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1 Inleiding: Algemeen overzicht van onderzoeksprocedure 
 
In dit deel van de richtsnoeren wordt een beeld gegeven van de onderzoeksprocedure 
voor het traject van indiening tot publicatie van een aanvraag van een 
Gemeenschapsmerk (GM). 
 
Nadat de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk is ingediend, wordt een voorlopige 
indieningsdatum toegekend en stuurt het Bureau een ontvangstbewijs toe. In dit 
stadium controleert het Bureau alleen of de datum van indiening voldoet aan specifieke 
eisen uit de verordening. De datum van indiening wordt pas definitief zodra de taks 
voor de aanvraag is betaald. 
 
De aanvrager moet het ontvangstbewijs goed controleren en het Bureau direct op de 
hoogte stellen indien de gegevens niet kloppen. Gegevens die betrekking hebben op 
de indieningsdatum, zoals de naam van de aanvrager, de afbeelding van het merk en 
de opgave van waren en diensten, kunnen alleen worden gecorrigeerd als de 
aanvrager het Bureau daarvan op dezelfde datum van indiening op de hoogte stelt. Na 
die datum zijn eventuele wijzigingen onderworpen aan de bepalingen van de VGM en 
de UVGM, in het bijzonder artikel 17 en artikel 43, VGM. Voor meer informatie, zie 
hoofdstuk 5 en de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten. 
 
Na afgifte van het ontvangstbewijs voert het Bureau eerst voor alle officiële talen van 
de EU een taalonderzoek uit op de woordbestanddelen van het merk, gevolgd door 
een communautaire recherche. 
 
De betaling van de aanvraagtaks en nationale onderzoekstaks (indien van toepassing) 
wordt uiterlijk één maand na indiening van de aanvraag geverifieerd. Als de aanvrager 
om een nationale recherche heeft verzocht en de bijbehorende taks heeft betaald, 
stuurt het Bureau de aanvraag door naar de lidstaten waar de nationale recherches 
worden uitgevoerd. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over recherches. Voor meer 
informatie over taksen, zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, 
Betaling van taksen, kosten en tarieven. 
 
Tijdens de onderzoeksprocedure doet het Bureau onderzoek naar de datum van 
indiening, formaliteiten, classificatie, prioriteit en/of anciënniteit (indien nodig), de 
regelingen voor het gebruik van collectieve merken en absolute weigeringsgronden. 
Aangezien er geen strikte volgorde bestaat voor de onderzoeksprocedure, kunnen al 
deze onderzoeksstappen gelijktijdig worden uitgevoerd. 
 
De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van eventuele gebreken en krijgt twee 
maanden de tijd om het gebrek op te lossen en/of opmerkingen in te dienen. Wanneer 
de aanvraag van een Gemeenschapsmerk deels of volledig wordt geweigerd, moeten 
de gronden van de weigering worden toegelicht en moet de aanvrager worden 
gewezen op de mogelijkheid van beroep. Zie navolgende paragrafen 3.2 en 3.2.1. 
 
Aanvragen die voldoen aan de eisen van de verordening, zijn ontvankelijk voor 
publicatie en worden doorgestuurd ter vertaling in alle officiële EU-talen. 
 
De laatste stap in de onderzoeksprocedure betreft de publicatie van de aanvraag in 
deel A van het Blad van Gemeenschapsmerken. De publicatie gebeurt een maand na 
kennisgeving van de rechercheverslagen (communautair en eventuele nationaal 
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onderzoek), zodat de aanvrager, indien hij dit wenst, nog tijd heeft om van zijn 
aanvraag af te zien. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over publicatie. 
 
 

2 Recherche 
 

Artikel 38, VGM 
Regel 5bis en regel 10, UVGM 
Mededeling nr. 4/99, 5/00 en 4/01 van de President van het Bureau 

 
In het rechercheverslag wordt aangegeven of er oudere rechten bestaan die mogelijk 
strijdig zijn met de Gemeenschapsmerkaanvraag. Maar ook als in de 
rechercheverslagen geen melding wordt gemaakt van vergelijkbare oudere rechten, 
kan na publicatie oppositie worden ingediend tegen de Gemeenschapsmerkaanvraag. 
 
De resultaten van het rechercheverslag dienen enkel ter informatie. De aanvrager krijgt 
daarmee de mogelijkheid om zijn merkaanvraag nog vóór de publicatie in te trekken. 
Houders van oudere ingeschreven merken worden in een toezichtbrief op de hoogte 
gesteld van nieuwe, vergelijkbare merkaanvragen. 
 
Beeldelementen worden geclassificeerd volgens de classificatie van Wenen. 
 
 

2.1 Communautaire recherche 
 
Na afgifte van het ontvangstbewijs stelt het Bureau een communautair 
rechercheverslag op met informatie over: 
 
1. Gemeenschapsmerkaanvragen met datum van indiening of een voorrangsdatum 

die voorafgaat aan die van de desbetreffende aanvraag; 
2. reeds ingeschreven Gemeenschapsmerken; en 
3. eerdere internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese 

Unie wordt uitgestrekt. 
 
