkt als het een wijziging kan laten zien van de positie van de 

elementen (bv. een opeenvolging van stilstaande beelden), van de kleur of van de elementen, opgevat als 

de vervanging van een afbeelding door een andere. 

Bijgevolg moet een videobestand bestaande uit een beeld of beelden zonder klank waarbij een beweging, 

een wijziging van de positie van de elementen van het merk, een wijziging van kleur of een wijziging van 

de elementen kan worden herkend, als een bewegingsmerk worden ingedeeld. 

Wanneer het bewegingsmerk wordt weergegeven door een reeks opeenvolgende stilstaande beelden 

waaruit de beweging of wijziging van de positie blijkt, kan het zijn dat de duur, de herhalingen en de snelheid 

van de beweging of beweging moeten worden aangeduid in de beschrijving. 

Het ontbreken van een beschrijving waarin die elementen worden uitgelegd, kan daarom leiden tot een 

afwijzing van een beroep op voorrang als de bestandsformaten van de indieningen niet identiek zijn. Als bij 

een beroep op voorrang de tweede indiening echter in een opeenvolging van stilstaande beelden wordt 

weergegeven, kan een beschrijving nodig zijn om ervoor te zorgen dat het voorwerp van beide indieningen 

identiek is (bv. duur, snelheid, herhalingen) (afdeling 3.3.2 van dit document – Beoordeling van beroepen 

op voorrang). Het kan ook van invloed zijn op de beoordeling van relatieve gronden voor weigering en 

nietigheid als de beoordeling van de identiteit van het voorwerp of de vergelijking betrekking heeft op 

grafisch vormgegeven bewegingsmerken. 

Voorbeelden 

Bewegingsmerken 

 
BEWEGINGSMERK 1 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 2 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 3 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 4 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 5 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 

BEWEGINGSMERK 6 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%204.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%206.mp4
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1.3 Multimediamerken 

Volgens de definitie die is vastgesteld in de gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe 

soorten merken is een multimediamerk een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over de combinatie van 

beeld en klank. Multimediamerken moeten worden weergegeven door indiening van een audiovisueel 

bestand. 

Een audiovisueel bestand dat bestaat uit een combinatie van visuele en audio-elementen moet daarom 

worden ingedeeld als een multimediamerk. 

De aanwezigheid van een zwart of wit scherm in het bestand in combinatie met een klank betekent niet dat 

het merk niet kan worden ingedeeld als een multimediamerk; hetzelfde geldt voor de gedeeltelijke 

afwezigheid van klank in combinatie met een beeld. 

Voorbeelden 

Multimediamerken 

 
MULTIMEDIAMERK 1 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 2 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

1.4 Hologrammerken 

Volgens de definitie die is vastgesteld in de gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe 

soorten merken is een hologrammerk een merk dat bestaat uit elementen met holografische kenmerken. 

Een hologram is daarom een afbeelding die verandert als er vanuit verschillende aanzichten naar wordt 

gekeken. Bijvoorbeeld: 

1. Een hologram kan bestaan uit een fysiek vlakke structuur waarbij gebruik wordt gemaakt van 

lichtdiffractie om visuele beelden te creëren. Onder de juiste belichting lijkt het vlakke oppervlak een 

driedimensionaal beeld of andere visuele effecten te bevatten. In dit geval is een driedimensionaal 

effect eigenlijk een tweedimensionaal visueel effect dat in de hersenen als driedimensionaal overkomt. 

2. Een hologram kan bestaan uit een digitale projectie of een visualisatie van een object dat wordt 

weergegeven via een lichtveld. Zo kunnen driedimensionale objecten en samenstellingen van objecten 

worden gevisualiseerd en ook als zodanig overkomen. Deze levensechte afbeeldingen kunnen worden 

gezien, maar niet worden aangeraakt. 

Vandaar dat hologrammerken aanvullende visuele effecten kunnen tonen, waartoe andere soorten merken 

niet in staat zijn. De holografische kenmerken kunnen in dit opzicht sommige van de volgende 

eigenschappen bevatten: 

• beeldwisseleffect; beeldvervormingseffect; 

• driedimensionaal volume-effect, bv. het beeld lijkt te verschijnen; 

• driedimensionaal volume-effect, bv. het beeld lijkt diepte te hebben; 

• draaiende en/of bewegende driedimensionale elementen in digitale hologrammen; 

• digitaal gevisualiseerde effecten, bv. op een led-display. 

Hologrammerken moeten worden weergegeven door indiening van een videobestand (bv. MP4) of een 

reeks grafische of fotografische beelden met alle aanzichten die nodig zijn om het holografische effect in 

zijn geheel naar behoren te kunnen herkennen. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%202.mp4
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Wanneer het hologrammerk wordt weergegeven in een reeks opeenvolgende stilstaande grafische of 

fotografische beelden, moeten in de beelden alle aanzichten worden weergeven die nodig zijn om het 

holografische effect in zijn geheel naar behoren te kunnen herkennen, met name de hoogte, breedte, diepte 

en/of vervormingseffecten van de driedimensionale afbeelding. 

Voorbeelden 

Hologrammerken  

 
HOLOGRAMMERK 1 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
HOLOGRAMMERK 2 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 Algemene aspecten 

2.1 Beschrijving 

De weergave van het merk kan in voorkomende gevallen worden aangevuld met een beschrijving van het 

teken, die dient ter verduidelijking van het voorwerp en de mate van bescherming van het merk waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd (5). Wanneer de weergave van een nieuw soort merk (klank-, bewegings-, 

multimedia- en hologrammerken) vergezeld gaat van een beschrijving, moet de beschrijving 

overeenstemmen met de weergave van het merk en mag deze niet in tegenspraak zijn met de weergave 

van het merk of de reikwijdte ervan uitbreiden. 

In de gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken wordt aangeduid dat 

de weergave van beweging, positie, patroon, kleur en andere merken vergezeld kan gaan van een 

beschrijving. (6). Dit sluit echter niet uit dat sommige bureaus ook beschrijvingen kunnen aanvaarden die 

bij andere soorten merken horen. 

2.2 Aanduiding van woordelementen in het merk 

Woordelementen in bewegings- of hologrammerken kunnen visueel worden vormgegeven; ook kunnen 

deze woordelementen worden opgenomen in klankmerken. Bij klankmerken gaat het om de auditieve 

indruk van het woord. Bij multimediamerken kunnen ze zowel auditief als visueel zijn. 

Elk bestaand veld waarin de woordelementen in het merk moeten worden aangeduid, dient daarom enkel 

voor zoekdoeleinden en zal nooit leiden tot uitbreiding van de beschermingsomvang van het merk, zoals 

gedefinieerd door de weergave ervan. 

2.3 Voorrang van de weergave ten opzichte van het soort en de beschrijving 

Wanneer de weergave van het merk wordt aangevuld met een aanduiding van het soort en/of een 

beschrijving van het merk, moet deze in overeenstemming zijn met de weergave van het merk. 

 

Wanneer er sprake is van een conflict of discrepantie tussen de weergave en het soort en/of de beschrijving 

van het merk, dan heeft de weergave van het merk dus altijd voorrang. 

 
(5) Zie 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, punt 39; 27/11/2003, C-283/01, Muzieknotatie-Shield Mark, EU:C:2003:641, 
punt 59; en, als voorbeeld, arrest van 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, punt 34. 
(6) Zie de definities en manieren van voorstelling voor de verschillende soorten merken zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke 
mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%202.mp4
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2.3.1 Discrepanties tussen weergave en beschrijving 

Wanneer er sprake is van een discrepantie tussen de beschrijving en de weergave van het merk, dan 

speelt het door de aanvrager geselecteerde soort merk een belangrijke rol, en als het soort merk in 

overeenstemming is met de weergave, dan zou de beschrijving moeten worden verwijderd of gewijzigd en 

worden afgestemd op de weergave. 

Voorbeeld 

Geselecteerd soort merk: bewegingsmerk Motivering 

Weergave van het merk: 

 
DISCREPANTIE 1 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Er is sprake van een tegenstrijdigheid 

tussen de beschrijving van het merk 

waarmee een blaffende hond wordt 

beschreven en de weergave van het 

merk, bestaande uit een videobestand 

van een koe die beweegt zonder 

geluid. Toch zijn het door de 

aanvrager geselecteerde soort merk 

en de weergave van het merk op 

elkaar afgestemd. Daarom heeft het 

soort merk voorrang op de 

beschrijving en zou het merk dus 

worden aanvaard als een 

bewegingsmerk en moet de onjuiste 

beschrijving door de aanvrager 

worden verwijderd of gecorrigeerd om 

haar in overeenstemming te brengen 

met de weergave van het merk. 

Beschrijving: blaffende hond 

Het te aanvaarden soort merk: bewegingsmerk 

2.3.2 Discrepanties tussen weergave en soort 

De weergave van het merk heeft ook voorrang in situaties waar sprake is van een discrepantie tussen het 

soort en de weergave van het merk, mits het een aanvaardbaar formaat heeft voor de weergave van het 

specifieke soort merk. 

Bovendien is in het arrest van 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, vastgesteld dat 

wanneer er in de merkaanvraag sprake is van een tegenstrijdigheid tussen het teken waarvoor 

bescherming wordt aangevraagd in de vorm van een tekening en de door de aanvrager 

opgegeven indeling van het merk, waardoor het niet mogelijk is om het voorwerp en de mate 

van bescherming die op grond van het merkenrecht wordt aangevraagd, precies vast te 

stellen, de bevoegde autoriteit de inschrijvingsaanvraag van het merk moet weigeren vanwege 

het gebrek aan duidelijkheid en nauwkeurigheid van de merkaanvraag (7). 

Voorbeeld 

 

Geselecteerd soort merk: multimediamerk Motivering 

 
(7) Zie 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, punt 40. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%201.mp4
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Weergave van het merk: 

 
DISCREPANTIE 2 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Er is sprake van een tegenstrijdigheid 

tussen het geselecteerde soort merk, 

namelijk “multimediamerk”, en de 

weergave die bestaat uit de 

afbeelding van een bewegende 

hond. Aangezien het voor 

bewegingsmerken een nauwkeurige 

weergave is, zou het merk als 

bewegingsmerk worden aanvaard. 
Het te aanvaarden soort merk: bewegingsmerk 

2.3.3 Discrepanties tussen beschrijving en soort 

In gevallen waarin er sprake is van een discrepantie tussen de beschrijving en het soort merk dat in de 

aanvraag is geselecteerd, heeft de beschrijving voorrang, mits deze in overeenstemming is met de 

weergave van het merk. 

Voorbeeld 

Geselecteerd soort merk: multimediamerk Motivering 

Weergave van het merk: 

 
DISCREPANTIE 3 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Er is sprake van een 

tegenstrijdigheid tussen de 

beschrijving van het merk, waarin 

een wijziging van de positie van een 

grijze pijl wordt beschreven, en het 

geselecteerde soort merk, namelijk 

“multimediamerk”. Toch zijn de 

beschrijving en de weergave op 

elkaar afgestemd omdat beide 

bestaan uit een grijze bewegende 

pijl. Daarom heeft de beschrijving 

voorrang op het geselecteerde soort 

en wordt het merkteken als een 

bewegingsmerk aanvaard. 

Beschrijving: de beweging van een grijze pijl die geleidelijk van 

positie verandert van linksonder naar rechtsboven, waarbij de hele 

beweging vier seconden duurt 

Het te aanvaarden soort merk: bewegingsmerk 

2.4 Geldige manieren van voorstelling van meer dan een soort merk 

Nieuwe bestandsformaten (bv. elektronische audio- of videobestanden) mogen niet worden gebruikt om 

traditionele merken (8) in het register weer te geven (bv. een videobestand zou geen aanvaardbare manier 

zijn om een woordmerk in te dienen, zelfs als het bestand slechts een statische weergave van het woord 

zelf bevat). 

Nieuwe bestandsformaten kunnen echter aanvaardbaar zijn voor meer dan een van de nieuwe soorten 

merken, zoals het geval is bij elektronische videobestanden, die aanvaardbaar zijn voor de weergave van 

bewegings-, multimedia- en hologrammerken of beeldbestanden als een geldige manier om klank- of 

beeldmerken aan te vragen. Merkaanvragen worden in dit verband aanvaard op basis van het soort merk 

dat de aanvrager heeft geselecteerd, mits de weergave voldoet aan de wettelijke vereisten voor het 

specifieke soort; de beschermingsomvang en het voorwerp van het merk zullen variëren naargelang van 

het soort merk dat wordt aanvaard. 

 
(8) In dit document verwijst “traditionele merken” alleen naar woordmerken, louter beeldmerken en samengestelde merken (combinatie 
van woord- en beeldmerken). 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%203.mp4
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Een grafisch vormgegeven klankmerk (bv. muzieknotatie in een beeldbestand) kan daarom als een 

beeldmerk worden aanvaard als de aanvrager dat soort merk heeft geselecteerd en er geen andere 

informatie is waarmee wordt aangeduid dat het de bedoeling was om een ander soort merk aan te vragen. 

In dit geval heeft de door de inschrijving geboden bescherming geen betrekking op de klank zelf, maar op 

de eventueel in het merk opgenomen beeldelementen. 

Voorbeelden 

Geselecteerd soort merk: klankmerken 

Weergave van het merk: 

 

Weergave van het merk: 

 
 

De te aanvaarden soorten merken: klankmerken 

 

Geselecteerd soort merk: beeldmerken 

Weergave van het merk: 

 

Weergave van het merk: 

 

De te aanvaarden soorten merken: beeldmerken 

Op dezelfde manier kan een grafisch vormgegeven bewegingsmerk (bv. een opeenvolging van stilstaande 

beelden) als een beeldmerk worden aanvaard als de aanvrager dat soort merk heeft geselecteerd en er 

geen andere informatie is waarmee wordt aangeduid dat het de bedoeling was om een ander soort merk 

aan te vragen. 

Voorbeelden 

Geselecteerd soort merk: bewegingsmerk 

Weergave van het merk: 
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Het te aanvaarden soort merk: bewegingsmerk 

 

Geselecteerd soort merk: beeldmerk 

Weergave van het merk: 

 

Het te aanvaarden soort merk: beeldmerk 

 Beoordeling van beroepen op voorrang 

Dezelfde beginselen die gelden voor traditionele merken met betrekking tot de beoordeling van beroepen 

op voorrang zijn ook van toepassing op nieuwe soorten merken, met enkele bijzonderheden die in de 

volgende afdelingen aan de orde komen. Een teken wordt bovendien alleen als identiek aan een merk 

beschouwd als het, zonder enige wijziging of toevoeging, alle elementen van het merk weergeeft of als het, 

in zijn geheel beschouwd, verschillen bevat die zo onbeduidend zijn dat de gemiddelde consument ze 

wellicht niet opmerkt (9). In dit verband wordt opgemerkt dat een onbeduidend verschil tussen twee merken 

een verschil is dat een redelijk oplettende consument pas opmerkt bij het naast elkaar bekijken van de 

merken. 

3.1 Identiek voorwerp 

Twee merken worden voor de beoordeling van beroepen op voorrang als identiek beschouwd als het 

voorwerp van de bescherming en het merk hetzelfde zijn, ongeacht het formaat. Verder kan er voorrang 

worden toegekend wanneer de tweede indiening een ander soort merk betreft, maar een identiek voorwerp 

heeft. 

Voorbeeld 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
ANDER MERK 1 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 3 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Ander merk Multimediamerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt aanvaard omdat beide indieningen hetzelfde voorwerp hebben, 

ondanks het feit dat ze van soort verschillen. 

3.2 Verschillend voorwerp 

Wanneer een beroep op voorrang betrekking heeft op twee merken met een verschillend voorwerp (bv. als 

een van de indieningen elementen bevat die niet in de andere indieningen zijn opgenomen), ongeacht het 

 
(9) Zie 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, punt 54. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Other%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%203.mp4
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formaat of het geselecteerde soort merk, worden de merken als verschillend beschouwd en wordt het 

beroep op voorrang bijgevolg afgewezen. 

Voorbeelden per soort merk 

a) Klankmerken 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
KLANKMERK 6 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 7 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de melodie door verschillende instrumenten 

wordt gespeeld en het voorwerp van de twee indieningen daarom verschillend is. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
KLANKMERK 8 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 9 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat het tempo van de melodie in de eerste 

indiening veel langzamer is dan het tempo van de melodie in de tweede indiening. Het voorwerp van de 

twee indieningen is daarom verschillend. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
KLANKMERK 10 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 11 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat het ritme van de tweede indiening niet 

hetzelfde is als dat van de eerste indiening. Het voorwerp van de twee indieningen is daarom verschillend. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
KLANKMERK 12 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 13 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de eerste indiening bestaat uit het geluid van 

drie piepjes, terwijl de tweede indiening uit het geluid van zes piepjes bestaat. Het voorwerp van de twee 

indieningen is daarom verschillend. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%206.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%207.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%208.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%209.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2010.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2011.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2012.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2013.mp3
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b) Bewegingsmerken 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
 

 MULTIMEDIAMERK 4 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Bewegingsmerk Multimediamerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de tweede indiening een klank bevat die niet 

in de eerste indiening is opgenomen. Overigens vertegenwoordigt de eerste indiening niet de volledige 

klapbeweging van de handen in de tweede indiening, namelijk de elf herhaalde klappen. Het voorwerp van 

de twee indieningen is daarom verschillend. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
BEWEGINGSMERK 7 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 8 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Bewegingsmerk Bewegingsmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de snelheid en de herhalingen van de 

klappende handen in de eerste indiening anders zijn dan die in de tweede indiening. Het voorwerp van de 

twee indieningen is daarom verschillend. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
BEWEGINGSMERK 9 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 10 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Bewegingsmerk Bewegingsmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de eerste indiening bestaat uit een pijl die 

vanuit de ene hoek van het kader beweegt en in het midden van het kader stopt, terwijl de tweede indiening 

bestaat uit een pijl die van de ene hoek naar de andere hoek van het kader beweegt. Het voorwerp van 

de twee indieningen is daarom verschillend. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
 

BEWEGINGSMERK 11 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Beeldmerk Bewegingsmerk 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%204.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%208.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%209.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2010.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2011.mp4
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Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat beide indieningen bestaan uit dezelfde 

afbeelding van een koe, maar de tweede indiening de beweging van de mond van de koe bevat, wat niet 

in de eerste indiening is opgenomen. Het voorwerp van de twee indieningen is daarom verschillend. 

c) Multimediamerken 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
MULTIMEDIAMERK 5 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 14 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Multimediamerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de eerste indiening bestaat uit beeld en 

klank, terwijl de tweede indiening wel dezelfde klank bevat, maar geen beeld. Het voorwerp van de twee 

indieningen is daarom verschillend. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
MULTIMEDIAMERK 6 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 7 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Multimediamerk Multimediamerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de twee indieningen wel hetzelfde beeld 

bevatten, maar een verschillende klank en een verschillende beweging. Het voorwerp van de twee 

indieningen is daarom verschillend. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
MULTIMEDIAMERK 8 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 9 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Multimediamerk Multimediamerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat hoewel beide indieningen dezelfde klank 

bevatten, de tweede indiening niet alle elementen bevat die in de eerste indiening zijn opgenomen, 

namelijk het woordelement “Gerivan”. Het voorwerp is daarom verschillend. 

d) Hologrammerken 

Eerste indiening Tweede indiening 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2014.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%208.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%209.mp4
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HOLOGRAMMERK 3 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 

HOLOGRAMMERK 4 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Hologrammerk Hologrammerk  

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de diepte van het holografische effect van 

de tweede indiening niet overeenkomt met die in de eerste indiening. Het voorwerp is daarom verschillend. 

