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1 Inleiding 
 
Elke aanvraag van een Gemeenschapsmerk moet een opgave van waren en diensten 
bevatten om een datum van indiening toegekend te kunnen krijgen (artikel 26, lid 1, 
onder c), VGM. De opgave moet worden geclassificeerd volgens de Overeenkomst van 
Nice (artikel 28, VGM) en regel 2, lid 1, UVGM. 
 
De opgave moet zo worden geformuleerd dat (a) de aard van de waren en diensten 
duidelijk is en (b) elk artikel in slechts één klasse van de classificatie van Nice kan 
worden ingedeeld (Regel 2, lid 2, UVGM). 
 
Het gebruik van de administratieve IT-tools voor classificatie van het Bureau (zie 
paragraaf 3) wordt ten zeerste aanbevolen. Elk deel van de opgave van waren en 
diensten dat niet overeenkomt met de gegevens uit de tools zal worden onderzocht 
volgens de beginselen die in deze richtsnoeren zijn beschreven. Wanneer een 
aanvrager een term selecteert uit de beschikbare tools, wordt die niet verder 
onderzocht en zal dit de inschrijvingsprocedure versnellen. 
 
De waren en diensten waarvoor een Gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingediend – 
met algemene benamingen van de hoofdklassen – zullen door het Bureau worden 
geïnterpreteerd op basis van hun natuurlijke en gebruikelijke betekenis. De vroegere 
praktijk van het Bureau, waarbij het gebruik van alle algemene benamingen in de 
hoofdklasse van een specifieke klasse werd beschouwd als een aanspraak op alle 
waren en diensten die onder die klasse vielen, werd in juni 2012 opgegeven naar 
aanleiding van het arrest van 19 juni 2012, C-307/10, ‘IP Translator’. 
 
Dit deel van de richtsnoeren beschrijft de werkwijzen van het Bureau voor onderzoeken 
met betrekking tot de classificatie van waren en diensten. 
 
In het eerste deel (de paragrafen 1 tot en met 4) wordt beschreven welke beginselen 
het Bureau toepast. In het tweede deel (paragraaf 5) wordt de procedure voor het 
onderzoek van de opgave van waren en diensten samengevat. 
 
Bij zijn onderzoek naar de classificatie van een opgave van waren en diensten verricht 
het Bureau in wezen vier taken: 
 

 het controleert of elk van de waren en diensten duidelijk en nauwkeurig genoeg 
is; 

 het controleert of elke term passend is voor de klasse waarvoor de 
inschrijvingsaanvraag is ingediend; 

 het meldt eventuele tekortkomingen; 

 het weigert de gehele of gedeeltelijke aanvraag wanneer die tekortkomingen niet 
worden opgelost (regel 9, leden 4 en 8, UVGM) 

 
 

2 De classificatie van Nice 
 
De versie van de classificatie uit hoofde van de Overeenkomst van Nice die van kracht 
is op de datum van indiening wordt toegepast op de classificatie van de waren of 
diensten waarvoor een aanvraag wordt ingediend (beschikbaar op: 
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http://tmclass.tmdn.org). Regel 2 schrijft voor dat de aanvrager als volgt een opgave 

van waren en diensten moet overleggen: 
 

 De opgave moet zo worden geformuleerd dat de aard van de waren en diensten 
duidelijk wordt aangegeven en dat elk artikel kan worden geclassificeerd. 

 De waren of diensten moeten worden gegroepeerd volgens de classificatie van 
Nice, waarbij elke groep wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse 
waartoe de waren of diensten behoren en wordt gerangschikt volgens de 
klassenvolgorde van de classificatie. 

 
De classificatie van Nice bestaat voor elke klasse uit de volgende elementen: 
 
1. Hoofdklassen: de hoofdklassen zijn algemene benamingen die verband houden 

met het domein waartoe de waren of diensten in beginsel behoren; 
 
2. Toelichtingen: in de toelichtingen wordt uitgelegd welke waren en diensten al dan 

niet onder de hoofdklasse dienen te vallen. De toelichtingen worden als integraal 
onderdeel van de classificatie beschouwd; 

 
3. De alfabetische lijst: de alfabetische lijst toont in welke klasse individuele waren 

of diensten zijn ingedeeld; 
 
4. Algemene opmerkingen: in de algemene opmerkingen wordt toegelicht welke 

criteria moeten worden toegepast als een term niet kan worden ingedeeld op 
basis van de hoofdklassen of de alfabetische lijst. 

 
Meer informatie over de classificatie van Nice is te vinden op de website van de World 
Intellectual Property Organization (WIPO), op http://www.wipo.int. 
 
 

3 Administratieve tools voor classificatie 
 
Wanneer gebruikers een elektronische aanvraag indienen via e-filing, kunnen zij vooraf 
goedgekeurde termen kiezen om hun opgave van waren en diensten samen te stellen. 
Alle termen die geselecteerd kunnen worden, komen uit een geharmoniseerde 
gegevensbank en worden automatisch aanvaard voor classificatie. Het gebruik van 
deze vooraf goedgekeurde termen bevordert de procedure voor de inschrijving van het 
merk. De geharmoniseerde gegevensbank bevat de termen die aanvaard zijn voor 
classificatie in een aantal EU-bureaus. 
 
Indien de aanvrager een opgave van waren en diensten gebruikt met termen die niet in 
de geharmoniseerde gegevensbank te vinden zijn, gaat het Bureau via een 
onderzoeksprocedure na of deze kunnen worden aanvaard. 
 
Voordat een aanvraag wordt ingediend, kan de inhoud van de geharmoniseerde 
gegevensbank worden doorzocht met behulp van de tool TMclass 
(http://tmclass.tmdn.org/ec2/) van het Bureau. Deze tool omvat 

classificatiegegevensbanken van deelnemende bureaus binnen en buiten de EU en 
geeft aan of een term in een bepaalde jurisdictie kan worden aanvaard. In TMclass zijn 
waren en diensten gegroepeerd op basis van gemeenschappelijke kenmerken uit 
marktoogpunt, te beginnen met de algemenere kenmerken en eindigend met de meer 
specifieke kenmerken. Zo kan de gebruiker eenvoudiger zoeken en krijgt hij een beter 

http://tmclass.tmdn.org/
http://www.wipo.int/
http://tmclass.tmdn.org/ec2/
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overzicht van de inhoud van elke klasse, waardoor het gemakkelijker wordt de juiste 
termen te kiezen. 
 
Deze groepering en volgorde, ook wel taxonomie genoemd, heeft geen enkel juridisch 
gevolg. De reikwijdte van de door het Gemeenschapsmerk verleende bescherming 
wordt altijd bepaald door de natuurlijke en gebruikelijke betekenis van de gekozen 
termen en niet door de plaats van de termen in de classificatietools van het Bureau. 
 
 

4 Een opgave van waren en diensten samenstellen 
 

4.1 Duidelijkheid en nauwkeurigheid 
 

4.1.1 Algemene beginselen 
 
De waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt aangevraagd, moeten door 
de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de 
bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van 
de gevraagde merkbescherming kunnen bepalen (zie het arrest van 19/06/2012, 
C-307/10, ‘IP Translator’, punt 49). 
 
Een beschrijving van waren en diensten is voldoende duidelijk en nauwkeurig als de 
omvang van de bescherming duidelijk blijkt uit de natuurlijke en gebruikelijke betekenis. 
Als de omvang van de bescherming niet duidelijk is, kan voldoende duidelijkheid en 
nauwkeurigheid worden verkregen door middel van het identificeren van factoren zoals 
kenmerken, doelstelling en/of de identificeerbare marktsector. De onderstaande 
elementen kunnen helpen om de marktsector1 te identificeren: 

 

 consumenten en/of verkoopkanalen; 

 vaardigheden en kennis die gebruikt/geproduceerd worden; 

 technische vaardigheden die gebruikt/geproduceerd worden. 
 
In een paar klassen mag een term deel uitmaken van de beschrijving van waren en 
diensten; de term kan in een bepaalde klasse duidelijk en nauwkeurig zijn zonder 
nadere uitleg. Bijvoorbeeld: meubelen (klasse 20), kledingstukken (klasse 25), 
handschoenen (klasse 25).  
 
Als er bescherming wordt gezocht voor waren en diensten binnen een specifieke 
categorie of een gespecialiseerde marktsector die bij een andere klasse hoort, kan 
verdere uitleg van de term nodig zijn. Bijvoorbeeld: speciaal meubilair voor medische 

doeleinden (klasse 10), speciaal meubilair voor laboratoria (klasse 9), beschermende 

kleding (klasse 9) speciale kleding voor operatiekamers (klasse 10), kleding voor 
huisdieren (klasse 18), handschoenen voor het tuinieren (klasse 21), 
honkbalhandschoenen (klasse 28). 
 
Tools zoals TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) kunnen bepalen of de specifieke 

categorie voor waren en diensten nader gespecificeerd moet worden of niet. 
 

                                                           
1
 Marktsector betekent een groep bedrijven die waren en diensten kopen en verkopen die zo vergelijkbaar zijn dat ze 

direct met elkaar concurreren.  

http://tmclass.tmdn.org/ec2/


Classificatie 

 
Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek blz. 6 
 
FINAL VERSION 1.0 01/08/2014 

 

4.1.2 Het gebruik van uitdrukkingen (zoals ‘te weten’, ‘met name’) om de 
omvang van de opgave van waren/diensten te bepalen 

 
Het gebruik van de woorden ‘te weten’ of ‘zijnde’ is aanvaardbaar, maar moet worden 
gezien als een beperking tot de specifieke waren en diensten die daarna worden 
opgesomd. Zo betekent farmaceutische samenstellingen, te weten pijnstillers in 
klasse 5 dat de aanvraag enkel betrekking heeft op pijnstillers, en niet op andere 

soorten farmaceutische producten. 
 
De uitdrukking ‘met name’ kan ook worden aanvaard, aangezien het wordt gebruikt om 
een voorbeeld te geven van de waren en diensten waarvoor een aanvraag wordt 
ingediend. Zo betekent farmaceutische samenstellingen, met name pijnstillers dat de 
aanvraag betrekking heeft op alle soorten farmaceutische producten, waarvan 
pijnstillers een voorbeeld zijn. 
 
Dezelfde interpretatie geldt voor de woorden ‘waaronder’, ‘met inbegrip van’, ‘inclusief 
(maar niet beperkt tot)’, ‘in het bijzonder’ of ‘voornamelijk’, zoals in het voorbeeld 
farmaceutische samenstellingen, waaronder pijnstillers. 
 
Een term die gewoonlijk als onduidelijk of onnauwkeurig zou worden beschouwd, kan 
toch aanvaardbaar zijn als hij verder wordt verduidelijkt, bijvoorbeeld met ‘te weten’, 
gevolgd door een opgave van aanvaardbare termen. Een voorbeeld hiervan zou zijn: 
elektrische toestellen, te weten computers voor waren in klasse 9. 
 
Enkele voorbeelden van aanvaardbaar gebruik: 
 

Klasse 29: Melkproducten, te weten 
kaas en boter 

Dit beperkt de waren tot louter kaas en boter, alle andere 
melkproducten worden uitgesloten. 

