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1. ACHTERGROND 

De IE-bureaus van het European Trade Mark and Design Network zetten hun samenwerking 

in het kader van het convergentieprogramma voort. Zij hebben inmiddels overeenstemming 

bereikt over een aanvullende gemeenschappelijke praktijk inzake het gebruik van merken in 

een andere dan de ingeschreven vorm, met als doel om algemene beginselen vast te stellen 

voor de beoordeling wanneer het gebruik van een merk in een andere dan de ingeschreven 

vorm het onderscheidend vermogen ervan wijzigt, en om desbetreffende richtsnoeren te 

verstrekken. 

Deze gemeenschappelijke praktijk wordt via de onderhavige gemeenschappelijke mededeling 

bekendgemaakt teneinde de transparantie, rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor zowel 

onderzoekers als gebruikers verder te vergroten. 

De gemeenschappelijke praktijk betreft de soorten wijzigingen die in het teken kunnen 

voorkomen wanneer dat wordt gebruikt in een andere dan de ingeschreven vorm, namelijk 

wanneer onderdelen worden toegevoegd, weggelaten of gewijzigd of wanneer deze 

veranderingen in combinatie worden aangebracht. 

De volgende aspecten vallen buiten het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke 

praktijk: 

• andere merksoorten dan woordmerken, zuivere beeldmerken en samengestelde 

merken, dat wil zeggen met name vormmerken, positiemerken, patroonmerken, 

kleurmerken en andere niet-traditionele merken; 

• beschrijvingen, kleuraanduidingen en disclaimers. Hoewel zij van invloed kunnen zijn 

op de beoordeling, worden zij in het kader van deze gemeenschappelijke praktijk niet 

in aanmerking genomen, aangezien de tekens worden beoordeeld op basis van de 

getoonde weergaven in de gegeven voorbeelden; 

• een verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik (reputatie, bekend teken) en de 

invloed ervan op de beoordeling; 

• de definitie van normaal gebruik en de methodiek die de bureaus voor intellectuele 

eigendom van de lidstaten bij hun onderzoek hanteren; 

• de definitie van factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling 

van normaal gebruik (d.w.z. plaats, tijd en omvang van het gebruik); 

• bewijsmiddelen die moeten worden overgelegd om het normaal gebruik van een teken 

aan te tonen (bijv. catalogi, facturen, prijslijsten of onderzoeken). De motivering bij alle 

voorbeelden is gebaseerd op de aanname dat de weergave van het teken zoals 

gebruikt in deze voorbeelden de enige methode/wijze van gebruik is die in het 

ondersteunend bewijsmateriaal wordt aangevoerd (1); 

• procedurele aspecten in verband met oppositie, vervallenverklaring en/of 

nietigverklaring; 

• beschrijvingen van de wettelijke beperkingen die in de weg staan aan de toepassing 

bij bepaalde bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten; 

 
(1) De beoordeling van de vraag of het teken zoals gebruikt een aanvaardbare variatie op de ingeschreven vorm 
is, moet worden gebaseerd op de bewijsstukken die partijen in het specifieke geval verstrekken. 
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• taalkwesties (alle voorbeelden zijn in het Engels gesteld en aangenomen wordt dat ze 

door het relevante publiek worden begrepen). 

 

2. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 

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

beginselen van de gemeenschappelijke praktijk. De volledige tekst en alle voorbeelden zijn 

opgenomen in bijlage 1 bij deze gemeenschappelijke mededeling. 

 

OPMERKING VOORAF OVER HET GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE 

TEKENS 

Tekens worden vaak samen met andere 

tekens in het handelsverkeer gebruikt 

(bijvoorbeeld om een submerk en/of een 

huismerk aan te duiden of samen met een 

bedrijfsnaam). Wanneer er verschillende 

tekens samen worden gebruikt die evenwel 

onafhankelijk van elkaar blijven en hun 

onderscheidende functie als afzonderlijke 

tekens vervullen, rijst de vraag niet eens of 

het onderscheidend vermogen van het 

ingeschreven teken is gewijzigd.  

 

Gelijktijdig gebruik van verschillende tekens (Klasse 33) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

  
  

 

BEGINSELEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 

 

BEOORDELINGSSTAPPEN 

Bij het beoordelen van de vraag of het teken een zoals gebruikt aanvaardbare variatie 

vormt op de ingeschreven vorm, moeten de volgende stappen worden doorlopen: 

STAP 1: beoordeling van het ingeschreven teken: Beoordeel het ingeschreven teken door 

rekening te houden met zijn onderscheidende en visueel dominante elementen. 

STAP 2: beoordeling van de verschillen in het teken zoals gebruikt en het effect van 

wijzigingen: Beoordeel middels een directe vergelijking tussen de twee tekens (dat wil 

zeggen door deze naast elkaar te houden) of de elementen die bijdragen tot het 

onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken aanwezig zijn in het teken zoals 

gebruikt, en zo ja, of die elementen gewijzigd zijn. 

Als het gaat om het effect van eventuele wijzigingen, moet rekening worden gehouden met 

het grotere of minder grote onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken. 
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TOEVOEGINGEN 

Wanneer een element wordt toegevoegd aan het teken zoals gebruikt en dit niet 

wordt beschouwd als gelijktijdig gebruik van verschillende tekens, is er sprake van 

een toevoeging. 

Toevoeging van onderscheidende 

elementen 

 

De toevoeging van een onderscheidend 

element dat een zodanige wisselwerking 

met het ingeschreven teken aangaat dat het 

niet meer als zelfstandig kan worden 

opgevat, wijzigt in beginsel het 

onderscheidend vermogen ervan. Dit is het 

geval wanneer het ingeschreven teken een 

gemiddeld of zwak onderscheidend 

vermogen heeft.  

 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

 

 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

GERIVAN  

GERIVAN 
   

 

Toevoeging van niet-

onderscheidende elementen en/of 

elementen met een gering 

onderscheidend vermogen 

 

In het algemeen geldt dat wanneer het 

ingeschreven teken gemiddeld 

onderscheidend is, de toevoeging van niet-

onderscheidende elementen of elementen 

met een zwak onderscheidend vermogen 

niet leidt tot wijziging van het 

onderscheidend vermogen ervan, ongeacht 

of deze elementen al dan niet visueel 

dominant zijn. 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

GERIVAN 
 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 3) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

GERIVAN 

 
 

  

Wanneer het ingeschreven teken een zwak 

onderscheidend vermogen heeft, is een 

wijziging van het onderscheidend vermogen 

waarschijnlijker, zelfs als de toevoeging een 

element betreft met een gering 

onderscheidend vermogen. 

 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 31) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 
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WEGLATINGEN 

Het ingeschreven teken wordt beschouwd als een eenheid. Wanneer een element in 

het ingeschreven teken niet voorkomt in het teken zoals gebruikt, vormt dit een 

weglating. 

Weglating van onderscheidende 

elementen 

 

Alle onderscheidende elementen van het 

ingeschreven teken dragen bij aan het 

onderscheidend vermogen ervan. Bijgevolg 

zal het weglaten van een van deze 

elementen in het teken zoals gebruikt 

waarschijnlijk een wijziging van het 

onderscheidend vermogen van het 

ingeschreven teken tot gevolg hebben, tenzij 

de consument geen belang hecht aan de 

weggelaten elementen vanwege de kleine 

omvang en/of de positie ervan. 

 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

GERIVAN 

 Bubblekat 
 

GERIVAN 
    
 

 

Weglating van niet-onderscheidende 

elementen en/of elementen met een 

gering onderscheidend vermogen 

 

Wanneer het ingeschreven teken een 

gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, 

zal weglating van een niet-onderscheidend 

element in het teken zoals gebruikt het 

onderscheidend vermogen van het 

ingeschreven teken waarschijnlijk niet 

wijzigen. Dit zal in het algemeen ook het 

geval zijn wanneer het weggelaten element 

een zwak onderscheidend vermogen heeft. 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 3) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

BIO 
GERIVAN GERIVAN 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

 GERIVAN 

  

Het kan echter niet worden uitgesloten dat 

de weglating van een element met een zwak 

onderscheidend vermogen tot een andere 

uitkomst leidt, vooral als het weggelaten 

element visueel dominant is of in 

wisselwerking staat met andere elementen. 

 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 30) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

GERIVAN 

 

GERIVAN 
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Indien het ingeschreven teken uitsluitend 

bestaat uit elementen met een zwak 

onderscheidend vermogen en/of niet-

onderscheidende elementen die in 

combinatie het teken als geheel inschrijfbaar 

maken, zal de weglating van een of meer 

van deze elementen veelal een wijziging van 

het onderscheidend vermogen van het 

ingeschreven teken tot gevolg hebben. 

 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 31) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

  

 

 

 
WIJZIGING VAN KENMERKEN (bijv. lettertype, formaat, kleur, positie) 

Woordmerken 

De specifieke weergave van het woordmerk, 

zoals de weergave ervan in een bepaald 

soort lettertype, stilering, grootte, kleur of 

positie, wijzigt het onderscheidend 

vermogen van het ingeschreven woordmerk 

in principe niet zolang het woord in de 

gebruikte vorm als zodanig herkenbaar blijft. 