3.3 Hetzelfde soort merk dat anders wordt weergegeven (10) 

3.3.1 Klankmerken 

Beroepen op voorrang worden alleen aanvaard als alle in de eerste indiening opgenomen elementen ook 

in de tweede indiening zijn opgenomen. 

Beroepen op voorrang waarin een van de indieningen in muzieknotatie (bv. JPEG) en de andere in een 

audiobestand (bv. MP3) wordt weergegeven, worden daarom alleen aanvaard als alle in het audiobestand 

opgenomen elementen (11) in de muzieknotatie zijn aangeduid. 

Indien een van deze elementen ontbreekt, zijn de merken niet identiek en wordt het beroep op voorrang 

afgewezen. 

Voorbeelden 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
KLANKMERK 15 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt aanvaard omdat de in het MP3-bestand opgenomen melodie 

het equivalent is van de muzieknotatie en omdat alle in de muzieknotatie aangeduide elementen, namelijk 

maten, sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm een aanduiding is van de relatieve waarde – al 

deze notaties bepalen de toonhoogte en de duur van de klanken – evenals het instrument, namelijk de 

piano, en het tempo van de melodie, in het audiobestand zijn opgenomen.  

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
KLANKMERK 16 

Klik op de afbeelding om af te spelen 
 

 

Klankmerk Klankmerk 

 
(10) Als een beroep op voorrang wordt gedaan wanneer de twee geluidsmerken verschillend worden weergegeven, dient de bijlage 
van de gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken, waarin de aanvaardbare bestandsformaten 
voor elk bureau voor intellectuele eigendom worden aangeduid, te worden geraadpleegd.  
(11) Zie deel A – afdeling 1.1 – Klankmerken – De elementen voor een duidelijk en nauwkeurig grafisch vormgegeven klankmerk. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%204.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2016.mp3
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Motivering: het beroep op voorrang wordt aanvaard omdat de in de muzieknotatie opgenomen melodie 

het equivalent is van die in het MP3-bestand en omdat alle in de muzieknotatie aangeduide elementen, 

namelijk maten, sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft – al deze 

notaties bepalen de toonhoogte en de duur van de klanken – evenals het instrument, namelijk de piano, 

en het tempo van de melodie, zijn opgenomen in het audiobestand.  

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
KLANKMERK 17 

Klik op de afbeelding om af te spelen  

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de tweede indiening niet alle in het 

audiobestand opgenomen elementen bevat, namelijk het instrument. Het voorwerp van de twee 

indieningen is daarom niet identiek. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
KLANKMERK 18 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de melodie in de tweede indiening het geluid 

van een blaffende hond bevat dat niet in de eerste indiening is opgenomen. Het voorwerp van de twee 

indieningen is daarom niet identiek. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
KLANKMERK 19 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de melodie in de tweede indiening het geluid 

van een stem bevat die “Gerivan” zegt, wat niet in de eerste indiening is opgenomen. Het voorwerp van 

de twee indieningen is daarom niet identiek. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
KLANKMERK 20 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: Het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat niet alle in het audiobestand opgenomen 

elementen zijn aangeduid in de muzieknotatie, namelijk het instrument waarmee de melodie wordt 

gespeeld, in dit geval een piano, en de eerste indiening slechts een gedeeltelijke weergave is van de 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2018.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2019.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2020.mp3
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tweede indiening waarin extra noten zijn opgenomen. Het voorwerp van de twee indieningen is daarom 

verschillend. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
KLANKMERK 21 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat niet alle in het audiobestand opgenomen 

elementen zijn aangeduid in de muzieknotatie, namelijk het instrument waarmee de melodie wordt 

gespeeld, in dit geval een altviool (pizzicato). Het voorwerp van de twee indieningen is daarom 

verschillend. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
KLANKMERK 22 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klankmerk Klankmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat niet alle in het audiobestand opgenomen 

elementen zijn aangeduid in de muzieknotatie, namelijk het tempo of de snelheid van de melodie. Het 

voorwerp van de twee indieningen is daarom verschillend. 

3.3.2 Bewegingsmerken 

Beroepen op voorrang waarbij een van de indieningen in een opeenvolging van stilstaande beelden (bv. 

JPEG) en de andere in een videobestand (bv. MP4) wordt weergegeven, worden alleen aanvaard als alle 

elementen van het videobestand en de volledige beweging ervan duidelijk herkenbaar zijn in de 

opeenvolging van stilstaande beelden. Indien de tweede indiening wordt weergegeven in een opeenvolging 

van stilstaande beelden, kan een beschrijving nodig zijn om ervoor te zorgen dat het voorwerp identiek is 

(bv. duur, snelheid, herhalingen). 

Als een van deze elementen ontbreekt en de volledige beweging niet duidelijk kan worden herkend, dan 

zijn de merken niet-identiek en wordt het beroep op voorrang afgewezen. 

Voorbeelden 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
BEWEGINGSMERK 12 

Klik op de afbeelding om af te spelen 
 

 Beschrijving: deze beweging bestaat uit de inhoud 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2021.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2022.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
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van de stilstaande beelden die met tussenpozen van 

een halve seconde verschijnen. 

Bewegingsmerk Bewegingsmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt aanvaard omdat de volledige beweging van het in het 

videobestand opgenomen bewegingsmerk van de eerste indiening duidelijk herkenbaar is in de 

opeenvolging van stilstaande beelden van de tweede indiening, die precies dezelfde zes beelden laat zien 

die in het videobestand verschijnen. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
BEWEGINGSMERK 13 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Beschrijving: deze beweging bestaat uit de inhoud 

van de stilstaande beelden die met tussenpozen van 

een halve seconde verschijnen. 

 

Bewegingsmerk Bewegingsmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt aanvaard omdat de volledige beweging in de eerste indiening, 

die bestaat uit een opeenvolging van zes stilstaande beelden, duidelijk herkenbaar is in het videobestand. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
BEWEGINGSMERK 14 

Klik op de afbeelding om af te spelen  

Bewegingsmerk Bewegingsmerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de tweede indiening niet de volledige 

beweging van de klappende handen vertegenwoordigt; de achttien herhalingen van de klappen, de 

snelheid van de klappen en de duur van het videobestand zijn namelijk niet opgenomen in de tweede 

indiening, bovendien is er geen beschrijving van de volledige beweging. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 

 
BEWEGINGSMERK 15 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Bewegingsmerk Bewegingsmerk 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2013.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2015.mp4
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Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de eerste indiening de pijl slechts in twee 

posities toont en de beweging van de pijl die in het videobestand van de tweede indiening te zien is, niet 

in zijn geheel in de opeenvolging van stilstaande beelden van de eerste indiening wordt getoond. 

3.3.3 Hologrammerken 

Beroepen op voorrang waarbij een van de indieningen een hologram is dat in een reeks grafische of 

fotografische beelden (beeldbestanden, bv. JPEG) en de andere in een videobestand (bv. MP4) wordt 

weergegeven, worden alleen aanvaard als alle elementen van het videobestand en de verschillende stadia 

van het holografische effect duidelijk herkenbaar zijn in de reeks grafische of fotografische beelden. 

Als een van deze elementen en de verschillende stadia van het holografische effect niet duidelijk 

herkenbaar zijn, dan zijn de merken niet-identiek en wordt het beroep op voorrang afgewezen. 

Voorbeelden 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
HOLOGRAMMERK 5 

Klik op de afbeelding om af te spelen  

Hologrammerk Hologrammerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt aanvaard omdat alle in het videobestand opgenomen 

elementen en de verschillende stadia van het holografische effect, met name de diepte van de structuur 

en het opkomende woordelement, duidelijk herkenbaar zijn in de reeks fotografische beelden van de 

tweede indiening. 

 

Eerste indiening Tweede indiening 

 
HOLOGRAMMERK 6 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 

Hologrammerk Hologrammerk 

Motivering: het beroep op voorrang wordt afgewezen omdat de verschillende, in het videobestand 

opgenomen stadia van het holografische effect, namelijk de diepte van de driedimensionale structuur en 

het opkomende woordelement, niet herkenbaar zijn in de reeks fotografische beelden van de tweede 

indiening. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%206.mp4
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B. TOETSING OP ABSOLUTE GRONDEN VOOR WEIGERING EN/OF NIETIGHEID: 
GEMEENSCHAPPELIJKE BEGINSELEN 

Dit onderdeel van de gemeenschappelijke praktijk biedt een aantal beginselen en geeft enkele 

aanbevelingen met betrekking tot de toetsing op absolute gronden voor weigering en/of nietigheid met 

betrekking tot klank-, bewegings-, multimedia- en hologrammerken, en in het bijzonder: 

- de beoordeling van de duidelijkheid en nauwkeurigheid van nieuwe soorten merken – artikel 4, lid 1, 

onder a), van de merkenrichtlijn; 

- de vereiste mate van onderscheidend vermogen van nieuwe soorten merken – artikel 4, lid 1, onder b), 

van de merkenrichtlijn; 

- nieuwe soorten merken die kunnen dienen om de waren of diensten of kenmerken daarvan te 

beschrijven – artikel 4, lid 1, onder c), van de merkenrichtlijn; 

- tekens die uitsluitend bestaan uit klank, beweging en een combinatie van beeld en klank, die door de 

aard van de waren worden bepaald, die noodzakelijk kunnen zijn om een technische uitkomst te 

verkrijgen of een wezenlijke waarde aan de waren te geven – artikel 4, lid 1, onder e), van de 

merkenrichtlijn. 

 Algemene opmerkingen 

Een van de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe merkenrichtlijn met zich meebrengt, is het schrappen 

van de vereiste van de grafische voorstelling uit de definitie van “merk” in artikel 3, van de merkenrichtlijn. 

Dankzij deze schrapping is het mogelijk om merken te aanvaarden in nieuwe bestandsformaten die niet 

eerder door nationale of regionale systemen waren voorzien. Het heeft ook de weergave van bepaalde 

reeds aanvaardbare soorten merken eenvoudiger en nauwkeuriger gemaakt. De bureaus voor intellectuele 

eigendom van de lidstaten zijn dan ook akkoord gegaan met de aanvaarding van de 

monoformaatbenadering voor de nieuwe soorten merken, waarbij de aanvaarding van bijkomende 

formaten niet wordt uitgesloten. Ze worden alle vermeld in de gemeenschappelijke mededeling over de 

weergave van nieuwe soorten merken (12). 

Hoewel deze nieuwe soorten merken in verschillende formaten kunnen worden weergegeven, moet het 

resultaat van de beoordeling van de absolute weigeringsgronden echter hetzelfde zijn. 

 De beoordeling van duidelijkheid en nauwkeurigheid van nieuwe soorten 
merken – artikel 4, lid 1, onder a), van de merkenrichtlijn 

Volgens artikel 4, lid 1, onder a), van de merkenrichtlijn “worden tekens die geen merk kunnen vormen, niet 

ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard”. 

Dit artikel weerspiegelt de verplichting van de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten om 

tekens te weigeren die niet voldoen aan de vereisten van artikel 3 van de merkenrichtlijn. In dit opzicht 

moet een aanvraag aan drie voorwaarden voldoen om een merk te kunnen vormen: 

- het moet worden gevormd door een teken; 

- het moet de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere 

ondernemingen; 

- het moet in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en 

het publiek in staat stelt het voorwerp van de bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. 

 
(12)https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_nl.pdf – zie tabellen 2 en 6. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_en.pdf
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Dit artikel weerspiegelt de verplichting van de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten om de 

inschrijving van tekens te weigeren als de weergave ervan niet duidelijk en nauwkeurig is. In dit opzicht 

moet de weergave van een nieuw soort merk worden beoordeeld om te bepalen of de voorstelling ervan 

de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de bescherming duidelijk en 

nauwkeurig vast te stellen, en dat het daarom een merk kan vormen. 

Dit betekent dat het merk als duidelijk en nauwkeurig zal worden beschouwd zolang het wordt weergegeven 

in een passende vorm met behulp van algemeen beschikbare technologieën, mits het teken ook op een 

als zodanig volledige, gemakkelijk toegankelijke, begrijpelijke, duurzame en objectieve wijze kan worden 

weergegeven, ongeacht of het een bepaald concept heeft. Deze benadering is in overeenstemming met 

het beginsel dat een woord- of beeldmerk geen betekenis of herkenbare afbeeldingen hoeft te hebben, 

zolang het de functie van een merk kan vervullen en dus als aanduiding van herkomst kan dienen. 

Daarnaast moet bij de toetsing van een merkaanvraag rekening worden gehouden met de juridische 

gevolgen van de weigering van een merk op grond van artikel 4, lid 1, onder a), van de merkenrichtlijn. In 

artikel 4, lid 4, van de merkenrichtlijn, is bepaald dat de inschrijving van “een merk niet wordt geweigerd op 

grond van lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór 

de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen”. Indien de aanvraag 

wordt geweigerd op grond van a), vindt er dus geen toetsing plaats op basis van de andere absolute 

weigeringsgronden en is het niet mogelijk om de weigering te ondervangen door verworven 

onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van het merk. 

De volgende voorbeelden voor klank-, bewegings- en multimediamerken zijn bedoeld om de duidelijkheid 

en nauwkeurigheid te beoordelen overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van de merkenrichtlijn. Dezelfde 

overwegingen gelden voor hologrammerken. Deze voorbeelden worden niet noodzakelijkerwijs als 

onderscheidend beschouwd volgens artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn. 

a) Klankmerken 

Duidelijke en nauwkeurige klankmerken 

Klankmerken Motivering 

 
KLANKMERK 23 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Hoewel het in de klank waargenomen woordelement 

geen betekenis heeft, wordt het klankmerk 

voorgesteld op een manier die de bevoegde 

autoriteiten en het publiek in staat om het voorwerp 

van de bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te 

stellen.  

 
KLANKMERK 24 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Hoewel er veel verschillende klanken tegelijk in het 

bestand worden waargenomen, wordt het klankmerk 

voorgesteld op een manier die de bevoegde 

autoriteiten en het publiek in staat stelt om het 

voorwerp van de bescherming duidelijk en 

nauwkeurig vast te stellen.  

b) Bewegingsmerken 

Duidelijke en nauwkeurige bewegingsmerken 

Bewegingsmerken Motivering  

 

Hoewel er sprake is van een wazig beeld, wordt dit 

bewegingsmerk voorgesteld op een manier die de 

bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt om 

het voorwerp van de bescherming duidelijk en 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2023.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2024.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2016.mp4
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BEWEGINGSMERK 16 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

nauwkeurig vast te stellen.  

 
BEWEGINGSMERK 17 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Hoewel dit bewegingsmerk onherkenbare beelden 

bevat, wordt het voorgesteld op een manier die de 

bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt om 

het voorwerp van de bescherming duidelijk en 

nauwkeurig vast te stellen. 

c) Multimediamerken 

Duidelijk en nauwkeurig multimediamerk 

Multimediamerk Motivering  

 
MULTIMEDIAMERK 10 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Hoewel er sprake is van een wazig beeld en het in 

de klank waargenomen woordelement geen enkele 

betekenis heeft, wordt dit multimediamerk 

voorgesteld op een manier die de bevoegde 

autoriteiten en het publiek in staat om het voorwerp 

van de bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te 

stellen. 

 De vereiste mate van onderscheidend vermogen van nieuwe soorten merken – 
artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn 

3.1 Algemene aspecten 

Overeenkomstig artikel 4 lid 1, onder b, van de merkenrichtlijn, worden merken die elk onderscheidend 

vermogen missen, niet ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard. 

Rekening houdend met de inhoud van het artikel, moet de aanvaardbaarheid van elk soort merk afhangen 

van het feit of het als zodanig als onderscheidend wordt beschouwd. In dit verband moet worden benadrukt 

dat de algemene criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van traditionele merken 

ook van toepassing moeten zijn op de beoordeling van de vereiste mate van onderscheidend vermogen 

van nieuwe soorten merken. 

Volgens vaste rechtspraak betekent onderscheidend vermogen dat een teken de wezenlijke functie van 

een merk moet kunnen vervullen. Het teken moet daarom dienen ter identificatie van de waren en/of 

diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft door de consument in staat te stellen die waren 

en/of diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen (13). Dit onderscheidend vermogen 

kan alleen worden beoordeeld aan de hand van, ten eerste, de waren of diensten waarop de 

inschrijvingsaanvraag betrekking heeft en, ten tweede, de perceptie van dat teken bij het relevante 

publiek (14). 

Hoewel de criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen dezelfde zijn voor de 

verschillende categorieën merken, kan bij de toepassing van deze criteria blijken dat de perceptie van het 

relevante publiek niet noodzakelijkerwijs gelijk is voor elk van deze categorieën. Bovendien is het ook vaste 

rechtspraak dat de wijze waarop een merk bij het relevante publiek overkomt, wordt beïnvloed door de 

 
(13) Zie 29/09/1998, C-39/97, Canon EU:C:1998:442, punt 28 en 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, punt 26. 
(14) Zie 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01 Linde, EU:C:2003:206, punt 41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, 
punt 34 en gevoegde zaken van 29/04/2004, C-468/01 P tot C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, punt 33. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2010.mp4
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mate van aandacht die aan het merk wordt besteed, die waarschijnlijk varieert naar gelang van de categorie 

van de betrokken waren of diensten. 

Opgemerkt wordt dat nieuwe soorten merken niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier worden 

aangebracht op of gebruikt met de waren en/of diensten als bij een traditioneel merk het geval zou zijn. De 

consument kan bijvoorbeeld in het kader van promotionele activiteiten te maken krijgen met nieuwe soorten 

merken. Een dergelijk gebruik doet niet noodzakelijkerwijs afbreuk aan het onderscheidend vermogen van 

het merk. 

Hoewel elk van de weigeringsgronden in artikel 4, lid 1, van de merkenrichtlijn, onafhankelijk is en 

afzonderlijk moet worden onderzocht, is er een duidelijke overlap tussen de weigeringsgronden in artikel 4, 

lid 1, onder b) en artikel 4, lid 1, onder c), van de merkenrichtlijn. Met name blijkt uit de rechtspraak dat een 

merk dat als beschrijvend voor kenmerken van waren of diensten wordt beschouwd in de zin van artikel 4, 

lid 1, onder c), van de merkenrichtlijn, om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist 

voor dezelfde waren en/of diensten in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn. Een merk 

kan echter om andere redenen dan het eventuele beschrijvend karakter ervan elk onderscheidend 

vermogen missen. Hoewel een beschrijvend merk daarom noodzakelijkerwijs elk onderscheidend 

vermogen mist, kan een merk ook om andere redenen dan beschrijvend karakter elk onderscheidend 

vermogen missen (15). 

