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1

Algemene beginselen

1.1

Met redenen omkleed bezwaar

Wanneer de onderzoeker constateert dat er een absolute weigeringsgrond bestaat,
moet hij de aanvrager een met redenen omkleed bezwaar doen toekomen, waarin de
afzonderlijke weigeringsgronden worden gespecificeerd en stuk voor stuk met redenen
worden omkleed. Een fragmentarische presentatie van de bezwaren dient te worden
vermeden. Met andere woorden, elke weigeringsgrond moet afzonderlijk met redenen
worden omkleed. In veel gevallen is er overlap tussen sommige weigeringsgronden,
bijv. met betrekking tot het onderscheidend vermogen en het beschrijvende karakter.
Zelfs in deze gevallen moeten de weigeringsgronden stuk voor stuk met redenen
worden omkleed. Als bijvoorbeeld een woordmerk een semantische betekenis heeft
waartegen op de in artikel 7, lid 1, onder b) en c), VGM vermelde gronden bezwaar kan
worden gemaakt, moeten deze weigeringsgronden in het bezwaarschrift in
afzonderlijke paragrafen worden behandeld. Daarbij moet duidelijk worden
aangegeven of de overwegingen op grond waarvan het aangevraagde merk geacht
wordt geen onderscheidend vermogen te bezitten, al dan niet samenvallen met de
overwegingen op grond waarvan het merk als beschrijvend wordt beschouwd.
Een aanvraag van een Gemeenschapsmerk wordt al afgewezen als slechts één van de
in artikel 7 genoemde gronden van toepassing is, ook al is dit maar in een deel van de
Europese Unie het geval. Onderzoekers worden echter aangemoedigd om in dit
stadium van de procedure alle toepasselijke weigeringsgronden te vermelden.
In sommige gevallen kunnen door de aanvrager aangevoerde argumenten of een
beperking (gedeeltelijke intrekking) van de lijst van waren en diensten ertoe leiden dat
andere weigeringsgronden van toepassing worden. De onderzoekers worden eraan
herinnerd dat in gevallen waarin de afwijzing van een aanvraag van een
Gemeenschapsmerkaanvraag op nieuwe weigeringsgronden of nieuwe argumenten is
gebaseerd, de aanvrager in de gelegenheid moet worden gesteld hierover
opmerkingen te maken.

1.2

Dialoog met de aanvrager

Tijdens de onderzoeksprocedure dient de onderzoeker een dialoog aan te gaan met de
aanvrager.
In alle stadia van de procedure dient de onderzoeker de door de aanvrager ingediende
opmerkingen zorgvuldig in overweging te nemen. Tevens moet de onderzoeker uit
eigen beweging rekening houden met nieuwe feiten of argumenten die voor
goedkeuring van het merk pleiten. De aanvraag kan namelijk alleen worden afgewezen
als de onderzoeker er bij het nemen van de beslissing van overtuigd is dat de
bezwaren tegen het merk gegrond zijn.
Wanneer de aanvrager geen opmerkingen indient en de onderzoeker geen reden ziet
om zijn standpunt te wijzigen, wordt de aanvraag afgewezen. Hiertoe ontvangt de
aanvrager een kennisgeving die het oorspronkelijke bezwaarschrift of de
oorspronkelijke bezwaarschriften en een verklaring van afwijzing bevat. Tevens dient in
de kennisgeving te worden gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen
de beslissing. De definitieve beslissing mag zich niet beperken tot een verwijzing naar
de in het bezwaarschrift vermelde weigeringsgronden.
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Indien de aanvrager de in de oorspronkelijke kennisgeving vermelde gronden bestrijdt,
moet in de beslissing tot afwijzing eerst de oorspronkelijke motivering worden
weergegeven en vervolgens worden ingegaan op de argumenten van de aanvrager.
Wanneer de onderzoeker nieuwe feiten of argumenten moet aandragen om een
afwijzing verder te onderbouwen, moet hij de aanvrager in de gelegenheid stellen
daarover opmerkingen te maken alvorens een definitieve beslissing te nemen.
Wanneer de aanvrager aangevoerde bezwaren wil ontkrachten door de lijst van waren
en diensten te beperken, kan het zijn dat een nieuwe weigeringsgrond van toepassing
wordt, bijvoorbeeld een misleidend karakter naast een beschrijvend karakter. In dat
geval moet de onderzoeker de aanvrager een nieuw bezwaarschrift doen toekomen
om hem in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken over alle
weigeringsgronden die toepasselijk worden geacht.
Een lijst van waren of diensten die is beperkt door de voorwaarde dat deze waren of
diensten een bepaald kenmerk niet bezitten, kan niet worden aanvaard (zie het
arrest van 12/02/2004 in zaak C-363/99, ‘Postkantoor’, punt 114). Zo kan bijvoorbeeld
met betrekking tot het merk ‘Toneel’ geen specificatie worden aanvaard die ‘boeken,
uitgezonderd boeken over toneel’ betreft. Daarentegen zijn positief geformuleerde
beperkingen, zoals ‘boeken over scheikunde’, gewoonlijk wel aanvaardbaar.
Wat betreft bewijzen voor het verkregen onderscheidend vermogen (artikel 7, lid 3) kan
de aanvrager aanvoeren dat zijn merk als gevolg van het gebruik ervan,
onderscheidend vermogen heeft verkregen en relevant bewijs van gebruik overleggen.
De aanvrager moet zijn bewijs van gebruik indienen na ontvangst van het
bezwaarschrift en voordat de onderzoeker een definitieve beslissing neemt. In dit
verband kan de aanvrager na ontvangst van het bezwaarschrift een verzoek indienen
tot verlenging van de desbetreffende termijnen overeenkomstig regel 71, VGM. Indien
de onderzoeker het merk op grond van artikel 7, lid 3 aanvaardt, wordt geen
kennisgeving van afwijzing verstuurd. Indien de onderzoeker ondanks het ingediende
bewijs van gebruik tot de vaststelling komt dat de aanvraag voor een
Gemeenschapsmerk nog steeds in strijd is met artikel 7, lid 1 omdat het bewijs van
gebruik niet overtuigend is, wordt in de kennisgeving van afwijzing gewezen op de
mogelijkheid om beroep in te stellen bij de kamers van beroep. Tevens bevat de
kennisgeving een motivering waarom een van de in artikel 7, lid 1 vermelde
weigeringsgronden van toepassing is op het aangevraagde merk, alsook een aparte
motivering waarom het argument van de aanvrager dat het merk door gebruik
onderscheidend vermogen heeft verkregen, wordt verworpen.