Bij de communautaire recherche wordt rekening gehouden met de datum van 
indiening, de woordbestanddelen van het merk, de beeldelementen van het merk 
(indien van toepassing) en de klassen van waren en diensten volgens de Nice 
classificatie. Er wordt gecontroleerd of er soortgelijke oudere merken zijn ingediend 
voor dezelfde klasse(n) die volgens het Bureau overeenstemmende waren en/of 
diensten bevatten. 
 
De aanvrager krijgt het communautaire rechercheverslag toegestuurd in de vorm van 
een standaardbrief. Zodra de nieuwe aanvraag is gepubliceerd, stuurt het Bureau een 
waarschuwingsbrief naar de houders van oudere Gemeenschapsmerken of de 
rechthebbenden op Gemeenschapsmerkaanvragen die in het rechercheverslag 
worden vermeld. 
 
 

2.2 Nationale recherche 
 
Aanvragen voor een Gemeenschapsmerk waarbij een geldig verzoek om nationale 
recherche is gedaan, worden naar de deelnemende nationale bureaus doorgestuurd 
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zodra de indieningsdatum is bepaald en de classificatie is gevalideerd. Een verzoek 
wordt als geldig beschouwd indien het ten tijde van de indiening is gedaan en de 
bijbehorende taks is betaald. 
 
De nationale rechercheverslagen worden opgesteld door de bureaus die aan de 
recherche deelnemen. 
 
Bij een verzoek om nationale recherche moet de recherche in overeenstemming met 
regel 5 bis, UVGM binnen twee maanden door elk van de deelnemende nationale 
bureaus zijn uitgevoerd. Door deze “alles of niets-“aanpak kan de aanvrager niet 
bepalen door welke deelnemende bureaus de recherche wordt uitgevoerd. 
Houders van een internationale inschrijving waarvan het territorium tot de EU wordt 
uitgestrekt, moeten hun verzoek om nationale recherche binnen één maand na de 
datum van kennisgeving van de internationale inschrijving van de WIPO bij het BHIM 
hebben ingediend en de relevante taks hebben betaald. 
 
De verantwoordelijkheid voor de indeling en inhoud van de nationale 
rechercheverslagen ligt bij de nationale bureaus. Het Bureau hoeft in dit verband 
slechts de nationale verslagen te ontvangen en deze samen met het communautaire 
rechercheverslag door te sturen. Het staat de aanvrager vrij om aanvullende informatie 
op te vragen bij de nationale bureaus zelf. 

 
 

3 Algemene beginselen inzake onderzoeksprocedures 
 
Dit hoofdstuk bevat alleen een beschrijving van de procedurele aspecten van het 
onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden. Voor de inhoudelijke 
aspecten van het onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden, zie de 
richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 4, Absolute weigeringsgronden. 
 
De verordening inzake het Gemeenschapsmerk (VGM) is bedoeld om eigenaren in 
staat te stellen een recht te registreren dat in de hele Europese Unie geldig is, voor 
zover het de rechten van anderen niet aantast. Hoewel een recht alleen kan worden 
verleend in overeenstemming met de bepalingen van de VGM, wil het Bureau 
aanvragen niet belemmeren maar vooral een faciliterende rol spelen. 
 
Bij het onderzoek naar een aanvraag wordt gekeken naar het handelsmerk en de 
waren en diensten waarop de aanvraag betrekking heeft. Het Bureau moet rekening 
houden met de aard van de desbetreffende handel, met de wijze van levering van de 
waren of diensten en met het relevante publiek, bijvoorbeeld of het bestaat uit 
specialisten of het algemeen publiek . 
 
 

3.1 Procedurele aspecten inzake opmerkingen van derden en 
beoordeling van absolute gronden 

 

Artikel 40, VGM 
Mededeling 2/09 van de President van het Bureau 

 
Zodra een aanvraag is gepubliceerd, kunnen derden opmerkingen maken over het 
bestaan van een absolute weigeringsgrond. Opmerkingen van derden die worden 
ontvangen voordat de merkaanvraag is gepubliceerd, worden in behandeling genomen 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/ex113en.pdf
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tijdens het onderzoek naar de absolute weigeringsgronden. Het Bureau aanvaardt alle 
opmerkingen die zijn ingediend binnen de oppositietermijn (drie maanden vanaf de 
publicatiedatum) of voordat lopende opposities worden gesloten. De opmerkingen 
moeten worden ingediend in een van de talen van het Bureau, te weten Spaans, Duits, 
Engels, Frans of Italiaans. 
 
De indiener van de opmerkingen krijgt een ontvangstbewijs van het Bureau ter 
bevestiging dat de opmerkingen zijn ontvangen en naar de aanvrager zijn 
doorgestuurd. De indiener van de opmerkingen wordt geen partij in de procedure voor 
het Bureau, maar krijgt wel toegang tot de online zoekfuncties om de status van de 
relevante Gemeenschapsmerkaanvraag te controleren. Het Bureau houdt de indiener 
van opmerkingen niet op de hoogte van eventuele acties als gevolg van het feit of er al 
dan niet bezwaren zijn gerezen tegen diens opmerkingen. 
 