3.2 Klankmerken 

Zoals reeds vermeld in het formaliteitsgedeelte van dit document, deel A, afdeling 1.1 – Klankmerken, kan 

elk teken dat wordt weergegeven in een audiobestand en dat een of meer klanken bevat, ongeacht de soort 

klank die het bevat, een klankmerk vormen. 

3.2.1 Perceptie van de consument – klankmerken 

De perceptie van het publiek van het onderscheidend vermogen van klankmerken is onlosmakelijk 

verbonden met de mate waarin het merk verband houdt met de waren en diensten waarvoor inschrijving 

wordt aangevraagd. De consument beschouwt het merk eerder als een aanduiding van commerciële 

herkomst als er geen verband kan worden gelegd tussen het merk en de waren en diensten. De consument 

is eraan gewend om de gebruikelijke soorten merken, zoals woord- en beeldmerken, doorgaans als een 

aanduiding van commerciële herkomst op te vatten. Echter, aangezien er in de handel in het kader van 

merkstrategieën steeds vaker klanken worden ingezet, zal de consument deze ook eerder als een 

aanduiding van commerciële herkomst opvatten. 

Ten behoeve van de analyse van de perceptie van de consument kunnen klankmerken in ieder geval op 

de volgende drie manieren worden ingedeeld: 

- klanken die worden voortgebracht door of verband houden met de waren of diensten; 

- noten, combinatie van noten, deuntjes of melodieën; 

- klanken die het auditieve equivalent zijn van woordelementen. 

Er zijn ook klanken die niet in de vorige groepen zijn opgenomen en die geen verband houden met de 

waren en/of diensten. 

De eerste groep – klanken die worden voortgebracht door of verband houden met de waren of diensten – 

komt vaak overeen met de aard of functie van die waren of is nauw verbonden met de diensten. Als dit het 

 
(15) Zie 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, punt 39; 08/07/2004, T-289/02 Telepharmacy Solutions EU:T:2004:227, 
punt 24. 
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geval is, zal het publiek de klank normaal gesproken niet als een aanduiding van commerciële herkomst 

opvatten, maar bijvoorbeeld slechts als een functioneel element. 

De tweede groep - noten, combinatie van noten, deuntjes of melodieën - heeft meestal geen verband met 

de waren of diensten. Ze komen bij het publiek doorgaans op dezelfde manier over als een opeenvolging 

van noten of als een promotionele jingle, die al dan niet onderscheidend is, afhankelijk van de specifieke 

kenmerken ervan. 

De wijze waarop de derde groep - klankmerken die zijn samengesteld uit woordelementen - bij de 

consument overkomt, kan variëren, naargelang de betekenis van het woordelement zelf, de taal en/of de 

wijze waarop het wordt uitgesproken. Als het klankmerk bestaat uit een algemene uitspraak van een woord, 

is de beoordeling ervan doorgaans gelijk aan die van een woordmerk dat hetzelfde woordelement bevat. 

De klanken die geen verband houden met de waren en/of diensten en die niet tot de voorgaande groepen 

behoren, komen bij de consument slechts over als een aanduiding van commerciële herkomst, mits zij een 

bepaalde weerklank of resonantie (16) hebben, waardoor bij de consument een zekere vorm van aandacht 

wordt gewekt waardoor ze als merk kunnen worden herkend. 

De wijze waarop een merk dat bestaat uit een combinatie van de verschillende groepen bij een consument 

overkomt, hangt af van het merk zelf, mits het als merk herkenbaar is en er geen verband kan worden 

gelegd tussen de klank en de waren en diensten. 

3.2.2 Intrinsiek onderscheidende klankmerken 

Wanneer de in een klankmerk waargenomen klank bestaat uit één noot, een combinatie van noten of een 

melodie, wordt de klank als intrinsiek onderscheidend beschouwd als het relevante publiek hem kan 

opvatten als een aanduiding van commerciële herkomst. 

Intrinsiek onderscheidende melodie 

Klankmerken Waren en diensten Motivering  

 
KLANKMERK 25 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 41: Het leveren van films 

voor entertainmentdoeleinden 

De opeenvolging van noten krijgt 

door de lengte en complexiteit een 

bepaalde weerklank, waardoor het 

kan dienen als een aanduiding van 

commerciële herkomst. De 

melodie wordt daarom als 

onderscheidend beschouwd voor 

de diensten waarvoor inschrijving 

wordt aangevraagd. 

 
KLANKMERK 26 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 41: Het leveren van films 

voor entertainmentdoeleinden 

De gefloten opeenvolging van 

noten krijgt door de lengte en 

complexiteit een bepaalde 

weerklank, waardoor het kan 

dienen als een aanduiding van 

commerciële herkomst. De 

melodie wordt daarom als 

onderscheidend beschouwd voor 

de diensten waarvoor inschrijving 

wordt aangevraagd. 

 
(16) Zie 13/09/2016, T-408/15, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (klankmerk), EU:T:2016:468, punt 45. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2025.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2026.mp3
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KLANKMERK 27 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Computers 

De opeenvolging van akkoorden 

krijgt door de lengte en 

complexiteit een bepaalde 

weerklank, waardoor het kan 

dienen als een aanduiding van 

commerciële herkomst. De 

melodie wordt daarom als 

onderscheidend beschouwd voor 

de waren waarvoor inschrijving 

wordt aangevraagd. 

 
KLANKMERK 28 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

De melodie bevat een reeks 

akkoorden die haar een zekere 

weerklank geven, waardoor ze kan 

dienen als een aanduiding van 

commerciële herkomst. De 

melodie wordt daarom als 

onderscheidend beschouwd voor 

de waren waarvoor inschrijving 

wordt aangevraagd. 

Wanneer de in een klankmerk waargenomen klank bestaat uit een woordelement, dat op zich als 

onderscheidend wordt beschouwd, en dat op een duidelijke wijze wordt uitgesproken, zelfs als het met een 

neutrale of robotachtige stem wordt uitgesproken, wordt het klankmerk als onderscheidend beschouwd. 

Onderscheidend 

Klankmerken Waren en diensten Motivering  

 

 
KLANKMERK 29 

Klik op de afbeelding om af te spelen 
 

Klasse 12: Auto’s 

Aangezien het in het klankmerk 

waargenomen onderscheidend 

woordelement “Gerivan” op een 

duidelijke en begrijpelijke wijze 

wordt uitgesproken, wordt het 

klankmerk als onderscheidend 

beschouwd. 

 
KLANKMERK 30 

Klik op de afbeelding om af te spelen 
 

Klasse 12: Auto’s 

Aangezien het in het klankmerk 

waargenomen onderscheidend 

woordelement “Gerivan” op een 

duidelijke en begrijpelijke wijze 

wordt uitgesproken, wordt het 

klankmerk als onderscheidend 

beschouwd. 

Als het in een klankmerk waargenomen spraakelement niet kan worden begrepen of niet herkenbaar is als 

een woord, wordt het als onderscheidend beschouwd, mits de klank door de consument als een aanduiding 

van commerciële herkomst kan worden herkend. 

Onderscheidend 

Klankmerk Waren en diensten Motivering 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2027.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2028.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2029.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
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KLANKMERK 31 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Deze klank wordt opgevat als een 

verzonnen klank die geen 

betekenis heeft, maar wel 

gedenkwaardig is, en kan daarom 

worden herkend als een 

aanduiding van commerciële 

herkomst. 

Wanneer de in een klankmerk waargenomen klank een klank bevat die losstaat van de waren en/of 

diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, wordt hij in beginsel als onderscheidend beschouwd, 

mits hij door de consument als een aanduiding van commerciële herkomst kan worden herkend. 

Onderscheidend  

Klankmerken Waren en diensten Motivering  

 
KLANKMERK 32 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 11: Toiletten 

De in het merk waargenomen 

klank heeft geen verband met de 

waren waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd en heeft voldoende 

weerklank om door de consument 

te worden herkend als een 

aanduiding van commerciële 

herkomst. Het wordt daarom als 

onderscheidend beschouwd. 

 
KLANKMERK 33 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Voedingsmiddelen 

voor dieren 

De in het merk waargenomen 

klank heeft geen verband met de 

waren waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd en heeft voldoende 

weerklank om door de consument 

te worden herkend als een 

aanduiding van commerciële 

herkomst. Het wordt daarom als 

onderscheidend beschouwd. 

3.2.3 Niet-onderscheidende klankmerken 

Wanneer het klankmerk bestaat uit een klank die wordt voortgebracht door of verband houdt met de waren 

en/of diensten, of met andere relevante kenmerken daarvan, zal de consument het in beginsel slechts als 

een functioneel attribuut opvatten en wordt het klankmerk daarom als niet-onderscheidend beschouwd. 

Niet-onderscheidend 

Klankmerken Waren en diensten Motivering  

  
KLANKMERK 34 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 33: Wijn 

De consument zal deze klank niet 

als een merk opvatten, maar alleen 

als een klank die verband houdt 

met de waren. Het wordt daarom 

als niet-onderscheidend 

beschouwd. 

 
KLANKMERK 35 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Deurbellen 

De in het merk waargenomen 

klank kan eenvoudig in verband 

worden gebracht met de waren 

waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd. Het merk zou 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2031.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2032.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2033.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2034.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2035.mp3
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daarom als niet-onderscheidend 

worden beschouwd. 

Wanneer het klankmerk bestaat uit noten, een combinatie van noten, deuntjes of melodieën, wordt het als 

niet-onderscheidend beschouwd als de klank geen weerklank of resonantie heeft en door de consument 

niet zou worden herkend als een aanduiding van commerciële herkomst, zelfs als er geen verband kan 

worden gelegd met de waren en/of diensten. 

Niet-onderscheidend 

Klankmerken Waren en diensten Motivering  

 
KLANKMERK 36 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Deze uit één noot bestaande klank 

mist weerklank en zou door de 

consument niet worden herkend 

als een aanduiding van 

commerciële herkomst. Het 

klankmerk wordt daarom als niet-

onderscheidend beschouwd. 

Wanneer een klankmerk bestaat uit niet-onderscheidende/beschrijvende/generieke woordelementen die 

op een duidelijke wijze en zonder opvallende of ongebruikelijke klankelementen worden uitgesproken, 

wordt het klankmerk als niet-onderscheidend beschouwd. 

Niet-onderscheidend  

Klankmerken Waren en diensten Motivering  

 
KLANKMERK 37 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 

Klasse 3: Waspoeder 

Het in het klankmerk “Premium” 

waargenomen niet-

onderscheidend/beschrijvend 

woordelement wordt op een 

duidelijke wijze en zonder 

opvallende of ongebruikelijke 

klankelementen uitgesproken. Het 

klankmerk wordt daarom als niet-

onderscheidend beschouwd. 

 
KLANKMERK 38 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

Het in het klankmerk “Premium 

Quality” waargenomen niet-

onderscheidend/beschrijvend 

woordelement wordt op een 

duidelijke wijze en zonder 

opvallende of ongebruikelijke 

klankelementen uitgesproken. Het 

klankmerk wordt daarom als niet-

onderscheidend beschouwd. 

Volgens de definitie van een klankmerk kunnen echter ook andere elementen van klanken, zoals tekst, een 

specifieke melodie, intonatie en/of een bepaalde manier van zingen, in het merk worden opgenomen en 

waargenomen. In dit opzicht wordt het klankmerk in beginsel ook in zijn geheel als niet-onderscheidend 

beschouwd wanneer een in een klankmerk waargenomen niet-onderscheidend/beschrijvend/generiek 

woordelement vergezeld gaat van andere klankelementen, die in hun geheel ook als niet-onderscheidend 

worden beschouwd. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2036.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2037.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2038.mp3
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Niet-onderscheidend 

Klankmerk Waren en diensten Motivering  

 
KLANKMERK 39 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

De in het klankmerk “Premium 

quality” waargenomen 

klankelementen worden als niet-

onderscheidend/beschrijvend 

beschouwd. De toevoeging van 

een zangstem is onvoldoende om 

aan het merk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen te 

verlenen. 

 
KLANKMERK 40 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

De toevoeging van een speciale 

intonatie van de in de klank 

“Premium quality” waargenomen 

woordelementen, die op zich als 

niet-onderscheidend/beschrijvend 

worden beschouwd, is niet 

voldoende om aan het merk in zijn 

geheel onderscheidend vermogen 

te verlenen. 

 
KLANKMERK 41 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 Klasse 3: Waspoeder 

De toevoeging van een zangstem 

en een speciale jingle aan de in de 

klank “Premium quality” 

waargenomen woordelementen, 

die op zich als niet-

onderscheidend/beschrijvend 

worden beschouwd, is niet 

voldoende om aan het merk in zijn 

geheel onderscheidend vermogen 

te verlenen. 

Het is niet uitgesloten dat een bepaalde opstelling van verschillende klankelementen, die ongebruikelijk is 

en door de consument gemakkelijk kan worden herkend als een aanduiding van commerciële herkomst, 

voldoende is om aan een klankmerk in zijn geheel onderscheidend vermogen te verlenen. Opgemerkt wordt 

dat de aanvrager geen exclusieve rechten verwerft voor de niet-onderscheidende/beschrijvende 

woordelementen en dat de mate van bescherming wordt beperkt tot de algemene indruk die door het 

klankmerk wordt gewekt. 

Onderscheidend 

Klankmerk  Waren en diensten  Motivering  

 
KLANKMERK 42 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Verse bananen 

Het woordelement, dat in beginsel 

als niet-

onderscheidend/beschrijvend kan 

worden beschouwd, wordt geacht 

onvoldoende begrijpelijk te zijn, en 

de combinatie met de melodie en 

de manier waarop het woord wordt 

gezongen zijn voldoende om te 

worden herkend als een 

aanduiding van commerciële 

herkomst en om aan het klankmerk 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2039.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2040.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2041.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2042.mp3
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in zijn geheel onderscheidend 

vermogen te verlenen. 

3.3 Bewegingsmerken 

Zoals vermeld in het formaliteitsgedeelte van dit document, deel A, afdeling 1.2 – Bewegingsmerken, is de 

definitie van bewegingsmerken niet beperkt tot de bewegingsmerken die alleen beweging voorstellen. 

Daarom kan een teken waaruit een wijziging van de positie van de elementen, een wijziging van kleur of 

een wijziging van de in het teken opgenomen elementen blijkt, als een bewegingsmerk worden aangemerkt. 

3.3.1 Perceptie van de consument – bewegingsmerken 

De perceptie van het publiek van het onderscheidend vermogen van bewegingsmerken is onlosmakelijk 

verbonden met de mate waarin het merk verband houdt met de waren en diensten. De consument 

beschouwt het merk eerder als een aanduiding van commerciële herkomst als er geen verband kan worden 

gelegd tussen het merk en de waren en diensten. De consument is eraan gewend om de gebruikelijke 

soorten merken, zoals woord- en beeldmerken, doorgaans als een aanduiding van commerciële herkomst 

op te vatten. Aangezien er echter in het kader van merkstrategieën steeds vaker tekens met bewegingen 

en bewegende beelden worden ingezet, zal de consument ze ook eerder als een aanduiding van 

commerciële herkomst opvatten. 

Ten behoeve van de analyse van de perceptie van de consument kunnen de bewegingsmerken in ieder 

geval op de volgende manieren worden ingedeeld: 

- bewegingen die kunnen worden opgevat als een intrinsiek functioneel element van de desbetreffende 

waren of diensten, of die worden gebruikt om deze waren te bedienen; 

- bewegingen die woord- en/of beeldelementen bevatten. 

Bewegingsmerken die worden opgevat als een intrinsiek functioneel element van de waren of diensten zelf, 

of die worden gebruikt om die waren te bedienen, komen bij het publiek doorgaans niet over als een 

aanduiding van commerciële herkomst, maar slechts als functionele attributen. 

Bewegingen die geen verband houden met de waren of diensten zouden kunnen worden opgevat als een 

aanduiding van commerciële herkomst als de bewegingen geen functie zijn van of betrekking hebben op 

de waren of diensten zelf, en mits ze een bepaalde indruk wekken, waardoor bij de consument een zekere 

vorm van aandacht wordt gewekt waardoor ze als een merk kunnen worden herkend. 

De perceptie van het publiek van bewegingsmerken die uit woord- of beeldelementen bestaan, hangt af 

van de toevoeging van beweging en van de vraag of het woord- of beeldelement door zijn grootte en positie 

duidelijk herkenbaar is in het teken. Als geen enkel element in het teken de aandacht van de consument 

afleidt van het woord- of beeldelement, dan is de perceptie ervan doorgaans hetzelfde als die van een 

woord- of beeldmerk met hetzelfde element. Als er een verband kan worden gelegd tussen het merk en de 

waren en diensten, worden dergelijke merken niet opgevat als een aanduiding van commerciële herkomst. 

De wijze waarop een merk dat bestaat uit een combinatie van de verschillende groepen bij een consument 

overkomt, is afhankelijk van het merk zelf, en van het eventuele verband tussen dit merk en de waren en 

diensten. 

3.3.2 Intrinsiek onderscheidende bewegingsmerken 

Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dit soort merken worden ze doorgaans als 

onderscheidend beschouwd als ze een onderscheidend woord- en/of beeldelement bevatten waarmee een 

beweging of wijziging van de positie, de kleur en/of elementen ervan tot stand wordt gebracht, ook al heeft 

de beweging of de wijziging van de positie zelf wellicht geen onderscheidend vermogen. 
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Onderscheidend  

Bewegingsmerken Waren en diensten Motivering  

 
BEWEGINGSMERK 18 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Computers 

Aangezien het bewegingsmerk het 

woordelement “Gerivan” bevat, dat 

op zich onderscheidend is, hoewel 

de beweging zelf als niet-

onderscheidend wordt 

beschouwd, is het bewegingsmerk 

wel onderscheidend. 

 
BEWEGINGSMERK 19 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Computers 

Aangezien het bewegingsmerk het 

woordelement “Gerivan” bevat, dat 

op zich onderscheidend is, hoewel 

de beweging zelf als niet-

onderscheidend wordt 

beschouwd, is het bewegingsmerk 

wel onderscheidend. 

 

BEWEGINGSMERK 20 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Computers 

Het beeldelement in het 

bewegingsmerk wordt op zich als 

onderscheidend beschouwd. Dit, 

in combinatie met de 

veranderende kleuren, komt bij de 

consument over als een 

aanduiding van de commerciële 

herkomst van de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd. 

 
BEWEGINGSMERK 21 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 41: Het leveren van films 

voor entertainmentdoeleinden  

Het bewegende beeldelement in 

het bewegingsmerk wordt op zich 

als onderscheidend beschouwd en 

komt bij de consument over als 

een aanduiding van commerciële 

herkomst voor de diensten 

waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd. 

 
BEWEGINGSMERK 22 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 41: Het leveren van films 

voor entertainmentdoeleinden 

De verschillende in het merk 

verschijnende elementen worden 

op zich als onderscheidend 

beschouwd en de consument zal 

het geheel opvatten als een 

aanduiding van commerciële 

herkomst voor de diensten 

waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd.  