1.3

Europese criteria

Artikel 7, lid 1, VGM is een Europese bepaling, die op basis van een
gemeenschappelijke Europese norm moet worden uitgelegd. Het is niet de bedoeling
dat met betrekking tot het onderscheidend vermogen verschillende normen worden
toegepast die op uiteenlopende nationale tradities berusten, of om al naargelang het
betrokken land verschillende (d.w.z. strengere of minder strenge) normen toe te
passen met betrekking tot inbreuken op de openbare orde of de goede zeden.
Volgens artikel 7, lid 2, VGM kan een aangevraagd merk niet worden ingeschreven
indien een weigeringsgrond in een deel van de Europese Unie bestaat.
Voor een afwijzing volstaat het daarom dat het merk in een officiële taal van de
Europese Unie beschrijvend is of geen onderscheidend vermogen bezit. Een aanvraag
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moet ook worden afgewezen als tegen het merk bezwaar kan worden gemaakt op
grond van artikel 7, lid 1 in een taal die door een aanzienlijk deel van het relevante
publiek in ten minste een deel van de Europese Unie wordt verstaan (zie paragraaf
2.3.1.2, De Referentiebasis, en het arrest van 13/09/2012 in zaak T-72/11, ‘Espetec’,
punten 35 en 36).
Wanneer het bezwaar niet is gebaseerd op een semantische betekenis van een woord,
geldt de weigeringsgrond normaliter voor de gehele Unie. De perceptie van het teken
door het relevante publiek, de handelspraktijk en het gebruik van de opgegeven waren
en diensten kunnen per regio in de Europese Unie verschillen.

1.4

Irrelevante criteria

Aanvragers voeren vaak argumenten aan die reeds door de rechter als niet ter zake
doend van de hand zijn gewezen. Deze argumenten moeten worden verworpen, met
aanhaling van de desbetreffende passages in de toepasselijke arresten.

1.4.1

Geen gebruik van de benaming

Het feit dat geen beschrijvend gebruik van de aangevraagde benaming kan worden
vastgesteld, doet niet ter zake. Het onderzoek op grond van artikel 7, lid 1, onder c),
VGM moet worden uitgevoerd op basis van een prognose (waarbij wordt aangenomen
dat het merk zal worden gebruikt om de opgegeven waren en diensten aan te duiden).
Uit de tekst van artikel 7, lid 1, onder c), VGM komt duidelijk naar voren dat het volstaat
wanneer merken ‘kunnen dienen’ tot aanduiding van kenmerken van de waren en
diensten (zie het arrest van 23/10/2003 in zaak C-191/01, ‘Doublemint’, punt 33).

1.4.2

Behoefte om een benaming vrij te houden

Vaak wordt aangevoerd dat andere handelaren de benaming waarop de aanvraag
betrekking heeft, niet nodig hebben, directere of duidelijkere aanduidingen kunnen
gebruiken, of over synoniemen beschikken om de kenmerken van de waren te
beschrijven. Al deze argumenten moeten als niet ter zake doend worden verworpen.
In het openbaar belang is in artikel 7, lid 1, onder c), VGM bepaald dat beschrijvende
benamingen niet dienen te worden ingeschreven als merk, maar vrij beschikbaar
moeten blijven voor concurrenten. Het Bureau hoeft echter niet aan te tonen dat er
derden een concreet belang hebben of in de toekomst zullen hebben bij het gebruik
van de beschrijvende benaming waarop de aanvraag betrekking heeft (no konkretes
Freihaltebedürfnis) (zie het arrest van 04/05/1999 in zaak C-108/97, ‘Chiemsee’,
punt 35, en het arrest van 12/02/2004 in zaak C-363/99, ‘Postkantoor’, punt 61).
De vraag of er synoniemen zijn of andere, zelfs meer gebruikelijke manieren om de
beschrijvende betekenis uit te drukken, doet daarom niet ter zake (zie het
arrest van 12/02/2004 in zaak C-265/00, ‘Biomild’, punt 42).

1.4.3

Feitelijk monopolie

Het feit dat de aanvrager de enige persoon is die de door het beschrijvende merk
aangeduide waren en diensten aanbiedt, doet niet ter zake voor de toepassing van
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artikel 7, lid 1, onder c), VGM. In dit geval zal de aanvraag echter eerder succesvol zijn
op grond van een verkregen onderscheidend vermogen.

1.4.4

Dubbele betekenis

Het door aanvragers veelvuldig aangevoerde argument dat de benaming waarop de
aanvraag betrekking heeft, meer dan één betekenis heeft, waarvan er één geen
beschrijvend karakter heeft voor de waren en/of diensten, dient te worden verworpen.
Voor de afwijzing van een aanvraag op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM
volstaat het wanneer de benaming in ten minste één van haar mogelijke betekenissen
beschrijvend is voor de betrokken waren of diensten (zie het arrest van 23/10/2003 in
zaak C-191/10, ‘Doublemint’, punt 32, bevestigd in het arrest van 12/02/2004 in
zaak C-363/99, ‘Postkantoor’, punt 97).
Gezien het feit dat het onderzoek gericht moet zijn op de waren en/of diensten waarop
de aanvraag betrekking heeft, doen argumenten betreffende andere mogelijke
betekenissen van het woord of de woorden waaruit het aangevraagde merk bestaat
(en die geen betrekking hebben op de betrokken waren en/of diensten), niet ter zake.
Als het aangevraagde merk een samengesteld woordmerk is, is voor het onderzoek
alleen de eventuele betekenis van het teken als geheel van belang en niet de
mogelijke betekenissen van de op zichzelf beschouwde afzonderlijke bestanddelen (zie
het arrest van 08/06/2005 in zaak T-315/03, ‘Rockbass’, punt 56).

1.5

Toepasselijkheid van bezwaren op waren en diensten

Voor bijna alle absolute weigeringsgronden, en in het bijzonder het ontbreken van
onderscheidend vermogen en een beschrijvend, algemeen of misleidend karakter,
moet het bestaan ervan worden beoordeeld met betrekking tot de opgegeven waren en
diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Wanneer er bezwaar tegen de
inschrijving bestaat, moet de onderzoeker specifiek aangeven welke
weigeringsgrond(en) op het merk in kwestie van toepassing is/zijn met betrekking tot
elk van de opgegeven waren of diensten. Het volstaat dat een weigeringsgrond van
toepassing is op een enkele, homogene categorie waren en/of diensten. Onder een
homogene categorie wordt verstaan een groep waren en/of diensten waartussen een
voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat (zie het arrest van 02/04/2009 in
zaak T-118/06, ‘ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP’, punt 28). Wanneer dezelfde
weigeringsgrond of weigeringsgronden worden aangevoerd voor een categorie of een
groep waren of diensten, kan alleen een algemene motivering voor alle betrokken
waren en/of diensten worden gebruikt (zie het arrest van 15/02/2007 in zaak C-239/05,
‘Kitchen company’, punt 38).
Wat het beschrijvend karakter betreft, is een bezwaar niet alleen van toepassing op de
waren/diensten die rechtstreeks worden beschreven door de benaming(en) waaruit het
aangevraagde merk bestaat, maar ook op de algemene categorie die (althans
potentieel) een identificeerbare subcategorie van specifieke waren/diensten omvat die
rechtstreeks worden beschreven door het aangevraagde merk. In het geval van een
gebrekkige afbakening door de aanvrager geldt het bezwaar van het beschrijvend
karakter noodzakelijkerwijs voor de gehele algemene categorie. Zo moet bijvoorbeeld
de inschrijving van het merk ‘EUROHEALTH’ worden afgewezen voor ‘verzekeringen’
als zodanig en niet alleen voor ziektekostenverzekeringen (zie het
arrest van 07/06/2001 in zaak T-359/99, ‘Eurohealth’, punt 33).
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Een bezwaar geldt ook voor waren en diensten die rechtstreeks verband houden met
de waren en diensten waarop de beschrijvende betekenis betrekking heeft. Als er
sprake is van een beschrijvende betekenis die betrekking heeft op een activiteit waarbij
verschillende waren of diensten worden gebruikt die in de specificatie apart worden
genoemd, geldt het bezwaar voor al deze waren of diensten (zie het
arrest van 20/03/2002 in zaak T-355/00, ‘Tele Aid’, betreffende een aantal waren en
diensten die verband houden met of gebruikt worden bij het op afstand verlenen van
bijstand aan automobilisten).
Het is mogelijk om waren en diensten te claimen als zogenoemde bijkomende waren of
diensten. Hiermee wordt bedoeld dat zij bestemd zijn voor gebruik met of ter
ondersteuning van de hoofdwaren of -diensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld
gebruiksaanwijzingen
of
papieren
verpakkingen,
reclamemateriaal
of
reparatiediensten. In deze gevallen zijn de bijkomende waren per definitie bestemd om
samen met het hoofdproduct te worden gebruikt en verkocht (bijv. voertuigen en
bijbehorende handleidingen). Hieruit volgt dat wanneer het Gemeenschapsmerk
kenmerken van de hoofdwaren beschrijft, het eveneens kenmerken van de daarmee
nauw verband houdende bijkomende waren beschrijft.