Alle opmerkingen worden doorgestuurd naar de aanvrager, die wordt uitgenodigd om 
waar nodig zijn visie te geven. Het Bureau controleert of de opmerkingen goed zijn 
onderbouwd en of er sprake is van een absolute weigeringsgrond. Als dat het geval is, 
maakt het Bureau officieel bezwaar en kan het de Gemeenschapsmerkaanvraag 
eventueel weigeren als de aanvrager niet in staat is het bezwaar op te lossen met een 
argumentatie of een beperking van de lijst van waren en diensten. 
 
Indien de opmerkingen een kwestie aan de orde stellen die al in de onderzoeksfase 
van een aanvraag is bekeken, is het onwaarschijnlijk dat dit aanleiding geeft tot 
ernstige twijfel na publicatie. 
 
Het Bureau kan het onderzoek op absolute gronden op elk moment voorafgaand aan 
de inschrijving ook heropenen op basis van andere gronden. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer derden voorafgaand aan de publicatie van de aanvraag opmerkingen 
indienen of wanneer het Bureau zelf van mening is dat bepaalde weigeringsgronden 
over het hoofd zijn gezien. Na publicatie van de aanvraag is dit alleen in duidelijke 
gevallen nog een optie. 
 
Voor meer informatie, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 4, Absolute 
weigeringsgronden. 
 
 

3.2 Beslissingen 
 
In alle gevallen waarin het Bureau een beslissing neemt in het nadeel van de 
aanvrager, moet deze met redenen worden omkleed. Hierbij moet worden ingegaan op 
de relevante argumenten van de aanvrager. In alle beslissingen moet naar de 
desbetreffende delen van de VGM en UVGM worden verwezen en een duidelijke 
motivering worden gegeven, tenzij het geval volstrekt duidelijk is (bijvoorbeeld omdat 
een document ontbreekt of een taks niet is betaald). 
 
Wanneer de beslissing bijvoorbeeld is genomen op basis van een onderzoek op het 
internet, moet het Bureau de aanvrager het bewijs van deze zoekacties leveren. 
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3.2.1 Beroepsprocedures 
 

Artikelen 58 en 65, VGM 
Besluit 2009-1 van 16/06/2009 van het Presidium van de kamers van beroep 

 
Aanvragers hebben het recht van beroep tegen een voor hen ongunstige beslissing die 
een einde maakt aan de procedure. In de praktijk is dit elke beslissing van het Bureau 
die een einde maakt aan de procedure en niet door de aanvrager wordt geaccepteerd. 
Ook moet de aanvrager in iedere schriftelijke communicatie over zo'n beslissing 
worden gewezen op de mogelijkheid om binnen twee maanden beroep in te stellen 
tegen die beslissing. 
 
Een beroepsprocedure heeft een opschortende werking. Het Bureau mag binnen de 
beroepstermijn geen stappen ondernemen die niet eenvoudig zijn terug te draaien 
(bijvoorbeeld publicatie of inschrijving in het register). Dit geldt ook voor de termijn 
voorafgaand aan een eindbeslissing, mocht de zaak krachtens artikel 65 aan het 
Gerecht of het Hof van Justitie van de Europese Unie worden voorgelegd. 
 
 

3.3 Internationale inschrijvingen waarvan het territorium tot de 
Europese Unie wordt uitgestrekt 

 
In de richtsnoeren, deel M, Internationale merken, vindt u meer informatie over 
Gemeenschapsmerkaanvragen voortvloeiend uit een omzetting van internationale 
inschrijvingen waarvan het territorium tot de Europese Unie wordt uitgestrekt. 
 
 

4 Publicatie 
 

Artikel 39, VGM 
Regels 12, 14 en 46, UVGM 

 
Publicatie vindt plaats nadat de rechercheverslagen naar de aanvrager zijn gestuurd, 
vooropgesteld dat de aanvraag voldoet aan alle vereiste voorwaarden voor acceptatie. 
 
De aanvraag wordt gepubliceerd in alle officiële talen van de EU. 
 
De onderzoeker moet ervoor zorgen dat (indien van toepassing) de volgende 
gegevens beschikbaar zijn: 
 
(a) dossiernummer van de aanvraag 
(b) datum van indiening 
(c) weergave van het handelsmerk 
(d) aanduiding van het collectieve merk 
(e) aanduiding van het soort merk indien het niet om een woordmerk gaat, zoals 

beeldmerken, driedimensionale merken, hologrammen, geluidsmerken, 
kleurmerken als zodanig, overige merken 

(f) beschrijving van het merk 
(g) kleurindicatie(s) 
(h) beeldelementen volgens de Wenen-classificatie 
(i) disclaimer 
(j) verworven onderscheidend vermogen door gebruik 
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(k) naam, adres en nationaliteit van de aanvrager 
(l) naam en adres van de gemachtigde 
(m) eerste en tweede taal 
(n) waren en diensten volgens de Nice-classificatie 
(o) voorrangsgegevens (indien van toepassing) 
(p) prioritaire gegevens voor tentoonstelling 
(q) anciënniteitsgegevens 
(r) omzettingsgegevens. 
 