Wanneer het bewegingsmerk een element toont dat niet kan worden begrepen of niet herkenbaar is, in die 

zin dat het geen betekenis toekent aan of een verband legt met de waren en/of diensten, wordt het als 

onderscheidend beschouwd, mits het door de consument als een aanduiding van commerciële herkomst 

kan worden herkend. 

Onderscheidend 

Bewegingsmerken Waren en diensten Motivering  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2018.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2019.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2020.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2022.mp4
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BEWEGINGSMERK 23 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

Aangezien dit bewegingsmerk een 

abstracte bewegende afbeelding 

bevat die door de consument als 

een aanduiding van commerciële 

herkomst kan worden herkend, 

kan het als merk dienen. 

 
BEWEGINGSMERK 24 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 36: Financiële diensten 

Aangezien dit bewegingsmerk een 

abstracte afbeelding bevat die van 

vorm en kleur verandert en door de 

consument als een aanduiding van 

commerciële herkomst kan worden 

herkend, kan het als merk dienen. 

3.3.3 Niet-onderscheidende bewegingsmerken 

Wanneer het bewegingsmerk bestaat uit een beweging die wordt voortgebracht door of verband houdt met 

de waren en/of diensten, of met andere relevante kenmerken daarvan, zal de consument het in beginsel 

slechts als een functioneel element van of voor de waren en/of diensten opvatten. Het bewegingsmerk 

wordt daarom als niet-onderscheidend beschouwd. 

Niet-onderscheidend 

Bewegingsmerken Waren en diensten Motivering  

 
BEWEGINGSMERK 25 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 7: Kettingzagen 

Deze beweging zal bij de 

consument niet overkomen als een 

merk, maar alleen als een 

beweging die door de waren wordt 

voortgebracht. Het wordt daarom 

als niet-onderscheidend 

beschouwd. 

Wanneer het bewegingsmerk bestaat uit een niet-onderscheidend/beschrijvend/generiek woord- en/of 

beeldelement dat beweegt of van positie, kleur en/of elementen verandert, wordt het als niet-

onderscheidend beschouwd, tenzij de beweging zelf voldoende is om de aandacht af te leiden van de 

boodschap die door het niet-onderscheidend/beschrijvend woord- of beeldelement wordt overgebracht. In 

deze situaties moet er rekening worden gehouden met de gemeenschappelijke beginselen van CP3 (17), 

met dien verstande dat deze beginselen niet van toepassing zijn op de beweging of op de wijziging van de 

positie, kleur en/of elementen. 

Net als in het onderstaande voorbeeld is het echter niet uitgesloten dat een bepaalde beweging, die op 

zich ongebruikelijk en opvallend is of een ongebruikelijke en opvallende visuele impact heeft, voldoende is 

om aan een bewegingsmerk in zijn geheel onderscheidend vermogen te verlenen. Bovendien wordt 

opgemerkt dat de aanvrager geen exclusieve rechten verkrijgt voor de niet-onderscheidende/beschrijvende 

woordelementen en dat de mate van bescherming wordt beperkt tot de algemene indruk die door het 

bewegingsmerk wordt gewekt. 

Niet-onderscheidend  

Bewegingsmerken Waren en diensten Motivering  

 
(17) https://www.tmdn.org/network/documents/10181/c5eababd-2da2-4115-b202-41f8d39f3504  

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/c5eababd-2da2-4115-b202-41f8d39f3504
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2024.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2025.mp4
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BEWEGINGSMERK 26 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

Aangezien de beweging van het 

niet-onderscheidend/beschrijvend 

woordelement “Premium” niet 

ongebruikelijk of opvallend is, kan 

het teken door de consument niet 

als een aanduiding van 

commerciële herkomst worden 

herkend. Het bewegingsmerk 

wordt daarom als niet-

onderscheidend beschouwd. 

 
BEWEGINGSMERK 27 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

Aangezien de toevoeging van een 

beweging onvoldoende is om de 

aandacht af te leiden van de 

betekenis die het niet-

onderscheidend/beschrijvend 

woordelement “organisch” 

overbrengt, wordt het 

bewegingsmerk als niet-

onderscheidend beschouwd. 

 
BEWEGINGSMERK 28 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

Aangezien de beweging van het 

niet-onderscheidend/beschrijvend 

woordelement “Premium” niet 

ongebruikelijk of opvallend is, kan 

het teken door de consument niet 

als een aanduiding van 

commerciële herkomst worden 

herkend. Het bewegingsmerk 

wordt daarom als niet-

onderscheidend beschouwd. 

 
BEWEGINGSMERK 29 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

Aangezien de toevoeging van een 

beweging onvoldoende is om de 

aandacht af te leiden van de 

betekenis die het niet-

onderscheidend/beschrijvend 

woordelement “Premium” 

overbrengt, wordt het 

bewegingsmerk als niet-

onderscheidend beschouwd. 

 
Onderscheidend 

Bewegingsmerk Waren en diensten Motivering  

 
BEWEGINGSMERK 30 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder  

De toevoeging van een bepaalde 

beweging aan het niet-

onderscheidend/beschrijvend 

woordelement “Eco” zorgt voor 

een ongebruikelijke en opvallende 

visuele impact, die voldoende is 

om aan het merk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen te 

verlenen. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2026.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2027.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2028.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2029.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2030.mp4
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Bovendien zou de consument bewegingsmerken niet opvatten als een aanduiding van commerciële 

herkomst als ze geen blijvende indruk op hem maken. Deze zouden daarom als niet-onderscheidend 

worden beschouwd. 

Niet-onderscheidend 

Bewegingsmerken Waren en diensten Motivering  

 
BEWEGINGSMERK 31 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 39: Reisdiensten 

Deze beweging bestaat uit te veel 
elementen om een blijvende indruk 
bij de consument achter te kunnen  
laten. Aangezien het geen 
intrinsiek onderscheidend 
vermogen heeft, zal het niet 
worden opgevat als een 
aanduiding van commerciële 
herkomst. 

 
BEWEGINGSMERK 32 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Computerhardware 

Deze beweging bestaat uit te veel 
elementen om een blijvende indruk 
bij de consument achter te kunnen 
laten. Aangezien het geen 
intrinsiek onderscheidend 
vermogen heeft, zal het niet 
worden opgevat als een 
aanduiding van commerciële 
herkomst. 

 
BEWEGINGSMERK 33 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

Door de banaliteit van het element 
van deze beweging in combinatie 
met de kortstondigheid van het 
beeld dat in het videobestand 
verschijnt, laat dit geen blijvende 
indruk op de consument na. 
Aangezien het geen intrinsiek 
onderscheidend vermogen heeft, 
zal het niet worden opgevat als 
een aanduiding van commerciële 
herkomst. 

3.4 Multimediamerken 

Zoals vermeld in het formaliteitsgedeelte van dit document, deel A, afdeling 1.3 – Multimediamerken, is 

een multimediamerk een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over de combinatie van beeld en klank; alle 

beginselen die van toepassing zijn op klank- en bewegingsmerken zijn ook van toepassing op dit soort 

merk. 

3.4.1 Perceptie van de consument – multimediamerken 

De perceptie van het publiek van het onderscheidend vermogen van multimediamerken is onlosmakelijk 

verbonden met de mate waarin het merk verband houdt met de waren en diensten. De consument 

beschouwt het merk eerder als een aanduiding van commerciële herkomst als er geen verband kan worden 

gelegd tussen het merk en de waren en diensten. De consument is eraan gewend om de gebruikelijke 

soorten merken, zoals woord- en beeldmerken, doorgaans als een aanduiding van commerciële herkomst 

op te vatten.Aangezien er echter in het kader van merkstrategieën steeds vaker tekens met zowel beeld 

als klank worden ingezet, zal de consument ze eerder als een aanduiding van commerciële herkomst 

opvatten. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2031.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2032.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2033.mp4
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Omdat multimediamerken zijn samengesteld uit zowel klank- als beeldelementen, kunnen deze verbaal of 

figuratief van aard zijn, met of zonder beweging. De consument zou het merk eerder als een aanduiding 

van commerciële herkomst opvatten als geen van deze elementen een verband heeft met de waren of 

diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd. 

Als het multimediamerk een woord-, beeld- of klankelement bevat en de consument een verband kan 

leggen tussen deze elementen en de waren en diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, is de 

perceptie doorgaans hetzelfde als bij een klank- of bewegingsmerk met dezelfde elementen. De perceptie 

van klank- en beeldelementen in een multimediamerk kan variëren, afhankelijk van de afzonderlijke (woord-

, beeld- en klank-)elementen. De manier waarop het merk bij de consument overkomt is afhankelijk van de 

totale combinatie van elementen en een eventueel verband tussen deze elementen en de waren en 

diensten. 

3.4.2 Intrinsiek onderscheidende multimediamerken 

In het algemeen geldt dat wanneer aan ten minste een van de elementen van een multimediamerk, hetzij 

de klank, hetzij het beeld, onderscheidend vermogen wordt verleend, ook aan het merk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen wordt verleend. Bovendien wordt opgemerkt dat wanneer het multimediamerk 

is samengesteld uit onderscheidende en niet-onderscheidende/beschrijvende/generieke elementen, de 

mate van bescherming van het merk beperkt blijft tot de algemene indruk die door het multimediamerk 

wordt gewekt en er geen exclusieve rechten worden verleend voor de niet-onderscheidende/beschrijvende 

elementen zelf. 

Onderscheidend  

Multimediamerken Waren en diensten Motivering  

 
MULTIMEDIAMERK 11 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Aangezien zowel het beeld als de 

klank als onderscheidend worden 

beschouwd, is het multimediamerk 

onderscheidend. 

 
MULTIMEDIAMERK 12 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Voedingsmiddelen 

voor dieren 

Door de combinatie van de 

gestileerde kat die van kleur 

verandert en het onderscheidend 

woordelement “Gerivan” wordt aan 

het merk onderscheidend 

vermogen verleend.  

 
MULTIMEDIAMERK 13 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Verse bananen 

Hoewel het beeld in verband met 

de waren waarvoor inschrijving 

wordt aangevraagd als niet-

onderscheidend/beschrijvend 

wordt beschouwd, wordt door de 

combinatie met een 

onderscheidend woordelement, 

dat in het multimediamerk wordt 

waargenomen aan het merk 

onderscheidend vermogen 

verleend.  

 
MULTIMEDIAMERK 14 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Hoewel de in het multimediamerk 

“Premium” waargenomen klank in 

verband met de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd op 

zich als niet-

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2011.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2013.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2014.mp4
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onderscheidend/beschrijvend 

wordt beschouwd, wordt door de 

combinatie met een 

onderscheidend element 

bestaande uit de letters die op het 

scherm het woord “Gerivan” 

vormen aan het merk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen 

verleend. 

 
MULTIMEDIAMERK 15 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Hoewel de in het multimediamerk 

waargenomen melodie in verband 

met de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd als 

niet-onderscheidend wordt 

beschouwd, wordt door de 

combinatie met een 

onderscheidend beeld aan het 

merk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen 

verleend. 

 
MULTIMEDIAMERK 16 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 29: Sardines 

Hoewel het beeld in verband met 

de waren waarvoor inschrijving 

wordt aangevraagd als niet-

onderscheidend/beschrijvend 

wordt beschouwd, wordt door de 

combinatie met een 

onderscheidend woordelement 

aan het merk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen 

verleend. 

Wanneer het multimediamerk een element bevat dat niet kan worden begrepen of niet identificeerbaar is, 

in die zin dat het geen betekenis overbrengt, wordt het als onderscheidend beschouwd, mits het door de 

consument kan worden herkend. 

Onderscheidend 

Multimediamerken Waren en diensten Motivering  

 
MULTIMEDIAMERK 17 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Door de combinatie van een 

melodie met een abstract beeld dat 

van vorm en kleur verandert, kan 

het door de consument als een 

aanduiding van commerciële 

herkomst worden herkend. 

 
MULTIMEDIAMERK 18 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Door de combinatie van een 

abstract beeld dat van vorm en 

positie verandert en een klank die 

een verzonnen woordelement 

bevat, kan het merk door de 

consument als een aanduiding van 

commerciële herkomst worden 

herkend.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2015.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2016.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2018.mp4
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3.4.3 Niet-onderscheidende multimediamerken 

Op dezelfde manier wordt volgens de geldende beginselen voor klank- en bewegingsmerken een 

multimediamerk waarin niet-onderscheidende/beschrijvende/generieke beelden worden gecombineerd 

met niet-onderscheidende klanken en bewegingen, in het algemeen als niet-onderscheidend beschouwd. 

Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van multimediamerken moet bovendien rekening 

worden gehouden met de gemeenschappelijke beginselen van CP3, namelijk wanneer het merk een niet-

onderscheidende term bevat, die ook beeldkenmerken omvat. Opgemerkt wordt dat de aanvrager geen 

exclusieve rechten verkrijgt voor de niet-onderscheidende/beschrijvende woordelementen en dat de mate 

van bescherming wordt beperkt tot de algemene indruk die door het multimediamerk wordt gewekt. 

Niet-onderscheidend 

Multimediamerken Waren en diensten Motivering 

 
MULTIMEDIAMERK 19 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Verse bananen 

Het multimediamerk wordt als niet-

onderscheidend/beschrijvend 

beschouwd omdat het een niet-

onderscheidend bewegend beeld 

combineert met een niet-

onderscheidende klank, wat ook 

dient om de kwaliteit van de waren 

te beschrijven. 

 
MULTIMEDIAMERK 20 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 29: Sardines 

Het multimediamerk wordt als niet-

onderscheidend/beschrijvend 

beschouwd omdat het een niet-

onderscheidend beeld combineert 

met een niet-onderscheidende 

klank, wat ook dient om het beeld 

zelf te beschrijven. 

Daarnaast zou de consument multimediamerken niet opvatten als een aanduiding van commerciële 

herkomst als ze geen blijvende indruk op hem maken. Deze zouden daarom als niet-onderscheidend 

worden beschouwd. 

Niet-onderscheidend 

Multimediamerken Waren en diensten Motivering  

 
MULTIMEDIAMERK 21 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 39: Reisdiensten 

De visuele kenmerken en de klank 

van dit multimediamerk bevatten te 

veel elementen om een blijvende 

indruk bij de consument achter te 

laten. Aangezien het geen 

intrinsiek onderscheidend 

vermogen heeft, zal het niet 

worden opgevat als een 

aanduiding van commerciële 

herkomst.  

 
MULTIMEDIAMERK 22 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Computerhardware 

De visuele kenmerken en de klank 

van dit multimediamerk bevatten te 

veel elementen om een blijvende 

indruk bij de consument achter te 

laten. Aangezien het geen 

intrinsiek onderscheidend 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2019.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2020.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2022.mp4
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vermogen heeft, zal het niet 

worden opgevat als een 

aanduiding van commerciële 

herkomst.  

 
MULTIMEDIAMERK 23 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 3: Waspoeder 

De banaliteit van het beeld en de 

klank van dit teken in combinatie 

met de kortstondigheid van de 

video laten geen blijvende indruk 

achter bij de consument. 

Aangezien het geen intrinsiek 

onderscheidend vermogen heeft, 

zal het niet worden opgevat als 

een aanduiding van commerciële 

herkomst.  

Hoewel het merk louter niet-onderscheidende/beschrijvende/generische beelden en/of klanken bevat, kan 

een multimediamerk toch op absolute gronden worden aanvaard als er andere elementen in het merk 

aanwezig zijn die ertoe bijdragen dat aan het merk in zijn geheel onderscheidend vermogen wordt verleend. 

In dit opzicht kan een multimediamerk dat zowel niet-onderscheidende/beschrijvende/generieke beelden 

als klanken bevat niet uitsluitend worden beschouwd op basis van deze elementen afzonderlijk. Het is 

mogelijk dat door een dergelijke combinatie het multimediamerk bij de aanvraag van bepaalde waren en 

diensten zijn essentiële functie kan vervullen en zo aan het multimediamerk in zijn geheel onderscheidend 

vermogen wordt verleend. Bovendien wordt opgemerkt dat de aanvrager geen exclusieve rechten verkrijgt 

voor de niet-onderscheidende/beschrijvende woordelementen en dat de mate van bescherming van het 

merk wordt beperkt tot de algemene indruk die door het multimediamerk wordt gewekt. 

Onderscheidend 

Multimediamerk Waren en diensten Motivering 

 
MULTIMEDIAMERK 24 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Voedingsmiddelen 

voor dieren 

De ongebruikelijke combinatie van 

beeld en klank zorgt voor een 

algemene indruk, die in zijn geheel 

voldoende onderscheidend 

vermogen heeft.  

3.5 Hologrammerken 

Zoals reeds vermeld in het formaliteitsgedeelte van dit document, deel A, afdeling 1.4 – Hologrammerken, 

is een hologrammerk een merk dat bestaat uit elementen met holografische kenmerken. 

3.5.1 Perceptie van de consument – hologrammerken 

De perceptie van het publiek van het onderscheidend vermogen van hologrammerken is onlosmakelijk 

verbonden met de mate waarin het merk verband houdt met de waren en diensten. De consument 

beschouwt het merk eerder als een aanduiding van commerciële herkomst als er geen verband kan worden 

gelegd tussen het merk en de waren en diensten. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit 

dat de consument er eerder aan gewend is om de gebruikelijke soorten merken, zoals woord- en 

beeldmerken, doorgaans als een aanduiding van commerciële herkomst op te vatten. 

Hologrammerken die uitsluitend bestaan uit woord- en beeldelementen worden doorgaans niet opgevat als 

een aanduiding van commerciële herkomst als er een verband kan worden gelegd tussen het merk en de 

waren en diensten. Bovendien hangt de beoordeling af van het holografische effect en van de vraag of het 

woord- of beeldelement door zijn grootte en positie duidelijk herkenbaar is in het teken. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2024.mp4
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De manier waarop het merk bij de consument overkomt is afhankelijk van de totale combinatie van 

elementen en een eventueel verband tussen deze elementen en de waren en diensten. 

3.5.2 Intrinsiek onderscheidende hologrammerken 

Wanneer het hologrammerk bestaat uit een woord- en/of beeldelement dat op zich onderscheidend 

vermogen heeft, ook als de aan die elementen toegevoegde holografische kenmerken niet-onderscheidend 

zijn, dan wordt het hologrammerk in zijn geheel als onderscheidend beschouwd en blijft de mate van 

bescherming van het merk beperkt tot de algemene indruk die door het hologrammerk wordt gewekt. 

Onderscheidend 

Hologrammerken Waren en diensten Motivering  

 
HOLOGRAMMERK 7 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Door de combinatie van de 

onderscheidende woord- en 

beeldelementen in het 

hologrammerk wordt aan het 

hologrammerk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen 

verleend.  

 
HOLOGRAMMERK 8 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 12: Auto’s 

Door de combinatie van de 

onderscheidende woord- en 

beeldelementen in het 

hologrammerk wordt aan het 

hologrammerk in zijn geheel 

onderscheidend vermogen 

verleend. 