1.6

Termijnen voor bezwaren

Bezwaren moeten zo vroeg en zo volledig mogelijk worden aangetekend. In
uitzonderlijke gevallen wordt het onderzoek echter ambtshalve door het Bureau
heropend indien het merk klaarblijkelijk ten onrechte is aanvaard of indien volgens
nieuwe rechtspraak dezelfde conclusies van toepassing zijn op een merk dat al is
aanvaard (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-289/02, ‘Telepharmacy Solutions’).
In het geval van aanvragen van Gemeenschapsmerken is dit te allen tijde mogelijk
vóór de inschrijving van het merk, dus ook nog na de publicatie. In het geval van
internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen, is dit
mogelijk zolang de oppositieperiode (zes maanden na herpublicatie) nog niet is
begonnen
(regel 112,
lid 5,
UVGM);
eventuele
tussentijds
verzonden
statusmededelingen worden dan ingetrokken. Het Bureau kan het onderzoek ook
heropenen naar aanleiding van opmerkingen van derden (artikel 40, VGM).

1.7

Verklaringen van afstand

Artikel 37, lid 2, VGM geeft de onderzoeker de mogelijkheid, als voorwaarde voor
inschrijving, de aanvrager om een verklaring van afstand te verzoeken voor een
bestanddeel van het merk zonder onderscheidend vermogen. In de praktijk zullen
onderzoekers deze bepaling over het algemeen niet toepassen. Indien wordt
vastgesteld dat het merk geen uitsluitend beschrijvend karakter heeft noch
onderscheidend vermogen ontbeert, zal het over het algemeen zonder verklaring van
afstand worden aanvaard. Als algemene regel geldt dat een bezwaar berustend op een
absolute weigeringsgrond niet door een verklaring van afstand kan worden
weggenomen.
Wanneer een merk uit een combinatie van bestanddelen bestaat die op zichzelf
beschouwd geen van allen onderscheidend vermogen bezitten, is geen verklaring van
afstand voor de afzonderlijke bestanddelen nodig. Als bijvoorbeeld een tijdschrift een
aanvraag indient voor het merk ‘Alicante Local and International News’, is voor de
afzonderlijke bestanddelen geen verklaring van afstand vereist.
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Indien de verklaring van afstand van de aanvrager de grond voor de afwijzing van de
inschrijving niet wegneemt of de aanvrager niet bereid is het merk onder deze
voorwaarde aan te melden, moet de aanvraag voor zover noodzakelijk worden
afgewezen.
Wanneer de aanvrager een beroep doet op een verklaring van afstand voor een
bestanddeel zonder onderscheidend vermogen in zijn aanvraag, moet de verklaring
worden gehandhaafd, ook al acht de onderzoeker deze niet noodzakelijk.
Verklaringen van afstand voor bestanddelen met onderscheidend vermogen
moeten door de onderzoeker worden afgewezen, aangezien deze zouden leiden tot
een merk waarvan de omvang van de bescherming onduidelijk is.

1.8

Samenhang tussen de verschillende weigeringsgronden

In het bezwaarschrift en een eventueel daarop volgende kennisgeving van afwijzing
moeten alle toepasselijke weigeringsgronden worden aangegeven. Elke
weigeringsgrond moet apart worden beredeneerd. Om verwarring te voorkomen met
betrekking tot de vraag of een afwijzing is gebaseerd op artikel 7, lid 1, onder b), VGM,
op artikel 7, lid 1, onder c), VGM of op beide artikelen, moet met name elk van deze
gronden onder een apart kopje worden afgehandeld. Indien de aanvrager de lijst van
waren en diensten dusdanig wijzigt dat een nieuwe weigeringsgrond van toepassing
wordt, moet deze grond worden aangevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de
aanvrager de lijst van waren en diensten zodanig wijzigt dat het merk een misleidend
karakter krijgt. Indien meerdere weigeringsgronden worden aangevoerd, moet de
aanvrager ervoor zorgen dat al deze gronden worden opgeheven, aangezien een
afwijzing op één enkele weigeringsgrond kan worden gebaseerd (zie het
arrest van 19/09/2002 in zaak C-104/00 P, ‘Companyline’, punt 28).
In de volgende paragrafen van dit richtsnoer worden de afzonderlijke bepalingen van
artikel 7, lid 1, VGM in alfabetische volgorde behandeld, te beginnen met het bepaalde
in artikel 7, lid 1, onder a), VGM en te eindigen met het bepaalde in artikel 7, lid 1,
onder k). Daarna volgt een paragraaf over verkregen onderscheidend vermogen als
bedoeld in artikel 7, lid 3, VGM en een slotparagraaf over collectieve merken.