Zodra al deze elementen in orde zijn en de vertaling in alle officiële talen van de EU 
heeft plaatsgevonden, zal de aanvraag naar de publicatiedienst worden verstuurd. 
 
 

5 Wijzigingen van de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk 
 
Dit deel van de richtsnoeren behandelt uitsluitend relevante kwesties inzake 
wijzigingen van een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk. 
 
Voor meer informatie over  wijzigingen van ingeschreven Gemeenschapsmerken, zie 
de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 1, Wijzigen van een 
inschrijving. 
 
 

5.1 Intrekking van de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk 
 

Artikel 43, artikel 58, lid 1, artikel 64, lid 3, en artikel 119, VGM 

 

5.1.1 Verklaring van intrekking 
 
Een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk kan tot aan het definitieve besluit over de 
kwestie, op elk moment worden ingetrokken. 
 
Nadat het Bureau een beslissing in eerste aanleg heeft genomen, is het mogelijk de 
aanvraag nog binnen de beroepstermijn van twee maanden in te trekken (ook als er 
feitelijk geen beroep wordt ingesteld) of tot aan het moment waarop een uitspraak is 
gedaan door de kamer van beroep. Dit geldt voor zowel ex parte- als inter partes-
procedures (zie de beslissing van 27/09/2006, R 0331/2006-G, ‘Optima’). 
 
Op het niveau van het Gerecht kan een aanvraag nog worden ingetrokken binnen de 
beroepstermijn van twee maanden of tot het moment waarop de beroepsprocedure bij 
het Gerecht is voltooid. 
 
Op het niveau van het Hof van Justitie (HvJEU) kan een aanvraag nog worden 
ingetrokken binnen de termijn van twee maanden waarop beroep bij het HvJEU kan 
worden ingesteld of tot aan het moment waarop het HvJEU een definitief en bindend 
besluit heeft genomen (zie de beschikking van 18/09/2012, C-588/11, ‘OMNICARE’). 
 
Ook wanneer de zaak aanhangig is gemaakt bij het Gerecht of het HvJEU, moet het 
verzoek om intrekking worden ingediend bij het Bureau (en niet bij het Gerecht of het 
HvJEU). Het Bureau laat vervolgens aan het Gerecht of het HvJEU weten of de 
intrekking al dan niet als geldig en ontvankelijk kan worden beschouwd. De feitelijke 
intrekking vindt echter pas plaats zodra het Gerecht of het HvJEU een definitief besluit 
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heeft genomen in de zaak (zie, mutatis mutandis, het arrest van 16/05/2013, T-104/12, 
‘VORTEX’). 
 
Een verklaring van intrekking die na het verstrijken van de beroepstermijn wordt 
ingediend, wordt afgewezen als niet-ontvankelijk. 
 
De verklaring van intrekking moet schriftelijk worden ingediend. Het Bureau verstrekt 
hiertoe geen speciaal formulier. Op de verklaring is geen taks van toepassing. 
 
De verklaring van intrekking kan worden opgesteld in de eerste of tweede taal die de 
aanvrager heeft opgegeven bij de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk. 
 
Dit geldt ook voor oppositieprocedures. Voor meer informatie over procedures waarbij 
een beperking wordt opgesteld in een andere taal dan die van de oppositieprocedure, 
zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties. 
 
Voor meer informatie over beperkingen, zie paragraaf 5.2. 
 
 

5.1.2 Onvoorwaardelijk en bindend karakter van de verklaring 
 
Een verklaring van intrekking wordt van kracht op het moment van ontvangst door het 
Bureau, vooropgesteld dat het Bureau op dezelfde dag geen intrekking van de 
verklaring ontvangt. 
 
Dit betekent dat wanneer het Bureau op dezelfde dag zowel een verklaring van 
intrekking ontvangt als een brief waarin de verklaring wordt ingetrokken, de eerste 
intrekking nietig wordt verklaard door de tweede (ongeacht het feitelijke tijdstip van 
ontvangst). 
 
Wanneer een verklaring eenmaal van kracht is, kan deze niet meer worden 
ingetrokken. 
 
Een verklaring van intrekking is ongeldig wanneer hierin voorwaarden of termijnen 
worden gesteld. In de verklaring mag bijvoorbeeld niet worden geëist dat het Bureau 
een bepaalde beslissing moet nemen of dat de andere partij in oppositieprocedures 
een procedurele verklaring moet afleggen. Dergelijke eisen zullen slechts worden 
gezien als een suggestie waarmee de zaak kan worden opgelost. Het Bureau zal de 
opposant hiervan in kennis stellen en de partijen uitnodigen om tot een minnelijke 
schikking te komen. Verder wordt een verklaring niet van kracht als deze is opgesteld 
voor een deel van de waren en/of diensten (gedeeltelijke intrekking) op voorwaarde dat 
het Bureau de aanvraag voor de overige waren en/of diensten wel accepteert. Zo'n 
verklaring zal dan worden beschouwd als een suggestie die het Bureau kan gebruiken 
om tot een aanvaardbare lijst van waren en diensten te komen. 
 