Wanneer het hologrammerk een element bevat dat niet kan worden begrepen of niet identificeerbaar is, in 

die zin dat het geen betekenis overbrengt, of een verband schept met de waren en/of diensten, wordt het 

als onderscheidend beschouwd, mits het door de consument als een aanduiding van commerciële 

herkomst kan worden herkend. 

3.5.3 Niet-onderscheidende hologrammerken 

Wanneer het hologrammerk bestaat uit een niet-onderscheidend/beschrijvend/generiek woord- en/of 

beeldelement, wordt het als niet-onderscheidend beschouwd. 

In het algemeen geldt dat de toevoeging van een holografisch effect aan een niet-onderscheidend woord- 

en/of beeldelement niet noodzakelijkerwijs voldoende is om het merk onderscheidend vermogen te 

verlenen, aangezien het door de consument slechts als een banaal of decoratief element wordt opgevat, 

ongeacht of het betrekking heeft op de waren en/of diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd. 

Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de beeld- en/of woordelementen van een 

hologrammerk moet rekening worden gehouden met de gemeenschappelijke beginselen van CP3. Deze 

beginselen zijn echter niet noodzakelijkerwijs van toepassing op het holografische effect zelf. Om een 

hologrammerk in zijn geheel als onderscheidend te kunnen beschouwen, moeten alle niet-

onderscheidende/beschrijvende elementen met holografische kenmerken dus door de consument als een 

aanduiding van commerciële herkomst kunnen worden herkend. Bovendien wordt opgemerkt dat de mate 

van bescherming van het merk beperkt blijft tot de algemene indruk die door het hologrammerk wordt 

gewekt. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%208.mp4
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Niet-onderscheidend 

Voorbeeld van hoe een 

hologram zou worden 

vormgegeven (18) 

Waren en diensten Motivering  

Een hologram, weergegeven in 

MP4, bestaande uit het 

woordelement “Premium” met 

een eenvoudig lettertype, dat 

wanneer het wordt bewogen en 

anders wordt belicht, groter lijkt 

en een ander lettertype lijkt te 

hebben.  

Klasse 3: Waspoeder 

De toevoeging van het 

holografische effect aan het niet-

onderscheidend/beschrijvend 

woordelement “Premium” is niet 

voldoende om de aandacht af te 

leiden van de betekenis die het 

woordelement overbrengt. De 

eenvoudige wijziging van de 

grootte en het lettertype wordt door 

de consument slechts als een 

banaal en decoratief element 

opgevat. Het hologrammerk is 

daarom niet onderscheidend. 

 Nieuwe soorten merken die kunnen dienen om de waren of diensten of 
kenmerken daarvan te beschrijven – artikel 4, lid 1, onder c), van de 
merkenrichtlijn 

4.1 Algemene aspecten 

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder c, van de merkenrichtlijn, 

worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen 

dienen ter aanduiding van het soort, de kwaliteit, de hoeveelheid, het beoogde doel, de 

waarde, de geografische herkomst of het tijdstip van de productie van de waren of van de 

verrichting van de dienst, of andere kenmerken van de waren of diensten, niet ingeschreven 

of, indien ingeschreven, nietig verklaard. 

Net zoals de algemene criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een traditioneel 

merk van toepassing zijn op nieuwe soorten merken, moeten de vastgestelde beginselen voor de 

beoordeling van het beschrijvend karakter van traditionele merken of elementen daarvan worden toegepast 

bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van de in een nieuw soort merk opgenomen woord- en/of 

beeldelementen. 

Samen met het vermogen van een merk om zijn essentiële functie te vervullen, zoals door het Hof is 

vastgesteld, is het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 4, lid 1, onder c), van de 

merkenrichtlijn, dat ervoor zorgt dat beschrijvende tekens of aanduidingen in verband met de kenmerken 

van de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, vrijelijk kunnen worden 

gebruikt door alle handelaren die dergelijke waren en/of diensten aanbieden. Hiermee wordt voorkomen 

dat dergelijke tekens en aanduidingen alleen aan één onderneming zijn voorbehouden omdat ze als merk 

zijn ingeschreven. In dit opzicht moet een merk de garantie bieden dat alle waren of diensten die van dit 

merk zijn voorzien, zijn ontstaan onder de controle van één enkele onderneming die verantwoordelijk is 

voor de kwaliteit ervan (19). 

 
(18) Deze tabel en de volgende op pagina 44, 45 dienen uitsluitend ter illustratie en worden gepresenteerd zonder afbreuk te doen 
aan de voorstellingsvereisten voor hologrammerken zoals aangegeven in de “gemeenschappelijke mededeling over de weergave van 
nieuwe soorten merken”. 
(19) Zie 18/06/2002, C-299/99, Philips/Remington, EU:C:2002:377, punt 30; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, punt 23; 
gevoegde zaken van 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, punt 31; 08/04/2003, C-53/01, 
C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, punt 73, en 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, punt 52; 12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, punt 54, gevoegde zaken van 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, 
punt 25. 
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Gelet op het bovenstaande, en volgens vaste rechtspraak, moet een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens 

of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of een dienst 

in de zin van artikel 4, lid 1, onder c), van de merkenrichtlijn, vrij beschikbaar zijn voor iedereen en kan het 

niet worden ingeschreven (20). 

Bij de beoordeling van het beschrijvend karakter speelt het verband of de relatie tussen het teken en de 
waren en diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd daarom een belangrijke rol. 
 
Bovendien moet bij de beoordeling van het beschrijvend karakter rekening worden gehouden met de 
perceptie van het publiek zoals vastgesteld in deel B, afdeling 3, van dit document voor elk van de nieuwe 
soorten merken. 

In de volgende onderafdelingen worden verschillende beschrijvende en niet-beschrijvende voorbeelden in 

verband met de waren en/of diensten getoond. Opgemerkt wordt dat het feit dat sommige voorbeelden als 

niet-beschrijvend worden beschouwd, niet betekent dat er geen bezwaar zou worden gemaakt op basis 

van de andere gronden van artikel 4, lid 1, van de merkenrichtlijn. 

4.2 Klankmerken 

In het algemeen geldt dat het klankmerk als beschrijvend wordt beschouwd wanneer gemakkelijk een 

verband kan worden gelegd tussen de in het merk waargenomen klank(en) en de waren en diensten 

waarvoor inschrijving wordt aangevraagd of de kenmerken ervan. 

Beschrijvend  

Klankmerken Waren en diensten Motivering  

 
KLANKMERK 43 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Voedingsmiddelen en 

voeder voor dieren 

Aangezien het verband tussen de 

klank en de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd 

gemakkelijk kan worden gelegd, 

wordt het klankmerk als 

beschrijvend voor de geclaimde 

waren beschouwd.  

In afwijking van het bovenstaande wordt het klankmerk in het algemeen niet als beschrijvend beschouwd 

wanneer duidelijk is dat er geen verband bestaat tussen de in het merk waargenomen klank en de waren 

en/of diensten of de kenmerken ervan. 

Wordt niet als beschrijvend beschouwd  

Klankmerken Waren en diensten Motivering  

 
KLANKMERK 44 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 11: Toiletten 

Aangezien het duidelijk is dat het 

geluid van een loeiende koe op 

geen enkele manier verband houdt 

met de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd, 

wordt de klank niet als 

beschrijvend voor een kenmerk 

van de waren beschouwd. 

 
KLANKMERK 45 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 25: Kleding 

Aangezien het duidelijk is dat er 

geen verband bestaat met de 

waren waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd, wordt de klank niet 

 
(20) Zie 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, punt 74. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2044.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2045.mp3
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als beschrijvend voor een kenmerk 

van de waren beschouwd. 

 
KLANKMERK 46 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 39: Transportdiensten 

Aangezien het duidelijk is dat er 

geen verband is met de diensten 

waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd, wordt de klank niet 

als beschrijvend voor een kenmerk 

van de waren beschouwd. 

4.3 Bewegingsmerken 

Wanneer de elementen in het bewegingsmerk een realistische weergave zijn van de waren en/of diensten 

waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, of een daarmee verband houdend proces, of wanneer 

gemakkelijk een verband kan worden gelegd met de waren en/of diensten waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd, of kenmerken daarvan, wordt het bewegingsmerk in het algemeen als beschrijvend 

beschouwd. Dit is met name het geval wanneer het bewegende element of de bewegende elementen niet 

verschillen van een levensechte afbeelding van die waren en/of diensten. 

Beschrijvend 

Bewegingsmerken Waren en diensten Motivering  

 
 

BEWEGINGSMERK 34 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 41: DJ-services 

Aangezien de elementen in het 

bewegingsmerk een realistische 

weergave zijn van de diensten 

waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd, wordt het als 

beschrijvend voor het soort 

diensten beschouwd. 

 
 

BEWEGINGSMERK 35 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Verse bananen 

Aangezien de elementen in het 

bewegingsmerk een realistische 

weergave zijn van de waren 

waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd, wordt het als 

beschrijvend voor een kenmerk 

van de waren beschouwd. 

 

 
BEWEGINGSMERK 36 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Verse bananen 

De beweging voegt geen 

onderscheidend vermogen toe aan 

het beschrijvende woordelement. 

In het algemeen geldt echter dat het bewegingsmerk niet als beschrijvend wordt beschouwd wanneer de 

elementen van het bewegingsmerk een ongebruikelijke weergave zijn van de waren en/of diensten 

waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, of als een daarmee samenhangend proces aanzienlijk afwijkt 

van een levensechte afbeelding van die waren en/of diensten, of wanneer er niet gemakkelijk een verband 

kan worden gelegd met de waren en/of diensten. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2046.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2034.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2035.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2036.mp4
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Wordt niet als beschrijvend beschouwd 

Bewegingsmerken Waren en diensten Motivering  

 

BEWEGINGSMERK 37 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 29: Sardines in blik 

Het bewegingsmerk wordt niet als 

beschrijvend voor het soort waren 

beschouwd omdat, hoewel de 

sardine op banale wijze wordt 

weergegeven, ze door de ruimte 

vliegt en dus in haar geheel 

aanzienlijk verschilt van een 

levensechte afbeelding van de 

waren waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd. 

 
BEWEGINGSMERK 38 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 29: Sardines in blik 

Het bewegingsmerk wordt niet als 

beschrijvend voor het soort waren 

beschouwd, omdat de weergave 

van de sardine aanzienlijk verschilt 

van een levensechte afbeelding 

van de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd. 

4.4 Multimediamerken 

In het algemeen geldt dat het multimediamerk als beschrijvend wordt beschouwd wanneer de beeld- en 

klankelementen van het multimediamerk een realistische weergave zijn van de waren en/of diensten 

waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, of een daarmee samenhangend proces, of wanneer gemakkelijk 

een verband kan worden gelegd met de te beschermen waren en/of diensten of kenmerken daarvan. Dit is 

met name het geval wanneer de elementen in het multimediamerk niet verschillen van een levensechte 

afbeelding van die waren en/of diensten. 

Beschrijvend 

Multimediamerken Waren en diensten Motivering  

 
MULTIMEDIAMERK 25 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 41: DJ-services 

Het merk bestaat uit een 

beschrijvende klank en een 

realistische voorstelling van de 

diensten in de afbeelding. Het 

multimediamerk wordt daarom als 

beschrijvend voor het soort 

diensten beschouwd. 

 
MULTIMEDIAMERK 26 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 31: Verse bananen 

Het merk bestaat uit een 

beschrijvende klank en een 

realistische weergave van de 

waren in het bewegend beeld. Het 

multimediamerk wordt daarom als 

beschrijvend voor het soort waren 

beschouwd. 

In het algemeen geldt echter dat het multimediamerk niet als beschrijvend wordt beschouwd wanneer het 

voorwerp van de afbeelding(en) en de klank(en) van het multimediamerk een ongebruikelijke weergave is 

van de waren en/of diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, of een daarmee verband houdend 

proces, of wanneer er niet gemakkelijk een verband kan worden gelegd met de te beschermen waren en/of 

diensten of de kenmerken ervan. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2037.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2038.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2026.mp4
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Wordt niet als beschrijvend beschouwd 

Multimediamerken Waren en diensten Motivering 

 

 
 

MULTIMEDIAMERK 27 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 29: Sardines in blik 

Het multimediamerk wordt voor het 

soort waren niet als beschrijvend 

beschouwd omdat, hoewel de 

sardine op banale wijze wordt 

weergegeven, ze door de ruimte 

vliegt en dus in haar geheel 

aanzienlijk verschilt van een 

levensechte afbeelding van de 

waren waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd. 

 
MULTIMEDIAMERK 28 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 29: Sardines in blik 

Het multimediamerk wordt niet als 

beschrijvend voor het soort waren 

beschouwd, omdat de voorstelling 

van de sardine aanzienlijk verschilt 

van een levensechte afbeelding 

van de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd. 

4.5 Hologrammerken 

Het hologrammerk wordt in het algemeen als beschrijvend beschouwd wanneer de elementen in het 

hologrammerk een realistische weergave zijn van de waren en/of diensten waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd of wanneer gemakkelijk een verband kan worden gelegd met de waren en/of diensten 

waarvoor inschrijving wordt aangevraagd of de kenmerken daarvan. 

Dit is met name het geval wanneer de elementen met holografische kenmerken niet verschillen van een 

levensechte afbeelding van die waren en/of diensten. 

Beschrijvend 

Voorbeeld van hoe een 

hologram zou worden 

vormgegeven 

Waren en diensten Motivering  

Een hologram, weergegeven in 
MP4, bestaande uit een gewone 
gesloten wijnfles die, wanneer 
het wordt bewogen, wordt 
vervormd tot dezelfde fles wijn, 
maar dan ontkurkt.  

Klasse 33: Wijn 

 

Het merk bestaat uit een 

beschrijvend beeldelement met 

holografische kenmerken die een 

realistische weergave zijn van de 

waren waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd. Het hologrammerk 

wordt daarom als beschrijvend 

voor het soort waren beschouwd. 

In het algemeen geldt echter dat het hologrammerk niet als beschrijvend wordt beschouwd wanneer de 

elementen van het hologrammerk een ongebruikelijke weergave zijn van de waren en/of diensten waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd, of aanzienlijk afwijken van een levensechte afbeelding van die waren en/of 

diensten, of geen verband houden met de waren en/of diensten. 

Wordt niet als beschrijvend beschouwd 

Voorbeeld van hoe een 

hologram zou worden 

vormgegeven 

Waren en diensten Motivering  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2027.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2028.mp4
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Een hologram, weergegeven in 

MP4, bestaande uit een sardine 

die, wanneer het wordt bewogen 

onder de juiste belichting, door 

de ruimte lijkt te vliegen. 

Klasse 29: Sardines in blik 

 

Het hologrammerk wordt niet als 

beschrijvend voor het soort waren 

beschouwd omdat, hoewel de 

sardine op banale wijze wordt 

weergegeven, ze door de ruimte 

lijkt te vliegen en dus aanzienlijk 

verschilt van een levensechte 

afbeelding van de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd. 

 Tekens die uitsluitend bestaan uit klank, beweging en een combinatie van 
beeld en klank, die door de aard van de waren wordt bepaald, kunnen 
noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen of een wezenlijke 
waarde aan de waren te geven – artikel 4, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn 

Volgens artikel 4, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn “worden de volgende tekens niet ingeschreven of, 

indien ingeschreven, nietig verklaard: tekens die uitsluitend bestaan uit: 

(i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald; 

(ii) de vorm van waren die, of een ander kenmerk van waren dat, noodzakelijk is om een technische 

uitkomst te verkrijgen; of 

(iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft”. 

Dit artikel heeft vooral tot doel te voorkomen dat een onderneming door middel van merkbescherming een 

monopolie krijgt op technische oplossingen of functionele kenmerken van een product waarnaar een 

gebruiker waarschijnlijk zal zoeken in de producten van concurrenten (21). Daarom moet met dit artikel 

worden voorkomen dat de exclusieve en permanente rechten die door een merk worden verleend, kunnen 

dienen om de levensduur van andere intellectuele eigendomsrechten voor onbepaalde tijd te verlengen, 

zoals octrooien of modellen, waarvoor beperkte beschermingstermijnen gelden (22). 

Het is niet uitgesloten dat een teken dat bestaat uit de vorm of andere kenmerken van de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd, wordt geweigerd op grond van artikel 4, lid 1, onder b) en/of c), van de 

merkenrichtlijn. Artikel 4, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn, moet echter als de basis voor de weigering 

dienen als de vorm of andere kenmerken die door de aard van de waren worden bepaald, noodzakelijk zijn 

om een technische uitkomst te verkrijgen of een wezenlijke waarde aan de waren te geven. Dit is belangrijk, 

omdat als er op grond van artikel 4, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn, bezwaar tegen het merk wordt 

gemaakt, dit bezwaar niet kan worden ondervangen door aan te tonen dat het merk onderscheidend 

vermogen heeft verkregen. 

Bij de beoordeling van artikel 4, lid 1, onder e), i), ii) en iii), van de merkenrichtlijn, is de perceptie van het 

publiek niet doorslaggevend, maar kan ze wel een nuttig beoordelingscriterium zijn, met name bij het 

identificeren van de essentiële kenmerken van het betreffende teken op grond van artikel 4, lid 1, onder e), 

ii) en iii) (23). De bevindingen met betrekking tot de perceptie van de consument van klank-, bewegings- en 

multimediamerken in deel B – afdeling 3 van dit document kunnen dus ook van belang zijn in het kader van 

de toetsing van artikel 4, lid 1, onder e), i), ii) en iii), van de merkenrichtlijn. Hierbij dient echter te worden 

 
(21) Zie 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, punt 18, 19 en 20 en 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, 
punt 43 met betrekking tot artikel 4, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn. 
(22) Zie 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, punt 18, 19 en 20 en 18/06/2002, C-299/99, Philips/Remington, 
EU:C:2002:377, punt 30 met betrekking tot artikel 4, lid 1, onder e, ii), van de merkenrichtlijn. 
(23) Zie 23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, punt 34-37 met betrekking tot artikel 4, lid 1, onder e, ii), van de 
merkenrichtlijn, en punten 44-47 met betrekking tot artikel 4, lid 1, onder e), iii), van de merkenrichtlijn.; 18/09/2014, C-205/13, Tripp 
Trapp, EU:C:2014:2233, punt 34; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, punt 76; 23/04/2020, C-237/19, Gömböc 
Kutató, EU:C:2020:296, punt 44.  
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opgemerkt dat in deze afdeling van de gemeenschappelijke praktijk van CP11 de interpretatie en 

toepassing van artikel 4, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn, niet worden geanalyseerd, aangezien deze 

interpretatie niet exclusief is voor nieuwe soorten merken. 

Dit document geeft daarom slechts enkele voorbeelden van klanken, bewegingen en een combinatie 

daarvan, die op basis van verschillende gronden van artikel 4, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn als 

bezwaarlijk worden beschouwd: 

a) klankmerken 

Weigering op grond van artikel 4, lid 1, onder e, i), van de merkenrichtlijn 

Klankmerken Waren en diensten  Motivering  

 
KLANKMERK 47 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 7: Kettingzagen 

Aangezien deze klank voortvloeit 

uit de aard van de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd, 

wordt het merk geweigerd op 

grond van artikel 4, lid 1, onder e), 

i), van de merkenrichtlijn.  