2

Absolute weigeringsgronden (artikel 7, VGM)

2.1

Grafische voorstelling (artikel 7, lid 1, onder a), VGM)

2.1.1

Algemene opmerkingen

Uitgangspunt van deze paragraaf is dat het BHIM verplicht is om tekens af te wijzen
die niet voldoen aan de vereisten van artikel 4, VGM. Volgens artikel 4, VGM kunnen
Gemeenschapsmerken worden gevormd door eender welk teken dat vatbaar is voor
grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen,
modellen, letters, cijfers, vormen van waren en hun verpakkingen, mits dit teken de
waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden. Uit artikel 4, VGM volgen
dus twee vereisten: het teken moet a) vatbaar zijn voor grafische voorstelling en b) de
waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
Het vereiste betreffende de grafische voorstelling heeft tot doel het merk zelf te
definiëren teneinde het precieze voorwerp van de door het ingeschreven merk
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verleende bescherming voor de merkhouder te bepalen. In de rechtspraak is duidelijk
vastgesteld dat een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de merkenrichtlijn,
dat overeenkomt met artikel 4, VGM, een visuele voorstelling van het teken mogelijk
moet maken, met name door middel van figuren, lijnen of lettertekens en dat die
voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk,
begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn (zie het arrest van 12/12/2002 in
zaak C-273/00, ‘Sieckmann’, punten 46-55, en het arrest van 06/25/2003 in
zaak C-104/01, ‘Libertel’, punten 28-29).
Met andere woorden, een teken dat niet vatbaar is voor grafische voorstelling kan op
grond van artikel 7, lid 1, onder a), VGM niet als Gemeenschapsmerk worden
ingeschreven.
Het Hof van Justitie benadrukt voorts dat een teken voortdurend en stellig moet worden
waargenomen, waardoor dit merk als aanduiding van herkomst wordt gewaarborgd. De
voorstelling dient elke subjectieve factor bij de identificatie en waarneming van het
teken uit te sluiten. De grafische voorstelling moet dus ondubbelzinnig en objectief zijn.
Indien het teken op grond van zijn aard niet vatbaar is voor grafische voorstelling, kan
een beschrijving volstaan, mits deze beschrijving duidelijk, nauwkeurig, als zodanig
volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Daarom
kunnen geluidsmerken wel, maar geuren niet op basis van een beschrijving worden
ingeschreven (zie hieronder).

2.1.2

Voorbeelden van krachtens artikel 7, lid 1, onder a), VGM aanvaarde en
afgewezen aanvragen voor een merk

De hieronder gegeven reeks voorbeelden is niet uitputtend.

2.1.2.1 Geur- of reukmerken
Het is tot dusver niet mogelijk om geuren op bevredigende wijze grafisch voor te
stellen. Een chemische formule zou door slechts weinigen als geur in kwestie worden
herkend. Een depot van een geurmonster zou geen grafische voorstelling in de zin van
artikel 4, VGM vormen, aangezien een geurmonster niet voldoende stabiel of
duurzaam is. Met andere woorden, in geval van een reukmerk voldoet noch een
scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een
geurmonster noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling
(zie het arrest van 12/12/2002 in zaak C-273/00, ‘Sieckmann’, punten 69-73).
Tot op heden bestaat er geen algemeen erkende internationale classificatie van geuren
die het mogelijk maakt een geur op objectieve en nauwkeurige wijze te identificeren
door toekenning van een benaming of code die nauwkeurig en eigen is aan elke geur,
zoals dit het geval is bij de internationale kleurcodes of de muzieknotatie (zie het
arrest van 27/10/2005 in zaak T-305/04, ‘Geur van rijpe aardbei’, punt 34). Zoals uit de
reeds aangehaalde zaak ‘Sieckmann’ blijkt kan een beschrijving weliswaar niet de
grafische voorstelling vormen van geuren die op tal van manieren kunnen worden
beschreven, doch kan er niet worden uitgesloten dat een geur in de toekomst kan
worden voorgesteld op een wijze die voldoet aan alle voorwaarden van artikel 4, VGM,
zoals uitgelegd door de rechtspraak (zie het arrest van 27/10/2005 in zaak T-305/04,
‘Smell of ripe strawberries’, punt 28).
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In de hierboven aangehaalde zaak werd noch de grafische voorstelling (van een rijpe
aardbei) noch de beschrijving in woorden (‘geur van rijpe aardbei’) geacht te voldoen
aan de vastgestelde vereisten. De geur van een rijpe aardbei verschilt al naargelang
de variëteit en de beschrijving ‘geur van een rijpe aardbei’ kan betrekking hebben op
verschillende variëteiten en dus op een aantal verschillende geuren. Het Gerecht was
van oordeel dat de beschrijving eenduidig noch nauwkeurig was en zij niet elke
subjectieve factor bij de identificatie en waarneming van het geclaimde teken uitsloot.
Bovendien stelt de afbeelding van een aardbei slechts de vrucht voor die beweerdelijk
dezelfde geur voortbrengt als het betrokken geurteken, en niet de geclaimde geur,
zodat deze afbeelding geen grafische voorstelling van het geurteken vormt.

2.1.2.2 Smaakmerken
De hierboven in paragraaf 2.1.2.1 genoemde argumenten zijn op eendere wijze van
toepassing op smaakmerken (zie het besluit van 04/08/2003, R 120/2001-2, ‘The taste
of artificial strawberry flavour’).

2.1.2.3 Geluidsmerken
Indien een geluidsmerk uit muziek bestaat, aanvaardt het Bureau slechts de
traditionele muzieknotatie als grafische voorstelling van het aangevraagde geluidsmerk
(in overeenstemming met de criteria van het arrest van 27/11/2003 in zaak C-283/01,
‘Shield Mark’). Wanneer het merk echter uit een niet-muzikaal geluid bestaat, kan een
grafische voorstelling in de vorm van een oscillogram of een sonogram worden
aanvaard, mits de voorstelling vergezeld gaat van een geluidsbestand, dat langs
elektronische weg moet worden ingediend (zie het besluit EX-05-3 van de president
van 10/10/2005).

2.1.2.4 Bewegingsmerken
Bewegingsmerken moeten eveneens voldoen aan de vereisten betreffende grafische
voorstelling. In zijn besluit R 443/2010-2 van 23/09/2010 betreffende ‘RED LIQUID
FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK)’ heeft de tweede kamer
van beroep verklaard dat in gevallen waarin een teken door zowel een grafische
voorstelling als een tekstbeschrijving wordt gedefinieerd, die beschrijving overeen moet
komen met hetgeen de grafische voorstelling uitbeeldt, opdat de voorstelling zou
voldoen aan het vereiste dat zij, onder meer, duidelijk, nauwkeurig, begrijpelijk en
objectief moet zijn. In het bedoelde geval was de onderzoeker van mening dat de
beweging door de afzonderlijke afbeeldingen waaruit de voorstelling was
samengesteld, en de beschrijving daarbij niet duidelijk werd weergegeven en dat niet
voldoende duidelijk was hoe de beweging zich van beeld tot beeld ontwikkelde:
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De tweede kamer van beroep oordeelde in dit verband echter dat de grafische
voorstelling en de verbale beschrijving van het teken volledig op elkaar aansloten en
elkaar aanvulden. De aanvrager had een toereikend aantal afzonderlijke beelden
voorgelegd waaruit de voorstelling van een vloeiende beweging kon worden
opgemaakt, en had deze vergezeld van een gedetailleerde tekstbeschrijving van de
ontwikkeling van de beweging, zodat er geen twijfels omtrent het concept van het
bewegingsmerk bestonden. Volgens de door de tweede kamer van beroep
vastgestelde criteria kan de inschrijving van een bewegingsmerk alleen krachtens
artikel 7, lid 1, onder a), VGM worden afgewezen, als een oplettende persoon zich
uitzonderlijk grote intellectuele inspanningen moet getroosten om het bewegingsmerk
te begrijpen.
Het aantal afzonderlijke beelden is niet aan beperkingen onderworpen en is afhankelijk
van de uit te beelden beweging. Het moet alleen aan de formele vereisten voldoen. De
beschrijving van het merk moet inhoudelijk nauwkeurig zijn en zijn aangepast aan de
samenhang en complexiteit van de beweging om het teken goed en efficiënt te kunnen
beschrijven.