Klasse 41: Ter beschikking stellen van 
sportfaciliteiten, allemaal outdoor 

Dit beperkt de diensten tot louter outdoorfaciliteiten en sluit alle 
indoorfaciliteiten uit. 

Klasse 25: Kleding, alle zijnde 
ondergoed 

Dit beperkt de waren tot louter kleding die wordt beschouwd als 
ondergoed, alle andere soorten kleding wordt uitgesloten. 

 
 
Andere bewoordingen of zinsneden wijzen er mogelijk enkel op dat bepaalde waren 
belangrijk zijn en dat de opname van de term de verdere opgave geenszins inperkt. 
Voorbeelden: 
 

Klasse 29: Melkproducten, in het 
bijzonder kaas en boter 

Deze term zou alle melkproducten omvatten; kaas en boter zijn 
waarschijnlijk de meest succesvolle waren van de houder van het 
merk. 

Klasse 41: Ter beschikking stellen van 
sportfaciliteiten, bijvoorbeeld 
outdooratletiekpistes 

Nu wordt enkel een voorbeeld gegeven van een van de vele 
mogelijkheden. 

Klasse 25: Kleding, waaronder 
ondergoed Deze zinsnede omvat alle kleding, niet alleen ondergoed. 
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4.1.3 Gebruik van de woorden ‘en/of’ 
 
Het gebruik van de schuine streep is aanvaardbaar in opgaven van waren en diensten; 
meestal wordt deze schuine streep gebruik in de zin ‘en/of’, om aan te geven dat beide 
waren/diensten tot dezelfde klasse behoren. Bijvoorbeeld: 
 

 Chemische/biochemische producten; 

 Chemische en/of biochemische producten; 

 Chemicaliën voor gebruik in de industrie/wetenschap; 

 Chemicaliën voor gebruik in de industrie en/of in de wetenschap; 

 Diensten van import/exportagentschappen. 
 
 

4.1.4 Interpunctie 
 
Het gebruik van correcte leestekens is bijzonder belangrijk in een opgave van waren 
en diensten, bijna even belangrijk als de bewoordingen. 
 
Afzonderlijke elementen in dezelfde categorie of uitdrukking worden van elkaar 
gescheiden door komma’s. Zo moet meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- 
en suikerbakkerswaren in klasse 30 worden gelezen in de zin dat de waren uit elk van 
deze materialen vervaardigd zijn of kunnen zijn. 
 
Een puntkomma betekent een scheiding van uitdrukkingen. Zo moet meel en 
graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; 
honing, stroop; gist, bakpoeder in klasse 30 worden geïnterpreteerd alsof de termen 
honing en stroop losstaan van de andere termen en niet tot de …-preparaten behoren. 
 
Als de termen door de verkeerde leestekens van elkaar worden gescheiden, kan dat 
leiden tot een betekenisverschil en een onjuiste classificatie. 
 
In het voorbeeld software voor gebruik in combinatie met landbouwmachines; 
landbouwmachines in klasse 9 betekent de opname van een puntkomma in deze 
opgave met waren en diensten bijvoorbeeld dat de term landbouwmachines moet 
worden beschouwd als een afzonderlijke categorie van waren. Deze waren behoren 
echter tot klasse 7, ongeacht of het de bedoeling was om software voor gebruik in de 
landbouwmachinesector en landbouwmachines te beschermen. 
 
Een ander voorbeeld vinden we in detailhandel in kleding; schoeisel; hoofddeksels in 
klasse 35. Door hier een puntkomma te gebruiken, worden de termen schoeisel en 
hoofddeksels beschouwd als waren, die afzonderlijk worden behandeld en niet tot de 
detailhandelsdiensten behoren. In zulke gevallen zal de onderzoeker de termen 
scheiden met een komma, de aanvrager hiervan op de hoogte brengen en hem de 
gelegenheid geven om opmerkingen te maken bij het voorstel van de onderzoeker. 
 
 

4.1.5 Opname van afkortingen en acroniemen in opgaven van waren en 
diensten 

 
Afkortingen in opgaven van waren en diensten moeten met enige terughoudendheid 
worden overwogen. Merken kunnen een onbeperkte geldigheidsduur hebben, en de 
interpretatie van een afkorting kan in de loop der tijd veranderen. Voor zover een 
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afkorting slechts één betekenis heeft met betrekking tot de klasse van waren of 
diensten waarvoor een aanvraag is ingediend, kan het echter wel worden toegestaan. 
Goede voorbeelden zijn cd-roms en dvd’s, die aanvaard worden in klasse 9. Als de 
afkorting alom bekend is in het werkterrein is het acceptabel, maar het zou praktischer 
zijn als de onderzoekers de afkorting op het internet zouden opzoeken om na te gaan 
of het voluit moet worden geschreven of dat de afkorting of het acroniem gevolgd moet 
worden door de afgekorte term tussen vierkante haakjes (naar het voorbeeld van de 
WIPO). 
 
Voorbeeld 
 
klasse 45 Adviesdiensten voor de aanvraag en inschrijving van GM’s. 
 
Dit zou als volgt voluit kunnen worden geschreven: 
 
klasse 45 Adviesdiensten voor de aanvraag en inschrijving van 

Gemeenschapsmerken; 
 
of als 
 
klasse 45 Adviesdiensten voor de aanvraag en inschrijving van GM’s 

[Gemeenschapsmerken]; 
 
Acroniemen kunnen worden aanvaard in een opgave van waren en diensten voor 
zover zij begrijpelijk en passend zijn voor de klasse waarvoor de aanvraag is 
ingediend. 
 

4.2 Onvoldoende duidelijke en nauwkeurige termen en 
uitdrukkingen 

 

4.2.1 Algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van 
Nice die niet voldoende duidelijk en nauwkeurig worden geacht 

 
In samenwerking met de merkenbureaus van de Europese Unie, andere 
(inter)nationale organisaties, bureaus en verschillende gebruikersverenigingen heeft 
het Bureau een lijst opgesteld van algemene benamingen van de hoofdklassen van de 
classificatie van Nice die onvoldoende duidelijk en nauwkeurig worden geacht volgens 
het arrest van 19 juni 2012, C-307/10, ‘IP Translator’. 
 
De 197 algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice 
werden getoetst aan de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid. Elf ervan 
werden aangemerkt als te weinig duidelijk en nauwkeurig om de omvang van de 
bescherming die ze zouden geven te beschrijven en kunnen dientengevolge niet 
zonder nadere toelichting worden aanvaard. Ze worden hieronder vetgedrukt 
weergegeven. 
 
Klasse 6 Metaalwaren, voor zover niet inbegrepen in andere klassen 
Klasse 7 Machines en werktuigmachines 
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten van edele metalen en 

hun legeringen of hiermee bedekt, voor zover niet inbegrepen in andere 
klassen 

Klasse 16 Papier en karton en hieruit vervaardigde producten [papier en karton], 
voor zover niet inbegrepen in andere klassen 
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Klasse 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde 
producten [rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica], voor zover niet 
inbegrepen in andere klassen 

Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten [leder en 
kunstleder], voor zover niet inbegrepen in andere klassen 

Klasse 20 Van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, 
barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze 
stoffen of van plastic vervaardigde producten (voor zover niet 
begrepen in andere klassen) 

Klasse 37 Reparaties 
Klasse 37 Installatiewerkzaamheden 
Klasse 40 Behandeling van materialen 
Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om 

aan individuele behoeften te voldoen 
 
De overige 186 hoofdklassen van Nice voldoen aan de vereisten van duidelijkheid en 
nauwkeurigheid en zijn bijgevolg aanvaardbaar voor classificatiedoeleinden. 
 
Hieronder wordt voor elk van de elf omschrijvingen van de hoofdklassen van de 
classificatie van Nice aangegeven waarom ze niet duidelijk en nauwkeurig zijn. 
 
Klasse 6 Metaalwaren, voor zover niet inbegrepen in andere klassen 

In het licht van het belang van duidelijkheid en nauwkeurigheid, geeft deze 
term geen goed beeld van welke waren onder deze klasse vallen, 
aangezien enkel wordt vermeld waaruit de waren zijn vervaardigd, en niet 
om welke waren het gaat. Deze omschrijving omvat een breed scala aan 
waren die mogelijk erg uiteenlopende eigenschappen en/of doeleinden 
hebben, waarvan de productie en/of het gebruik erg uiteenlopende niveaus 
van technische vaardigheden en kennis vereisen, die bestemd kunnen zijn 
voor andere consumenten, verkocht kunnen worden via verschillende 
verkoopkanalen en bijgevolg tot verschillende sectoren van de markt 
behoren. 

 
Klasse 7 Machines en werktuigmachines 

Gezien de behoefte aan een duidelijke en nauwkeurige omschrijving, geeft 
de term machines niet duidelijk aan om welke machines het gaat. Machines 
kunnen erg uiteenlopende eigenschappen en/of doeleinden hebben, de 
productie en/of het gebruik ervan kan erg uiteenlopende niveaus van 
technische vaardigheden en kennis vereisen, ze kunnen bestemd zijn voor 
andere consumenten, verkocht worden via verschillende verkoopkanalen 
en bijgevolg tot verschillende sectoren van de markt behoren. 

 
Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten van edele metalen en 

hun legeringen of hiermee bedekt, voor zover niet inbegrepen in 
andere klassen 
In het licht van het belang van duidelijkheid en nauwkeurigheid geeft de 
term producten van edele metalen of hiermee bedekt, voor zover niet 
inbegrepen in andere klassen geen goed beeld van welke waren onder 
deze klasse vallen, aangezien enkel wordt vermeld waaruit de waren zijn 
vervaardigd of waarmee ze zijn bedekt, en niet om welke waren het gaat. 
Deze omschrijving omvat een breed scala aan waren die mogelijk erg 
uiteenlopende eigenschappen hebben, waarvan de productie erg 
uiteenlopende niveaus van technische vaardigheden en kennis vereisen, 
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die bestemd kunnen zijn voor andere consumenten, verkocht kunnen 
worden via verschillende verkoopkanalen en bijgevolg tot verschillende 
sectoren van de markt behoren. 

 
Klasse 16 Papier en karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet 

inbegrepen in andere klassen 
In het licht van het belang van duidelijkheid en nauwkeurigheid geeft de 
term hieruit vervaardigde producten [papier en karton], voor zover niet 
inbegrepen in andere klassen geen goed beeld van welke waren onder 
deze klasse vallen, aangezien enkel wordt vermeld waaruit de waren zijn 
vervaardigd, en niet om welke waren het gaat. Deze omschrijving omvat 
een breed scala aan waren die mogelijk erg uiteenlopende eigenschappen 
en/of doeleinden hebben, waarvan de productie en/of het gebruik erg 
uiteenlopende niveaus van technische vaardigheden en kennis vereisen, 
die bestemd kunnen zijn voor andere consumenten, verkocht kunnen 
worden via verschillende verkoopkanalen en bijgevolg tot verschillende 
sectoren van de markt behoren. 