 
KLANKMERK 48 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 26: Ritsen  

Aangezien deze klank voortvloeit 

uit de aard van de waren waarvoor 

inschrijving wordt aangevraagd, 

wordt het merk geweigerd op 

grond van artikel 4, lid 1, onder e), 

i), van de merkenrichtlijn. 

 

Weigering op grond van artikel 4, lid 1, onder e, ii), van de merkenrichtlijn 

Klankmerk Waren en diensten  Motivering  

 
KLANKMERK 49 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Geluidsgevoelige 

bedieningen voor 

verlichtingsapparatuur  

Dit klankmerk bestaat uitsluitend 

uit de klank die nodig is om een 

technische uitkomst te verkrijgen 

en kan dus geen merk vormen. 

b) bewegingsmerken 

Weigering op grond van artikel 4, lid 1, onder e, ii), van de merkenrichtlijn 

Bewegingsmerken Waren en diensten  Motivering  

 

BEWEGINGSMERK 39 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Elektrische schakelaars 

Aangezien de beweging van de 

waren waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd nodig is om een 

technische uitkomst te verkrijgen, 

wordt het merk geweigerd op 

grond van artikel 4, lid 1, onder e), 

ii), van de merkenrichtlijn. 

 

BEWEGINGSMERK 40 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Bewegingsgevoelige 

bedieningen voor 

verlichtingsapparatuur 

Aangezien de beweging nodig is 

om een technische uitkomst te 

verkrijgen, wordt het merk 

geweigerd op grond van artikel 4, 

lid 1, onder e), ii), van de 

merkenrichtlijn. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2047.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2048.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2049.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2039.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2040.mp4
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BEWEGINGSMERK 41 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Thermostaten 

Aangezien de beweging van de 

waren waarvoor inschrijving wordt 

aangevraagd nodig is om een 

technische uitkomst te verkrijgen, 

wordt het merk geweigerd op 

grond van artikel 4, lid 1, onder e), 

ii), van de merkenrichtlijn. 

 
BEWEGINGSMERK 42 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 28: Driedimensionale 

puzzels 

Aangezien de beweging nodig is 

om een technische uitkomst te 

verkrijgen, wordt het merk 

geweigerd op grond van artikel 4, 

lid 1, onder e), ii), van de 

merkenrichtlijn.  

c) multimediamerken 

Weigering op grond van artikel 4, lid 1, onder e, i), van de merkenrichtlijn 

Multimediamerk Waren en diensten  Motivering  

 
MULTIMEDIAMERK 29 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Klasse 9: Metronomen 

Aangezien de klank en beweging 

voortvloeien uit de aard van de 

waren zelf, wordt het merk 

geweigerd op grond van artikel 4, 

lid 1, onder e), i), van de 

merkenrichtlijn. 

 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2041.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2042.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2029.mp4
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C. TOETSING OP RELATIEVE GRONDEN VOOR WEIGERING EN/OF 
NIETIGHEID: GEMEENSCHAPPELIJKE BEGINSELEN 

In dit deel van de gemeenschappelijke praktijk wordt een aantal beginselen en criteria geboden met 
betrekking tot de volgende onderwerpen: 

- identiteit van tekens; 

- categorieën van elementen voor elk nieuw soort merk; 

- vergelijking van klankmerken: visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking tussen klankmerken 

onderling en tussen klankmerken en andere soorten merken; 

- vergelijking van bewegingsmerken: visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking tussen 

bewegingsmerken onderling en tussen bewegingsmerken en andere soorten merken; 

- vergelijking van multimediamerken: visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking tussen 

multimediamerken onderling en tussen multimediamerken en andere soorten merken; 

- vergelijking van hologrammerken: visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking tussen 

hologrammerken onderling en tussen hologrammerken en andere soorten merken. 

Voorafgaande opmerkingen over de voorbeelden 

Tenzij anders vermeld, gelden de volgende veronderstellingen: 

- alle merken in de onderstaande voorbeelden hebben betrekking op kleding, schoeisel, 

hoofddeksels in klasse 25; 

- de merken in de voorbeelden hebben ten minste een minimum aan onderscheidend vermogen; 

- de oudere merken in de voorbeelden hebben geen verhoogd niveau van onderscheidend 

vermogen of reputatie; 

- wanneer de tekens elementen bevatten die in het Engels een betekenis hebben, zal de betekenis 

door het relevante publiek worden begrepen; 

- het relevante publiek spreekt de geschreven woordelementen uit in het Engels. 

Binnen elk voorbeeld worden de betreffende merken in de regel (visueel/auditief/begripsmatig) identiek, 

overeenstemmend of niet-overeenstemmend bevonden. Wanneer in bepaalde voorbeelden ervan wordt 

uitgegaan dat de merken tot op zekere hoogte overeenstemmen, betekent dit dat de tekens wel 

overeenstemmen, maar niet noodzakelijkerwijs in hoge of gemiddelde mate. 

 Algemene aspecten 

De volgende algemene beginselen, vastgesteld door het Hof van Justitie met betrekking tot traditionele 

merken, zijn eveneens van toepassing bij het vergelijken van klank-, bewegings-, multimedia- of 

hologrammerken. 

• Algemene beoordeling van de overeenstemming op basis van de algemene indruk die door 

de tekens wordt gewekt 

Een algemene beoordeling van de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken 

moet worden gebaseerd op de algemene indruk die ze wekken, rekening houdend met de onderscheidende 

en dominerende elementen ervan (24). 

Bij de beoordeling van de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming moet worden gekeken 

naar de samenvallende en verschillende elementen en de invloed daarvan op de algemene indruk die door 

de merken wordt gewekt. 

 

 
(24) Zie 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punt 23. 
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• Teken onderhevig aan vergelijking en verwaarloosbare elementen 

De vergelijking moet in beginsel de tekens in hun geheel omvatten. 

Als het enige element dat de merken met elkaar gemeen hebben te verwaarlozen is in een of beide merken 

in die zin dat het waarschijnlijk onopgemerkt blijft of genegeerd wordt door het relevante publiek, dan zijn 

de tekens verschillend. Te verwaarlozen elementen mogen niet worden meegenomen in de 

vergelijking (25). 

Het concept van verwaarloosbare elementen moet strikt worden geïnterpreteerd. Bij de beoordeling of een 

element verwaarloosbaar is, gaat het er niet om of het betreffende element door middel van een nauwgezet 

onderzoek van de tekens kan worden ontcijferd, maar of het element waarneembaar is in de algemene 

indruk die het teken achterlaat bij de gemiddelde consument die normaal gesproken een teken in zijn 

geheel waarneemt en de verschillende details ervan niet analyseert. 

• Aspecten met betrekking tot de visuele en auditieve vergelijking 

De visuele indruk die wordt gewekt door een complex teken kan invloed hebben op de wijze waarop het 

wordt uitgesproken en als zodanig op de fonetische vergelijking (26); zo zullen bepaalde elementen in het 

merk vanwege hun positie, grootte of kleur, tijd en moment van de weergave wel worden uitgesproken, 

terwijl andere elementen niet worden uitgesproken. 

• Aspecten met betrekking tot de begripsmatige vergelijking 

Twee tekens worden als begripsmatig identiek of overeenstemmend beschouwd als ze dezelfde of 

overeenstemmende “semantische inhoud” delen (27). De “semantische inhoud” van een merk heeft 

betrekking op wat het betekent, wat het oproept of, wanneer het een afbeelding of vorm is, wat het 

vertegenwoordigt. In deze tekst worden de uitdrukkingen “semantische inhoud” en “concept” zonder 

onderscheid gebruikt. 

• Manieren van voorstelling 

Zoals eerder aangeduid in de afdeling “Toesting op absolute gronden voor weigering en nietigheid” zorgt 

het schrappen van het vereiste van grafische voorstelling uit de definitie van “merk” van artikel 3 van de 

merkenrichtlijn ervoor dat klank-, bewegings- en hologrammerken op meer dan een manier kunnen worden 

weergegeven. De klankmerken kunnen worden weergegeven door middel van muzieknotatie of een 

audiobestand (bv. een MP3-bestand), bewegingsmerken door middel van een opeenvolging van beelden 

of een videobestand (bv. een MP4-bestand) en hologrammerken door middel van een grafische reproductie 

of een videobestand. In dergelijke gevallen hebben de respectievelijke manieren van voorstelling geen 

invloed op de vergelijking van twee merken. 

 Identiteit 

Volgens vaste rechtspraak moet een concept dat in verschillende bepalingen van een wettelijke maatregel 

wordt gebruikt, om redenen van coherentie en rechtszekerheid en met name om het strikt te kunnen 

interpreteren, worden geacht hetzelfde te betekenen, ongeacht de bepaling waarin het voorkomt (28). 

In het licht van het bovenstaande moet het begrip identiteit dat van toepassing is op relatieve 

weigeringsgronden en op prioriteiten op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Een teken wordt daarom 

alleen als identiek aan een merk beschouwd als het, zonder enige wijziging of toevoeging, alle elementen 

 
(25) Zie 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, punt 42. 
(26) Zie 12/07/2011, T-374/08, TOP CRAFT, EU:T:2011:346, punt 56. 
(27) Zie 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punt 24. 

(28) Zie 20/02/2013, T-378/11, Medinet. EU:T:2013:83, punt 41.  
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van het merk weergeeft of als het, in zijn geheel beschouwd, verschillen bevat die zo onbeduidend zijn dat 

de gemiddelde consument ze wellicht niet opmerkt (29). In dit verband wordt opgemerkt dat een 

onbeduidend verschil tussen twee merken wordt gedefinieerd als een verschil dat een redelijk oplettende 

consument pas opmerkt als de merken naast elkaar worden bekeken. Er wordt daarom verwezen naar het 

formaliteitsgedeelte van dit document, deel A, afdeling 3.1 – Beoordeling van beroepen op voorrang – 

Identiek voorwerp. 

 Vergelijking van klankmerken 

3.1 Categorieën van elementen 

Klankmerken bestaan uitsluitend uit een klank of een combinatie van klanken. Deze klanken omvatten 

verschillende elementen die als volgt kunnen worden ingedeeld: 

 klanken die bestaan uit gezongen of gesproken woordelementen; 

Klankmerken 

 
KLANKMERK 50 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 51 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 klanken die bestaan uit muzikale elementen (zoals melodie, harmonie, ritme); 

Klankmerken 

 
KLANKMERK 52 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 53 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 levensechte klanken, zoals het geluid van een blaffende hond, donder, ijsblokjes enz.; 

Klankmerk 

 
KLANKMERK 54 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 andere in een klankmerk opgenomen klanken die niet onder een van de bovenstaande punten vallen. 

Bovendien kunnen klankmerken een combinatie van de bovenstaande elementen bevatten, zoals: 

Klankmerk 

 
KLANKMERK 55 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
(29) Zie 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, punt 54. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2050.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2051.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2052.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2053.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2054.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2055.mp3
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3.2 Visuele vergelijking 

Het is niet mogelijk om een visuele vergelijking van een klankmerk uit te voeren, zelfs niet als het klankmerk 

“visueel” wordt weergegeven door middel van muzieknotatie, ook wanneer de muzieknotatie 

woordelementen bevat. 

3.3 Auditieve vergelijking 

Auditieve vergelijking is bepalend voor de klankmerken. Klankmerken kunnen altijd auditief worden 

vergeleken met andere klankmerken en met multimediamerken. Klankmerken kunnen auditief worden 

vergeleken met andere soorten merken, mits deze merken bestaan uit een woordelement of dit bevatten 

(bv. woord-, beeld- of vormmerken). 

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van aspecten, vergezeld van voorbeelden, die in aanmerking 

moeten worden genomen bij de auditieve vergelijking van klankmerken en het belang dat doorgaans aan 

die aspecten moet worden gehecht bij de vergelijking tussen de tekens. 

- Woordelementen 

Het kan voorkomen dat uitgesproken woorden de enige elementen, of een van de elementen (bv. samen 

met een melodie), zijn van klankmerken. Ook kan het voorkomen dat klankmerken geen woordelementen 

bevatten (bv. alleen een melodie of alleen een levensechte klank). Zowel woordelementen als niet-

woordelementen in klankmerken kunnen in beginsel een aanzienlijke impact hebben op de perceptie van 

het merk bij het publiek. Bij een klankmerk heeft de aanwezigheid van een onderscheidend woordelement 

echter doorgaans een grote invloed op de manier waarop het merk bij het relevante publiek overkomt. 

Bij een auditieve vergelijking van merken volgens de vaste rechtspraak van de Europese Rechtbanken 

komt bij samengestelde merken die woord- en beeldelementen bevatten naar voren dat het woordelement 

doorgaans een grotere impact heeft op de auditieve perceptie van de consument, aangezien de consument 

over het algemeen naar waren en diensten verwijst met hun naam. Die rechtspraak lijkt ook van toepassing 

te zijn op klankmerken die gezongen of gesproken woorden bevatten: het woordelement heeft doorgaans 

een grotere auditieve impact op de consument. 

Het samenvallen of overeenstemmen van een onderscheidend woordelement heeft om die reden 

doorgaans een grotere invloed op het resultaat van de auditieve vergelijking van merken. Daarom is het 

waarschijnlijker dat het zal leiden tot een bevinding van een zekere mate van auditieve overeenstemming. 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 56 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 57 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel beide klankmerken verschillende stemmen en intonaties hebben, zorgt het 

overeenstemmen van het onderscheidend woordelement “Gerivan” in beide merken ervoor dat de merken 

auditief overeenstemmen. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 58 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 59 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2056.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2057.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2058.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2059.mp3
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Motivering: de merken vallen samen in het onderscheidend woordelement “Gerivan”, dat in beide merken 

duidelijk te horen en te herkennen is. De merken vertonen daarom een zekere mate van auditieve 

overeenstemming. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 60 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 61 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel de woordelementen aan het begin van beide klankmerken en de stemmen 

verschillend zijn en een van de merken geen enkele melodie bevat, vallen de merken samen in het 

onderscheidend woordelement “Gerivan”, dat in beide merken te horen en te herkennen is. De merken 

vertonen daarom een zekere mate van auditieve overeenstemming. 

Het is echter niet uitgesloten dat de twee klankmerken overeenstemmen als de woordelementen 

verschillend zijn, maar de tekens in een ander onderscheidend aspect wel samenvallen, met name in een 

melodie, zoals in het onderstaande voorbeeld: 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 62 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 63 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel de woordelementen en de stemmen van beide merken verschillend zijn, zorgt het 

samenvallen van dezelfde onderscheidende melodie ervoor dat de merken tot op zekere hoogte auditief 

overeenstemmen. 

 
Als twee klankmerken een woord delen dat door een aanzienlijk deel van het relevante publiek kan worden 
herkend als hetzelfde of een overeenstemmend onderscheidend woord, zelfs als het wordt uitgesproken 
volgens de regels van de uitspraak van twee verschillende talen/in twee verschillende stemmen/in twee 
verschillende accenten, dan zijn ze in beginsel tot op zekere hoogte auditief overeenstemmend. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 64 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 65 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel de merken in verschillende stemmen en volgens de uitspraakregels van twee 

verschillende talen worden uitgesproken, is er toch een auditieve overeenstemming omdat een aanzienlijk 

deel van het publiek een overeenstemmend onderscheidend woord zal herkennen. 

Wat betreft de vergelijking van klankmerken waarin woordelementen zijn opgenomen met andere soorten 

merken met woordelementen, leidt het samenvallen of overeenstemmen van onderscheidende 

woordelementen in beginsel tot een bevinding van auditieve overeenstemming, mits een belangrijk deel 

van het relevante publiek het als zodanig herkent. Er moet rekening worden gehouden met de manier 

waarop het woordelement wordt weergegeven. Dit betekent dat hoewel de uitspraak van een woordmerk 

wordt bepaald door de uitspraakregels van het relevante publiek, dit niet het geval is bij een klankmerk, 

waarbij de auditieve perceptie wordt bepaald door de manier waarop het merk klinkt. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2060.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2061.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2062.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2063.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2064.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2065.mp3


 
Nieuwe soorten merken: toetsing op vormvereisten en weigeringsgronden 

  
 

 

Gemeenschappelijke praktijk 53 
 

Daarom hangt de mate van overeenstemming tussen het samenvallende woordelement in een klankmerk 

en een ander soort merk (bv. woord- of beeldmerk) af van hoe het gemeenschappelijke element in het 

klankmerk precies klinkt, bv. als het woordelement in het klankmerk wordt gezongen, dan zijn de merken 

tot op zekere hoogte auditief overeenstemmend, terwijl als het woordelement in normale intonatie wordt 

uitgesproken volgens de bovengenoemde uitspraakregels, dan kunnen de merken in ieder geval als 

auditief zeer overeenstemmend worden beschouwd. 

Ouder beeldmerk Betwist klankmerk 

 

 
KLANKMERK 66 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het betwiste merk bestaat uit het gesproken woordelement “Gerivan”. De uitspraak van het 

betwiste klankmerk wijkt niet af van de wijze waarop het relevante publiek het woord “Gerivan” zou kunnen 

uitspreken, wat tevens het enige auditieve element van het oudere merk is. De merken zijn daarom op zijn 

minst in hoge mate auditief overeenstemmend. 

 

- Muzikale elementen (zoals melodie, harmonie, ritme) 

Aangezien bij een klankmerk de aanwezigheid van een onderscheidende melodie een aanzienlijke invloed 

heeft op de manier waarop het merk bij het relevante publiek overkomt, heeft die dus een aanzienlijke 

invloed op de auditieve vergelijking van een dergelijk merk. 

Als algemene regel geldt dat een ander instrument, een ander tempo of een ander ritme niet verhindert dat 

twee merken als overeenstemmend worden beschouwd, mits de melodie zelf, die een ritmische 

opeenvolging van tonen is, identiek is of als dezelfde melodie kan worden herkend, zoals in de 

onderstaande voorbeelden wordt geïllustreerd. 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 67 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 68 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide klankmerken bestaan uit dezelfde onderscheidende melodie. Ze zijn daarom auditief 

overeenstemmend, hoewel ze op twee verschillende instrumenten worden uitgevoerd. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 69 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 70 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide klankmerken bestaan uit dezelfde onderscheidende melodie die op hetzelfde 

instrument wordt uitgevoerd. Ze zijn daarom auditief overeenstemmend, ongeacht de variatie in het ritme. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 71 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 72 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2066.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2067.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2068.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2069.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2070.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2071.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2072.mp3
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Motivering: beide klankmerken bestaan uit dezelfde onderscheidende melodie. Ze zijn daarom auditief 

overeenstemmend, hoewel ze in twee verschillende tempo’s worden gespeeld. 