2.1.2.5 De vorm- en contourloze combinatie van twee of meer kleuren ‘in eender
welke vorm’
De vorm- en contourloze combinatie van twee of meer kleuren voldoet niet aan de in
de zaken ‘Sieckmann’ en ‘Libertel’ vastgestelde vereisten wat betreft het duidelijke en
constante karakter van een grafische voorstelling als voorwaarde voor het gebruik
ervan als merk (zie ook
het besluit R 730/2001-4 van 27/07/2004,
‘YELLOW/BLUE/RED’).
De gewone vorm- en contourloze nevenschikking van twee of meer kleuren of de
verwijzing naar twee of meer kleuren ‘in alle denkbare vormen’, voldoet niet aan de
vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid van artikel 4, VGM (zie het
arrest van 24/06/2004 in zaak C-49/02, ‘Colours blue and yellow’, punt 34).
Bovendien lenen dergelijke voorstellingen zich voor tal van verschillende combinaties,
zodat de consument niet in staat is een bepaalde combinatie te vatten en te
memoriseren teneinde een aankoopervaring met zekerheid te kunnen herhalen, en de
bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers niet in staat zijn zich van de omvang van
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de beschermde rechten van de merkhouder te vergewissen. Daartoe moet de
grafische voorstelling van twee of meer abstract en contourloos aangeduide kleuren
een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren
bepaalde en duurzame wijze met elkaar verbindt (zie het arrest van 14/06/2012 in
zaak T-293/10, ‘Colour per se’, punt 50).

2.1.2.6 Dubbelzinnige en tegenstrijdige beschrijvingen die niet stroken met de aard
van het teken
Een dubbelzinnige en tegenstrijdige beschrijving kan niet worden aanvaard. Bovendien
moet de beschrijving stroken met de aard van het teken. In zijn arrest van 14/06/2012
in zaak T-293/10, ‘SEVEN SQUARES OF DIFFERENT COLOURS’, oordeelde het
Gerecht dat de beschrijving van het merk (‘Zes vlakken die geometrisch in drie paar
parallelle vlakken zijn gegroepeerd, waarbij elk paar loodrecht op de beide andere
paren staat en i) aaneengrenzende vlakken verschillende kleuren hebben en ii) elk vlak
een door zwarte lijnen afgebakende structuur heeft die het vlak onderverdeelt in negen
segmenten van gelijke grootte’) te ingewikkeld was.

Een aldus gedefinieerd teken is geen kleurmerk als zodanig, maar een
driedimensionaal merk of een beeldmerk dat overeenkomt met de uiterlijke verschijning
van een bepaald object met een bepaalde vorm, namelijk een geruite kubus waarop
een bepaald kleurenpatroon is aangebracht. Ook al was de beschrijving duidelijk en
eenvoudig te begrijpen geweest – wat echter niet het geval was –, dan nog hield zij
een inherente tegenstrijdigheid in wat betreft de aard van het teken (punten 64 en 66).

2.1.3

Samenhang met andere bepalingen van de VGM

Wanneer bezwaar tegen een merk kan worden gemaakt op grond van artikel 7, lid 1,
onder a), VGM is geen verder onderzoek van het merk met betrekking tot andere
mogelijke weigeringsgronden, zoals die van artikel 7, lid 1, onder b) of c) noodzakelijk.
Volgens artikel 7, lid 3, VGM kunnen de absolute weigeringsgronden van artikel 7,
lid 1, onder a), VGM niet worden opgeheven door een verkregen onderscheidend
vermogen als gevolg van het gebruik dat van een merk is gemaakt.

2.2

Onderscheidend vermogen (artikel 7, lid 1, onder b), VGM)

2.2.1

Algemene opmerkingen

Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de
zin van artikel 7, lid 1, onder b), VGM in dat dit merk zich ertoe leent de waren en/of
diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde
onderneming te identificeren en dus deze waren en/of diensten van die van andere
ondernemingen te onderscheiden (zie het arrest van 29/04/2001 in gevoegde zaken
C-468/01 P tot en met C-472/01 P, punt 32, het arrest van 21/10/2004 in
zaak C-64/02 P, punt 42, en het arrest van 08/05/2008 in zaak C-304/06 P, punt 66, en
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Audi v BHIM, punt 33). Volgens vaste rechtspraak kan het bedoelde onderscheidend
vermogen alleen worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor
de inschrijving wordt aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het teken door
het relevante publiek (zie het arrest van 29/04/2001 in gevoegde zaken C-468/01 P tot
en met C-472/01 P, punt 33, het arrest van 08/05/2008 in zaak C-304/06 P, punt 67; en
Audi v OHIM, punt 34, het arrest van 14/06/2012 in zaak T-293/10, ‘Colour per se’, en
het arrest van 12/07/2012 in zaak C-311/11 P, ‘Wir machen das Besondere einfach’,
punt 23).
Weliswaar geldt algemeen dat een minimum aan onderscheidend vermogen volstaat,
maar er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat een merk alleen
onderscheidend vermogen als Gemeenschapsmerk kan hebben als het
onderscheidend vermogen bezit voor de Europese Unie als geheel.
Volgens de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie mist een woordmerk dat
kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), VGM
daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of
diensten als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b), VGM (zie het arrest van 12/06/2007 in
zaak T-190/05, ‘TWIST & POUR’, punt 39).
Zo kan het ook zijn dat een bepaalde benaming weliswaar geen duidelijk beschrijvend
karakter heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten, zodat de
weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM niet van toepassing is, maar dat wel
bezwaar kan worden gemaakt krachtens artikel 7, lid 1, onder b), VGM op de grond dat
de benaming in de perceptie door het relevante publiek slechts informatie biedt over de
aard van de betrokken waren en/of diensten en geen aanduiding van herkomst vormt.
Dit was het geval met de benaming ‘medi’, die het relevante publiek volgens het Hof
slechts informatie biedt over de medische of therapeutische doeleinden van de waren
of hun algemene verband met de medische wereld (zie het arrest van 12/06/2012 in
zaak T-470/09, ‘Medi’, punt 22).
Een bezwaar op grond van artikel 7, lid 1, onder b), VGM moet ook worden gemaakt in
gevallen waarin de gebruikte lexicale structuur – ook als deze grammaticaal niet
correct is – als gebruikelijk kan worden beschouwd in reclametaal en in de betrokken
commerciële context. Dit was het geval met de combinatie ‘ECO PRO’, waarin aan het
beschrijvende bestanddeel ‘ECO’ een aanprijzend bestanddeel ‘PRO’ wordt
toegevoegd, waaruit het relevante publiek zou opmaken dat de door die benaming
aangeduide waren voor gebruik door milieuprofessionals zijn bestemd of bevorderlijk
zijn voor het milieu (zie het arrest van 25/04/2013 in zaak T-145/12, ‘ECO PRO’,
punten 29-32).