 

Wanneer het woordmerk niet meer 

herkenbaar is, wordt het onderscheidend 

vermogen van het ingeschreven teken 

gewijzigd. Dit is ook het geval wanneer het 

ingeschreven teken een zwak 

onderscheidend vermogen heeft. 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

GERIVAN 
 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

GERIVAN 
 

 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

GERIVAN 
 

  

Zuivere beeldmerken 

 

In het geval van zuivere beeldmerken wordt 

het onderscheidend vermogen ontleend aan 

de beeldelementen in een bepaalde 

weergave. Daarom zal een wijziging van de 

weergave waarschijnlijk leiden tot wijziging 

van het onderscheidend vermogen, tenzij 

het gaat om kenmerken die niet wezenlijk 

bijdragen aan het onderscheidend 

vermogen van het teken. In het geval van 

zuivere beeldmerken met een zwak 

onderscheidend vermogen kunnen zelfs 

kleine wijzigingen van het merk leiden tot 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 9) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 
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een wijziging van het onderscheidend 

vermogen ervan. 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 31) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

 
 

 

Samengestelde merken 

Hoe meer een element bijdraagt aan het onderscheidend vermogen, des te groter is over 

het algemeen de kans dat een verandering van een dergelijk element een wijziging van het 

onderscheidend vermogen van het teken tot gevolg heeft. 

Wanneer het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken in wezen voortvloeit 

uit: 

➢ de woordelementen ervan, leidt het 

gebruik van deze elementen in een 

ander lettertype, een andere kleur of een 

ander formaat normaliter niet tot een 

wijzing van het onderscheidend 

vermogen, tenzij de verschillen zo 

significant zijn dat zij van invloed zijn op 

de algemene indruk die door het 

ingeschreven teken wordt opgeroepen; 

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

 
 

 
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

  
  

➢ beeldelementen, zullen veranderingen 

van de weergave van deze elementen 

eerder een wijziging van het 

onderscheidend vermogen van het 

ingeschreven teken tot gevolg hebben, 

tenzij dergelijke veranderingen 

kenmerken betreffen die niet wezenlijk 

bijdragen tot het onderscheidend 

vermogen van het teken;  

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

Best quality! Best quality!  
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

Best quality! 
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➢ een combinatie van woord- en 

beeldelementen, moeten deze 

elementen worden aangehouden; 

wanneer de configuratie van dergelijke 

elementen bijdraagt aan het 

onderscheidend vermogen, kan een 

verandering van een dergelijke 

configuratie een wijziging van het 

onderscheidend vermogen van het 

ingeschreven teken tot gevolg hebben.  

 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

 

BUBBLEKAT 

 

 

COMBINATIE VAN WIJZIGINGEN 

In de praktijk kan er sprake zijn van een 

combinatie van verschillende soorten 

wijzigingen in het teken zoals gebruikt. 

 

In het algemeen geldt dat wanneer de 

wijzigingen een combinatie van toevoeging, 

weglating of wijziging van kenmerken 

betreffen, de respectieve beginselen van 

de gemeenschappelijke praktijk van 

toepassing zijn. 

Er moet worden beoordeeld of een van de 

wijzigingen op zichzelf zou leiden tot 

wijziging van het onderscheidend vermogen 

van het ingeschreven teken, terwijl de rest 

van de wijzigingen niet van beslissende 

invloed is. Zo niet, moet het effect van de 

combinatie van alle wijzigingen worden 

beoordeeld.  

 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 33) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

  
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken (Klasse 25) 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt 

  
 

 

3. TOEPASSING 

 
Zoals ook het geval was bij vorige gemeenschappelijke praktijken, treedt deze 

gemeenschappelijke praktijk in werking binnen drie maanden na publicatie van de 

gemeenschappelijke mededeling. Nadere gegevens over de invoering van deze 

gemeenschappelijke praktijk zijn te vinden in de onderstaande tabel. 

Implementerende bureaus kunnen ervoor kiezen op hun eigen website aanvullende informatie 

te verstrekken. 

LINK NAAR DE TABEL 

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/233753/Overview_of_implementations_of_the_CP8_Common_Practice.pdf/7e9fecc4-4883-4de0-b487-d191cd6ce438
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1 Inleiding 
 
1.1 Doel van dit document 
 
Dit document over de gemeenschappelijke praktijk heeft tot doel om algemene beginselen vast 
te stellen voor de beoordeling wanneer het onderscheidend vermogen van een merk wordt 
gewijzigd doordat het in een andere dan de ingeschreven vorm wordt gebruikt en om 
richtsnoeren in dit verband te geven. Het fungeert als leidraad inzake de gemeenschappelijke 
praktijk CP8 voor het EUIPO, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, en de 
bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten (hierna gezamenlijk “MS IPO’s” 
genoemd), gebruikersverenigingen, partijen en vertegenwoordigers. 
 
Dit document wordt op ruime schaal en gemakkelijk toegankelijk beschikbaar gesteld en bevat 
uitgebreide uitleg over de beginselen waarop de nieuwe gemeenschappelijke praktijk is 
gebaseerd. Deze beginselen zijn bedoeld als algemeen toepasbare praktijk en om de 
overgrote meerderheid van de gevallen te omvatten. Hoewel wijzigingen in het 
onderscheidend vermogen altijd per geval zullen worden beoordeeld, dienen de beginselen 
als leidraad om ervoor te zorgen dat verschillende MS IPO’s tot een vergelijkbare en 
voorspelbare uitkomst komen bij de beoordeling van het gebruik van tekens in een andere dan 
de ingeschreven vorm. 
 
De voorbeelden die in dit document zijn opgenomen, dienen ter illustratie van de beginselen 
van de gemeenschappelijke praktijk. Deze voorbeelden dienen in samenhang met de 
desbetreffende motivering en uitgaand van de onderliggende veronderstellingen worden 
gelezen. 
 
 
1.2 Achtergrond 
 
Europese samenwerking 
 
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), die zijn 
bedoeld om 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 de samenwerking vastgesteld. Op grond van artikel 151 UMV is 
samenwerking met de MS IPO’s ter bevordering van convergentie van praktijken en 
instrumenten op het gebied van merken en modellen een kerntaak van EUIPO geworden. In 
artikel 152 UMV is uitdrukkelijk bepaald dat middels deze samenwerking gemeenschappelijke 
normen moeten worden ontwikkeld en gemeenschappelijke gebruiken moeten worden 
ingevoerd. 
 
MS IPO’s en gebruikersverenigingen hebben sinds de oprichting van het Europees Netwerk 
voor merken en modellen (European Union Trade Mark and Design Network - EUTMDN) in 
2011 actief samengewerkt en dat had al concrete resultaten opgeleverd ten aanzien van 
verbeterde transparantie en efficiëntie. Met het oog op convergentie hebben ze samengewerkt 
om belangrijke praktijkproblemen op het gebied van merken en modellen aan te pakken door 
allereerst de onderzoeksnormen op het gebied van de classificatie van merken te 
harmoniseren en zich vervolgens te richten op absolute gronden, relatieve gronden en 
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modellen. Uit deze samenwerking zijn twee geharmoniseerde classificatiedatabanken 
voortgekomen (de geharmoniseerde databank voor waren en diensten en de 
geharmoniseerde databank van productaanduidingen voor modellen), evenals vijf 
gemeenschappelijke praktijken: 
 

• De gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de 
klasseomschrijvingen van de classificatie van Nice. 

• De gemeenschappelijke praktijk inzake het onderscheidend vermogen van beeldmerken 
met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden. 

• De gemeenschappelijke praktijk inzake de draagwijdte van de bescherming van zwart-
witmerken. 

• De gemeenschappelijke praktijk inzake de invloed van niet-onderscheidende/zwakke 
bestanddelen van merken bij de beoordeling van het gevaar van verwarring. 

• De gemeenschappelijke praktijk inzake de grafische weergave van modellen. 
 
Via de specifieke bepalingen van het hervormingspakket merkenrecht waarmee de 
samenwerking en de convergentie van praktijken in de EU-wetgeving zijn gecodificeerd, zijn 
de resultaten van deze harmonisatie-initiatieven geconsolideerd en is een duidelijk mandaat 
voor verdere voortgang gecreëerd. 
 