 
Klasse 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde 

producten, voor zover niet inbegrepen in andere klassen 
In het licht van de duidelijkheid en nauwkeurigheid geeft de term hieruit 
vervaardigde producten [rubber, guttapercha, gummi, asbest en mica], voor 
zover niet inbegrepen in andere klassen geen goed beeld van welke waren 
onder deze klasse vallen, aangezien enkel wordt vermeld waaruit de waren 
zijn vervaardigd, en niet om welke waren het gaat. Deze omschrijving 
omvat een breed scala aan waren die mogelijk erg uiteenlopende 
eigenschappen en/of doeleinden hebben, waarvan de productie en/of het 
gebruik erg uiteenlopende niveaus van technische vaardigheden en kennis 
vereisen, die bestemd kunnen zijn voor andere consumenten, verkocht 
kunnen worden via verschillende verkoopkanalen en bijgevolg tot 
verschillende sectoren van de markt behoren. 

 
Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet 

inbegrepen in andere klassen 
In het licht van het belang van duidelijkheid en nauwkeurigheid geeft de 
term hieruit vervaardigde producten [leder en kunstleder], voor zover niet 
inbegrepen in andere klassen geen goed beeld van welke waren onder 
deze klasse vallen, aangezien enkel wordt vermeld waaruit de waren zijn 
vervaardigd, en niet om welke waren het gaat. Deze omschrijving omvat 
een breed scala aan waren die mogelijk erg uiteenlopende eigenschappen 
en/of doeleinden hebben, waarvan de productie en/of het gebruik erg 
uiteenlopende niveaus van technische vaardigheden en kennis vereisen, 
die bestemd kunnen zijn voor andere consumenten, verkocht kunnen 
worden via verschillende verkoopkanalen en bijgevolg tot verschillende 
sectoren van de markt behoren. 

 
Klasse 20 Van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, 

barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze 
stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet 
inbegrepen in andere klassen 
In het licht van het belang van de duidelijkheid en nauwkeurigheid geeft 
deze term geen goed beeld van welke waren onder deze klasse vallen, 
aangezien enkel wordt vermeld waaruit de waren zijn vervaardigd, en niet 



Classificatie 

 
Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek blz. 11 
 
FINAL VERSION 1.0 01/08/2014 

 

om welke waren het gaat. Deze omschrijving omvat een breed scala aan 
waren die mogelijk erg uiteenlopende eigenschappen en/of doeleinden 
hebben, waarvan de productie en/of het gebruik erg uiteenlopende niveaus 
van technische vaardigheden en kennis vereisen, die bestemd kunnen zijn 
voor andere consumenten, verkocht kunnen worden via verschillende 
verkoopkanalen en bijgevolg tot verschillende sectoren van de markt 
behoren. 

 
Klasse 37 Reparaties 

In het licht van het belang van duidelijkheid en nauwkeurigheid geeft deze 
term geen goed beeld van de diensten die worden verstrekt, aangezien 
enkel wordt aangegeven dat het om reparatiediensten gaat, en niet wat er 
wordt gerepareerd. Aangezien de waren die worden gerepareerd mogelijk 
uiteenlopende kenmerken hebben, zullen de reparaties worden verricht 
door dienstverleners die over verschillende niveaus van technische 
vaardigheden en kennis beschikken, en kunnen zij in verschillende 
sectoren van de markt werkzaam zijn. 

 
Klasse 37 Installatiewerkzaamheden 

In het licht van het belang van duidelijkheid en nauwkeurigheid geeft deze 
term geen goed beeld van de diensten die worden verstrekt, aangezien 
enkel wordt aangegeven dat het om installatiewerkzaamheden gaat, en niet 
wat er wordt geïnstalleerd. Aangezien de waren die worden geïnstalleerd 
mogelijk uiteenlopende kenmerken hebben, zullen de 
installatiewerkzaamheden worden verricht door dienstverleners die over 
verschillende niveaus van technische vaardigheden en kennis beschikken, 
en kunnen zij in verschillende sectoren van de markt werkzaam zijn. 

 
Klasse 40 Behandeling van materialen 

Gezien de behoefte aan een duidelijke en nauwkeurige omschrijving, geeft 
deze term niet duidelijk aan welke diensten worden verleend. De aard van 
de behandeling in niet duidelijk, en er wordt ook niet aangegeven welke 
materialen worden behandeld. Deze diensten behelzen een breed scala 
aan activiteiten verricht door verschillende dienstverleners op materialen 
met verschillende eigenschappen. Zij vereisen een verschillende mate van 
technische vaardigheden en kennis en kunnen verband houden met 
diverse marktsectoren. 

 
Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om 

aan individuele behoeften te voldoen 
Gezien de behoefte aan een duidelijke en nauwkeurige omschrijving, geeft 
deze term niet duidelijk aan welke diensten worden verleend. Deze 
diensten behelzen een breed scala aan activiteiten verricht door 
verschillende dienstverleners. Zij vereisen een verschillende mate van 
technische vaardigheden en kennis en kunnen verband houden met 
verschillende marktsectoren. 

 
Inschrijvingen van Gemeenschapsmerken die een van de hierboven vermelde elf 
algemene benamingen omvatten, worden afgewezen omdat ze te vaag zijn. Van de 
aanvrager wordt verlangd de vage term te verduidelijken. 
 
Om de hierboven vermelde algemene benamingen die niet aanvaardbaar zijn, duidelijk 
en nauwkeurig te maken, dient de aanvrager de beginselen in paragraaf 4.1 
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‘Beginselen van duidelijkheid en nauwkeurigheid’ toe te passen. Hieronder volgt een 
niet-uitputtende reeks voorbeelden van aanvaardbare specificaties. 
 

Onduidelijke en onnauwkeurige term Voorbeeld van een duidelijke en nauwkeurige 
term 

Metaalwaren, voor zover niet inbegrepen in andere 
klassen (klasse 6) 

Bouwelementen van metaal (klasse 6) 
Bouwmaterialen van metaal (klasse 6) 

Machines (klasse 7) 
Landbouwmachines (klasse 7) 
Machines voor het bewerken van plastics (klasse 7) 
Melkmachines (klasse 7) 

Goederen van edele metalen of hiermee bedekt 
(klasse 14) 

Kunstvoorwerpen van edele metalen (klasse 14) 

Producten gemaakt van papier en karton 
(klasse 16) 

Filtreermateriaal van papier (klasse 16) 

Producten vervaardigd uit rubber, guttapercha, 
gummi, asbest en mica (klasse 17) 

Rubberringen (klasse 17) 

Hieruit vervaardigde producten [leder en kunstleder] 
(klasse 18) 

Aktetassen [lederwaren] (klasse 18) 

Van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, 
balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, 
meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze 
stoffen of van plastic vervaardigde producten voor 
zover niet inbegrepen in andere klassen (klasse 20) 

Deurbeslag van plastic (klasse 20) 
Beeldjes van hout (klasse 20) 

Reparaties (klasse 37) 
Schoenreparaties (klasse 37) 
Reparatie van hardware (klasse 37) 

Installatiewerkzaamheden (klasse 37) 
Installatie van ramen en deuren (klasse 37) 
Installatie van alarminstallaties (klasse 37) 

Behandeling van materialen (klasse 40) 
Behandeling van giftig afval (klasse 40) 
Luchtzuivering (klasse 40) 

Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend 
door derden om aan individuele behoeften te 
voldoen (klasse 45) 

Antecedentenonderzoek (klasse 45) 
Boodschappendienst voor derden (klasse 45) 
Diensten van adoptiebureaus (klasse 45) 

 
 
Opgelet: vage termen kunnen niet worden gespecificeerd of aanvaardbaar gemaakt 
door bewoordingen als waaronder of met name eraan toe te voegen. Het voorbeeld 
machines, waaronder melkmachines zou niet worden aanvaard, aangezien het nog 
steeds vaag is. (zie paragraaf 4.1.2.) 
 
 

4.2.2 Vage termen 
 
Voor alle waren en diensten die in de aanvraag worden opgesomd, gelden dezelfde 
beginselen van duidelijkheid en nauwkeurigheid, zoals hierboven beschreven. Tegen 
termen die niet duidelijk aangeven om welke waren het gaat, dient bezwaar te worden 
gemaakt. Enkele voorbeelden van zulke uitdrukkingen zijn: 
 

 Elektrische/elektronische apparaten/instrumenten; 

 Verenigingsdiensten; 

 Faciliteitenbeheer. 
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Al deze uitdrukkingen moeten worden gespecificeerd zoals hierboven beschreven, 
m.a.w. door identificerende factoren te vermelden zoals eigenschappen, doel en/of 
identificeerbare marktsector. 
 

4.2.3 Vraag om bescherming voor alle waren of diensten in deze klasse of 
voor alle waren en diensten op de alfabetische lijst van de betreffende 
klasse 

 
Als de aanvrager alle waren of diensten op de alfabetische lijst van de betreffende 
klasse wil laten beschermen, moet hij dat uitdrukkelijk aangeven door deze waren en 
diensten expliciet en afzonderlijk te vermelden. Om aanvragers te helpen worden zij 
aangemoedigd gebruik te maken van de hiërarchische structuur (zie paragraaf 3 
Administratieve IT-tools voor classificatie). 
 
Soms worden aanvragen ingediend voor alle waren in klasse X, alle diensten in klasse 
X, alle waren/diensten in deze klasse of alle waren/diensten op de alfabetische lijst van 
deze klasse (of iets dergelijks). Deze specificatie voldoet niet aan artikel 26, lid 1, 
onder c), VGM, waarin bepaald is dat een opgave moet worden overlegd van de waren 
en diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd. Er wordt in dat geval dan ook 
geen datum van indiening toegekend. 
 
In andere gevallen heeft de aanvrager bepaalde waren en/of diensten die onder de 
bescherming dienen te vallen correct opgesomd en aan het eind van de opgave in elke 
klasse de uitdrukking en alle andere waren/diensten in deze klasse of en alle 
waren/diensten op de alfabetische lijst van deze klasse (of iets dergelijks) toegevoegd. 
In die gevallen mag de aanvraag uitsluitend worden verwerkt voor dat gedeelte van de 
waren en/of diensten dat correct is opgenomen. Het Bureau brengt de aanvrager op de 
hoogte van het feit dat die verklaringen niet aanvaardbaar zijn voor een classificatie en 
bijgevolg zullen worden geschrapt. 
 
 

4.2.4 Verwijzing naar andere klassen in de opgave 
 
Verwijzingen naar andere klassenummers binnen een klasse zijn niet aanvaardbaar 
voor classificatie. De beschrijvingen (in klasse 39) transportdiensten van alle waren in 
klassen 32 en 33 of (in klasse 9) software op het gebied van diensten in klassen 41 en 
45 zijn niet aanvaardbaar, aangezien de termen in beide gevallen als onduidelijk en 
onnauwkeurig worden beschouwd en onvoldoende rechtszekerheid bieden ten aanzien 
van de waren en diensten die eronder vallen. De enige manier om het bezwaar tegen 
deze opgaven van waren en diensten weg te nemen, bestaat erin de respectieve 
waren uit klassen 32 en 33 en de diensten uit klassen 41 en 45 te specificeren. 
 
De term …waren niet inbegrepen in andere klassen… is niet aanvaardbaar in klassen 
van diensten, aangezien deze uitdrukking alleen logisch is binnen de oorspronkelijke 
klasse van waren. 
 