Wanneer een aanvrager in reactie op een officiële actie de lijst met waren en diensten 
beperkt (gedeeltelijke intrekking), zal het Bureau nagaan of de aanvrager daarmee ook 
op ondubbelzinnige wijze verklaart dat de overige waren en diensten worden 
ingetrokken of dat de gewijzigde lijst van waren en diensten moet worden beschouwd 
als voorstel of tegenvoorstel van de aanvrager om tot een overeenkomst met het 
Bureau te komen. 
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5.1.3 Te ondernemen actie 
 
Het Bureau zal een verklaring van intrekking in behandeling nemen, overgaan tot 
publicatie van de volledige of gedeeltelijke intrekking in het Blad van 
Gemeenschapsmerken indien de merkaanvraag reeds was gepubliceerd, en het 
dossier van de merkaanvraag sluiten in het geval van een volledige intrekking. 
 
Voor meer informatie over de gevolgen van een volledige of gedeeltelijke intrekking bij 
een oppositieprocedure, zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele 
kwesties. 
 
Voor meer informatie over de terugbetaling van de aanvraagtaksen, zie de 
richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten 
en tarieven. 
 
 

5.2  Beperking van de lijst van waren en diensten in een 
merkaanvraag  

 

Artikelen 43 en 119, VGM 

 
Een aanvrager kan de lijst met waren en diensten van zijn 
Gemeenschapsmerkaanvraag te allen tijde beperken, hetzij uit eigen beweging, hetzij 
als gevolg van bezwaren op basis van classificatie of absolute gronden, of in de loop 
van een oppositieprocedure. 
 
Voor een verklaring van beperking gelden in principe dezelfde regels als voor een 
verklaring van intrekking. Zie paragraaf 5.1 hierboven. 
 
Ook wanneer de zaak aanhangig is gemaakt bij het Gerecht of het Hof van Justitie 
(HvJEU), moet de beperking worden ingediend bij het Bureau (dus niet bij het Gerecht 
of het HvJEU). Het Bureau laat vervolgens aan het Gerecht of het HJEU weten of de 
beperking al dan niet als geldig en ontvankelijk kan worden beschouwd. De feitelijke 
beperking wordt echter pas toegepast zodra het Gerecht of het HvJEU een definitief 
besluit heeft genomen in de zaak (zie, mutatis mutandis, het arrest van 16/05/2013, 
T-104/12, ‘VORTEX’). 
 

5.2.1 Procedurele ontvankelijkheid van een beperking 
 
De beperking moet procedureel ontvankelijk zijn (zie paragraaf 5.1.2 hierboven). 
 
Een beperking wordt in principe van kracht op de dag dat deze door het Bureau wordt 
ontvangen. Beperkingen kunnen alleen worden ingetrokken wanneer de intrekking 
ervan op dezelfde datum wordt ontvangen als de beperking zelf. 
 
De ontvankelijkheid van een beperking is afhankelijk van twee voorwaarden: 
 
1. De lijst met waren en diensten mag niet worden uitgebreid op basis van de 

nieuwe bewoording. 
 
2. De beperking moet een geldige beschrijving van waren en diensten bevatten en 

alleen van toepassing zijn op aanvaardbare waren en diensten die zijn vermeld 
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op de oorspronkelijke merkaanvraag. Voor meer informatie over beperkingen bij 
een aanvraag voor een Gemeenschapsmerk, zie de richtsnoeren, deel B, 
Onderzoek, afdeling 3, Classificatie. 

 
Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal het Bureau de voorgestelde 
beperking weigeren en zal de lijst met waren en diensten ongewijzigd blijven. 
 
 

5.3 Overige wijzigingen 
 

Artikel 43, VGM 

Regels 13 en 26, UVGM 

 
Deze afdeling en de bovengenoemde wettelijke bepalingen hebben uitsluitend 
betrekking op wijzigingen in de merkaanvraag die op verzoek van de aanvrager 
moeten worden aangebracht, en niet op wijzigingen of beperkingen als gevolg van een 
onderzoeks-, oppositie- of beroepsprocedure die is ingesteld krachtens het besluit van 
een onderzoeker, oppositieafdeling of kamer van beroep. 
 
Deze afdeling heeft evenmin betrekking op de rechtzetting van vergissingen in de 
publicaties van het Bureau. Dit gebeurt ambtshalve krachtens regel 14, UVGM. 
 
Een wijzigingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend in de eerste of tweede taal 
die de aanvrager heeft opgegeven bij zijn Gemeenschapsmerkaanvraag. Er zijn geen 
taksen verschuldigd. 
 