Op basis van dit regelgevingskader heeft de raad van bestuur (RvB) van EUIPO in juni 2016 
ingestemd met het opzetten van de Europese samenwerkingsprojecten. In het licht van de 
verschillende activiteiten waarin de UMV voorziet, wordt met deze projecten voortgebouwd op 
eerdere successen en worden tegelijk 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. Bij dit project werden de praktijken van de 
MS IPO’s 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 beoogde reikwijdte, de bestaande wettelijke restricties, de 
belangstelling van gebruikers en de bruikbaarheid voor MS IPO’s, te bepalen op welke 
gebieden een gemeenschappelijke praktijk het nuttigst zou zijn voor belanghebbenden van 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 eerste 
convergentieproject dat door de RvB is gestart, en is het achtste in totaal. “CP8: Gebruik van 
een merk in een andere dan de ingeschreven vorm” was een van de twee projecten waarvan 
de uitvoering was aanbevolen als resultaat van de eerste cyclus van convergentieanalyse die 
was toegespitst op de wettelijke hervorming en de invloed van de nieuwe bepalingen die door 
de merkenrichtlijn werden ingevoerd. 
 
 
CP8: Gebruik van een merk in een andere dan de ingeschreven vorm 
 
Uit de convergentieanalyse over dit onderwerp zijn significante verschillen naar voren 
gekomen tussen de praktijken van MS IPO’s bij de beoordeling van normaal gebruik wanneer 
een merk wordt gebruikt in een andere dan de ingeschreven vorm. 
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De voormalige merkenrichtlijn 2008/95/EG bevatte geen verplichting voor de MS IPO’s om 
oppositie- of nietigverklaringsprocedures in te dienen, noch voorzag het uitdrukkelijk in niet-
gebruik als een verweer in het kader van dergelijke procedures. Vóór de inwerkingtreding van 
de merkenrichtlijn werd normaal gebruik door slechts 15 MS IPO’s beoordeeld, in de meeste 
gevallen in het kader van verval- of nietigheidsprocedures. 
 
Bovendien namen MS IPO’s bij dergelijke beoordelingen uiteenlopende beslissingen over de 
mate waarin de houder van het merk variaties kon aanbrengen zonder het onderscheidend 
vermogen ervan te wijzigen. 
 
Deze uiteenlopende praktijken zorgden voor onzekerheid bij gebruikers die hun rechten in 
verschillende rechtsgebieden wilden beschermen en leidden tot hogere kosten omdat ze hun 
strategieën trachtten aan te passen aan wisselende en vaak tegenstrijdige 
onderzoekspraktijken. Daarnaast heeft het ontbreken van een uniforme praktijk op dit gebied 
ertoe geleid dat het IE-systeem van de EU niet meer aansloot bij de hedendaagse 
marktomstandigheden, waarin houders van merken deze voortdurend aanpassen om in te 
spelen op veranderende marktontwikkelingen. 
 
De vaststelling van de nieuwe merkenrichtlijn had een belangrijke invloed op de praktijken op 
dit gebied. In artikel 43 van de merkenrichtlijn werd de verplichting voor alle lidstaten 
geïntroduceerd om vóór 14 januari 2019 te voorzien in administratieve oppositieprocedures bij 
hun bureaus, en bij artikel 44 van de merkenrichtlijn werd bepaald dat verplicht moest worden 
voorzien in niet-gebruik als verweer in oppositieprocedures. In artikel 45 van de merkenrichtlijn 
werd de verplichting voor alle lidstaten geïntroduceerd om vóór 14 januari 2023 te voorzien in 
de mogelijkheid om bij hun bureaus administratieve procedures tot vervallenverklaring op 
grond van de afwezigheid van normaal gebruik en nietigverklaring in te stellen, terwijl bij artikel 
46 van de merkenrichtlijn werd bepaald dat verplicht moest worden voorzien in niet-gebruik 
als verweer in procedures tot nietigverklaring. Hoewel deze nieuwe bepalingen door het 
opleggen van meer uniforme procedures aanzienlijk tot grotere rechtszekerheid bijdroegen, 
had de naderende inwerkingtreding ervan tot gevolg dat bijna de helft van de MS IPO’s zich 
op het moment van convergentieanalyse voor de taak zag gesteld om nieuwe procedures en/of 
beoordelingen in hun onderzoekspraktijken op te nemen. 
 
Bovendien konden de eerder geconstateerde verschillen in praktijken tussen MS IPO’s die 
normaal gebruik beoordelen, nog steeds blijven bestaan. Zowel in artikel 16, lid 5, onder a), 
van de merkenrichtlijn als in artikel 18, lid 1, onder a), van de UMV is bepaald dat het gebruik 
van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van 
het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, eveneens als gebruik wordt 
beschouwd. De formulering van deze artikelen, die dezelfde is als in de vorige richtlijn, laat 
ruimte voor interpretatie van het begrip “in een op onderdelen afwijkende vorm die het 
onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt”. 
Aangezien dit naargelang van het soort merk (woord, figuratief, samengesteld) en/of de aard 
van de wijzingen (toevoeging, weglating, variatie in kleur, positie enz.) anders kon worden — 
en werd — geïnterpreteerd, bleef de beoordeling vatbaar voor een grotendeels subjectieve 
besluitvorming. 
 
Gezien het bovenstaande werd in de convergentieanalyse vastgesteld dat de omzetting van 
de bovengenoemde bepalingen in nationale wetgeving en de daaropvolgende toename van 
het aantal gevallen waarin de bepalingen aangaande normaal gebruik werden toegepast, van 
deze kwestie een prioriteit voor convergentie hebben gemaakt. De analyse bracht aan het licht 
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dat de praktijken van MS IPO’s die reeds het bewijs van het gebruik hadden beoordeeld, moest 
worden geharmoniseerd en dat een afgestemde praktijk diende te worden ingesteld voor 
MS IPO’s die met de beoordeling van normaal gebruik gaan starten. 
 
Hiervoor is in oktober 2017 het CP8-project gelanceerd met als doel een reeks 
gemeenschappelijke criteria en beginselen vast te stellen om te beoordelen wanneer 
veranderingen in het gebruikte teken leiden tot een wijziging van het onderscheidend 
vermogen van het ingeschreven teken en wanneer dat niet het geval is. 
 
 
1.3 Toepassingsgebied van de praktijk 
 
Deze gemeenschappelijke praktijk bevat een reeks beginselen en voorbeelden van het gebruik 
van een merk in een andere dan de ingeschreven vorm, waarbij rekening wordt gehouden met 
de impact van toevoegingen, weglatingen en wijzigingen van kenmerken op het 
onderscheidend vermogen van ingeschreven woordmerken, zuivere beeldmerken en 
samengestelde merken (combinatie van woord- en beeldelementen). 
 
De volgende aspecten vallen buiten het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke 
praktijk: 
 

• Andere merksoorten dan woordmerken, zuivere beeldmerken en samengestelde 
merken, met name vormmerken, positiemerken, patroonmerken, kleurmerken en andere 
niet-traditionele merken. 

• Beschrijvingen, kleuraanduidingen en disclaimers. Hoewel zij van invloed kunnen zijn op 
de beoordeling, worden zij in het kader van deze gemeenschappelijke praktijk niet in 
aanmerking genomen, aangezien de tekens worden beoordeeld op basis van de 
getoonde weergaven in de gegeven voorbeelden. 

• Een verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik (reputatie, bekend teken) en de 
invloed ervan op de beoordeling. 

• De definitie van normaal gebruik en de methodiek die de MS IPO’s bij hun onderzoek 
hanteren. 

• De definitie van factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling 
van normaal gebruik (d.w.z. plaats, tijd en omvang van het gebruik). 

• Bewijsmiddelen die moeten worden overgelegd om het normaal gebruik van een teken 
aan te tonen (bijv. catalogi, facturen, prijslijsten of onderzoeken). De motivering bij alle 
voorbeelden is gebaseerd op de aanname dat de weergave van het gebruikte teken in 
deze voorbeelden de enige methode/wijze van gebruik is die in het ondersteunend 
bewijsmateriaal wordt aangevoerd (1). 

• Procedurele aspecten in verband met oppositie, vervallenverklaring en/of 
nietigverklaring. 

• Beschrijvingen van de wettelijke restricties die de implementatie bij bepaalde MS IPO’s 
verhinderen. 

• Taalkwesties (alle voorbeelden zijn in het Engels gesteld en aangenomen wordt dat ze 
door het relevante publiek worden begrepen). 

 
 

 
(1) De beoordeling van de vraag of het gebruikte teken een aanvaardbare variatie op de ingeschreven vorm is, moet 
worden gebaseerd op het bewijs dat partijen in het specifieke geval verstrekken. 
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2 Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
 
Krachtens artikel 16, lid 5, onder a), van de merkenrichtlijn, wordt het gebruik van het merk in 
een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk 
in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd, eveneens beschouwd als normaal 
gebruik, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de merkhouder 
is ingeschreven. 
 
Zoals door het Hof van Justitie van de Europese Unie (“het Hof”) is bevestigd, heeft deze 
bepaling tot doel om te vermijden dat er een eis van strikte overeenstemming wordt opgelegd 
tussen de vorm waarin het merk in de handel wordt gebruikt en de vorm waarin het merk is 
ingeschreven, zodat de houder van een merk bij de commerciële exploitatie van het teken 
variaties in het teken kan aanbrengen waardoor het, zonder wijziging van het onderscheidend 
vermogen ervan, beter is afgestemd op de eisen van het in de handel brengen en promoten 
van de betrokken waren of diensten (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 
18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). Het is derhalve niet nodig dat het 
gebruikte teken strikt in overeenstemming is met het ingeschreven teken, en een zekere 
flexibiliteit is toegestaan zolang variaties van het ingeschreven teken het onderscheidend 
vermogen ervan niet wijzigen. Dit moet per geval worden beoordeeld. 
 