De hoofdklasse van klasse 22 is bijvoorbeeld touw, bindgarens, netten, tenten, 
dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet inbegrepen in andere klassen). In die context 
is de verwijzing naar …niet inbegrepen in andere klassen zinvol. Als diezelfde 
bewoording echter wordt gebruikt in een opgave van waren en diensten uit een 
dienstenklasse, is het niet logisch. Transportdiensten van touw, bindgarens, netten, 
tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet inbegrepen in andere klassen) in 
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klasse 39 zou bijvoorbeeld niet worden aanvaard. De vermelding … (voor zover niet 
inbegrepen in andere klassen) moet worden geschrapt. 
 
 

4.2.5 Merken in een opgave van waren/diensten 
 
In een opgave van waren en diensten mogen geen merken voorkomen die worden 
voorgesteld als generieke term of categorie van waren. In zulke gevallen zal het 
Bureau bezwaar maken tegen de opname van de term en verzoeken om de term te 
vervangen door een generieke benaming voor de waren of diensten. 
 
Voorbeeld 
 
Klasse 9: Elektronische toestellen voor het uitzenden van beeld en geluid; 

videospelers; cd-spelers; iPods 
 
Aangezien iPod™ een merk is, zal van de aanvrager verlangd worden om deze term te 
vervangen door een synoniem, zoals een kleine draagbare digitale audiospeler voor de 
opslag van gegevens in verschillende bestandsformaten, waaronder mp3. 
 
Andere voorbeelden zijn Caterpillar™ (de juiste classificatie zou rupsvoertuig zijn), 
Discman™ (draagbare compactdiscspeler), Band-Aid™ (pleisters), Blu Ray discs™ 
(optische schijven voor opslag) of Teflon™ (antiaanbaklaag op basis van 
polytetrafluorethyleen). Deze lijst is niet-uitputtend en in geval van twijfel dienen 
onderzoekers zaken door te verwijzen naar een relevante deskundige bij het Bureau. 
 
 

4.2.6 Opname van de termen onderdelen, toebehoren, componenten en 
accessoires in opgaven van waren en diensten 

 
De termen onderdelen, toebehoren, componenten en accessoires zijn als dusdanig of 
in onderlinge combinatie niet duidelijk of nauwkeurig genoeg voor een classificatie. Elk 
van de termen moet nader worden gespecificeerd om te kunnen worden aanvaard in 
de juiste klasse. Zulke termen zouden aanvaardbaar zijn als zij worden aangevuld met 
identificerende factoren zoals eigenschappen, doel en/of identificeerbare marktsector. 
Bijvoorbeeld: 
 

 Onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen is aanvaardbaar in klasse 12; 

 Bouwcomponenten gemaakt van hout is aanvaardbaar in klasse 19; 

 Muziekaccessoires is aanvaardbaar in klasse 15. 
 
 

4.2.7 Het gebruik van niet-specifieke bepalende woorden  
 
Het gebruik van bepalende woorden als ”en dergelijke”; “aanvullende”, “aanverwante 
waren”; “en gerelateerde waren” en “enz.” in een opgave van waren en diensten is 
onaanvaardbaar, aangezien dit niet strookt met de vereisten van duidelijkheid en 
nauwkeurigheid (zie paragraaf 4.1). 
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5 Onderzoeksprocedure 
 

5.1 Parallelle aanvragen 
 
Hoewel het Bureau altijd een zo groot mogelijke samenhang nastreeft, hoeft het feit dat 
een opgave van waren en diensten die eerder werd aanvaard maar verkeerd werd 
ingedeeld er niet toe te leiden dat diezelfde opgave bij volgende aanvragen wordt 
aanvaard. 
 
 

5.2 Bezwaren 
 
Wanneer het Bureau van mening is dat de opgave van waren en diensten moet 
worden aangepast, dient het dit (indien mogelijk) met de aanvrager te bespreken. 
Wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, dient de onderzoeker een voorstel voor een 
juiste indeling te doen. Als de aanvrager een lange opgave van waren/diensten indient 
die niet gegroepeerd is volgens klassenummers of helemaal niet is ingedeeld, dient de 
onderzoeker eenvoudigweg bezwaar aan te tekenen op grond van regel 2 en de 
aanvrager te vragen om de opgave in een correcte vorm aan te leveren. 
 
Het antwoord van de aanvrager mag in geen geval de omvang of de reikwijdte van de 
waren of diensten uitbreiden (artikel 43, lid 2, VGM). 
 
Wanneer de aanvrager geen klassen heeft vermeld of de klasse(n) van de waren of 
diensten niet correct heeft vermeld, kan een eventuele toelichting bij de omvang van de 
aanvraag ervoor zorgen dat er meer klassen nodig zijn om de opgave van waren en 
diensten correct op te stellen. Dat betekent niet automatisch dat de opgave zelf is 
uitgebreid. 
 
Voorbeeld 
 
Een aanvraag voor bier, wijn en thee in klasse 33 dient te worden aangepast naar: 
 
Klasse 30: Thee 
 
Klasse 32: Bier 
 
Klasse 33: Wijn 
 
Hoewel er nu drie klassen worden genoemd voor de waren, is de opgave met waren 
niet uitgebreid. 
 
Wanneer de aanvrager het juiste klassenummer heeft gebruik voor een bepaalde term, 
worden enkel de waren die onder die klasse vallen bedoeld. Een aanvraag voor thee in 
klasse 30 kan bijvoorbeeld niet worden gewijzigd naar medicinale thee in klasse 5, 
aangezien zo bijkomende waren zouden worden bedoeld naast diegene waarvoor de 
aanvraag werd ingediend. 
 
Wanneer de indeling moet worden gewijzigd, zal het Bureau een gemotiveerde 
mededeling sturen waarin de fout(en) in de opgave van waren en diensten wordt 
(worden) aangegeven. De aanvrager wordt verzocht de opgave aan te passen en/of te 
verduidelijken en het Bureau kan voorstellen doen ten aanzien van de manier waarop 
de elementen dienen te worden ingedeeld. 
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De oorspronkelijke termijn voor het indienen van opmerkingen bij de melding van 
gebreken inzake de classificatie kan slechts eenmaal worden verlengd. Behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden worden geen bijkomende verlengingen toegestaan. 
 
Het Bureau stuurt de aanvrager een brief om hem of haar op de hoogte te brengen van 
de definitief overeengekomen opgave van aanvaarde termen. 
 
 

5.3 Wijzigingen 
 
Zie de richtsnoeren, deel E, Registerbewerkingen, afdeling 1, Wijzigen van een 
inschrijving. 
 
In artikel 43, lid 2, VGM is voorzien in de mogelijkheid om een aanvraag te wijzigen. Zo 
kan de opgave van waren en diensten worden gewijzigd “voor zover een dergelijke 
verandering het merk niet wezenlijk verandert noch de opgave van de waren of 
diensten uitbreidt”. 
 
De wijziging kan in positieve of negatieve bewoordingen worden opgegeven, volgende 
voorbeelden zijn beide aanvaardbaar: 
 

 Alcoholhoudende dranken, allemaal whisky en gin. 

 Alcoholhoudende dranken, geen whisky en gin. 

 
Voor de classificatie moet aan twee basisvereisten worden voldaan om te kunnen 
spreken van een aanvaardbare wijziging: 
 
1. de nieuwe formulering mag geen uitbreiding van de opgave van waren en 

diensten inhouden; 
2. de beperking moet een geldige beschrijving van waren en diensten zijn en mag 

enkel van toepassing zijn op waren en diensten die in de oorspronkelijke 
aanvraag waren opgenomen. 

 
Is dat niet het geval, dan moet het Bureau de voorgestelde beperking weigeren en blijft 
de opgave van waren en diensten ongewijzigd. 
 
Vanwege bovenstaande punten 1 en 2 moeten zulke wijzigingen een beperking of 
schrapping van bepaalde termen in de oorspronkelijke aanvraag inhouden. Zodra zulke 
wijzigingen (schrappingen) zijn ontvangen (en vervolgens aanvaard) door het Bureau, 
kunnen de geschrapte termen niet opnieuw worden toegevoegd en kan de resterende 
opgave van waren en diensten niet meer worden uitgebreid. 
 
Een beperking kan leiden tot een langere opgave van waren en diensten dan diegene 
die oorspronkelijk werd ingediend. Zo kan de oorspronkelijke opgave van waren en 
diensten geformuleerd zijn als alcoholhoudende dranken en vervolgens beperkt zijn tot 
alcoholhoudende dranken, zijnde wijnen en spiritualiën, maar geen whisky of gin en 
geen likeuren, cocktails of combinaties van dranken die elementen van whisky of gin 
bevatten. 
 
In het licht van het bovenstaande geven wij hier enkele voorbeelden van 
onaanvaardbare wijzigingen: 



Classificatie 

 
Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek blz. 17 
 
FINAL VERSION 1.0 01/08/2014 

 

 

 Een verzoek om de opgave van waren en diensten te wijzigen van voertuigen, 
middelen voor vervoer over land, door de lucht en over het water in klasse 12 
naar elektrische accu’s voor voertuigen, aangezien deze producten tot klasse 9 
behoren en bijgevolg niet waren opgenomen in de oorspronkelijke opgave. 

 Van muziekinstrumenten naar piano’s van Steinway & Sons, aangezien de 
gewijzigde opgave van waren en diensten een merk bevat. 

 Een verzoek om de waren te beperken van wasmachines tot wasmachines die te 
koop worden aangeboden in Frankrijk aangezien deze wijziging indruist tegen 
het beginsel dat het Gemeenschapsmerk een eenheid vormt. 

 
In bepaalde omstandigheden zijn beperkingen aanvaardbaar voor zover de 
oorspronkelijke term in de opgave van waren en diensten blijft staan. Voorbeelden van 
aanvaardbare beperkingen zijn: 
 
  

 kleding voor de horecasector, voor zover het om specifieke beroepskleding gaat; 

 restaurantdiensten, enkel in vakantieoorden, voor zover de diensten erkend 
kunnen worden als restaurantdiensten; 

 kranten, enkel verkocht in treinstations, voor zover de waren erkend kunnen 
worden als kranten. 

 
 

5.4 Klassen toevoegen 
 
Volgens de bepalingen van artikel 43, lid 2, VGM (hierboven vermeld) kunnen er 
klassen aan een aanvraag worden toegevoegd, maar enkel wanneer de waren of 
diensten in de oorspronkelijke aanvraag duidelijk in de verkeerde klasse waren 
opgenomen of wanneer waren of diensten zijn verduidelijkt en in een nieuwe klasse of 
in nieuwe klassen moeten worden ingedeeld. 
Stel ter illustratie voor dat in de oorspronkelijke opgave van waren het volgende staat: 
 
Klasse 33: Alcoholhoudende dranken met inbegrip van bier, wijnen en spiritualiën. 
 
Aangezien bier bij klasse 32 hoort, zal de aanvrager gevraagd worden om de term over 
te brengen naar klasse 32, zelfs als klasse 32 niet op de oorspronkelijke aanvraag 
werd vermeld. Als de aanvrager daarmee instemt, heeft de aanvraag betrekking op 
klassen 32 en 33. 
 