De volgende elementen van een Gemeenschapsmerkaanvraag mogen worden 
gewijzigd: 
 

 naam en adres van de aanvrager of gemachtigde (zie paragraaf 5.3.1 hieronder); 
 

 fouten in bewoordingen of kopieën of duidelijke vergissingen, op voorwaarde dat 
het handelsmerk niet wezenlijk wordt veranderd door de wijziging (voor meer 
informatie over dergelijke wijzigingen, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, 
afdeling 2, Formaliteiten); 

 

 de lijst met waren en diensten (zie paragraaf 5.2 hierboven). 
 

5.3.1 Naam, adres en nationaliteit van aanvrager of gemachtigde 
 

Regel 1, lid 1, onder b) en e), en regels 26 en 84, UVGM 

Artikel 1, lid 1, onder b), artikel 19, lid 7, en artikel 69, lid 2, onder d), UVGMo 

 
De naam en het adres van een aanvrager of gemachtigde kunnen vrij worden 
gewijzigd, vooropgesteld dat 
 

 de naam van de aanvrager niet wordt gewijzigd als gevolg van een overdracht, 
 
en 
 

 een naamswijziging voor een gemachtigde niet inhoudt dat deze wordt 
vervangen door een andere gemachtigde. 
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Ook de aanduiding van de nationaliteit van een rechtspersoon kan vrij worden 
gewijzigd, vooropgesteld dat de wijziging niet het gevolg is van een overdracht. 
 
Een wijziging van de naam van de aanvrager is aanvaardbaar wanneer deze geen 
invloed heeft op diens identiteit. Een wijziging van de identiteit van de aanvrager wordt 
daarentegen als een overdracht beschouwd. Voor meer informatie en de geldende 
procedure wanneer er twijfel bestaat of de wijziging als een overdracht wordt 
beschouwd, zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 3, 
Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, hoofdstuk 1, Overdracht. 
 
Naamswijzigingen voor gemachtigden zijn eveneens aan beperkingen onderhevig en 
mogen geen invloed hebben op de identiteit van de aangewezen gemachtigde. Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk dat een gemachtigde (door huwelijk/scheiding) of 
samenwerkingsverband van gemachtigden een andere naam krijgt. Dergelijke 
naamswijzigingen dienen te worden onderscheiden van gevallen waarbij de ene 
gemachtigde wordt vervangen door de andere. Op die wijziging zijn de regels voor de 
benoeming van gemachtigden van toepassing. Voor meer informatie over 
gemachtigden, zie de richtsnoeren, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, 
Beroepsmatige vertegenwoordiging. 
 
Een wijziging van een naam, adres of nationaliteit kan het gevolg zijn van gewijzigde 
omstandigheden of van een vergissing bij de aanvraag. 
 
Een wijziging van naam en adres moet door de aanvrager of diens gemachtigde 
worden aangevraagd en voorzien zijn van het nummer van de 
Gemeenschapsmerkaanvraag, alsmede de naam en het adres van de aanvrager of de 
gemachtigde, zoals die in het dossier zijn geregistreerd en ter wijziging worden 
voorgelegd. 
 
Voor de wijziging hoeven geen bewijsstukken te worden overlegd. Voor een verzoek 
om naams- of adreswijziging zijn geen taksen verschuldigd. 
 
De aanvrager moet zijn naam en officiële adres in een specifieke indeling op de 
aanvraag vermelden conform de bovengenoemde wettelijke bepalingen, en kan 
eventuele wijzigingen later in dezelfde indeling aanbrengen. De inschrijving gebeurt op 
zowel naam als adres. 
 
Rechtspersonen kunnen slechts één officieel adres hebben. In geval van twijfel kan het 
Bureau vragen bewijsstukken te overhandigen met betrekking tot de rechtsvorm, het 
land van oprichting en/of het adres. De officiële naam en het officiële adres worden 
standaard als postadres gebruikt. De aanvrager zou idealiter over slechts één 
postadres dienen te beschikken. Wijzigingen in de officiële benaming of het officiële 
adres van de aanvrager worden overgenomen op alle Gemeenschapsmerkaanvragen, 
ingeschreven Gemeenschapsmerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen en 
kunnen, in tegenstelling tot het postadres, niet alleen voor specifieke 
rechtenportefeuilles worden vastgelegd. De regels zijn mutatis mutandis ook van 
toepassing op gemachtigden. 
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5.3.2 Overige elementen van een aanvraag 
 
Ook andere elementen van een Gemeenschapsmerkaanvraag, zoals de afbeelding, 
het soort merk, de beschrijving van het merk en de disclaimers, kunnen worden 
gewijzigd. 
 
In het geval van een beroep op voorrang is het bijvoorbeeld mogelijk een duidelijke 
vergissing van het land waarin en de datum waarop het oudere merk is ingediend, te 
corrigeren zodat het voorrangsdocument de juiste gegevens bevat. 
 
Voor meer informatie over deze wijzigingen, zie de richtsnoeren, deel B, Onderzoek, 
afdeling 2, Formaliteiten. 
 
 

5.3.3 Aantekening en publicatie van wijzigingen 
 

Artikel 41, lid 2, VGM 

 
Wanneer een wijziging is toegestaan, zal deze in het dossier worden aangetekend. 
 