Het Hof heeft ook vastgesteld dat aan de verplichting tot gebruik van het merk dat werd 
ingeschreven, kan worden voldaan door bewijs van gebruik van het teken te leveren in de 
vorm waarin het in de handel wordt gebruikt, waarbij het in de handel gebruikte teken enkel in 
niet-significant opzicht verschilt van de vorm waarin het is ingeschreven, zodat de twee tekens 
in grote lijnen dus als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt (10/12/2015, T-690/14, Vieta, 
EU:T:2015:950, § 31; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 10/06/2010, 
T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30). 
 
Voorts werd door het Hof opgemerkt dat de constatering dat het onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven merk is gewijzigd een beoordeling vereist van het onderscheidende en 
dominante karakter van de toegevoegde elementen, uitgevoerd op basis van de intrinsieke 
eigenschappen van elk van deze elementen, alsmede van de relatieve positie van de 
verschillende elementen binnen de configuratie van het merk (zie in die zin de arresten van 
15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, 
EU:T:2005:419, § 36, 40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31). 
 
Het Hof heeft geoordeeld dat rekening moet worden gehouden met de intrinsieke 
eigenschappen en met name het grotere of minder grote onderscheidend vermogen van het 
oudere (ingeschreven) merk dat alleen wordt gebruikt als onderdeel van een samengesteld 
merk of samen met een ander merk. Hoe geringer het onderscheidend vermogen, des te 
gemakkelijker kan dit worden gewijzigd door toevoeging van een onderdeel dat zelf 
onderscheidend is en des te meer zal het merk zijn geschiktheid verliezen om te worden 
opgevat als een aanduiding van de oorsprong van de waren en diensten in het gebruikte teken. 

Het omgekeerde is ook het geval (13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS 

(afb.), EU:T:2016:469, § 29). 
 
Het Hof heeft bovendien bevestigd dat aan de voorwaarde van normaal gebruik van een 
ingeschreven merk kan worden voldaan wanneer een ingeschreven merk wordt gebruikt in 
samenhang met of als onderdeel van een ander merk, zolang de verschillen die voortvloeien 
uit de vorm waarin het merk wordt gebruikt, het onderscheidend vermogen van het 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-146/15&td=ALL
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ingeschreven merk niet wijzigen (zie in die zin arresten van 18/07/2013, C-252/12, 
Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, 
§ 36). 
 
Tot slot heeft het Hof gewezen op situaties waarin verschillende tekens op onafhankelijke wijze 
gelijktijdig worden gebruikt, zodat het ingeschreven teken binnen die combinatie als zelfstandig 
wordt opgevat. In dit geval is het niet zo dat het ingeschreven teken in een andere dan de 
ingeschreven vorm wordt gebruikt, maar dat verschillende tekens tegelijkertijd worden gebruikt 
(zie in die zin de arresten van 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, 
§ 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). 
 
 

3 Gelijktijdig gebruik van verschillende tekens 
 
Gelet op de hierboven genoemde rechtspraak betreffende tekens die gelijktijdig worden 
gebruikt, moet, alvorens nader in te gaan op de beginselen van de gemeenschappelijke 
praktijk, rekening worden gehouden met het volgende. 
 
Tekens worden vaak samen met andere tekens in het handelsverkeer gebruikt (bijvoorbeeld 
om een submerk en/of een huismerk aan te duiden of samen met een bedrijfsnaam). Dit 
gebruik valt niet onder “wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven 
teken”. Wanneer er verschillende tekens samen worden gebruikt die evenwel onafhankelijk 
van elkaar blijven en hun onderscheidende functie als afzonderlijke tekens vervullen, rijst de 
vraag niet eens of het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken is gewijzigd. 
 
Of de tekens als zelfstandig zullen worden opgevat of als deel van een en hetzelfde teken, 
moet op basis van een globale beoordeling worden bepaald, waarbij rekening wordt gehouden 
met diverse factoren, zoals: 
 

• De kenmerken van de tekens zelf (dominante en onderscheidende elementen, hun 
respectieve positie, gebruik in een ander formaat, lettertype of andere kleur, 
aanwezigheid of afwezigheid van syntactische of grammaticale samenhang enz.). 

 

• De wijze waarop de tekens worden weergegeven in het bewijs van gebruik en de context 
van gebruik (betrokken handelssector, aard van de tekens, d.w.z. bedrijfsnamen, 
huismerken, aanduidingen van productlijnen, submerken enz.). 

 

• Specifieke gegevens die kunnen aantonen dat de tekens door de consumenten als 
zelfstandig worden opgevat. 
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Voorbeelden: 
 

 
 

4 Beginselen van de gemeenschappelijke praktijk 
 
In dit hoofdstuk worden de soorten wijzigingen behandeld die in het teken kunnen voorkomen 
wanneer dat wordt gebruikt in een andere dan de ingeschreven vorm, namelijk wanneer 
onderdelen worden toegevoegd, weggelaten of gewijzigd of wanneer deze veranderingen in 
combinatie worden aangebracht. 
 
Bij de beoordeling van deze wijzigingen en de vraag of ze een wijziging vormen van het 
onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken moeten bepaalde beginselen worden 
toegepast. Deze beginselen worden hieronder uiteengezet, samen met de belangrijkste 
begrippen en beoordelingsstappen. 
 
 

Gelijktijdig gebruik van verschillende tekens 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

  

Klasse 33: 
Wijn 

Het ingeschreven teken wordt 
in combinatie met een ander 
onderscheidend teken 

gebruikt dat de naam van de 
wijnmakerij vermeldt: 
Bubblekat Winery. In de 

wijnsector is het gebruikelijk 
om de productnaam en de 
naam van de wijnmakerij 

samen op het etiket te 
vermelden. Het ingeschreven 
teken wordt in het gebruikte 

teken als zelfstandig opgevat. 

GERIVAN 
GERIVAN by 

BUBBLEKAT Ltd. 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksels 

GERIVAN, het ingeschreven 
teken, wordt samen gebruikt 

met BUBBLEKAT Ltd., een 
bedrijfsnaam. Het 
ingeschreven teken wordt in 

het gebruikte teken als 
zelfstandig opgevat. 

 

 

Klasse 5: 
Farmaceutisc

he producten 

MAPALVAM, het 

ingeschreven teken, wordt 
samen met een ander 
onderscheidend teken 

gebruikt, namelijk een 
huismerk. In de 
farmaceutische sector is het 

gebruikelijk dat de 
productnaam samen met het 
huismerk wordt vermeld. Het 

ingeschreven teken wordt in 
het gebruikte teken als 
zelfstandig opgevat. 
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4.1 Belangrijke begrippen 
 
Om een geharmoniseerde en consistente toepassing van de beginselen van de 
gemeenschappelijke praktijk te waarborgen, is een gemeenschappelijke interpretatie nodig 
van bepaalde sleutelbegrippen, die belangrijk zijn om te kunnen beoordelen of variaties in het 
ingeschreven teken het onderscheidend vermogen ervan wijzigen. 
 
 
4.1.1 Onderscheidend vermogen 
 
Volgens vaste rechtspraak betekent het onderscheidend vermogen van een merk dat het 
teken dient om de waar of dienst waarvoor het merk is ingeschreven als afkomstig van een 
bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere 
ondernemingen te onderscheiden (2). 
 
Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld in het licht van de betrokken waren 
of diensten en de waarneming van het teken door de consument. 
 
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen i) de analyse van het onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken in zijn geheel en ii) de analyse van het onderscheidend vermogen 
van de verschillende elementen van het teken. 
 
 
4.1.2 Visuele dominantie 
 
In dit document wordt met visuele dominantie verwezen naar de visuele impact van de 
elementen van een teken, d.w.z. of één element in het teken visueel opvalt ten opzichte van 
de andere elementen in het teken. Dit wordt hoofdzakelijk bepaald door positie, formaat en/of 
gebruik van kleuren (voor zover deze effect hebben op de visuele impact). De beoordeling van 
visuele dominantie geldt in dit verband niet voor woordmerken. 
 
Wanneer elementen waarschijnlijk worden genegeerd door de consument vanwege hun 
formaat en/of positie, spelen zij geen rol in de beoordeling. 
 
 
4.1.3 Wisselwerking 
 
De wisselwerking tussen de elementen van het teken kan een rol spelen bij de beoordeling of 
het ingeschreven teken bij gebruik zijn onderscheidend vermogen behoudt (3). 
 