Wanneer er klassen worden toegevoegd, kunnen er aanvullende taksen verschuldigd 
zijn en moet de aanvrager daarvan op de hoogte worden gebracht. 
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Inleiding 
 
Bij het indelen dienen de algemene beginselen van de classificatie van Nice te worden 
toegepast. 
 
In deze bijlage wordt de indeling verduidelijkt van bepaalde termen die voor problemen 
kunnen zorgen. Er worden ook opmerkingen gemaakt bij classificatiepraktijken (zoals 
woorden of zinsneden die vermeden dienen te worden). 
 
De classificatiegegevensbank van het Bureau, TMclass, kan worden geraadpleegd op 
http://tmclass.tmdn.org 
 
 

Publiciteit 
 
In principe behoort publiciteit tot klasse 35. De belangrijkste omschrijvingen met 
betrekking tot publiciteit in de opgave van diensten van de classificatie van Nice zijn: 
 

 Reclame; 

 Reclame per radio; 

 Radioreclame; 

 Reclame per televisie; 

 Televisiereclame; 

 Lay-outverzorging voor publicitaire doeleinden; 

 Uitgave van reclameteksten; 

 Productie van reclamefilms. 
 
Deze termen hebben betrekking op het ontwerp van reclamemateriaal en de productie 
van reclame, aangezien het gaat om diensten die worden verstrekt door 
reclamebureaus. 
 
 

Luchtverfrissers en parfumpreparaten 
 
Zie parfumpreparaten en luchtverfrissingsmiddelen.  
 
 

Speelautomaten en elektronische spellen 
 
Na wijzigingen van de classificatie van Nice op 1 januari 2012 (10e uitgave) worden alle 
spellen (elektronisch of niet) ingedeeld in klasse 28. 
 
In de alfabetische lijst worden zij als volgt weergegeven: 
 

 Speelapparatuur; 

 Videospelapparatuur; 

 Elektronische videospelmachines. 
 
Op de meeste van deze toestellen uit klasse 28 zijn de spellen vooraf geïnstalleerd. Als 
de spellen echter niet vooraf geïnstalleerd zijn, worden zij vastgelegd op 
gegevensdragers of kunnen zij worden gedownload. In die gevallen worden de spellen 

http://tmclass.tmdn.org/
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beschouwd als spelprogramma’s specifiek bestemd voor gebruik met speeltoestellen 
en worden zij ingedeeld in klasse 9. 
 
Zie ook computerspellen. 
 
 

Verenigingsdiensten of diensten van een vereniging aan haar leden 
 
Deze en vergelijkbare termen zijn te vaag om te kunnen worden aanvaard. Het type of 
de omvang van de verstrekte dienst moet worden vermeld. Voorbeelden van 
aanvaardbare specificaties zijn: 
 
Klasse 35: Verenigingsdiensten in de vorm van zakelijke administratie. 
 
Klasse 45: Diensten van een vereniging aan haar leden in de vorm van juridische 

diensten. 
 
Zie ook charitatieve diensten. 
 
 

Apparaten voor de schoonheidsverzorging 
 
Klasse 7: Spuitapparaten (machines) voor het aanbrengen van kunstmatige 

zonnebrandproducten. 
 
Klasse 8: Handbediende gereedschappen/instrumenten voor schoonheidsverzorging 

Toestellen en instrumenten voor tatoeage 
Epileerapparaten, elektrisch of niet-elektrisch. 

 
Klasse 10: Massageapparaten 

Apparaten voor microdermabrasie 
Apparatuur voor de behandeling van cellulitis 
Lasers voor cosmetische schoonheidsbehandelingen 
Apparaten voor laserepilatie 
Foto-epilatieapparaten 

 
 
Foto-epilatie is een ingreep waarbij wordt gebruikgemaakt van pulslichtapparaten. 
Deze apparaten gebruiken hetzelfde principe als lasers (dat wil zeggen dat ze de 
haarfollikel verhitten), maar zijn geen lasers. 
 
Klasse 11: Ultraviolette hoogtezonnen voor cosmetisch gebruik 

Zonnebanken 
Stoomapparaten voor het reinigen van de huid 

 
Klasse 21: Hulpmiddelen en borstels voor het aanbrengen van cosmetische producten  
 

Het bijeenbrengen van diensten 
 
Zie bestellen van diensten en detailhandels- en groothandelsdiensten. 
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Uitzendingen en/of diensten op het gebied van gegevensoverdracht 
 
Deze diensten behoren tot klasse 38, beide termen betekenen hetzelfde. De diensten 
die op dit gebied worden verleend, behelzen enkel het aanleveren van het 
communicatiemiddel (bijv. het aanbieden van een netwerk van glasvezelkabels, het 
aanbieden van uitzendingen of overdrachten via geostationaire satelliet-transmissie-
installaties, de huur van communicatieapparatuur en -systemen). Klasse 38 heeft geen 
betrekking op programma's, reclame, informatie of advies die of dat kan/kunnen 
worden overgebracht via telecommunicatie- of uitzendtechnologie. Die diensten 
zouden in de desbetreffende klassen moeten blijven staan. 
 
 

Makelaardij 
 
Deze diensten worden verstrekt door een individu of onderneming die goederen koopt 
en verkoopt voor een vergoeding of commissie. De vergoeding kan worden 
aangerekend aan de koper of de verkoper van het goed (of beiden). Het is goed 
mogelijk dat de makelaar de desbetreffende waren of diensten niet te zien krijgt. 
 
Er zijn drie klassen opgenomen voor makelaardij:  
 
Klasse 35: Makelaardij in namen- en adressenlijsten 
 
Klasse 36: [Een groot aantal omschrijvingen voor] makelaardij van futures, 

koolstofcompensaties, vastgoed, obligaties, effecten en andere financiële 
producten. 

 
Klasse 39: Makelaardij met betrekking tot distributie, vervoer en opslag. 
 
 

Etuis (en draagtassen) 
 
Etuis (en tassen) die aangepast zijn aan het product dat zij moeten dragen of 
vervoeren worden in principe ingedeeld in dezelfde klasse als het product waarvoor zij 
bestemd zijn. Laptoptassen behoren bijvoorbeeld tot klasse 9. 
 
Alle niet-aangepaste draagtassen behoren tot klasse 18. 
 
 
 

Charitatieve diensten 
 
Deze term is te vaag om in eender welke klasse te kunnen worden aanvaard zonder 
nadere specificatie. 
 
Charitatieve diensten worden gedefinieerd aan de hand van de dienst die wordt 
aangeboden. Zij kunnen bijgevolg in elk van de dienstenklassen worden 
ondergebracht, voor zover zij correct gedefinieerd zijn. Bijvoorbeeld: 
 
Klasse 35: Charitatieve diensten, te weten bedrijfsadministratie en kantoorwerk. 
 
Klasse 36: De organisatie van liefdadigheidscollectes; liefdadigheidscollectes. 
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Klasse 38: Telecommunicatiediensten voor charitatieve doeleinden. 
 
Klasse 39: Charitatieve diensten, te weten vervoer per ambulance. 
 
Klasse 40: Charitatieve diensten, te weten waterbehandeling. 
 
Klasse 41: Charitatieve diensten, te weten onderwijs en opleiding. 
 
Klasse 42: Charitatieve diensten, te weten milieubeschermingsdiensten. 
 
Klasse 43: Charitatieve diensten, te weten het verstrekken van voedsel en dranken en 

tijdelijke huisvesting. 
 
Klasse 44: Charitatieve diensten, te weten het verlenen van medische diensten. 
 
Klasse 45: Charitatieve diensten, te weten begeleiding [persoonlijk of spiritueel]. 
 
 

Verzamel- en opslagdiensten 
 
Wanneer er sprake is van fysieke waren, kunnen zowel verzamel- als opslagdiensten 
bij klasse 39 horen. Deze klasse omvat vervoer en opslag als omschrijvingen. Ook de 
verzameling en fysieke opslag van gegevens zou hieronder vallen, zowel in 
geschreven vormen als vastgelegd op dragers (in de classificatie van Nice valt fysieke 
opslag van elektronisch opgeslagen gegevens of documenten onder klasse 39). 
 
Kantoordiensten met betrekking tot het elektronisch vergaren, ordenen en verwerken 
van gegevens vallen alle onder klasse 35. 
 
Opslag van digitale gegevens en opslag van elektronische gegevens worden op 
dezelfde manier behandeld als hostingdiensten en behoren daarom tot klasse 42. Het 
verschaffen van cloudcomputingdiensten valt eveneens onder klasse 42. 
 
 

Computerspellen en computerspelapparatuur 
 
De termen computerspellen en videospellen stemmen grotendeels overeen en worden 
op dezelfde manier behandeld. 
 
De verklaring van het woord computer game (computerspel) in het Engelse 
woordenboek luidt als volgt: 
1. (Noun) ‘any of various games, recorded on cassette or disc for use in a home 

computer, that are played by manipulating a mouse, joystick, or the keys on the 
keyboard of a computer in response to the graphics on the screen’ (Collins 
English Dictionary). (Zelfstandig naamwoord) ‘elk spel, van welke aard dan ook, 
vastgelegd op een cassette of schijf, bestemd voor de thuiscomputer, dat wordt 
gespeeld door een muis, joystick of de toetsen van het toetsenbord van een 
computer te bedienen als reactie op de beelden op het scherm’] 

 
De term computerspellen/videospellen kan daarom enkel worden aanvaard in klasse 9. 
In de verklaring in het woordenboek wordt duidelijk vermeld dat het moet gaan om een 
spel, en dus om software. De termen kunnen daarom zonder verdere verduidelijking 
worden aanvaard in klasse 9. 



Classificatie 

 
Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek blz. 24 
 
FINAL VERSION 1.0 01/08/2014 

 

 
Spellen die aanvaard worden in klasse 28 worden geleverd met de reeds 
geïnstalleerde spelsoftware. Zo kunnen de volgende termen allemaal worden aanvaard 
in klasse 28: 
 

 Speelhalspellen 

 Elektronische videospelmachines 

 Bedieningspanelen voor computerspellen 

 Spellen (apparatuur voor) 

 In de hand te houden videospelapparatuur 

 Videospelapparatuur 
 
 

Gordijnen en zonneschermen 
 
Zonneschermen in al hun vormen kunnen zowel aan de binnenkant als aan de 
buitenkant van ramen worden gebruikt. De indeling van deze waren is afhankelijk van 
het doel van het product en de materialen waaruit het is vervaardigd. 
 
Gordijnen zijn normaal gezien bestemd voor gebruik binnenshuis en worden op 
dezelfde manier ingedeeld naargelang van de materialen waaruit zij zijn vervaardigd. 
 
Voorbeelden van aanvaardbare omschrijvingen zijn: 
 
Klasse 6: Zonneweringen van metaal, voor gebruik buitenshuis 

Metalen zonnewering voor buiten, als onderdeel van een gebouw, voor 
beveiligingsdoeleinden 

 
Klasse 17: Veiligheidsgordijnen van asbest (Het materiaal en doel bepalen de indeling) 
 
Klasse 19: Zonneschermen voor gebruik buitenshuis, niet van metaal noch van textiel 

(Deze waren zijn waarschijnlijk gemaakt van hout) 
 
Klasse 20: Zonneschermen voor binnenshuis (met lamellen) 

Jaloezieën en verticale jaloezieën 
Rolgordijnen voor binnenshuis 
Zonwering voor binnenshuis [meubilair] 
Bamboegordijnen 
Zonwering van papier 
Kralengordijnen [versiering] 

 
Klasse 24: Zonneschermen voor gebruik buitenshuis, van textiel. 
 