Bovendien zijn twee melodieën overeenstemmend wanneer ze variaties bevatten die de algemene 

fonetische indruk niet wezenlijk kunnen wijzigen. 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 73 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 74 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel er sprake is van een lichte variatie in de melodie van het betwiste merk, zijn beide 

merken auditief overeenstemmend. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 75 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 76 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel de melodie in beide merken is samengesteld uit dezelfde opeenvolging van noten, 

zijn het ritme en de harmonie verschillend en zorgen ze voor een andere algemene fonetische indruk. De 

merken zijn daarom auditief niet overeenstemmend. 

Toch zijn twee merken die verschillende melodieën bevatten die op hetzelfde instrument worden 

uitgevoerd, normaal gesproken niet overeenstemmend. 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 77 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 78 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: de onderscheidende melodieën in de merken zijn verschillend. Het feit dat ze op hetzelfde 

instrument worden gespeeld, kan er niet voor zorgen dat de merken auditief overeenstemmend zijn. De 

merken zijn auditief niet overeenstemmend. 

Het samenvallen of overeenstemmen van een onderscheidende melodie heeft doorgaans een grote invloed 

op het resultaat van de auditieve vergelijking van de merken, zelfs als een van de merken ook een 

woordelement bevat of als beide merken een verschillend woordelement bevatten. Daarom is het 

waarschijnlijker dat het samenvallen of overeenstemmen van de melodie leidt tot een zekere mate van 

auditieve overeenstemming, afhankelijk van onder andere de mate van onderscheidend karakter van een 

dergelijke melodie en de mate van onderscheidend karakter van het woordelement. 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 79 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 80 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2073.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2074.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2075.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2076.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2077.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2078.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2079.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2080.mp3
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Motivering: hoewel de woordelementen en de stemmen van beide merken verschillend zijn, zorgt het 

samenvallen van dezelfde onderscheidende melodie ervoor dat de merken tot op zekere hoogte auditief 

overeenstemmen.  

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat door de aard van de verschillende soorten merken de 

mogelijkheid van het samenvallen van de melodie alleen bestaat bij multimediamerken, aangezien deze 

de enige andere merken zijn die klank bevatten. 

Ouder klankmerk Betwist multimediamerk 

 
KLANKMERK 81 

Klik op de afbeelding om af te spelen 
 

MULTIMEDIAMERK 30 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken bestaan uit dezelfde onderscheidende melodie en stem. Aangezien er geen 

extra klankelementen zijn, zijn de markeringen dus auditief identiek. 

- Levensechte klanken 

Het samenvallen of overeenstemmen van de verschillende levensechte klanken in klank- of 

multimediamerken leidt doorgaans tot een bevinding van auditieve overeenstemming. De 

overeenstemming hangt onder meer af van het feit of er andere onderscheidende elementen aanwezig zijn 

in een van de merken of in beide merken. 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 82 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 83 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide klankmerken bestaan uitsluitend uit het geluid van een blaffende hond of honden. 

Aangezien het geluid van de blaffende honden overeenstemt, zijn merken dus tot op zekere hoogte auditief 

overeenstemmend. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 84 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 85 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide klankmerken bestaan uitsluitend uit het geluid van vogels. Toch zijn de geluiden die 

deze vogels maken zo verschillend, dat de merken auditief niet overeenstemmend zijn. 

De auditieve overeenstemming van levensechte klanken wordt beoordeeld door rekening te houden met 

dezelfde elementen en aspecten die eerder zijn besproken (tonen, ritme of andere aspecten). Zoals eerder 

vermeld in het geval van melodieën, zijn multimediamerken het enige andere soort merk dat dezelfde of 

een overeenstemmende levensechte klank kan bevatten als de in de klankmerken opgenomen klanken. 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2081.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2030.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2082.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2083.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2084.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2085.mp3
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- Andere aspecten 

Het louter samenvallen van andere aspecten zoals de intonatie, de stem, enz., in twee merken heeft 

doorgaans minder invloed op de auditieve vergelijking van de merken, zelfs als die aspecten tot op zekere 

hoogte bijdragen tot het onderscheidend vermogen van het merk. 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 86 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 87 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: de merken zijn samengesteld uit twee verschillende onderscheidende woorden die met 

dezelfde stem en intonatie worden uitgesproken. Dit laatste is niet voldoende om te kunnen vaststellen dat 

de merken in beginsel auditief overeenstemmend zijn. De merken zijn auditief niet overeenstemmend. 

De bijzonderheden van de vergelijking tussen klankmerken en bewegings- of multimediamerken worden 

verder uitgewerkt in de respectievelijke afdelingen voor bewegingsmerken (30) en multimediamerken (31). 

3.4 Begripsmatige vergelijking 

Het is mogelijk om een begripsmatige vergelijking uit te voeren tussen twee klankmerken en tussen 

klankmerken en andere soorten merken in gevallen waar een concept kan worden herkend. 

Als een klankmerk woordelementen bevat, moet er rekening worden gehouden met de betekenis ervan bij 
het bepalen van het concept van het merk. In het onderstaand voorbeeld wordt de begripsmatige 
vergelijking gemaakt tussen de (onderscheidende) concepten “banaan” en “aardappel”. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 88 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 89 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: de woordelementen in de merken hebben verschillende betekenissen, namelijk “banaan” en 

“aardappel”. De merken zijn daarom begripsmatig verschillend. 

 

Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 90 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 91 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken bevatten hetzelfde onderscheidend woordelement “banaan”. De merken zijn 

daarom begripsmatig identiek. 

Op dezelfde wijze geldt dat als een merk een levensechte klank bevat, er rekening moet worden gehouden 

met de betekenis ervan bij het bepalen van het concept van het klankmerk. 

 

 
(30) Zie deel C – afdeling 4 – Vergelijking van bewegingsmerken. 
(31) Zie deel C – afdeling 5 – Vergelijking van multimediamerken. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2086.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2087.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2088.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2089.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2090.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2091.mp3
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Ouder klankmerk Betwist klankmerk 

 
KLANKMERK 92 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
KLANKMERK 93 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken bestaan uitsluitend uit de weergave van een loeiende koe, en hoewel het geluid 

anders is, is het concept identiek. 

Klankmerken die alleen uit melodieën bestaan, hebben waarschijnlijk geen concept. 

Gelet op het bovengenoemde beginsel dat het mogelijk is om een begripsmatige vergelijking uit te voeren 

tussen een klankmerk en een ander soort merk wanneer een concept kan worden herkend, wordt in het 

onderstaande voorbeeld bij de begripsmatige vergelijking tussen het oudere klankmerk en het betwiste 

beeldmerk gekeken naar het concept “bananen”. 

Ouder klankmerk Betwist beeldmerk 

 
KLANKMERK 94 

Klik op de afbeelding om af te spelen   

Motivering: het oudere merk bestaat uit de uitspraak van het woordelement “bananen”, terwijl het betwiste 

merk bestaat uit een afbeelding van bananen. De merken zijn daarom begripsmatig identiek. 

 Vergelijking van bewegingsmerken 

4.1 Categorieën van elementen 

Een bewegingsmerk is een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over een beweging of een wijziging van de 

positie (en/of kleur(en)) van een of meer elementen van het merk (32). Het omvat combinaties van 

verschillende elementen die als volgt kunnen worden ingedeeld: 

- woordelementen; 

- beeldelementen; 

- de beweging of transformatie van de woord- en/of beeldelementen. 

Bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 43 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 

 

 

 

 

 

 
(32) Zie deel A – afdeling 1.2. - Bewegingsmerken. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2092.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2093.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2094.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2043.mp4
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Bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 44 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

4.2 Visuele vergelijking 

Bij een visuele vergelijking van twee bewegingsmerken moet rekening worden gehouden met het 

samenvallen of overeenstemmen van de in de merken aanwezige elementen (de woord- en/of 

beeldelementen, en de beweging of transformatie van die elementen). 

Bewegingsmerken kunnen ook visueel worden vergeleken met andere soorten merken, met uitzondering 

van klankmerken. 

De woord- en/of beeldelementen kunnen slechts gedurende een bepaalde tijd in de weergave van het merk 

verschijnen en vervolgens verdwijnen of worden getransformeerd in een ander element. Hierbij moeten 

elementen die ertoe leiden dat de tekens overeenstemmen voldoende lang aanwezig zijn om door de 

consument te worden waargenomen/herkend. 

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van aspecten, vergezeld van voorbeelden, die in voorkomend geval 

in aanmerking moeten worden genomen bij de visuele vergelijking van bewegingsmerken, en het belang 

dat doorgaans aan die aspecten moet worden gehecht bij de vergelijking tussen de tekens. 

- Woordelementen 

Hierbij gelden de algemene criteria voor het vergelijken van woord- of beeldmerken die woordelementen 

bevatten. 

Bewegingsmerken die een of meer onderscheidende woordelementen bevatten, stemmen waarschijnlijk 

visueel overeen met een ander bewegingsmerk dat hetzelfde of een overeenstemmend, onderscheidend 

woordelement bevat. Onderscheidende woordelementen die in een bewegingselement zijn opgenomen 

kunnen een grotere invloed hebben op de consument dan andere visuele elementen (bv. beeldelementen, 

beweging of andere wijziging), hoewel bij de vergelijking rekening moet worden gehouden met het geheel 

van de tekens. 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 45 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 46 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: de merken vallen samen in het onderscheidend woordelement “Gerivan”, dat in beide merken 

duidelijk te herkennen is. De merken zijn daarom visueel overeenstemmend. 

Wanneer twee merken van verschillende aard (bv. woord-, beeld-, vorm, multimediamerken) in dezelfde of 

overeenstemmende onderscheidende woordelementen samenvallen, worden de tekens in beginsel tot op 

zekere hoogte als visueel overeenstemmend beschouwd, ook al kunnen er ook auditieve elementen in 

voorkomen (bv. in een multimediamerk). 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2044.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2046.mp4
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Ouder bewegingsmerk Betwist multimediamerk 

 
BEWEGINGSMERK 47 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 31 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken bevatten een beeldelement dat bestaat uit het woordelement “Gerivan” in de 

volgorde: GE-RI-VAN Gerivan, en identieke kleuren. Hoewel de snelheid waarmee de letters verschijnen 

verschillend is, zijn de merken visueel overeenstemmend. 

- Beeldelementen 

Het samenvallen of overeenstemmen van een onderscheidend beeldelement kan leiden tot een bevinding 

van een zekere mate van visuele overeenstemming tussen de tekens. Dit is vooral het geval als het 

samenvallende of overeenstemmende beeldelement afzonderlijk herkenbaar is of dezelfde of een 

overeenstemmende omtreklijn heeft. 

In een dergelijk geval kan overeenstemming met name worden vastgesteld wanneer de consument aan de 

hand van de grootte, de positie binnen het merk en/of de kleur het beeldelement in voldoende mate kan 

waarnemen, met name gezien het feit dat het onderhevig is aan beweging/transformatie. De moeilijkheid 

om bewegende/transformerende elementen in een bewegingsmerk te beoordelen is een factor waarmee 

rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de mate van visuele overeenstemming. 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 48 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 49 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide bewegingsmerken bevatten hetzelfde beeldelement met een overeenstemmende 

beweging. De merken zijn daarom visueel overeenstemmend, ondanks het feit dat het betwiste 

bewegingsmerk een onderscheidend woordelement bevat. 

Het samenvallen van hetzelfde onderscheidend beeldelement in bewegings- en andere soorten merken 

(bv. woord-, beeld-, vorm- en multimediamerken) kan leiden tot een zekere mate van visuele 

overeenstemming tussen de tekens, afhankelijk van de aanwezigheid van andere elementen die de 

aandacht afleiden van dat onderscheidend beeldelement in het merk. 

Ouder beeldmerk Betwist bewegingsmerk 

 

 
BEWEGINGSMERK 50 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken hebben hetzelfde stripfiguur van een hond. De merken zijn daarom tot op 

zekere hoogte visueel overeenstemmend, ondanks het feit dat het betwiste merk een beweging bevat. 

 
 
 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2047.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2031.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2049.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2050.mp4
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- De beweging of transformatie van elementen 

o Beweging van elementen 

Het louter samenvallen van een banale beweging/verplaatsing op zich leidt niet tot visuele 

overeenstemming. 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 51 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 52 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: de merken vallen alleen samen in een banale beweging, terwijl de onderscheidende 

woordelementen van beide tekens verschillend zijn. De merken zijn daarom visueel verschillend. 

Het is echter niet uitgesloten dat een bepaalde opvallende en onderscheidende beweging voldoende is om 

ervoor te zorgen dat de bewegingsmerken tot op zekere hoogte visueel overeenstemmen, ondanks het feit 

dat ze andere verschillende elementen bevatten, zoals woordelementen. 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 53 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

  
BEWEGINGSMERK 54 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel de woordelementen in elk merk verschillend zijn, zijn de merken visueel 

overeenstemmend vanwege de samenvallende opvallende beweging en de overeenstemmende 

figuratieve indruk die wordt gewekt door het cluster van pixels.  

Het samenvallen van of verschil in de volgorde (volgorde van verschijnen) van de elementen heeft een 

geringe invloed op de vergelijking van de bewegingsmerken. 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 55 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 56 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken bestaan uit verschillende woordelementen die vanaf de laatste letter tot aan de 

eerste verschijnen. Het samenvallen van de volgorde van verschijnen is niet voldoende om het verschil in 

de woordelementen te ondervangen. De merken zijn daarom visueel verschillend. 

o Transformatie van elementen 

Naast de beweging van elementen kunnen bewegingsmerken ook bestaan uit andere transformaties van 

elementen, zoals een kleurverandering of een andere transformatie van een element in een ander. Daarom 

moet met deze wijzigingen rekening worden gehouden bij de beoordeling van de visuele overeenstemming 

van merken. 

Het louter samenvallen van de wijziging van de positie of kleur heeft doorgaans minder invloed op de 

vergelijking van merken en zal in beginsel niet leiden tot een bevinding van visuele overeenstemming. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2055.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2056.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2057.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2058.mp4
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Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 57 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 58 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: de samenvallende opeenvolging van kleurveranderingen weegt niet op tegen de impact van 

de verschillende beeldelementen in de merken. De merken zijn daarom visueel verschillend.  

 

4.3 Auditieve vergelijking 

Bewegingsmerken die geen woordelementen bevatten, kunnen niet auditief worden vergeleken. Evenzo 

kunnen bewegingsmerken niet auditief worden vergeleken met andere soorten merken die geen 

woordelementen bevatten, hetzij in de afbeelding, hetzij uitgesproken. 

Wanneer bewegingsmerken woordelementen bevatten die kunnen worden waargenomen, kunnen ze 

auditief worden vergeleken met dezelfde of andere soorten merken die aan een fonetische beoordeling 

kunnen worden onderworpen. Hierbij gelden de algemene criteria voor het vergelijken van woord- of 

beeldmerken die woordelementen bevatten. 

Bij een bewegingsmerk heeft de aanwezigheid van een onderscheidend woordelement doorgaans een 

grote invloed op de manier waarop het bewegingsmerk auditief gezien bij het relevante publiek overkomt. 

Hieruit volgt dat het samenvallen of overeenstemmen van een onderscheidend woordelement doorgaans 

invloed heeft op het resultaat van de auditieve vergelijking van bewegingsmerken met andere 

bewegingsmerken of met andere soorten merken, waardoor het waarschijnlijker is dat er tot op zekere 

hoogte sprake is van auditieve overeenstemming. 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 59 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 

BEWEGINGSMERK 60 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide bewegingsmerken bestaan uit hetzelfde onderscheidend woordelement, namelijk 

“Gerivan”. De merken zijn daarom auditief identiek. 

 

Ouder bewegingsmerk Betwist bewegingsmerk 

 
BEWEGINGSMERK 61 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 62 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide bewegingsmerken bestaan uit verschillende onderscheidende woordelementen, 

namelijk “FRED” en “Gerivan”. De merken zijn daarom auditief niet overeenstemmend. 

Twee verschillende soorten merken (bv. woord-, beeld-, vorm-, multimedia- en hologrammerken) die in 

hetzelfde of een overeenstemmend onderscheidend woordelement samenvallen, worden in beginsel in 

zekere mate als auditief overeenstemmend beschouwd. 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2059.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2060.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2061.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2062.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2063.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2064.mp4
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Ouder beeldmerk Betwist bewegingsmerk 

 

 
BEWEGINGSMERK 63 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken bevatten hetzelfde onderscheidend woordelement “Gerivan”. De merken zijn 

daarom auditief identiek. 

 

Ouder klankmerk Betwist bewegingsmerk 

 
KLANKMERK 95 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
BEWEGINGSMERK 64 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: Hoewel de merken bestaan uit verschillende woordelementen, namelijk “Gerivan” en 

“Berivan”, is de uitspraak vergelijkbaar voor het Engelstalige publiek. De merken zijn daarom auditief 

overeenstemmend. 

 

Ouder bewegingsmerk Betwist multimediamerk 

 
BEWEGINGSMERK 65 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 

MULTIMEDIAMERK 32 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het oudere bewegingsmerk bevat het onderscheidend woordelement “Gerivan”, en de klank 

van het betwiste multimediamerk bestaat uit het uitspreken van hetzelfde woordelement “Gerivan”. De 

merken zijn daarom op zijn minst in hoge mate auditief overeenstemmend. 

 

Ouder bewegingsmerk Betwist multimediamerk 

 
BEWEGINGSMERK 66 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 33 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het oudere bewegingsmerk bevat het onderscheidend woordelement “GERIVAN” in schrift, 

en de klank van het betwiste multimediamerk bestaat uit hetzelfde woordelement “Gerivan”, dat drie keer 

wordt gezongen en herhaald. De merken zijn daarom tot op zekere hoogte auditief overeenstemmend. 

 

4.4 Begripsmatige vergelijking 

Het is mogelijk om een begripsmatige vergelijking uit te voeren tussen twee bewegingsmerken en tussen 

bewegingsmerken en andere soorten merken in gevallen waar een concept kan worden herkend. 

Als een bewegingsmerk woord- en/of beeldelementen bevat die een concept hebben, moet er rekening 

worden gehouden met de betekenis ervan bij het bepalen van het concept van het merk. De beweging of 

transformatie van de elementen van een bewegingsmerk heeft op zich waarschijnlijk geen eigen concept. 

Hieruit volgt dat als de elementen waaruit het bewegingsmerk bestaat geen enkel concept hebben, de 

beweging of transformatie van de elementen zelf waarschijnlijk geen enkel concept op dat merk overbrengt. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2065.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2095.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2066.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2067.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2032.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2068.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2033.mp4
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Ouder woordmerk Betwist bewegingsmerk 

BANANA  
BEWEGINGSMERK 67 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het oudere merkteken bestaat uit het woordelement “banaan”. Het betwiste bewegingsmerk 

bestaat uit het woordelement “banaan” in beweging. Het concept van beide merken is “banaan”. Beide 

merken zijn daarom begripsmatig identiek. 

Door de beweging kan echter het concept van het element waarop de beweging betrekking heeft, worden 

versterkt, aangevuld of, in sommige gevallen, gewijzigd. 

In combinatie met het element kan de beweging het concept van dat element versterken. 