Indien er nog geen publicatie van de Gemeenschapsmerkaanvraag heeft 
plaatsgevonden, wordt deze in de gewijzigde vorm gepubliceerd in het Blad van 
Gemeenschapsmerken. 
 
Wanneer de Gemeenschapsmerkaanvraag al is gepubliceerd, wordt deze (alleen) in 
gewijzigde vorm in het Blad van Gemeenschapsmerken gepubliceerd als de wijziging 
betrekking heeft op de lijst met waren en diensten of de afbeelding van het merk. Met 
de publicatie van de gewijzigde aanvraag gaat een nieuwe oppositietermijn van drie 
maanden in. 
 
Alle overige wijzigingen worden niet afzonderlijk gepubliceerd. Dit gebeurt pas op het 
moment van de publicatie van de inschrijving. 
 
 

5.4 Afsplitsing van de Gemeenschapsmerkaanvraag 
 

Artikel 44, VGM 
Regel 13bis, UVGM 

 
Een Gemeenschapsmerkaanvraag kan in verschillende delen worden gesplitst. Dit kan 
gebeuren als gevolg van een gedeeltelijke overdracht (zie de richtsnoeren, deel E, 
Registerbewerkingen, afdeling 3, Gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel, 
hoofdstuk 1, Overdracht), maar ook op eigen verzoek van de aanvrager. Vooral 
wanneer een deel van een Gemeenschapsmerkaanvraag voor bepaalde waren en 
diensten wordt betwist, kan het nuttig zijn dat deel af te splitsen en de oorspronkelijke 
aanvraag te continueren voor het restant. Voor meer informatie over het afsplitsen van 
Gemeenschapsmerken, zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 1, 
Wijzigen van een inschrijving. 
 
Bij een gedeeltelijke overdracht is sprake van een kosteloze actie waarbij de houder 
wordt veranderd, terwijl bij een verzoek om afsplitsing van een 
Gemeenschapsmerkaanvraag een taks in rekening worden gebracht en de 
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Gemeenschapsmerkaanvraag in handen blijft van dezelfde aanvrager. Als die taks niet 
wordt betaald, wordt het verzoek als niet ingediend beschouwd. Het verzoek kan 
worden opgesteld in de eerste of tweede taal die de aanvrager heeft opgegeven op de 
Gemeenschapsmerkaanvraag. 
 
Afsplitsing is niet mogelijk voor internationale inschrijvingen volgens het Protocol van 
Madrid waarvan het territorium tot de EU wordt uitgestrekt. Internationale inschrijvingen 
worden bijgehouden bij de WIPO, en het BHIM is niet bevoegd om een internationale 
inschrijving waarvan het territorium tot de EU wordt uitgestrekt, af te splitsen. 
 

5.4.1 Vereisten 
 
Een verzoek tot afsplitsing moet de volgende informatie bevatten: 
 

 het dossiernummer van de te splitsen Gemeenschapsmerkaanvraag; 
 

 naam en adres of naam en identificatienummer van de aanvrager; 
 

 de lijst met waren en diensten voor de afgesplitste aanvraag, of wanneer er meer 
dan één nieuwe aanvraag wordt gemaakt, voor elke afgesplitste aanvraag; 

 

 de lijst met waren en diensten die gehandhaafd blijven op de oorspronkelijke 
Gemeenschapsmerkaanvraag. 

 
Verder mag er geen overlapping zijn tussen de waren en diensten van de afgesplitste 
aanvraag en de lijst met waren en diensten van de oorspronkelijke aanvraag. 
 
De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van eventuele gebreken in dit verband en 
krijgt twee maanden de tijd deze op te lossen. Als het gebrek niet binnen deze termijn 
is opgelost, wordt het verzoek tot afsplitsing afgewezen. 
 
Er zijn bepaalde perioden waarin, omwille van procedurele doelmatigheid of ter 
vrijwaring van rechten van derden, een afsplitsing niet ontvankelijk wordt verklaard. 
Deze perioden worden hieronder toegelicht. 
 
1. Wanneer een oppositieprocedure is ingesteld, mogen alleen de niet-betwiste 

waren en diensten worden afgesplitst. Dit geldt ook wanneer de zaak aanhangig 
is gemaakt bij de kamers van beroep of het gerecht. Volgens de interpretatie van 
het Bureau kunnen de bovengenoemde wettelijke bepalingen worden gebruikt 
om te voorkomen dat de aanvrager de betwiste waren deels of volledig afsplitst 
op een nieuwe aanvraag, met de bedoeling om de oppositieprocedure te 
splitsen. Bij een dergelijk verzoek om afsplitsing krijgt de aanvrager de 
gelegenheid een wijziging in te dienen zodat de niet-betwiste waren en diensten 
worden afgesplitst. 