De overgrote meerderheid van de gordijnen zal onder klasse 24 vallen, aangezien de 
meeste gordijnen voor in huis (soms ook ‘draperieën’ genoemd) vervaardigd zijn uit 
textiel of plastic. 
 
Er dient voorzichtig te worden omgesprongen met verwijzingen naar gordijngevels en 
gordijnmuren. Deze termen worden gebruikt om een soort bouwtechniek voor 
gebouwen aan te duiden, en de bijbehorende waren zijn bouwmaterialen die onder 
klasse 6 (voor metalen materialen) of klasse 19 (voor niet-metalen materialen) vallen. 
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Klantspecifieke fabricage/fabricering voor derden 
 
Zie ook productie. 
 
 

Gegevensverwerking 
 
Deze term kan niet als dusdanig worden aanvaard en moet nader gespecificeerd 
worden. 
 
Het leveren van gegevens kan tot verschillende klassen behoren naargelang van de 
manier waarop de gegevens worden aangeleverd en de aard van de aangeleverde 
gegevens. In elk geval moet de precieze aard van de verleende dienst worden 
vermeld, het volstaat niet om te spreken van het aanleveren van gegevens. Hieronder 
volgen voorbeelden van aanvaardbare termen en de bijbehorende indeling: 
 
Klasse 44: Het aanleveren van gegevens (informatie) over het gebruik van 

farmaceutische producten 
(Hierbij wordt verwezen naar het systematisch leveren van gegevens dat 
enkel kan worden geïnterpreteerd door iemand met een gespecialiseerde 
medische opleiding.) 

 
Klasse 45: Het leveren en interpreteren van gegevens met betrekking tot het opsporen 

van dieren 
(Hier wordt verwezen naar diensten voor het terugvinden van een 
zoekgeraakt of gestolen dier. Als de gegevens andere doeleinden dienen, 
wordt deze term in een andere klasse ingedeeld, zoals in klasse 42 voor 
metingen of wetenschappelijke doeleinden.) 

 
 

Ontwerpdiensten 
 
Ontwerpdiensten behoren als dusdanig tot klasse 42. 
 
Reclameontwerp en ontwerp van merknamen behoren beide tot klasse 35, aangezien 
beide diensten deel uitmaken van reclamediensten. 
 
Volgens diezelfde logica behoren landschapsontwerp, ontwerp met betrekking tot 
bloemen en planten, ontwerpen van grasmatten en planning [ontwerp] van tuinen tot 
klasse 44, aangezien het gaat om dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en 
bosbouw. 
 
 

Digitale beeldvorming 
 
De term digitale beeldvorming is in de 10e uitgave van de classificatie van Nice 
geschrapt uit klasse 41. De term kan daarom niet zonder verdere verduidelijking 
worden aanvaard in klasse 41. Digitale beeldvorming kan immers in meer dan een 
klasse worden ondergebracht naargelang van de sector waarin de diensten worden 
verleend, bijv. medisch, informatietechnologie of fotografie. 
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Voorbeelden van aanvaardbare termen zijn: 
 

 Digitale beeldvorming (fotobewerking) in klasse 41 

 Medische beeldvorming in klasse 44 

 Digitale beeldvorming (IT-diensten) in klasse 42 
 
 

Downloadbare artikelen 
 
Alle materiaal dat kan worden gedownload behoort tot klasse 9. Voorbeelden zijn 
publicaties, muziek, beltonen, afbeeldingen, foto’s, films of filmfragmenten. Het 
resultaat van het downloaden is dat het materiaal wordt vastgelegd op de schijven of in 
het geheugen van een computer, telefoon of pda, waar het los van de bron waarop het 
werd geleverd kan worden gebruikt. Deze waren kunnen ook virtuele artikelen worden 
genoemd. Al deze downloadbare artikelen kunnen in de detailhandel worden verkocht. 
 
 

Elektriciteit en energie 
 
Hieronder vindt u een leidraad voor een aantal waren en diensten op het gebied van 
elektriciteit. 
 
Klasse 4: Elektrische energie 
 
Klasse 7: Elektriciteitsgeneratoren 
 
Klasse 9: Apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, 

de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit 
Zonnecellen voor stroomopwekking 
Fotovoltaïsche cellen en modules 

 
Klasse 36: Makelaardij in elektriciteit (zie ook de opmerking bij makelaardij). 
 
Klasse 39: Elektriciteitslevering 

Elektriciteitsopslag 
 
Klasse 40: Elektriciteitsopwekking 
 
Zie zonne-energie. 
 
 

Elektronische en elektrische apparaten 
 
De term elektronische en elektrische apparaten/toestellen/instrumenten is te vaag voor 
een classificatie en kan niet worden aanvaard in eender welke klasse van waren. Deze 
term dient te worden verduidelijkt. 
 
Opgelet: specificaties van elektronische en elektrische 
apparaten/toestellen/instrumenten zoals die hieronder worden eveneens te vaag 
geacht: 
 

 voor de bediening van de omgeving 
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 voor huishoudelijke doeleinden 

 voor gebruik in kapsalons. 
 
 

Elektronische sigaretten 
 
Elektronische sigaretten, e-sigaretten of e-cigs worden voor classificatie enkel 
aanvaard in klasse 34, zelfs als zij een medisch doel dienen. Niet-elektronische 
onderdelen van dit soort sigaretten, zoals vullingen, verstuivers of (aroma)stoffen voor 
deze sigaretten vallen eveneens onder klasse 34. 
 
De elektronische onderdelen, zoals accu’s en microprocessorgestuurde circuits voor 
elektronische sigaretten, zijn niet aanvaardbaar in deze klassen en vallen – zoals 
gewoonlijk – onder klasse 9. 
 
 

Franchising 
 
De term ‘franchise’ verwijst naar het geven of verkopen van een franchise aan een 
andere partij. Als zelfstandig naamwoord betekent ‘franchise’ ‘de toelating die door een 
onderneming wordt gegeven aan een individu of groep om haar producten of diensten 
in een bepaald gebied te verkopen’ [‘the authorisation granted to an individual or group 
by a company to sell its products or services in a particular area’] (Oxford English 
Dictionary). 
 
Zonder verdere verduidelijking zal het Bureau de term franchisedienst of 
franchisingdiensten niet aanvaarden in klasse 35. Om aanvaard te kunnen worden, 
moet deze term worden verduidelijkt.  
 
Bijvoorbeeld: 
Klasse 35: Bedrijfsadvisering met betrekking tot franchising 

 
Klasse 36:  Financieringsdiensten met betrekking tot franchising 
 
Klasse 45:  Juridische diensten met betrekking tot franchising 
 
 

GPS-systemen – plaatsbepaling, volgsystemen en navigatie 
 
GPS en systemen voor satellietnavigatie (klasse 09) verschaffen plaatsbepalings-, 
volg- en navigatiediensten om de gebruiker informatie te geven. 
 
De eenvoudigste manier om deze diensten in te delen, is een onderverdeling te maken 
in diensten die de telecommunicatie leveren waarop de diensten draaien (klasse 38) en 
diensten die informatie verstrekken via het GPS-toestel. Er wordt meer informatie 
verstrekt dan louter informatie over het reistraject (klasse 39). Er kan bijvoorbeeld ook 
informatie worden verstrekt over restaurants en accommodatie (klasse 43), 
winkelcentra (klasse 35) of telefoonnummers (klasse 38). 
 
Het gebruik van GPS-toestellen met betrekking tot de verplaatsingen van voertuigen en 
mensen kan eveneens aanleiding geven tot indelingen in verschillende klassen. 
Routeplanningsdiensten (klasse 39) vermeldden we eerder al. Deze indeling zou ook 
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van toepassing zijn op logistieke ondernemingen of vrachtvervoerders die deze 
toestellen gebruiken om hun voertuigen te volgen. 
 
GPS-systemen kunnen eveneens worden gebruikt in combinatie met andere 
technologie, bijvoorbeeld om na te gaan waar het signaal van een mobiele telefoon 
vandaan komt. Als dit gebeurt in het kader van een telecommunicatiedienst, valt het 
onder klasse 38. Als dit echter plaatsvindt in het kader van diensten met betrekking tot 
strafrechtelijk onderzoek, is klasse 45 de juiste keuze. 
 
Er bestaan ook andere diensten die in verband kunnen worden gebracht met 
bovenstaande diensten. Zo behoort het aanmaken van kaarten voor GPS-systemen 
bijvoorbeeld tot klasse 42. De downloadbare toepassingen waarop de dienst draait of 
die alternatieve ‘stemmen’ leveren, vallen onder klasse 9. De detailhandelsdiensten 
voor het aanbieden van downloadbare toepassingen behoren dan weer tot klasse 35. 
 
Onderstaande voorbeelden tonen hoe deze en andere termen worden ingedeeld. 
 
Klasse 35: Het samenstellen en voorzien in bestanden met commerciële informatie 

over aanbieders van GPS-navigatiediensten 
 
Klasse 38: Verzending per satelliet 

Het voorzien in bestanden met openbare abonnee-informatie voor GPS-
navigatie 
Het verlenen van toegang tot algemene informatie die wordt geleverd via 
verzending per satelliet 
Telecommunicatie voor het lokaliseren en volgen van personen en 
voorwerpen 
Het opsporen van mobiele telefoons via satellietsignalen 
Het lokaliseren van mobiele telefoons via satellietsignalen 
Het verlenen van toegang tot GPS-navigatiediensten via 
satelliettransmissie 
Verzending per satelliet van gegevens voor navigatiedoeleinden 

 
Klasse 39: Verschaffing van GPS-navigatiediensten 

Verkeersinformatie via satelliettransmissie 
Wegeninformatie via satelliettransmissie 
Lokalisering voor logistieke doeleinden van voertuigen en goederen 
Volgen voor logistieke doeleinden van voertuigen en goederen 

 
Klasse 42: Verstrekking van weersinformatie via satelliettransmissie 

GPS-kaarten (cartografiediensten inzake - ) 
 
Klasse 45: Het voorzien in bestanden met informatie over openbare voorzieningen en 

burgerinformatie voor GPS-navigatie 
Het opsporen en lokaliseren van vermiste personen via satelliettransmissie 
Het opsporen van personen die elektronische labelapparaten dragen 
Volgen van voertuigen voor veiligheidsdoeleinden 
Lokalisering van voertuigen voor veiligheidsdoeleinden 
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Kapsalons 
 
De meeste al dan niet elektrische toestellen voor het in model brengen van het haar 
vallen onder klasse 8 (bijv. elektrische haarkrultangen; krultangen [niet-elektrische 
handgereedschappen]; krultangen voor het haar enz.). Met uitzondering van: 
 
Klasse 26: Elektrische haarkrullers/krulspelden (zoals CARMEN™ CURLERS) 
 
Klasse 26: Haarkrullers/krulspelden, andere dan handinstrumenten 
 
Klasse 11: Haardrogers 
 
Klasse 21: Kammen en borstels (al dan niet elektrisch) 
 
 

Verhuur 
 
Zie ook huur. 
 