2.2.2

Woordbestanddelen

Woorden hebben geen onderscheidend vermogen en verlenen geen onderscheidend
vermogen aan een samengesteld teken als zij zo vaak worden gebruikt dat zij niet
geschikt zijn om waren en diensten te onderscheiden. De hieronder vermelde
woordbestanddelen vallen, afzonderlijk of in combinatie met andere bestanddelen die
niet voor inschrijving in aanmerking komen, onder deze bepaling.
Woordbestanddelen die slechts een bepaald positief of aantrekkelijk kenmerk of
gebruiksdoeleinde van de waren en diensten aanduiden, moeten worden afgewezen,
ongeacht of voor die bestanddelen afzonderlijk of in combinatie met beschrijvende
woordbestanddelen een aanvraag wordt ingediend:
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•

ECO, als aanduiding voor ‘ecologisch’ (zie het arrest van 24/04/2012 in
zaak T-328/11, ‘EcoPerfect’, punt 25, en het arrest van 15/01/2013 in
zaak T-625/11, ‘ecoDoor’, punt 21);

•

MEDI, als verwijzing naar ‘medisch’ (zie het arrest van 12/07/2012 in
zaak T-470/09, ‘medi’);

•

MULTI, in de betekenis van ‘veel, talrijke, meerdere’ (zie het besluit R 99/1999-1
van 21/06/1999, ‘MULTI 2 ‘n 1’, en het besluit R 904/2004-2 van 17/11/2005,
‘MULTI’);

•

MINI, in de betekenis van ‘zeer klein’ of ‘minuscuul’ (zie het besluit R 62/1999-2
van 17/12/1999, ‘MINIRISC’);

•

Premium/PREMIUM, als aanduiding voor ‘beste kwaliteit’ (zie het
arrest van 22/05/2012 in zaak T-60/11, punten 46-49, 56 en 58, en het
arrest van 17/01/2013 in gevoegde zaken T-582/11 en T-583/11, ‘PREMIUM L’,
‘PREMIUM XL’, punt 26);

•

PLUS, in de betekenis van ‘aanvullend, extra, van uitstekende kwaliteit,
voortreffelijk in zijn genre’ (zie het besluit R 329/1999-1 van 15/12/1999,
‘PLATINUM PLUS’);

•

ULTRA1, als aanduiding voor ‘buitengewoon’ (zie het besluit R 333/2002-1 van
09/12/2002, ‘ULTRAFLEX’);

•

UNIVERSAL, als aanduiding voor waren die geschikt zijn voor algemeen of
universeel gebruik (zie het arrest van 02/05/2012 in zaak T-435/11,
‘UniversalPHOLED’, punten 22 en 28).

Achtervoegsels van topniveaudomeinen, zoals ‘.com’, geven alleen de plaats aan
waar informatie op het internet kan worden gevonden, zodat merken die een
beschrijvend karakter hebben of anderszins op bezwaren stuiten, door een dergelijk
achtervoegsel niet alsnog in aanmerking komen voor inschrijving. Tegen de benaming
www.books.com moet derhalve evenzeer bezwaar worden gemaakt als tegen de
benaming ‘boeken’ als zodanig. Het Gerecht heeft dit bevestigd in zijn
arrest van 21/11/2012 in zaak T-338/11, ‘photos.com’, punt 22, waarin het oordeelde
dat het bestanddeel ‘.com’ een technisch en algemeen bestanddeel is en dat het
gebruik ervan vereist is voor de normale structuur van de aanduiding van een
commerciële internetsite. Bovendien zou het tevens kunnen aanduiden dat de waren
en diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, online kunnen worden besteld
of bekeken of te maken hebben met het internet. Dienovereenkomstig moet het
bestanddeel in kwestie worden geacht geen onderscheidend vermogen te hebben voor
de betrokken waren en diensten.
Afkortingen van de rechtsvorm van een bedrijf, zoals BV of GmbH, lenen zich er
niet toe het onderscheidend vermogen van een teken te vergroten.
Evenmin kunnen benamingen worden ingeschreven waarmee wordt aangeduid dat de
waren en diensten worden geleverd door een groep mensen, zoals ‘company’,

1

Gewijzigd op 23/06/2010.
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‘people’ of ‘club’. Zo kan bijvoorbeeld het merk ‘Kitchen Company’ niet worden
ingeschreven voor keukens. De zaak ligt anders als het teken als geheel niet slechts
abstract naar de waren en diensten verwijst, maar de indruk wekt van het bestaan van
een onderscheiden, identificeerbare entiteit. Benamingen zoals ‘Royal Society for the
Prevention of Cruelty to Animals’ of ‘International Trade Mark Association’ kunnen wel
worden ingeschreven.
Namen van individuele personen hebben onderscheidend vermogen, ongeacht de
vraag hoe vaak zij voorkomen, ook in het geval van de meest veelvuldig voorkomende
achternamen als Smith of García. Zie in dit verband het arrest van 16/09/2004 in
zaak C-404/02, ‘Nichols’, punten 26 en 30. Hetzelfde geldt voor namen van bekende
persoonlijkheden, met inbegrip van staatshoofden.

2.2.3

Titels van boeken

Merken die uitsluitend uit een bekende titel van een verhaal of een boek bestaan
hebben mogelijk geen onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 7, lid 1,
onder b), VGM voor waren en diensten die dat verhaal of boek tot onderwerp hebben.
De reden hiervoor is dat bepaalde verhalen (of de titels ervan) al zo lang ingeburgerd
en zo bekend zijn dat zij uitdrukkingen in de desbetreffende taal zijn geworden en
alleen naar een bepaald verhaal kunnen verwijzen.
Zo kunnen de titels ‘Peter Pan’, ‘Assepoester’ of de ‘Ilias’ als onderscheidende merken
voor (bijvoorbeeld) verf, kleding of potloden dienen. Daarentegen hebben ze geen
onderscheidend vermogen met betrekking tot (bijvoorbeeld) boeken of films, aangezien
de consumenten zullen aannemen dat die waren naar het verhaal van Peter Pan of
Assepoester verwijzen, omdat de betrokken benamingen uitsluitend deze betekenis
hebben.
Er dient alleen bezwaar te worden gemaakt tegen een aanvraag wanneer de titel in
kwestie echt grote bekendheid bij de relevante consumenten geniet en het merk in de
context van de betrokken waren en/of diensten kan worden waargenomen als
benaming die in de eerste plaats een bekende titel van een verhaal of een boek
aanduidt. Indien kan worden aangetoond dat een groot aantal gepubliceerde versies
van het verhaal is verschenen en/of er sprake is van talrijke bewerkingen voor televisie,
toneel of film waardoor een breed publiek is bereikt, is het waarschijnlijker dat zal
worden vastgesteld dat het merk geen onderscheidend vermogen bezit.
Al naargelang de aard van het betrokken merk kan bezwaar worden gemaakt tegen de
inschrijving met betrekking tot drukwerk, films, geluidsopnames, toneelstukken en
shows (deze opsomming is niet bedoeld als uitputtende lijst).