 
2. Tijdens de oppositietermijn van drie maanden na publicatie van de aanvraag 

wordt een verzoek om afsplitsing niet ontvankelijk verklaard. Het toestaan van 
een afsplitsing in deze periode zou in tegenspraak zijn met het doel om te 
voorkomen dat een oppositieprocedure wordt gesplitst, dit tot frustratie van 
derden, die afhankelijk zijn van het Blad van Gemeenschapsmerken om te 
bepalen of ze oppositie moeten instellen. 
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3. Een afsplitsing wordt niet ontvankelijk verklaard gedurende de periode waarin de 
indieningsdatum nog niet is toegekend. Dit hoeft niet per se de eerste maand na 
de indiening te zijn. Voor meer informatie over de indieningsdatum, zie de 
richtsnoeren, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten. 

 
Feitelijk wordt in de periode na publicatie van de aanvraag een afsplitsing alleen 
ontvankelijk verklaard als er oppositie is ingesteld tegen de aanvraag en dan uitsluitend 
voor het niet-betwiste gedeelte. Het doel van bovenstaande bepalingen is de 
aanvrager in staat te stellen een snelle inschrijving te realiseren van het merk voor de 
niet-betwiste waren zonder dat hij op de uitkomst van een langdurige 
oppositieprocedure hoeft te wachten. 
 

5.4.2 Aanvaarding 
 

Artikel 44, lid 6, VGM 

 
Als het Bureau de verklaring van afsplitsing aanvaardt, wordt een nieuwe aanvraag 
aangemaakt die ingaat op de datum van aanvaarding en niet met terugwerkende 
kracht vanaf de datum van de verklaring. 
 
De nieuwe aanvraag behoudt dezelfde indieningsdatum en eventuele data van prioriteit 
en anciënniteit. De anciënniteit krijgt dan een gedeeltelijk effect. 
 
Alle verzoeken en aanvragen die zijn ingediend voorafgaand aan de datum waarop het 
Bureau de verklaring van afsplitsing ontvangt en waarvan de taksen zijn betaald, 
worden als zodanig meegewogen voor de afgesplitste aanvraag. De reeds betaalde 
taksen voor de oorspronkelijke aanvraag zijn echter niet terugvorderbaar. 
 
In de praktijk heeft deze bepaling de volgende gevolgen: 
 

 Bij een aanvraag voor de inschrijving van een licentie waarvan het Bureau de 
betaling van de taksen heeft ontvangen voorafgaand aan de verklaring van 
afsplitsing, wordt de licentie ingeschreven in het dossier van de nieuwe 
inschrijving en niet in dat van de oorspronkelijke inschrijving. Er hoeven geen 
aanvullende taksen te worden betaald. 

 

 Wanneer een Gemeenschapsmerkaanvraag voor zes klassen moet worden 
gesplitst in twee aanvragen van elk drie klassen, zijn er geen klassetaksen 
verschuldigd vanaf de datum waarop het Bureau de verklaring van afsplitsing 
ontvangt. Reeds betaalde taksen voor die datum zijn echter niet terugvorderbaar. 

 
Wanneer de afsplitsing niet wordt aanvaard, wordt de oude aanvraag ongewijzigd 
gehandhaafd. Daarbij is het niet van belang of: 
 

 de verklaring van afsplitsing als niet ingediend werd beschouwd omdat de 
verschuldigde taks niet was betaald; 

 

 de verklaring is geweigerd omdat deze niet aan de formele vereisten voldeed; 
 

 de verklaring niet ontvankelijk werd verklaard omdat deze werd ingediend in een 
van de perioden waarin afsplitsingen niet worden aanvaard. 
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In het slechtste geval wordt de verklaring van afsplitsing dus niet aanvaard. Dit gebeurt 
bovendien altijd zonder enige gevolgen voor de oorspronkelijke aanvraag. De 
aanvrager kan de verklaring van afsplitsing dan op een later tijdstip nogmaals indienen 
tegen betaling van een nieuwe taks. 
 
 

5.4.3 Nieuw dossier en zijn publicatie 
 
Er wordt voor de afgesplitste aanvraag een nieuw dossier gemaakt met alle reeds 
aanwezige documenten uit de oorspronkelijke aanvraag en alle correspondentie met 
betrekking tot de verklaring van afsplitsing en alle toekomstige correspondentie voor de 
nieuwe aanvraag. Op grond van de algemene regels is de inzage in dit dossier 
onbeperkt. 
 
Als de verklaring van afsplitsing betrekking heeft op een Gemeenschapsmerkaanvraag 
die nog niet is gepubliceerd, worden de afgesplitste aanvraag en de oorspronkelijke 
aanvraag afzonderlijk en op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, zonder dat ze 
uitdrukkelijk naar elkaar verwijzen. 
 
Als de verklaring van afsplitsing betrekking heeft op een reeds gepubliceerde 
Gemeenschapsmerkaanvraag, wordt de afsplitsing onder verwijzing naar de 
oorspronkelijke aanvraag als feit gepubliceerd. Ook de nieuwe aanvraag met alle 
gebruikelijke gegevens wordt gepubliceerd, zij het dat hiervoor geen nieuwe 
oppositietermijn ingaat. Alleen waren waarvoor de oppositietermijn al is geopend maar 
nog niet is benut, mogen worden afgesplitst. 
 
 