 

Humanitaire hulp 
 
Het Bureau hanteert voor humanitaire hulp dezelfde aanpak als voor charitatieve 
diensten; de aard van de diensten moet worden vermeld (zie charitatieve diensten). 
 
 

Internet-/onlinediensten 
 
De term internetdiensten is duidelijk noch nauwkeurig genoeg om in eender welke 
klasse te kunnen worden aanvaard. Deze term moet nader gespecificeerd worden. 
 
Er bestaan uiteenlopende diensten, aangeboden door individuen en ondernemingen 
aan andere individuen en ondernemingen, met betrekking tot het opzetten, beheren en 
onderhouden van websites en die onder passende omschrijvingen vallen in een aantal 
klassen. 
 
Er zijn meer diensten die aan consumenten worden aangeboden via telecommunicatie, 
bijvoorbeeld over het internet. Men kan winkelen op het internet, bankadvies krijgen, 
nieuwe talen leren of naar een ‘plaatselijke’ radiozender luisteren aan de andere kant 
van de wereld.  
 
De toepassing van het classificatiesysteem van Nice geldt gewoonlijk ongeacht of de 
dienst in persoon wordt geleverd, in een specifiek gebouw, via de telefoon, online 
vanuit een gegevensbank of vanaf een website. 
 
Voorbeelden van aanvaardbare termen zijn: 
 
Klasse 35: Reclame via het internet 
 
Klasse 36: Internetbankieren 

 
Klasse 38: Diensten met betrekking tot het verschaffen van toegang tot internet 
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Klasse 41: Gokspellen online 
 
Klasse 42: Het leveren van online-ondersteuningsdiensten aan gebruikers van 

computerprogramma's 
 
Klasse 45: Online sociale netwerkdiensten 
 
 

Sets en pakketten 
 
Het is een gebruikelijke handelspraktijk om bepaalde waren in groepen van meer dan 
één artikel te verkopen. Als alle artikelen hetzelfde zijn, bijvoorbeeld een set van drie 
tandenborstels, dan is de indeling eenvoudig. Soms kan de verzameling waren ook 
bestaan uit onderdelen van een ander artikel of een functie hebben die niet bepaald 
wordt door de afzonderlijke waren. Deze groepen van waren hebben soms een 
collectieve naam, zoals set of pakket. Deze kleine woordjes kunnen grote gevolgen 
hebben voor (1) de aanvaardbaarheid als verzameling van waren en (2) de juiste 
indeling. 
 
Een pakket kan het volgende betekenen: 
 
1. een set onderdelen waarmee iets gemaakt kan worden (bijvoorbeeld: een 

bouwpakket voor een modelbouwvliegtuig) of 
2. een set instrumenten of werktuigen die gebruikt worden voor een bepaald doel 

(bijvoorbeeld: een EHBO-doos). 
 
Een set bestaat uit een aantal artikelen die als een geheel worden beschouwd. Daarbij 
kan het al dan niet gaan om een bepaald aantal artikelen (bijv. een sleutelbos, een set 
steelpannen, een set golfclubs, een bestekset). 
 
Sets komen voor in de classificatie van Nice, bijvoorbeeld in onderstaande 
omschrijving: 
 
Klasse 3: Cosmeticasets 
 
Klasse 5: Eerstehulpsets (beschouwd als een verzameling van pleisters en 

behandelingen) 
 
Het kan voorkomen dat de afzonderlijke waren waaruit het pakket of de set bestaat 
gewoonlijk in meer dan één klasse zouden worden ingedeeld. Het Bureau zal evenwel 
geen bezwaar maken tegen de aanvaarding van zulke collectieve termen, indien ze 
logisch zijn en/of algemeen gebruikt worden.  
 
Om te kunnen bepalen in welke klasse een pakket of set moet worden ingedeeld, moet 
men weten waarvoor de set zal worden gebruikt of, als met de onderdelen ervan iets 
gemaakt of gebouwd zal worden, wat het afgewerkte product zal zijn. 
 
Voorbeelden van aanvaardbare termen zijn: 
 
Klasse 8: Manicure- en pedicuresets 
 
Klasse 9: Handsfree kits voor telefoons 
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Klasse 12: Bandreparatiesetjes (voor het repareren van een voertuigonderdeel uit 

klasse 12) 
 
Klasse 27: Sets voor tapijtvervaardiging 
 
Klasse 28: Schaalmodellen van modelbouwsets [bouwdozen] 

Speelgoedmodelsets 
 
Klasse 32: Sets voor het maken van bier 
 
Klasse 33: Sets voor het maken van wijn 

 
 

Leasing 
 
Volgens de algemene opmerkingen in de classificatie van Nice (10e uitgave) zijn 
‘leasingdiensten analoog aan verhuurdiensten en zijn daarom op dezelfde manier 
geclassificeerd. Huurkoopfinanciering is echter ingedeeld in klasse 36 als financiële 
dienst.’ 
 
Zie ook verhuurdiensten. 
 

Postorder 
 
Zie ook detailhandels- en groothandelsdiensten. 
 
 

Handleidingen (voor computers enz.) 
 
Elektronische toestellen zoals computers, printers, fotokopieerapparaten en andere 
elektronische toestellen worden vaak als nieuw product aan de consument geleverd 
met een lijst van gebruiksaanwijzingen. Gebruiksaanwijzingen kunnen op papier 
worden aangeleverd (gedrukt), of in elektronisch formaat, bijvoorbeeld een opname op 
een schijf of als downloadbaar of niet-downloadbaar document op de website van de 
fabrikant. 
 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 
Klasse 9: Software en hardware en bijbehorende handleidingen in elektronisch 

formaat die als eenheid daarbij worden verkocht 
 
Klasse 16: Handleidingen samen met software en hardware verkocht 
 
 

Productie 
 
Productie wordt enkel als een dienst beschouwd wanneer ze wordt verricht voor 
derden, en moet in dat geval ook als dusdanig worden vermeld. Klantspecifieke 
productie van een bepaald ‘eenmalig’ product voor derden, zoals een zeilboot of een 
sportwagen’, door een specialist op dat gebied zou tot klasse 40 behoren. De 
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klantspecifieke bouw van bijvoorbeeld keukenkasten op maat zou eveneens onder 
klasse 40 vallen, maar de plaatsing ervan hoort bij klasse 37. 
 
 

Nieuwsdiensten 
 
Nieuwsdiensten behoren tot klasse 38. Zij vormen een soort knooppunt of 

verzamelpunt waar journalisten en anderen materiaal met nieuwswaarde (verhalen, 
scenario’s of foto’s) kunnen indienen of opvragen. Zij dienen geen andere functie, 
zoals redactiewerk of verificatiediensten. 
 
Diensten van reporters vallen onder klasse 41. Nieuws kent geen grenzen en kan over 
eender welk onderwerp gaan. 
 
Enkele voorbeelden: 
 
Klasse 38: Nieuwsuitzendingen 
 
Klasse 40: Het drukken van kranten 
 
Klasse 41: Presentatie van nieuws (programma's) 

Uitgave van nieuws 
Nieuwsredactie 

 
Wat de elektronische uitgave van nieuws betreft, vallen waren als downloadbare 
nieuws podcasts, nieuwsclips, nieuwsartikelen, nieuwspublicaties enz. allemaal onder 
klasse 9. 
 
 

Onlinediensten 
 
Zie internetdiensten. 
 
 

Bestellen van diensten 
 
Het bestellen van waren/diensten voor anderen kan in klasse 35 worden aanvaard als 
administratieve dienst/zakelijke dienstverlening. Er zijn personen en ondernemingen 
die diensten aanbieden om voor anderen oplossingen te vinden voor uiteenlopende 
problemen en die, als tussenpersoon (dienstverlener) bijvoorbeeld de diensten van een 
loodgieter voor u regelen als u met een lekkende kraan zit die moet worden 
gerepareerd. Deze classificatie volgt dezelfde logica als de omschrijving leveranties 
voor derden [verkoop van goederen of diensten voor andere ondernemingen] van de 
classificatie van Nice. 
 
 

Parfumpreparaten en luchtverfrissingsmiddelen  
 
Er zijn preparaten die enkel tot doel hebben onaangename geuren te verdoezelen 
(parfum), en er zijn preparaten die onaangename geuren chemisch ‘omkapselen’ en 
verwijderen (deodoranten) en de bijbehorende apparaten. Deze worden als volgt 
ingedeeld:  
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Klasse 3: Luchtverfrissingspreparaten 

Wierook 
Potpourri's [geurmiddelen] 
Zakjes voor het parfumeren van linnengoed 
Reukhout 
Berookmiddelen [parfums] 
Kamersprays 

 

Klasse 5: Luchtverfrissingspreparaten 

Luchtzuiveringsmiddelen 
 
Klasse 11: Apparaten voor het desodoriseren van lucht 
 
Andere waren die aangename geuren kunnen verspreiden zijn geurkaarsen, in 
klasse 4 (waarbij de vrijgave van geuren een secundair kenmerk is) en geparfumeerd 
ladepapier (in klasse 16, analoog aan verpakkingsmateriaal en gewoonlijk vervaardigd 
uit papier).  
 
 

Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om 
aan individuele behoeften te voldoen 
 
De algemene benaming persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door 
derden om aan individuele behoeften te voldoen is onvoldoende duidelijk en 
nauwkeurig en zal niet door het Bureau worden aanvaard (zie ook punt 3.4.2). 
 
De formulering moet worden verduidelijkt door de aanvrager. 
 
Er bestaan heel wat persoonlijke en maatschappelijke diensten die kunnen worden 
ingedeeld, maar tot andere klassen behoren dan klasse 45. Zo zijn er: 
 
Klasse 36:  Diensten op het gebied van persoonlijke verzekeringen (zoals 

levensverzekeringen) 
 
Klasse 41:  Persoonlijke scholing 
 
Klasse 44: Persoonlijke medische diensten 
 
Klasse 45:  Diensten van bodyguards 

Uiterlijke verzorging (Advisering met betrekking tot - ) 
Reisbegeleiding (Persoonlijke - ) 
Diensten met betrekking tot boodschappenlopers 

 

 
Artikelen van edele metalen 
 
De algemene benaming goederen van edele metalen of hiermee bedekt, voor zover 
niet begrepen in andere klasse in klasse 14 is onvoldoende duidelijk en nauwkeurig en 

zal niet door het Bureau worden aanvaard (zie ook paragraaf 3.4.2). De aanvrager 
moet de term specifieker verwoorden. 
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Bij het indelen van artikelen van edele metalen moet zorgvuldig te werk worden 
gegaan. 
 
Historisch gezien werden nagenoeg alle artikelen vervaardigd uit of bedekt met edele 
metalen samen ondergebracht in klasse 14. Men was van mening dat het materiaal 
van invloed was op de reden waarom de artikelen werden gekocht, en dat bepaalde in 
welke klasse de artikelen werden ingedeeld. 
 