2.2.4

Kleuren

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op afzonderlijke kleuren of kleurencombinaties als
zodanig (‘kleur als zodanig’).
Wanneer een aanvraag betrekking heeft op kleuren of kleurencombinaties als zodanig
moet bij het onderzoek het criterium worden gehanteerd of zij onderscheidend
vermogen bezitten met betrekking tot de waren of hun verpakking, of indien zij worden
gebruikt in het kader van het verrichten van diensten. Voor de afwijzing van een merk
volstaat het indien het merk in één van deze situaties geen onderscheidend vermogen
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heeft. In het geval van kleurencombinaties dient het onderzoek naar het
onderscheidend vermogen te worden gebaseerd op de veronderstelling dat de
ingediende kleurencombinatie op de waren of de verpakking dan wel in advertenties en
reclamemateriaal voor de diensten verschijnt.

2.2.4.1 Afzonderlijke kleuren
Zoals het Hof van Justitie heeft bevestigd, zijn de consumenten niet gewend om de
herkomst van waren bij gebreke aan enig grafisch of woordbestanddeel af te leiden uit
de kleur of de kleur van de verpakking ervan, omdat een kleur als zodanig in het
hedendaagse handelsgebruik in beginsel niet wordt gebruikt als identificatiemiddel (zie
het arrest van 06/05/2003 in zaak C-104/01, ‘Libertel’). Een kleur als zodanig heeft
normaliter niet de wezenlijke eigenschap om de waren van een bepaalde onderneming
te onderscheiden (punt 65). Afzonderlijke kleuren hebben daarom geen
onderscheidend vermogen voor waren en diensten, behalve onder zeer bijzondere
voorwaarden.
Deze zeer bijzondere voorwaarden houden in dat de aanvrager aantoont dat het merk
met betrekking tot deze specifieke waren uiterst ongebruikelijk of treffend is. Aan deze
voorwaarden zal slechts zeer zelden worden voldaan, bijvoorbeeld in het geval van de
kleur zwart voor melk. Voor een afwijzing is het niet nodig dat een van de hieronder in
paragraaf 2.2.4.2 genoemde criteria van toepassing is, maar indien dit wel het geval is,
moet dit worden aangevoerd als verder argument ter rechtvaardiging van de afwijzing.
Wanneer de afzonderlijke kleur algemeen wordt gebruikt in de relevante bedrijfstakken
en/of voor decoratieve of functionele doeleinden, moet de inschrijving van de kleur
worden afgewezen. Volgens het Hof is een monopolie op een afzonderlijke kleur in
strijd met het openbaar belang, ongeacht of het desbetreffende belang beperkt is tot
een zeer specifiek marktsegment (zie het arrest van 13/09/2010 in zaak T-97/08,
‘Shade of orange’, punten 44-47).

2.2.4.2 Kleurencombinaties
Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een kleurencombinatie als zodanig,
moeten deze kleuren in de ingediende grafische voorstelling van een bepaalde omtrek
zijn voorzien, om de omvang van de aangevraagde beschermende rechten te bepalen
(‘What you see is what you get’). In de grafische voorstelling moeten de verhouding
tussen en de positie van de verschillende kleuren duidelijk zijn aangegeven in een
systematische schikking die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en
duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt (zie het arrest van 24/06/2004 in
zaak C-49/02, ‘Blue and yellow’, punt 33, en het arrest van 14/06/2012 in
zaak T-293/10, ‘Colour per se’, punt 50).
Een merk dat is samengesteld uit een kleine gele streep boven een rood vlak, verschilt
bijvoorbeeld van een merk dat in gelijke delen uit rood en geel bestaat, met rood aan
de linkerzijde. Een abstracte claim, met name met betrekking tot twee kleuren ‘in elke
denkbare combinatie’ of ‘in elke verhouding’, is niet toegestaan en leidt tot een
afwijzing op grond van artikel 7, lid 1, onder a), VGM (zie het besluit R 730/2001-4 van
27/07/2004, ‘GELB/BLAU/ROT’, punt 34). Dit aspect moet worden onderscheiden van
de vraag hoe de kleurencombinatie op het product zal verschijnen, wat niet relevant is,
omdat het alleen om het voorwerp van de inschrijving gaat, en niet om de manier
waarop het op het product wordt of kan worden gebruikt.
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In het geval van een kleurencombinatie kan een afwijzing alleen worden gebaseerd op
specifieke feiten of argumenten. Indien er geen specifieke gronden voor een afwijzing
zijn, wordt het merk aanvaard. Indien een van de twee gebruikte kleuren de
gebruikelijke kleur voor het product of de natuurlijke kleur van het product is, d.w.z. als
een kleur aan de gebruikelijke of natuurlijke kleur van het product wordt toegevoegd,
wordt er bij de toepassing van een eventuele weigeringsgrond van uitgegaan dat het
merk slechts één kleur omvat. Voorbeelden: grijs is de gebruikelijke kleur voor
handvaten van tuingereedschap, terwijl wit de natuurlijke kleur van wasmiddeltabletten
is. Een wit wasmiddeltablet waarop een rode laag is aangebracht, moet worden
beoordeeld als geval waarbij een kleur wordt toegevoegd.
In onderstaande gevallen moet de combinatie van twee kleuren toch worden
afgewezen.
•

In veel gevallen vormt de kleur slechts een decoratief bestanddeel van de waren
of heeft de consument de keuze uit verschillende kleuren (bijvoorbeeld kleuren
van auto's of T-shirts), ongeacht het aantal kleuren dat wordt gebruikt.

•

De kleur kan de aard van de waar bepalen (bijvoorbeeld in het geval van
kleurshampoos).

•

De kleur kan een technische functie hebben (bijvoorbeeld rood voor
brandblussers, verschillende kleuren voor elektriciteitsdraad).

•

De kleur kan ook gebruikelijk zijn of een algemeen karakter hebben (bijvoorbeeld
rood voor brandblussers, geel voor postdiensten).

•

De kleur kan een bijzonder kenmerk van de waren aanduiden, zoals smaak (geel
voor citroensmaak, roze voor aardbeiensmaak).

•

Een kleurencombinatie moet ook worden afgewezen als de kleurencombinatie
reeds op de markt voorkomt, en met name als zij door meerdere verschillende
concurrenten wordt gebruikt (zo kon worden aangetoond dat de
kleurencombinatie rood/geel door verschillende ondernemingen wordt gebruikt
op bier- en frisdrankblikjes).