Er is sprake van een wisselwerking tussen de elementen binnen het teken wanneer ze zodanig 
zijn gepositioneerd, gecombineerd of gekoppeld dat zij de indruk wekken een eenheid te 
vormen. Een dergelijke indruk kan ook voortvloeien uit een conceptuele wisselwerking 
wanneer een conceptuele eenheid (een nieuw concept) wordt gecreëerd. 
 
 

 
(2) Zie in die zin de arresten van 29/04/2004, gevoegde zaken C-468/01 P tot C-472/01 P, Tabs (3D), 
EU:C:2004:259, § 32. 
(3) Zie in die zin het arrest van 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 29. 
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4.2 Beoordelingsstappen 
 
Bij het beoordelen van de vraag of het gebruikte teken een aanvaardbare variatie vormt op de 
ingeschreven vorm, moeten de volgende stappen worden doorlopen: 
 
Stap 1: Beoordeel het ingeschreven teken door rekening te houden met zijn onderscheidende 
en visueel dominante elementen. 
 
Stap 2: Beoordeel de verschillen in het gebruikte teken en het effect van de wijzigingen. 
 
 
4.2.1 Stap 1: Beoordeling van het ingeschreven teken 
 
De eerste stap is bedoeld om vast te stellen welke elementen bijdragen aan het 
onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken. 
 
In het geval van een teken dat uit één enkel element bestaat, is het het teken zelf dat zijn 
onderscheidend vermogen uitoefent. In het geval van een teken dat bestaat uit verschillende 
elementen, moet voor deze beoordeling een analyse van het onderscheidende en visueel 
dominante vermogen van zijn elementen worden gemaakt op basis van de intrinsieke 
eigenschappen van elk element en de relatieve positie in de configuratie van het teken, alsook 
de wisselwerking daartussen (4). 
 
 
4.2.2 Stap 2: Beoordeling van de verschillen in het gebruikte teken en het effect van 

wijzigingen 
 
Wanneer de elementen die bijdragen aan het onderscheidend vermogen van het ingeschreven 
teken zijn bepaald en de mate van hun onderscheidend vermogen is vastgesteld, moet middels 
een directe vergelijking (d.w.z. het naast elkaar houden) van de twee tekens worden 
vastgesteld of zij in het gebruikte teken aanwezig en/of gewijzigd zijn. 
 
Op dit punt moet een beoordeling van de toegevoegde, weggelaten of gewijzigde elementen 
worden gemaakt op basis van de intrinsieke eigenschappen en de relatieve positie van de 

verschillende elementen in de configuratie van het teken (5), alsook de wisselwerking 

daartussen. De algemene indruk die de tekens geven, moet ook mee worden genomen. 
 
Als het gaat om het effect van wijzigingen, moet rekening worden gehouden met het grotere 
of minder grote onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken. Over het algemeen 
worden tekens met een gemiddeld onderscheidend vermogen minder beïnvloed door 
veranderingen. Tekens met een gering onderscheidend vermogen (meestal tekens die 
hoofdzakelijk of uitsluitend bestaan uit elementen die weinig onderscheidend zijn) zijn 
daarentegen in het algemeen meer vatbaar voor een wijziging van hun onderscheidend 
vermogen (6). 
 

 
(4) Zie in die zin het arrest van 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36. 
(5) Zie in die zin de arresten van 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 21/11/2005, T-135/04, 
Online Bus, EU:T:2005:419 § 36. 
(6) Zie in die zin het arrest van 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (afb.), EU:T:2016:469, 
§ 29. 
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4.3 Toevoegingen 
 
In het kader van dit document geldt dat er, wanneer een element wordt toegevoegd aan het 
gebruikte teken en dit niet wordt beschouwd als gelijktijdig gebruik van verschillende tekens, 
sprake is van een toevoeging. De impact van de toevoeging in verband met het 
onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken moet worden beoordeeld. 
 
 
4.3.1 Toevoeging van onderscheidende elementen 
 
De toevoeging van een onderscheidend element dat een zodanige wisselwerking met het 
ingeschreven teken aangaat dat het niet meer als zelfstandig kan worden opgevat, wijzigt in 
beginsel het onderscheidend vermogen ervan. Dit is zowel het geval wanneer het 
ingeschreven teken een middelmatig als een gering onderscheidend vermogen heeft. 
 
Voorbeelden: 
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 
 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

 

 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksels 

Het ingeschreven teken wordt 
op zodanige wijze met een 

onderscheidend 
beeldelement (blauwe vis) 
gebruikt dat er een eenheid 

en een nieuw concept in het 
gebruikte teken worden 
gecreëerd (de grote vis die de 

kleine vis opeet). Een 
dergelijke wijziging wijzigt het 
onderscheidend vermogen 

van het ingeschreven teken. 

ICE BREAKING THE ICE 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksels 

Het ingeschreven teken wordt 

gebruikt in combinatie met 
andere onderscheidende 
woordelementen. Deze 

elementen gaan een 
zodanige wisselwerking aan 
dat er een nieuw concept 

ontstaat. Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt dus 

gewijzigd. 

 



 

11 
 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksel

s 

Ervan uitgaande dat dit niet 
wordt beschouwd als een 

geval van gelijktijdig gebruik 
van verschillende tekens 
(zie hoofdstuk 3), gaat het 

toegevoegde beeldelement 
geen wisselwerking aan met 
het ingeschreven teken en 

wordt het als zelfstandig in 
het gebruikte teken opgevat. 
Het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken wordt 
dus niet gewijzigd. 

 
 
4.3.2 Toevoeging van niet-onderscheidende elementen en/of elementen met een gering 

onderscheidend vermogen 
 
In het algemeen geldt dat wanneer het ingeschreven teken gemiddeld onderscheidend is, de 

toevoeging van niet-onderscheidende elementen of elementen met een gering 

onderscheidend vermogen niet leidt tot wijziging van het onderscheidend vermogen ervan (7), 

ongeacht of deze elementen al dan niet visueel dominant zijn. 

 
Voorbeelden: 
 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

GERIVAN 

SUPER GERIVAN Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel 

en 

hoofddekse
ls 

GERIVAN wordt gebruikt met 
SUPER, een niet-
onderscheidend 

woordelement dat alleen 
GERIVAN kwalificeert. Het 
toegevoegde niet-

onderscheidende element 
wijzigt het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken niet. 
SUPERGERIVAN 

GERIVAN GERIVAN VISION 

Klasse 5: 

Medische 
oogdruppel

s 

GERIVAN wordt gebruikt met 
VISION, een beschrijvend 
woord. 

Het toegevoegde niet-
onderscheidende element 
wijzigt het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken niet. 

 
(7) Zie in die zin het arrest van 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (afb.), EU:T:2016:469, 
§ 31. 
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GERIVAN 
 

 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel 
en 

hoofddekse

ls 

GERIVAN wordt gebruikt met 
een niet-onderscheidende 
geometrische vorm als 

achtergrond. Het 
toegevoegde niet-
onderscheidende element 

wijzigt het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken niet. 

GERIVAN WWW.GERIVAN.COM 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel 

en 

hoofddekse
ls 

GERIVAN wordt gebruikt met 

een niet-onderscheidende 

domeinaanduiding. De 
toegevoegde niet-
onderscheidende 
elementen veranderen 
het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken 
niet  (8). 

BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
PARIS 

Klasse 25: 
Kleding, 
schoeisel 

en 
hoofddekse

ls 

BUBBLEKAT wordt gebruikt 

met PARIS, een niet-
onderscheidende 
geografische term. Het 

toegevoegde niet-
onderscheidende element 
wijzigt het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken niet. 

GERIVAN 

 

Klasse 25: 
Schoeisel 

GERIVAN wordt gebruikt met 
een niet-onderscheidend 

beeldelement die schoenen 
weergeeft, wat ondanks de 
visuele dominantie het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 
niet verandert. 

GERIVAN 

 

Klasse 33: 
Wijn 

GERIVAN wordt gebruikt op 

een min of meer standaard 
wijnetiket met een gering 
onderscheidend vermogen. 

Een dergelijke toevoeging 
wijzigt het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken niet. 

 
(8) Op voorwaarde dat uit het bewijs over gebruik blijkt dat de domeinnaam is gebruikt als aanduiding voor de 
commerciële herkomst van de waren en diensten. 
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GERIVAN 

 

Klasse 3: 

Waspreparate
n 

GERIVAN wordt gebruikt met 
BIO, een niet-
onderscheidend 

woordelement, dat ondanks 
de visuele dominantie het 
onderscheidend vermogen 

van het ingeschreven teken 
niet verandert. 

  

 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel 

en 

hoofddekse
ls 

Het toevoegen van 
EVERYDAY CLOTHING 
CONCEPT, elementen met 

een gering onderscheidend 
vermogen, is wel visueel 
dominant maar wijzigt het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 
niet. 

 
Wanneer het ingeschreven teken een gering onderscheidend vermogen heeft, is een wijziging 
van het onderscheidend vermogen waarschijnlijker, zelfs als de toevoeging een element 
betreft met een gering onderscheidend vermogen. 
 