Ouder beeldmerk Betwist bewegingsmerk 

 

 
BEWEGINGSMERK 68 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het beeldmerk bestaat uit een stilstaand beeld van een basketbalspeler die een bal gooit, 

terwijl het bewegingsmerk bestaat uit dezelfde basketbalspeler die de bal gooit, maar in beweging. Door 

de combinatie van het element met de beweging wordt het oorspronkelijke concept van “basketbalspeler 

die een bal gooit” versterkt. De merken zijn daarom begripsmatig identiek.  

 

In combinatie met het element kan de beweging een concept toevoegen aan het oorspronkelijke concept 

van het element. 

Ouder beeldmerk Betwist bewegingsmerk 

 

 
BEWEGINGSMERK 69 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het concept van het beeldmerk is “olifant” of een “stripfiguur van een olifant”. Door dit 

stripfiguur te combineren met de dansende beweging, wordt een concept aan het oorspronkelijke concept 

toegevoegd, namelijk “stripfiguur van een dansende olifant”. De merken zijn daarom tot op zekere hoogte 

begripsmatig overeenstemmend. 

In combinatie met het element kan het concept van het element door de beweging worden gewijzigd. 

 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2069.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2070.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2071.mp4
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Ouder beeldmerk Betwist bewegingsmerk 

 

 
BEWEGINGSMERK 70 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het beeldmerk is een voorstelling van een hand, terwijl het bewegingsmerk een hand is 

waarmee een gebaar wordt gemaakt, wat in verschillende EU-landen “zozo” betekent. Aangezien de 

combinatie van de hand met de beweging ervoor zorgt dat het oorspronkelijke concept “hand” verandert, 

zijn de merken dus begripsmatig verschillend.  

 Vergelijking van multimediamerken 

5.1 Categorieën van elementen 

Multimediamerken zijn merken die bestaan uit of zich uitstrekken over de combinatie van beeld en klank. 

In dit soort merken kunnen daarom twee categorieën van elementen worden onderscheiden: 

- visuele elementen (grafisch vormgegeven woordelementen, beeldelementen en beweging of 

transformatie van de woord- en/of beeldelementen (33)); 

- klankelementen (gezongen of gesproken woordelementen, muzikale elementen, levensechte en 

andere klanken (34)). 

De interactie tussen beelden en klanken en de mogelijke impact van de ene op de andere is de factor die 

multimediamerken uniek maakt. Dit aspect kan de vergelijking tussen deze tekens beïnvloeden. 

De criteria die zijn vastgesteld voor de vergelijking van klank- en bewegingsmerken kunnen dienen als 

basis voor de vergelijking van multimediamerken, maar er moet ook rekening worden gehouden met de 

mogelijke interactie tussen de visuele en auditieve aspecten. 

5.2 Visuele vergelijking 

Multimediamerken kunnen altijd visueel worden vergeleken met andere multimediamerken. Voor het 

uitvoeren van een visuele vergelijking gelden in het algemeen de beginselen voor de visuele vergelijking 

van bewegingsmerken. 

Op dezelfde manier kunnen multimediamerken visueel worden vergeleken met andere soorten merken, 

met uitzondering van klankmerken. 

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van aspecten, vergezeld van voorbeelden, die in voorkomend geval 

in aanmerking moeten worden genomen bij de visuele vergelijking van multimediamerken. 

- Grafisch vormgegeven woordelementen 

Er is in beginsel sprake van een zekere visuele overeenstemming tussen twee multimediamerken die 

dezelfde of overeenstemmende, onderscheidende grafisch, vormgegeven elementen delen (statisch of 

bewegend). 

 

 
(33) Zie deel C – afdeling 4.1. – Categorieën van elementen (bewegingsmerken). 
(34) Zie deel C – afdeling 3.1. – Categorieën van elementen (klankmerken). 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2072.mp4
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Ouder multimediamerk Betwist multimediamerk 

 
MULTIMEDIAMERK 34 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 35 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide multimediamerken delen een identieke voorstelling van het woordelement “Gerivan”. 

Hoewel het oudere merk ook een beeldelement bevat dat onderhevig is aan beweging, zijn de merken tot 

op zekere hoogte visueel overeenstemmend. 

Wanneer een multimediamerk en een ander soort merk (bv. woord-, beeld-, vorm-, hologrammerk) in 

dezelfde of overeenstemmende, onderscheidende grafisch vormgegeven elementen samenvallen, worden 

de tekens in beginsel als in zekere mate visueel overeenstemmend beschouwd. 

Ouder woordmerk Betwist multimediamerk 

BANANA  
MULTIMEDIAMERK 36 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het oudere woordmerk bevat slechts één onderscheidend woordelement, namelijk 

”BANAAN”, terwijl het betwiste multimediamerk bestaat uit een video met daarin het woordelement 

“banaan” in beweging en een klank. Het samenvallen van het onderscheidend woordelement “banaan”, 

leidt tot een bevinding van visuele overeenstemming. 

- Beeldelementen 

Er is in beginsel sprake van een zekere visuele overeenstemming tussen twee multimediamerken die 

dezelfde of overeenstemmende, onderscheidende beeldelementen delen (statisch of bewegend). 

Ouder multimediamerk Betwist multimediamerk 

 
MULTIMEDIAMERK 37 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 38 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide multimediamerken bestaan uit een identieke voorstelling van het gezicht van een koe 

die haar mond opent, met verschillende grafisch vormgegeven woordelementen. De merken zijn daarom 

tot op zekere hoogte visueel overeenstemmend. 

Wanneer een multimediamerk en een ander soort merk (bv. woord-, beeld-, vorm-, hologrammerken) 

samenvallen in dezelfde of overeenstemmende, onderscheidende beeldelementen, worden de tekens in 

beginsel in zekere mate visueel overeenstemmend beschouwd. 

 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2034.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2035.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2036.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2037.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2038.mp4
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Ouder beeldmerk Betwist multimediamerk 

 

 
MULTIMEDIAMERK 39 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het oudere merkteken bestaat uit een afbeelding van een gestileerde hond, terwijl in het 

betwiste merk dezelfde hond beweegt, springt en blaft. Het feit dat de hond in het betwiste merk in 

beweging is, is niet voldoende om de aandacht van de hond af te leiden. De merken zijn daarom visueel 

overeenstemmend. 

 

5.3 Auditieve vergelijking 

De beginselen die in dit document zijn vastgesteld voor de auditieve vergelijking van klank- en 

bewegingsmerken, zijn over het algemeen van toepassing op multimediamerken. 

Multimediamerken kunnen altijd auditief worden vergeleken met andere multimediamerken en met 

klankmerken. Bovendien kunnen multimediamerken auditief worden vergeleken met andere soorten 

merken, mits deze merken bestaan uit een woordelement of dit bevatten (bv. een woordelement in een 

beeld- of vormmerk). 

Zowel gezongen of gesproken woordelementen als grafisch vormgegeven woordelementen in een 

multimediamerk worden in beginsel onderworpen aan een fonetische beoordeling. De gezongen of 

gesproken woordelementen kunnen de fonetische perceptie van de grafisch vormgegeven 

woordelementen beïnvloeden. 

Los van het feit of er sprake is van een samenvallen van de vergeleken merken in een van de elementen 

ervan, wordt bij het uitvoeren van de auditieve vergelijking tussen de tekens rekening gehouden met de 

algemene indruk die door het multimediamerk wordt gewekt, met inbegrip van de grafisch vormgegeven 

woordelementen en de klank. 

- Woordelementen 

o Grafisch vormgegeven woordelementen 

Er is in beginsel sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming als een multimediamerk een 

onderscheidend, grafisch vormgegeven woordelement (statisch of bewegend) bevat, dat samenvalt of 

overeenstemt met een woordelement van een ander merk (zowel gezongen als gesproken of grafisch 

vormgegeven, indien van toepassing). 

Ouder multimediamerk Betwist multimediamerk 

 
MULTIMEDIAMERK 40 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 41 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel de muzikale elementen van de merken verschillend zijn, worden beide merken 

aangeduid met het grafisch vormgegeven woordelement “Gerivan”. Ze zijn daarom tot op zekere hoogte 

auditief overeenstemmend. 

 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2039.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2040.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2041.mp4
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Ouder klankmerk Betwist multimediamerk 

 

KLANKMERK 96 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 42 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het woordelement in het oudere klankmerk wordt uitgesproken en in het betwiste 

multimediamerk wordt het grafisch vormgegeven. Aangezien het relevante Engelstalige publiek het 

grafisch vormgegeven element in het multimediamerk op dezelfde wijze uitspreekt als het oudere merk, 

zijn de merken tot op zekere hoogte auditief overeenstemmend. 

o Gezongen of gesproken woordelementen 

Er is in beginsel sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming als het gezongen of 

gesproken woordelement van het multimediamerk samenvalt of overeenstemt met een ander 

woordelement dat in een ander merk wordt waargenomen (zowel gezongen of gesproken als grafisch 

vormgegeven, indien van toepassing). 

Ouder multimediamerk Betwist multimediamerk 

  
MULTIMEDIAMERK 43 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 44 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel er sprake is van een verschil in de uitspraak, de intonatie en de stem van het 

onderscheidend woordelement “Gerivan” dat in het oudere merk wordt uitgesproken en in het betwiste 

merk wordt gezongen, zijn de merken auditief overeenstemmend. 

 

Ouder bewegingsmerk Betwist multimediamerk 

 

 

BEWEGINGSMERK 71 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 45 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: in het oudere merk wordt het woord “Gerivan” grafisch vormgegeven, terwijl het in het betwiste 

multimediamerk alleen wordt gezongen. De klank van het woordelement zoals dat in het betwiste merk te 

horen is, komt overeen met de Engelse uitspraak van het grafisch vormgegeven woordelement “Gerivan” 

in het oudere merk. De merken zijn tot op zekere hoogte auditief overeenstemmend. 

o Combinatie van grafisch vormgegeven en gezongen of gesproken woordelementen 

Zoals hierboven vermeld, kunnen multimediamerken ook zowel gezongen of gesproken als grafisch 

vormgegeven woordelementen bevatten. 

In een dergelijk geval moet bij het uitvoeren van een auditieve vergelijking zowel met de gezongen of 

gesproken als met de grafisch vormgegeven woordelementen rekening worden gehouden. 

Als een grafisch vormgegeven woordelement vergezeld gaat van een gezongen of gesproken 

woordelement, kan dit laatste bovendien de uitspraak van het grafisch vormgegeven woordelement 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2096.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2042.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2043.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2044.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2073.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2045.mp4
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beïnvloeden. Het is echter niet uitgesloten dat het grafisch vormgegeven woordelement in een 

multimediamerk toch wordt uitgesproken volgens de uitspraakregels van het relevante publiek, afhankelijk 

van het specifieke geval. 

Ouder woordmerk Betwist multimediamerk 

GERIVAN  
MULTIMEDIAMERK 46 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het oudere woordmerk bestaat uit het woordelement “Gerivan”, dat wordt uitgesproken 

volgens de uitspraakregels van het relevante Engelstalige publiek, terwijl het betwiste multimediamerk 

bestaat uit een grafisch vormgegeven woordelement “Gerivan” in combinatie met de klankvoorstelling van 

hetzelfde woordelement dat op een Spaanse wijze wordt uitgesproken. In dit geval moet rekening worden 

gehouden met de mogelijkheid dat het Engelstalige publiek het woordelement in het betwiste merk volgens 

de Engelse uitspraakregels uitspreekt, ondanks het feit dat het betwiste merk de klank “Gerivan” bevat die 

op een Spaanse wijze wordt uitgesproken. De merken zijn tot op zekere hoogte auditief 

overeenstemmend. 

- Muzikale elementen en levensechte klanken 

De mogelijkheid van samenvallen van de melodie of levensechte klanken bestaat alleen bij multimedia- en 

klankmerken, omdat deze de enige soorten merken zijn die dergelijke klanken kunnen bevatten. 

Ouder multimediamerk Betwist multimediamerk 

 
MULTIMEDIAMERK 47 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 48 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken vallen samen in dezelfde onderscheidende melodie. Hoewel beide 

multimediamerken verschillende beeldelementen bevatten, hebben deze geen invloed op de auditieve 

vergelijking. De merken zijn daarom auditief identiek. 

 

Ouder klankmerk Betwist multimediamerk 

 

KLANKMERK 97 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 49 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken vallen samen in dezelfde onderscheidende melodie. Hoewel het betwiste 

multimediamerk ook een grafisch vormgegeven woordelement en een beeldelement bevat, zijn de merken 

tot op zekere hoogte auditief overeenstemmend. 

 

 Ouder multimediamerk Betwist multimediamerk 

 
MULTIMEDIAMERK 50 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 51 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2047.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2097.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2049.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2050.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2051.mp4


 
Nieuwe soorten merken: toetsing op vormvereisten en weigeringsgronden 

  
 

 

Gemeenschappelijke praktijk 69 
 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken vallen samen in dezelfde onderscheidende melodie. Hoewel de merken ook 

grafisch vormgegeven woordelementen bevatten waarvan de fonetische perceptie anders is, zijn de 

merken tot op zekere hoogte auditief overeenstemmend. 

 

Ouder klankmerk Betwist multimediamerk 

 
KLANKMERK 98 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
MULTIMEDIAMERK 52 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken vallen samen in dezelfde levensechte klank. De merken zijn daarom auditief 

identiek.  

 

5.4 Begripsmatige vergelijking 

Multimediamerken kunnen in beginsel een concept hebben. Net als bij bewegings- en klankmerken kunnen 

multimediamerken dus begripsmatig met elkaar worden vergeleken, zolang er maar een concept wordt 

overgebracht. Bij de begripsmatige beoordeling van het merk moet ook aandacht worden besteed aan de 

interactie tussen de klank- en beeldelementen, aangezien dit de algemene indruk en/of betekenis van het 

merk kan beïnvloeden. Bij het vergelijken van een multimediamerk kan in bepaalde omstandigheden de 

invloed van een auditief element de begripsmatige perceptie van een teken veranderen. 

Ouder beeldmerk Betwist multimediamerk 

 

 
MULTIMEDIAMERK 53 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken brengen het concept “banaan” over. Ze zijn daarom begripsmatig identiek. 

 

Ouder woordmerk Betwist multimediamerk 

ALARM  
MULTIMEDIAMERK 54 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: het oudere merk bestaat uit het woordelement “ALARM”, terwijl het betwiste merk in zijn 

geheel een overeenstemmend concept overbrengt. De merken zijn daarom ten minste begripsmatig 

overeenstemmend. 

 Vergelijking van hologrammerken 

Bij de beoordeling van de overeenstemming van hologrammerken is de belangrijkste kenmerkende 

eigenschap het holografische effect. Dit heeft echter geen specifieke invloed op het merk waarvoor 

bijzondere aandacht nodig zou zijn bij de beoordeling van de overeenstemming. De beginselen die zijn 

vastgesteld voor traditionele merken en bewegingsmerken moeten daarom ook van toepassing zijn bij de 

beoordeling van de overeenstemming tussen hologrammerken of tussen hologrammerken en andere 

soorten merken. 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2098.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2053.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2054.mp4
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6.1 Categorieën van elementen 

Hologrammerken bestaan uit elementen met holografische kenmerken. Er zijn drie categorieën van 

elementen te onderscheiden in hologrammerken: 

- woordelementen; 

- beeldelementen; 

- het holografische effect. 

 

6.2 Visuele vergelijking 

Bij het uitvoeren van een visuele vergelijking van twee hologrammerken moet rekening worden gehouden 

met het samenvallen of overeenstemmen van de in de merken aanwezige elementen (de woord- en/of 

beeldelementen, en het holografische effect). 

Bij een hologrammerk dient een beweging of transformatie in de weergave van het merk alleen om het 

holografische effect te tonen, en alleen met dit laatste moet rekening worden gehouden wanneer de visuele 

vergelijking wordt uitgevoerd. 

Wat het holografische effect betreft, hoeft een identiek of overeenstemmend holografisch effect op zich 

doorgaans niet te leiden tot een bevinding van visuele overeenstemming, tenzij er overeenstemming kan 

worden vastgesteld in de woord- of beeldelementen van de te vergelijken tekens. Twee tekens kunnen 

visueel overeenstemmen vanwege samenvallende of overeenstemmende, onderscheidende woord- of 

beeldelementen, zelfs als er sprake is van een verschillend holografisch effect. 

Ouder hologrammerk Betwist hologrammerk 

 
HOLOGRAMMERK 9 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
HOLOGRAMMERK 10 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: de merken bevatten hetzelfde woordelement “Gerivan” en een vrijwel gelijk beeldelement. De 

merken zijn daarom visueel overeenstemmend. 

Hologrammerken kunnen visueel worden vergeleken met andere soorten merken, met uitzondering van 

klankmerken. 

Ouder bewegingsmerk Betwist hologrammerk 

 
BEWEGINGSMERK 72 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
HOLOGRAMMERK 11 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: beide merken bestaan uit een cirkel met dezelfde kleurencombinatie en hetzelfde 

onderscheidend woordelement “Gerivan” in het midden. Hoewel het oudere merk een beweging bevat en 

het betwiste merk een holografisch effect heeft, zijn de merken visueel overeenstemmend. 

 

6.3 Auditieve vergelijking 

Hologrammerken die geen woordelementen bevatten, kunnen niet auditief worden vergeleken. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%209.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2010.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2074.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2011.mp4
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Wanneer hologrammerken woordelementen bevatten, kunnen ze auditief worden vergeleken met dezelfde 

of andere soorten merken die aan een fonetische beoordeling kunnen worden onderworpen. Hierbij gelden 

de algemene criteria voor het vergelijken van woord- of beeldmerken die woordelementen bevatten. 

Ouder hologrammerk Betwist hologrammerk 

 
HOLOGRAMMERK 12 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
HOLOGRAMMERK 13 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: de merken bevatten hetzelfde woordelement “Gerivan” en zijn daarom auditief identiek. 

 

Ouder beeldmerk Betwist hologrammerk 

 

 

 
HOLOGRAMMERK 14 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: de merken bevatten hetzelfde woordelement “Gerivan” en zijn daarom auditief identiek. 

 

Ouder klankmerk Betwist hologrammerk 

 
KLANKMERK 99 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

 
HOLOGRAMMERK 15 

Klik op de afbeelding om af te spelen 

Motivering: hoewel er sprake is van een mogelijk verschil in de uitspraak van het woordelement “Gerivan” 

en aangezien het in het oudere merk wordt gezongen en in het betwiste merk grafisch wordt vormgegeven, 

zijn de merken tot op zekere hoogte auditief overeenstemmend. 

 

6.4 Begripsmatige vergelijking 

Een begripsmatige vergelijking tussen twee hologrammerken en tussen een hologrammerk en andere 

soorten merken kan worden gemaakt in gevallen waarin een concept kan worden herkend. 

Als een hologrammerk woord- en/of beeldelementen bevat, moet er rekening worden gehouden met de 

betekenis ervan bij het bepalen van het concept van het merk. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2012.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2013.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2014.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2099.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2015.mp4