Sinds 1 januari 2007 is de classificatie van veel artikelen die vroeger tot klasse 14 
behoorden, aangepast. De nieuwe indeling van de artikelen is gebaseerd op hun 
functie, en niet zozeer op het materiaal waaruit zij vervaardigd zijn. 
 
De volgende artikelen zijn voorbeelden van waren die worden ingedeeld op basis van 
hun functie of doel: 
 
Klasse 8: Bestek van edelmetaal 
 
Klasse 16: Pennen (schrijf-) van goud 
 
Klasse 21: Theepotten van edelmetaal 
 
Klasse 34: Sigaretten- of sigarendoosjes vervaardigd uit edele metalen. 

 
 

Beschermende kleding 
 
Als artikelen die worden gedragen (of soms ook meegedragen) als voornaamste 
functie het voorkomen van ernstige en/of blijvende letsels of de dood hebben of als 
bescherming wordt geboden tegen, bijvoorbeeld, het contact met of de blootstelling 
aan extreme temperaturen, chemische stoffen, straling, vuur of milieu- of atmosferische 
gevaren, vallen deze waren onder klasse 9. 
 
Voorbeelden van zulke beschermende kleding zijn veiligheidshelmen die worden 
gedragen op bouwplaatsen en helmen voor beveiligingspersoneel, ruiters, motorrijders 
en American football-spelers. Kogelvrije vesten, schoenen met metalen teenkapjes, 
brandwerende jassen en metalen slagershandschoenen zijn voorbeelden van dit soort 
kledingstukken: zij worden niet beschouwd als kleding. Schorten, blouses en overalls 
die enkel beschermen tegen vlekken en vuil behoren niet tot klasse 9 maar tot 
klasse 25, algemene kleding. Beschermende sportartikelen (met uitzondering van 
helmen) vallen onder klasse 28: deze artikelen beschermen niet tegen het verlies van 
leven of ledematen. 
 
 

Verhuurdiensten 
 
Huur- of verhuurdiensten worden in beginsel ingedeeld in dezelfde klasse als de 
verleende diensten. De verhuur van auto’s valt bijvoorbeeld onder klasse 39 (vervoer), 
de verhuur van telefoons onder klasse 38 (telecommunicatie) en het verhuur van 
verkoopautomaten onder klasse 35 (detailhandelsdiensten). Hetzelfde beginsel geldt 
voor leasing, dat in TMclass in alle dienstenklassen is terug te vinden. 
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Detailhandels- en groothandelsdiensten 
 
Een detailhandelsdienst wordt gedefinieerd als ‘de handeling of activiteit waarbij 
goederen in relatief kleine hoeveelheden worden verkocht voor gebruik of consumptie' 
[‘The action or business of selling goods in relatively small quantities for use or 
consumption’] (Oxford English Dictionary). Dit geeft aan welke diensten onder deze 
term vallen.  
 
In de toelichting bij de omschrijving van klasse 35 van de classificatie van Nice wordt 
vermeldt dat de term het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala 
aan goederen (uitgezonderd het vervoer hiervan) om klanten in staat te stellen deze 
goederen op hun gemak te bekijken en te kopen aanvaardbaar is in klasse 35. 
Detailhandelsdiensten worden ingedeeld naar analogie met deze omschrijving. 
 
Voor detailhandelsdiensten of soortgelijke diensten in klasse 35 die verband houden 
met de verkoop van waren, zoals groothandelsdiensten, postorderdiensten of diensten 
op het gebied van elektronische handel past het Bureau evenwel het arrest van 
7 juli 2005, C-418/02, ‘Praktiker’ toe: de term detailhandelsdiensten wordt enkel 
aanvaard wanneer daarbij het soort goederen dat wordt verkocht, wordt vermeld. Voor 
meer informatie, zie mededeling nr. 7/05 van de President van het Bureau. 
 
Als de aard van de plek waar de goederen worden verkocht voldoende specifiek is om 
de categorie van goederen te kunnen herkennen, wordt dit eveneens aanvaard. 
Voorbeelden van aanvaardbare bewoordingen zijn: 
 

 Detailhandel met betrekking tot kledingwinkels 

 Detailhandel met betrekking tot tuincentra 

 Detailhandel met betrekking tot bakkerijen. 
 
Zoals blijkt uit de mededeling van de President zijn de termen detailhandelsdiensten 
van een supermarkt en, bijgevolg, detailhandelsdiensten van een grootwarenhuis of 
soortgelijke termen niet aanvaardbaar, aangezien niet is gedefinieerd welke goederen 
worden verkocht. 
 
In de 10e uitgave van de classificatie van Nice (versie 2013) zijn detailhandels- of 

groothandelsdiensten in farmaceutische, veterinaire en hygiënische preparaten en 
medische hulpmiddelen opgenomen, wat aangeeft hoe deze termen kunnen worden 
geformuleerd. 
 
Enkele voorbeelden van categorieën van waren die te vaag zijn voor classificatie: 
 

 Merchandising-artikelen 

 Artikelen afkomstig van eerlijke handel (fairtrade-producten) 

 Lifestyleaccessoires 

 Cadeauartikelen 

 Souvenirs 

 Verzamelartikelen 

 Huishoudartikelen 
 
Enkele voorbeelden van categorieën van waren die niet aanvaardbaar zijn met 
betrekking tot detailhandel, aangezien zij worden beschouwd als een dienst die tot een 
andere klasse behoort, zijn: 
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 Financiële producten – dit zijn in feite financiële diensten, die worden ingedeeld 
in klasse 36. 

 Loterijkaartjes – dit zijn loterijdiensten, die worden ingedeeld in klasse 41. 

 Vliegtickets – dit valt onder reisbureaus, die worden ingedeeld in klasse 39. 
 
Tot slot zijn detailhandelsdiensten voor niet-aanvaardbare algemene benamingen van 
hoofdklassen (zie paragraaf 3.4.2) niet aanvaardbaar. Zo zal het Bureau detailhandel 
in machines bijvoorbeeld niet aanvaarden. Detailhandelsdiensten met betrekking tot 
landbouwkundige machines is echter wel voldoende nauwkeurig en dus ook 
aanvaardbaar. 
 
De specificering van de waren met termen als "inclusief; in het bijzonder; bijvoorbeeld; 
waaronder; specifiek; zoals" is niet specifiek genoeg, aangezien al deze termen in 
principe "bijvoorbeeld" betekenen. Ze beperken de waren die erop volgen niet. De 
hierboven genoemde termen dienen dan ook te worden vervangen door ‘te weten’ of 
‘zijnde’, aangezien dat de waren die erop volgen beperkt. 
 
 

Satellietvolgdiensten 
 
Zie GPS-systemen – plaatsbepaling, volgsystemen en navigatie. 
 
 

Sets 
 
Zie sets en pakketten. 
 
 

Diensten op het gebied van sociale netwerken 
 
Diensten op het gebied van sociale netwerken is een aanvaardbare term in klasse 45. 
Deze diensten worden beschouwd als persoonlijke diensten waarbij gelijkgestemde 
mensen voor sociale doeleinden worden geïdentificeerd en aan elkaar voorgesteld. 
 
Andere aspecten van de ‘sociale netwerkindustrie’ zouden tot andere klassen dan 
klasse 45 kunnen behoren. Bijvoorbeeld: 
 
 
Klasse 38: Exploitatie van chatrooms 

Verstrekking van onlinefora 
 
 

Het uitgeven van software 
 

Het uitgeven van software valt onder klasse 41. Een software-uitgever is een uitgeverij 

in de softwaresector die tussen de ontwikkelaar en de distributeur staat. Uitgeven 
omvat per definitie het uitgeven van kranten en het uitgeven van software. 
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Zonne-energie 
 
Zonne-energie is energie die wordt opgewekt met behulp van de zon en wordt omgezet 
in warmte of elektriciteit. 
 
Waren die verband houden met de opwekking en opslag van elektriciteit uit zonne-
energie vallen onder klasse 9. 
 
Waren die verband houden met de opwekking en opslag van warmte uit zonne-energie 
vallen onder klasse 11. 
 
Diensten die verband houden met de opwekking van elektriciteit uit zonne-energie 
worden ingedeeld in klasse 40. 
 
Klasse 9: Fotovoltaïsche cellen 

Zonnepanelen, zonnemodules en zonnecellen 
 
Klasse 11: Zonnecollectoren voor warmteconversie 
 
Klasse 40: Opwekking van energie 
 
Zie elektriciteit en energie. 
 
 

Opslag van goederen 
 
Zie verzamel- en opslagdiensten. 
 
 

Levering of voorziening van ... 
 
Deze term mag niet zomaar aanvaard worden wanneer hij wordt gebruikt om diensten 
te omschrijven. De term is aanvaardbaar in sommige omstandigheden, bijvoorbeeld 
elektriciteitsvoorziening in klasse 39, waar de term vaak nauw samenhangt met 
distributie. De term kan eveneens worden aanvaard in de term het leveren van 
maaltijden (catering) (in klasse 43), aangezien het geleverde materiaal en de aard van 
de dienst beide worden gespecificeerd. 
 
In de term verstrekking van softwareprogramma’s (in klasse 42) is het niet duidelijk 
welke diensten worden verstrekt. Hoewel deze klasse de diensten ontwerp, verhuur, 
updating en onderhoud van software omvat, is het niet duidelijk of die diensten onder  
de algemene term levering vallen. Het woord wordt vaak gebruikt als synoniem voor 
detailhandelsdiensten, maar klasse 42 omvat zulke diensten niet, die vallen immers 
onder klasse 35. 
 
 

Systemen 
 
Ook dit is een term die te onduidelijk of te onnauwkeurig kan zijn om te worden 
aanvaard. 
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Deze term kan enkel worden aanvaard wanneer het zo wordt gespecificeerd dat het 
een duidelijke, eenduidige betekenis krijgt. De volgende termen zijn bijvoorbeeld 
aanvaardbaar: 
 
Klasse 7: Uitlaatsystemen 
 
Klasse 9: Telecommunicatiesystemen 

Computersystemen 
Alarmsystemen 

 
Klasse 16: Archiefsystemen 
 
 

Tickets (voor reizen, entertainment enz.) 
 
Een ticket is een ‘belofte van levering' van een bepaalde dienst, of een 
reserveringsdienst, het recht op een dienst. Voorbeelden: 
 
Klasse 39: Uitgifte van vliegtickets 
 
Klasse 41: Bureaus voor plaatsbewijzen (kassa’s) 
 
Opgelet: tickets worden niet beschouwd als waren voor detailhandel in klasse 35. 
 
 

Videospellen 
 
Zie computerspellen. 
 
 

Virtuele omgeving 
 
De term verschaffing van virtuele omgevingen is niet duidelijk of nauwkeurig genoeg, 
aangezien hij betrekking kan hebben op verschillende werkterreinen en klassen. Deze 
term moet nader worden gespecificeerd. 
 
Voorbeelden van aanvaardbare termen zijn: 
 
Klasse 38: Verschaffing van virtuele chatrooms 

Verschaffing van toegang tot virtuele omgevingen 
 
Klasse 42: Hosting van een virtuele omgeving 

Onderhoud van een virtuele omgeving 
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