Voorbeeld: 
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

 

 

Klasse 31: 
Vruchten 

Het ingeschreven teken is 
weinig onderscheidend. Het 

toegevoegde element BAA-
naa-NAA, dat ook weinig 
onderscheidend is, wordt aan 

het begin geplaatst en gaat 
een wisselwerking met het 
ingeschreven teken aan 

doordat het een nieuw 
concept creëert.  Dergelijke 
wijzigingen wijzigen het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken. 

 
 
4.4 Weglatingen 
 
Als vertrekpunt geldt dat het teken zoals ingeschreven wordt beschouwd als een eenheid. 
Wanneer een element dat voorkomt in het ingeschreven teken ontbreekt in het gebruikte teken, 
vormt dit een weglating. De impact van het weglaten op het onderscheidend vermogen van 
het ingeschreven teken moeten worden beoordeeld. 
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4.4.1 Weglating van onderscheidende elementen 
 
Alle onderscheidende elementen van het ingeschreven teken dragen bij aan het 
onderscheidend vermogen ervan. Daarom zal weglating van een van die elementen in het 
gebruikte teken waarschijnlijk leiden tot wijziging van het onderscheidend vermogen van het 
ingeschreven teken.  
 
Voorbeelden: 
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT 
Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksel
s 

Het ingeschreven teken 

bestaat uit twee 
onderscheidende 
woordelementen: GERIVAN 

en BUBBLEKAT. Beide 
dragen in gelijke mate bij 
aan het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken. 
Weglating van een van deze 
elementen leidt daarom tot 

een wijziging van het 
onderscheidend vermogen. 

 
Bubblekat 

Bubblekat 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksel

s 

Het ingeschreven teken 
bestaat uit twee 
onderscheidende 

elementen: Bubblekat en de 
afbeelding van een 
gestileerde vis. Beide 

dragen in gelijke mate bij 
aan het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken. 
Weglating van een van deze 
elementen leidt tot wijziging 

van het onderscheidend 
vermogen. 

 
Bubblekat  

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksel

s 

Het ingeschreven teken 

bestaat uit twee 
onderscheidende 
elementen: de afbeelding 

van een gestileerde vis en 
Bubblekat, een 
woordelement. Beide 

dragen in gelijke mate bij 
aan het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken. 
Weglating van een van deze 
elementen leidt tot wijziging 

van het onderscheidend 
vermogen. 

 
  

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksel

s 

Het ingeschreven teken 

bestaat uit twee 
onderscheidende 
elementen: de afbeelding 

van een gestileerde boom 
en een vis. Beide dragen in 
gelijke mate bij aan het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken. 
Weglating van een van deze 
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elementen leidt tot wijziging 
van het onderscheidend 
vermogen. 

 
Wanneer de elementen in het ingeschreven teken vanwege hun geringe formaat en/of positie 
door de consument worden genegeerd, zal hun weglating in het gebruikte teken het 
onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken niet wijzigen. 
 
Voorbeelden: 
 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

GERIVAN 
              Bubblekat 

 

GERIVAN 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken wordt niet 
gewijzigd, want het 

weggelaten element wordt 
door de consument 
genegeerd vanwege het 

kleine formaat en de positie 
ervan. 

  

Klasse 33: 
Wijn 

Het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken wordt niet 
gewijzigd, want het 
weggelaten element wordt 

door de consument 
genegeerd vanwege zijn 
kleine formaat en positie.  

 
 
4.4.2 Weglating van niet-onderscheidende elementen en/of elementen met een gering 

onderscheidend vermogen 
 
Wanneer het ingeschreven teken een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, zal 
weglating van een niet-onderscheidend element in het gebruikte teken het onderscheidend 
vermogen van het ingeschreven teken waarschijnlijk niet wijzigen. Dit zal in het algemeen ook 
het geval zijn wanneer het weggelaten element een gering onderscheidend vermogen heeft. 
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Voorbeelden: 
 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

BIO 
 

GERIVAN 

GERIVAN 
Klasse 3: 

Waspreparate
n 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

ontleend aan het 
onderscheidende 
woordelement GERIVAN. 

Weglating van BIO, het niet-
onderscheidende element, 
wijzigt ondanks de visuele 

dominantie het 
onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 

niet. 

SUPER GERIVAN GERIVAN 
Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

ontleend aan het 
onderscheidende 
woordelement GERIVAN. 

SUPER is niet-
onderscheidend, daarom zal 
weglating het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 
niet veranderen. 

 
GERIVAN 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

ontleend aan het 
onderscheidende 
woordelement GERIVAN. 

Weglating van de niet-
onderscheidende 
geometrische vorm als 

achtergrond verandert het 
onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 

niet. 

The Fence Fence 
Klasse 9: 
Mobiele 

telefoons 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

hoofdzakelijk ontleend aan 
het onderscheidende woord 
“Fence”. Weglating van het 

lidwoord (“the”) verandert het 
onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 

niet. 

 
GERIVAN 

GERIVAN 
Klasse: 30 

Koffie 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

ontleend aan het 
onderscheidende 
woordelement GERIVAN. 

Weglating van het niet-
onderscheidende 
beeldelement, de afbeelding 

van een koffieboon, verandert 
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het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken niet, 

ondanks de visuele 
dominantie. 

 
 
Het kan echter niet worden uitgesloten dat de weglating van een element met een gering 
onderscheidend vermogen tot een andere uitkomst leidt, vooral als het weggelaten element 
visueel dominant is of een wisselwerking aangaat met andere elementen.  
 
Voorbeelden: 
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 
 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

 

 
Klasse 9: 

Creditcards 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

ontleend aan het 
onderscheidende 
woordelement BUBBLEKAT 

en de andere elementen in 
het teken. Ondanks het feit 
dat ze een gering 

onderscheidend vermogen 
hebben, gaan deze andere 
elementen een 

wisselwerking aan en zijn ze 
visueel dominant vanwege 
hun formaat en prominente 

positie. Weglating van deze 
dominante elementen wijzigt 
het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken. 

GERIVAN 

 
GERIVAN 

Klasse 30: 
Koffie 

Het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 
ontleend aan de combinatie 

van het onderscheidende 
woord GERIVAN en het 
element AROMA, 

weergegeven in een 
gestileerd lettertype, dat enig 
onderscheidend vermogen 

toevoegt aan dat 
woordelement. Bovendien 
heeft dit laatste element, 
ondanks het feit dat het een 

gering onderscheidend 
vermogen heeft, een formaat 
dat het ingeschreven teken 

visueel domineert. Weglating 
van een dergelijk dominant 
element verandert het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken. 
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Indien het ingeschreven teken uitsluitend bestaat uit elementen met een gering 
onderscheidend vermogen en/of uit niet-onderscheidende elementen die gecombineerd het 
teken als geheel inschrijfbaar maken, zal de weglating van een of meer van deze elementen 
meestal het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken wijzigen.  
 
Voorbeelden: 
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 
 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

 
 

 

Klasse 31: 

Kattenvoer 

Het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken wordt 
ontleend aan de combinatie 
van niet-onderscheidende en 

gering onderscheidende 
elementen, namelijk BIO en 
de stilering van de letter O die 

lijkt op een kat. De combinatie 
van beide elementen maakt 
het teken als geheel 

inschrijfbaar. Weglating van 
een van de elementen wijzigt 
daarom het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken. 

 

 

Klasse 30: 
Koffie 

Het onderscheidend 
vermogen van het teken zoals 

het is ingeschreven, is het 
resultaat van de combinatie 
van eenvoudige 

geometrische vormen en 
beschrijvende woorden. Door 
de combinatie van dergelijke 

elementen kan het teken als 
geheel worden ingeschreven. 
Het weglaten van sommige 

van deze elementen wijzigt 
dus het onderscheidend 
vermogen van het teken zoals 

het is ingeschreven. 

 
 
4.5 Wijziging van kenmerken (bijv. lettertype, formaat, kleuren, positie) 
 
4.5.1 Woordmerken 
 
De specifieke weergave van het woordmerk, zoals de afbeelding ervan in een bepaald soort 
lettertype, stilering, grootte, kleur of positie, wijzigt in principe het onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven woordmerk niet zolang het woord in de gebruikte vorm als zodanig 
herkenbaar blijft. 
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Voorbeelden: 
 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

GERIVAN GERIVAN 
Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Het ingeschreven teken wordt 
in kleur gebruikt en blijft in de 
gebruikte vorm als zodanig 

herkenbaar. Daarom wordt 
door een dergelijk gebruik het 
onderscheidend vermogen 

van het ingeschreven teken 
niet gewijzigd. 

GERIVAN 
 

GERIVAN 

 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

Het ingeschreven teken wordt 
gebruikt in een specifiek 

lettertype dat niet opvalt en in 
de gebruikte vorm als zodanig 
herkenbaar blijft. Het gebruik 

in een dergelijk lettertype 
verandert derhalve niet het 
onderscheidend vermogen 

ervan. 

GERIVAN BUBBLEKAT 
GERIVAN 

BUBBLEKAT 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

De onderscheidende 
woordelementen zijn als 

zodanig herkenbaar in de 
vorm die ondanks de wijziging 
van hun positie wordt 

gebruikt. Een dergelijke 
wijziging verandert het 
onderscheidend vermogen 

van het ingeschreven teken 
niet. 

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT GERIVAN 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Ondanks het feit dat de 
onderscheidende 

woordelementen in 
omgekeerde volgorde worden 
gebruikt, vormen ze geen 

nieuw concept en blijven ze in 
de gebruikte vorm 
herkenbaar. Een dergelijke 

wijziging verandert het 
onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 

niet. 

GERIVAN GERIVAN 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

De wijziging in formaat van de 
letters G en N leidt niet tot een 

nieuw concept en het 
ingeschreven teken blijft in de 
gebruikte vorm als zodanig 

herkenbaar. Daarom wordt 
door een dergelijk gebruik het 
onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 

niet gewijzigd. 

BIO GERIVAN 
 

GERIVAN 

Klasse 3: 
Waspreparate

n 

Het ingeschreven teken BIO 
GERIVAN bestaat uit twee 

woordelementen: bio en 
Gerivan. Ondanks 
veranderingen in positie, 

formaat en kleur van het 
element BIO blijft het 
ingeschreven teken in de 
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gebruikte vorm als zodanig 
herkenbaar. Daarom wordt 
door een dergelijk gebruik het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 
niet gewijzigd. 

GERIVAN GERIVAN 
Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Het ingeschreven teken blijft 

in de gebruikte vorm als 
zodanig herkenbaar. De 
verandering van lettertype 

(gebruik in een licht 
gestileerde vorm) en kleur 
verandert het 

onderscheidend vermogen 
ervan niet. 

GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN 
BUBBLEKAT 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

De onderscheidende 

woordelementen blijven in de 
gebruikte vorm als zodanig 
herkenbaar. De verandering 

van tint, formaat en positie 
verandert het 
onderscheidend vermogen 

ervan niet. 

GERI 
 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Het ingeschreven teken blijft 
in de gebruikte vorm als 
zodanig herkenbaar. De 

stilering is niet opvallend en 
verandert het 
onderscheidend vermogen 

ervan niet. 

 
 
Wanneer het woordmerk niet meer als zodanig herkenbaar is, bijvoorbeeld door gebruik van 
het woord in een opvallende stilering of door wijzigingen van kenmerken die de betekenis van 
het woordelement veranderen (bijv. wanneer de omgekeerde volgorde van de 
woordelementen tot een andere betekenis leidt of wanneer een grafisch benadrukt gedeelte 
van het woordelement een eigen betekenis heeft), wordt het onderscheidend vermogen van 
het ingeschreven teken gewijzigd. 
 
Dit is ook het geval wanneer het ingeschreven teken een gering onderscheidend vermogen 
heeft. 
 
Voorbeelden: 
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

GERIVAN 
 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

Het ingeschreven teken is in 

de gebruikte vorm niet meer 
als zodanig herkenbaar, 
aangezien het onleesbaar is. 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt dus 

gewijzigd. 

LOVE YOUNG YOUNG LOVE 
Klasse 25: 
Kleding, 

Hoewel beide 
woordelementen van het 
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schoeisel en 
hoofddeksels 

ingeschreven teken aanwezig 
zijn in het gebruikte teken, 
worden ze in omgekeerde 

volgorde gebruikt waardoor 
de betekenis van het 
ingeschreven teken 

verandert. Het 
onderscheidend vermogen is 
dus veranderd. 

BUBBLEKAS BUBBLEMAS 
Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

Door wijziging van de letter 

“K” in “M” is het ingeschreven 
teken niet herkenbaar in de 
vorm die wordt gebruikt. Het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 
wordt dus gewijzigd. 

 
 
4.5.2 Zuivere beeldmerken 
 
In het geval van zuivere beeldmerken wordt het onderscheidend vermogen ontleend aan de 
beeldelementen in een bepaalde weergave. Daarom zal een wijziging van de weergave 
waarschijnlijk leiden tot wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven 
teken, tenzij het gaat om kenmerken (zoals kleur, vorm) die niet wezenlijk bijdragen aan het 
onderscheidend vermogen van het teken. 
 
Voorbeelden: 
 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

  

Klasse 9: 
Software 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

ontleend aan de bijzondere 
weergave van een berg in de 
kleur bruin. Aangezien de 

bruine kleur niet essentieel 
bijdraagt tot het 
onderscheidend vermogen 

van het ingeschreven teken 
leidt de verandering in grijs 
niet tot wijziging van het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken. 

 

 

 

 

 
 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksels 

Het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 
zowel ontleend aan de 
weergave van een dolfijn als 

aan de kleurencombinatie 
van magenta en wit. 
Omkering van de kleuren, 

waarbij hetzelfde contrast 
blijft gehandhaafd, verandert 
het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken niet. 
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Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

ontleend aan de specifieke 
weergave van de olifant in de 
kleur lichtbruin. Het gebruik 

van de olifant in een andere 
positie vormt geen materiële 
wijziging en het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 
verandert door een dergelijke 

wijziging derhalve niet. 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

 

 
 

 

 

Klasse 31: 
Bananen 

Het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken wordt 
enkel ontleend aan de 
specifieke weergave van de 

banaan in roze (verzonnen 
kleur). Het gebruik van de 
banaan in zijn natuurlijke 

kleur (geel) wijzigt het 
onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken. 

 

 

 

 
 

Klasse 9: 
Software 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

ontleend aan de specifieke 
weergave van de dolfijn in 
levensechte kleuren. De 

wijziging van dergelijke 
kleuren in kleuren die lijken op 
zwarte en witte zebrastrepen 
is opvallend voor dolfijnen en 

vormt een materiële wijziging. 
Dergelijk gebruik verandert 
het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken. 

 
 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Hoewel het concept van een 

olifant in het ingeschreven 
teken in het gebruikte teken 
wordt gehandhaafd, zijn de 

wijzigingen van de weergave, 
namelijk de vorm, de positie 
en de stilering van de olifant, 

significant genoeg om het 
onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken te 

wijzigen. 

 
 
In het geval van zuivere beeldmerken met een gering onderscheidend vermogen kunnen zelfs 
kleine wijzigingen aan het merk leiden tot een wijziging van het onderscheidend vermogen 
ervan. 
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4.5.3 Samengestelde merken 
 
Bij samengestelde merken dragen zowel de woord- als de beeldelementen, althans tot op 
zekere hoogte, in beginsel bij aan het onderscheidend vermogen van het teken. Hoe meer een 
element in het algemeen bijdraagt aan het onderscheidend vermogen, hoe groter de kans dat 
wijziging van een dergelijk element het onderscheidend vermogen van het teken wijzigt. 
 
In gevallen waarbij het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken in wezen wordt 
ontleend aan de woordelementen ervan, zal het gebruik van die elementen in een ander 
lettertype, formaat of andere kleur het onderscheidend vermogen normaal gesproken niet 
wijzigen (zie paragraaf 4.5.1. hierboven), tenzij de verschillen dermate significant zijn dat ze 
van invloed zijn op de algemene indruk van het ingeschreven teken. 
 
Voorbeelden waarbij het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken wordt 
ontleend aan de woordelementen ervan: 
 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

  

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt in 

wezen ontleend aan de 
onderscheidende 
woordelementen GERIVAN 

en BUBBLEKAT. De 
verandering van tint van 
lichtgroen in blauw en rood is 

niet dermate significant dat dit 
gevolgen heeft voor de 
algemene indruk van het 

ingeschreven teken.  

 
 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt in 

wezen ontleend aan het 
onderscheidende 
woordelement GERIVAN. De 

verandering van de 
achtergrondkleur en het 
woordelement van zwart in 

wit en vice versa, waarbij 
hetzelfde contrast blijft 
gehandhaafd, is niet dermate 

significant dat dit van invloed 
is op de algemene indruk van 
het ingeschreven teken. 

Daarom verandert een 
dergelijke wijziging het 
onderscheidend vermogen 

van het ingeschreven teken 
niet. 

  

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksels 

Het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken wordt in 
wezen ontleend aan het 

woordelement GERIVAN. Het 
woordelement wordt met een 
andere lettertype gebruikt dat 
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niet zo significant verschilt dat 
het van invloed is op de 
algemene indruk van het 

ingeschreven teken. Daarom 
verandert een dergelijke 
wijziging het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken niet. 

 

 

Klasse 32: 
Mineraalwater 

Het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken wordt in 
wezen ontleend aan het 
woordelement GERIVAN, 

aangezien de weergave van 
een berg een toespeling kan 
zijn op de kenmerken van de 

waren. De veranderingen in 
lettertype, positie en formaat 
van het onderscheidend 

woordelement zijn niet 
dermate significant dat 
hierdoor het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 
gewijzigd. 

GERIVAN GERIVAN 
Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksels 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt in 

wezen ontleend aan het 
woordelement GERIVAN. De 
veranderingen in het formaat 

en de groentint van de eerste 
en laatste letters zijn niet 
dermate significant dat dit van 

invloed is op de algemene 
indruk van het ingeschreven 
teken. Daarom veranderen 

dergelijke wijzigingen het 
onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken 
niet. 

 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

  

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken wordt in 
wezen ontleend aan het 
woordelement GERIVAN. 

Wijziging van het lettertype in 
een lettertype dat het 
woordelement onleesbaar 

maakt, vormt een significant 
verschil tussen het gebruikte 
teken en de ingeschreven 

vorm. 
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Klasse 32: 

Mineraalwater 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 

ontleend aan het 
woordelement GERIVAN, 
aangezien de weergave van 

een berg een toespeling kan 
zijn op de kenmerken van de 
waren. Het gebruik van het 

woordelement dat in GERI en 
VAN is opgesplitst, leidt tot 
significante verschillen die 

van invloed zijn op de 
algemene indruk van het 
ingeschreven teken. De 

wijziging in kleur van zowel de 
beeld- als woordelementen 
versterkt die conclusie. 

 
 
Bij samengestelde merken waarvan het onderscheidend vermogen in wezen wordt ontleend 
aan de beeldelementen, is de kans groter dat wijzigingen van de weergave van deze 
elementen het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken veranderen, tenzij het 
gaat om kenmerken (zoals stilering, layout of kleur) die niet wezenlijk bijdragen aan het 
onderscheidend vermogen van het teken (zie paragraaf 4.5.2. hierboven). 
 
Voorbeelden waarbij het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken wordt 
ontleend aan de beeldelementen ervan: 
 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

Best quality! Best quality!  

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken wordt in 
wezen ontleend aan het 

beeldelement van een bruine 
berg, want “Best quality!” 
wordt als beschrijvend 

opgevat. Aangezien de kleur 
bruin niet wezenlijk bijdraagt 
aan het onderscheidend 

vermogen, zorgt de 
verandering in lichtbruin en de 
positiewijziging niet voor 

wijziging van het 
onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven teken. 
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Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 
 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

  
Klasse 30: 

Koffie 

Het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken wordt 
ontleend aan het specifieke 
lettertype/de grafische 

stilering van de 
woordelementen, aangezien 
de woordelementen zelf niet 

onderscheidend zijn. Het 
enige onderscheidende 
aspect van het ingeschreven 

teken verdwijnt in de 
gebruikte vorm. Gebruik van 
dergelijke woordelementen in 

een standaard lettertype 
verandert het 
onderscheidend vermogen 

van het ingeschreven teken. 

Best quality! 
 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 
vermogen van het 
ingeschreven teken wordt in 

wezen ontleend aan de 
weergave van een bruine 
berg, want “Best quality!” 

wordt als beschrijvend 
opgevat. De wijziging van de 
afbeelding van de berg is 

dermate significant dat 
hierdoor het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken wordt 
gewijzigd. 

 
 
Wanneer het onderscheidend vermogen van het teken zowel wordt ontleend aan de woord- 
als de beeldelementen (met inbegrip van hun kenmerken zoals stilering, layout of kleur), 
moeten deze elementen worden gerespecteerd. Wanneer de configuratie van dergelijke 
elementen bijdraagt aan het onderscheidend vermogen, kan de wijziging van een dergelijke 
configuratie het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken veranderen. 
 
Voorbeelden waarbij het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken wordt 
ontleend aan de woord- en beeldelementen ervan: 
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 
 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Motivering 

 

GERI 

Klasse 30: 

Koffie 

Het onderscheidend 

vermogen van het 
ingeschreven teken wordt 
ontleend aan het 

woordelement dat wordt 
opgevat als GER en uit een 
beeldelement dat 
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geometrische vormen 
weergeeft. In de gebruikte 
vorm is het woordelement 

GER vervangen door GERI, 
weergegeven in een 
standaard lettertype, en 

verdwijnt het beeldelement 
volledig. Dergelijke 
wijzigingen veranderen het 

onderscheidend vermogen 
van het ingeschreven merk. 

 

BUBBLEKAT 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 
hoofddeksels 

Het onderscheidend 
vermogen van het 

ingeschreven teken wordt 
ontleend aan de twee 
woordelementen BUBB en 

LEKAT en hun specifieke 
stilering. In de gebruikte vorm 
verschijnen de 

woordelementen BUBB en 
LEKAT als één woord en in 
een standaard lettertype. 

Dergelijke wijzigingen 
veranderen het 
onderscheidend vermogen 

van het ingeschreven merk. 

 
 
4.6 Combinatie van wijzigingen 
 
In de praktijk kunnen verschillende soorten wijzigingen in het gebruikte teken worden 
gecombineerd. 

 
Er kunnen vier soorten combinaties worden geïdentificeerd: 
 

• Een combinatie van wijzigingen waarbij bepaalde elementen van het ingeschreven teken 
worden weggelaten en andere elementen worden toegevoegd. 

 

• Een combinatie van wijzigingen waarbij bepaalde kenmerken van het ingeschreven 
teken worden gewijzigd en andere elementen worden toegevoegd. 

 

• Een combinatie van wijzigingen waarbij bepaalde elementen van het ingeschreven teken 
worden weggelaten en bepaalde kenmerken van de resterende elementen worden 
gewijzigd. 

 

• Een combinatie van wijzigingen waarbij bepaalde elementen van het ingeschreven teken 
worden weggelaten, bepaalde kenmerken van de resterende elementen worden 
gewijzigd en andere elementen worden toegevoegd. 

 
In het algemeen zijn, wanneer de wijzigingen betrekking hebben op een combinatie van 
toevoeging, weglating of wijziging van kenmerken, de respectieve beginselen van de 
gemeenschappelijke praktijk van toepassing. Wijzigingen die van invloed zijn op 
onderscheidende elementen zullen derhalve in het algemeen leiden tot een wijziging van het 
onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken, terwijl wijzigingen die van invloed zijn 
op niet-onderscheidende elementen of elementen met een gering onderscheidend vermogen 
het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken veelal niet zullen wijzigen. 
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In geval van een combinatie van wijzigingen moet worden beoordeeld of een van de 
wijzigingen alleen (bijv. het weglaten van een element) zou leiden tot wijziging van het 
onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken, terwijl de rest van de wijzigingen niet 
van beslissende invloed is. 
 
Indien een dergelijke wijziging niet leidt tot de wijziging van het onderscheidend vermogen van 
het ingeschreven teken, moet het effect van de combinatie van alle wijzigingen worden 
beoordeeld. Mogelijk leidt alleen de opeenstapeling van veranderingen tot een wijziging van 
het onderscheidend vermogen. 
 
De voorbeelden hieronder illustreren de gevallen waarin wijzigingen aan niet-onderscheidende 
elementen of elementen met een gering onderscheidend vermogen het onderscheidend 
vermogen niet veranderen: 
 

Geen wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

  

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksels 

GERIVAN 

 

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 

  

Klasse 33: Wijn 

  

Klasse 25: 

Kleding, 
schoeisel en 
hoofddeksels 
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Klasse 9: 
Software 

 
 
De voorbeelden hieronder illustreren de gevallen waarin wijzigingen aan een onderscheidend 
element of elementen met een gering onderscheidend vermogen het onderscheidend 
vermogen veranderen: 
 

Wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken 

Ingeschreven teken Teken zoals gebruikt Waren en 
diensten 

Het ingeschreven teken is gemiddeld onderscheidend: 

Belangrijkste wijziging: Toevoeging van een onderscheidend element 

 
 

Klasse 25: 
Kleding, schoeisel 

en hoofddeksels 

  

Klasse 25: 

Kleding, schoeisel 
en hoofddeksels 
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Belangrijkste wijziging: Wijziging van een onderscheidend element 

 

 

Klasse 25: 

Kleding, schoeisel 
en hoofddeksels 

  

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksels 

Belangrijkste wijziging: Weglating van een onderscheidend element 

GVL 
GERI VAN LYR GVL 

Klasse 25: 
Kleding, 

schoeisel en 

hoofddeksels 

Het ingeschreven teken heeft een gering onderscheidend vermogen: 

Belangrijkste wijziging: Wijziging van de belangrijkste factor die bijdraagt aan het onderscheidend vermogen 
(lettertype/stilering) 

 

 

Klasse 30: 
Koffie 

 
 

Klasse 31: 
Bananen 
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FRESH SARDINE 
Klasse 29: 

Sardines 

Belangrijkste wijziging: Weglating van elementen met een gering onderscheidend vermogen en/of niet-
onderscheidende elementen (combinatie waardoor het teken als geheel kan worden ingeschreven)  

 

 

Klasse 30: 
Bakkerswaren 

 


	1. CP8  Common Communication_Final_NL
	2. CP8 Common Practice_Final_NL