In al deze gevallen moet bezwaar worden aangetekend tegen het merk, maar moeten
de betrokken waren en diensten en de situatie op de markt zorgvuldig worden
geanalyseerd.
Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van kleurmerken voor diensten
moeten dezelfde criteria worden gehanteerd als bij de beoordeling van kleurmerken
voor waren (zoals benadrukt door het Gerecht in het arrest van 12/11/2010 in
zaak T-404/09, ‘GREY-RED’). In dit geval oordeelde het Hof dat de kleurencombinatie
waarop de aanvraag betrekking had, voor de relevante consumenten geen
waarneembaar verschil vertoonde ten opzichte van de kleuren die reeds voor de
betrokken diensten werden gebruikt. Het Gerecht kwam tot de conclusie dat de
kleurencombinatie waarop de aanvraag betrekking had, grote overeenkomst vertoonde
met de combinatie ‘wit/rood’ die op spoorwegbomen en verkeersborden in verband met
spoorwegverkeer werd gebruikt en dat het teken als geheel door het relevante publiek
als een functioneel of decoratief bestanddeel zou worden opgevat en niet als een
aanduiding van de commerciële herkomst van de diensten.
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Hoe groter het aantal kleuren, des te onwaarschijnlijker is het dat de betreffende
combinatie onderscheidend vermogen bezit, aangezien het moeilijk is om een groot
aantal verschillende kleuren en de volgorde daarvan te onthouden.
Voor de benamingen van kleuren zie paragraaf 2.3.2.9.

2.2.5

Afzonderlijke letters 2

2.2.5.1 Algemene overwegingen
In zijn arrest van 09/09/2010 in zaak C-265/09 P, ‘α’, oordeelde het Hof van Justitie dat
in het geval van merken bestaand uit één letter in een gebruikelijk lettertype zonder
grafische wijzigingen aan de hand van een concreet onderzoek betreffende de
verschillende waren of diensten moet worden beoordeeld of het betrokken teken
geschikt is om deze waren of diensten te onderscheiden (punt 39).
Het Hof herinnerde eraan dat volgens artikel 4, VGM letters tot de categorieën tekens
behoren die Gemeenschapsmerken kunnen vormen, mits zij de waren of diensten van
een onderneming van die van andere ondernemingen kunnen onderscheiden (punt
28), en benadrukte dat de inschrijving van een teken als merk niet afhankelijk is van de
vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of artistieke creativiteit of
verbeelding van de aanvrager.
Het Hof heeft weliswaar erkend dat rekening kan worden gehouden met de
moeilijkheden om het onderscheidend vermogen van sommige categorieën merken
vast te stellen, die uit de aard zelf van deze merken kunnen voortvloeien en dat de
vaststelling van het onderscheidend vermogen moeilijker kan blijken te zijn voor een
merk bestaande uit één letter dan voor andere woordmerken (punt 39), maar het heeft
duidelijk verklaard dat deze omstandigheden geen rechtvaardigingsgrond vormen om
specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het
onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de rechtspraak (punten 33-39).
Met betrekking tot de bewijslast gaf het Hof aan dat het Bureau krachtens artikel 76,
lid 1, VGM verplicht is bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden de
relevante feiten op basis waarvan zij een weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, VGM zou
kunnen toepassen, ambtshalve te onderzoeken, en dat deze verplichting niet kan
worden gerelativeerd of ten nadele van de aanvrager van het Gemeenschapsmerk kan
worden omgekeerd (punten 55-58). Het Bureau moet daarom in een motivering
toelichten waarom een merk dat uit één letter in een gebruikelijk lettertype bestaat
geen onderscheidend vermogen heeft.
Daarom is het noodzakelijk om een grondig onderzoek uit te voeren op basis van de
specifieke feitelijke omstandigheden van de zaak, om te beoordelen of een bepaalde in
een gebruikelijk lettertype voorgesteld letter als merk kan dienen met betrekking tot de
betrokken waren en/of diensten. Deze verplichte feitelijke beoordeling houdt in dat niet
mag worden uitgegaan van veronderstellingen (bijvoorbeeld dat consumenten over het
algemeen niet gewend zijn afzonderlijke letters als merken te beschouwen).

2

In dit deel worden afzonderlijke letters behandeld in het kader van artikel 7, lid 1, onder b), VGM. Voor
meer informatie over afzonderlijke letters in het kader van artikel 7, lid 1, onder c), VGM, zie paragraaf
2.3.2.8.
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Bij het onderzoek naar merken bestaand uit één letter kan dus geen beroep worden
gedaan op algemene, niet-onderbouwde argumenten, zoals argumenten met
betrekking tot de beperkte beschikbaarheid van tekens gezien het beperkte aantal
beschikbare letters. Het Bureau is gehouden om op basis van een feitelijke beoordeling
vast te stellen waarom bezwaar kan worden gemaakt tegen de inschrijving van het
aangevraagde merk.
Het is dus duidelijk dat merken bestaande uit één letter grondig en zorgvuldig moeten
worden onderzocht en dat per geval nauwgezet moet worden nagegaan of een
bepaalde letter geacht kan worden intrinsiek onderscheidend vermogen te hebben voor
de betrokken waren en/of diensten.

2.2.5.2 Voorbeelden
Bijvoorbeeld is het op technische gebieden, zoals met betrekking tot computers,
machines, motoren en gereedschap, waarschijnlijker dat afzonderlijke letters worden
waargenomen als verwijzingen naar technische kenmerken, modellen of catalogi in
plaats van als aanduidingen van de herkomst van de waren. Dat dit het geval is moet
echter in het kader van een feitelijke beoordeling worden vastgesteld.
Al naargelang het resultaat van het voorafgaande onderzoek kan het zijn dat een merk
bestaand uit één letter in een gebruikelijk lettertype ingevolge artikel 7, lid 1, onder b),
VGM niet in aanmerking komt voor inschrijving, omdat het geen intrinsiek
onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren en/of diensten of een
gedeelte daarvan.
Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn met een merk bestaande uit de letter ‘C’ voor
‘vruchtensappen’, aangezien deze letter algemeen wordt gebruikt als aanduiding voor
vitamine C. Het relevante publiek zou de letter niet opvatten als een teken waarmee de
commerciële herkomst van de waren in kwestie wordt onderscheiden.
Een voorbeeld voor aangevraagde merken zonder onderscheidend vermogen zijn
merken bestaande uit één letter die worden aangevraagd voor speelgoedblokken, die
vaak worden gebruikt om kinderen woorden te leren vormen door de letters op de
blokken met elkaar te combineren, maar die het product als zodanig niet beschrijven,
of merken bestaande uit afzonderlijke letters die worden aangevraagd voor
loterijdiensten, een sector waar letters vaak worden gebruikt om verschillende
cijferreeksen aan te duiden.
Hoewel er in bovengenoemde gevallen geen rechtstreeks descriptief verband bestaat
tussen de letters en de waren en/of diensten, zou een merk bestaande uit één letter
geen onderscheidend vermogen hebben, omdat de consumenten in het geval van
speelgoedblokken en loterijdiensten gewend zijn dat op zichzelf staande letters een
functie of gebruikswijze aanduiden in plaats van een commerciële herkomst.
Als echter niet kan worden aangetoond dat een bepaalde afzonderlijke letter
onderscheidend vermogen mist met betrekking tot de betrokken waren en/of diensten,
dient het merk te worden aanvaard, ook al wordt de letter op min of meer gangbare
wijze of in een gebruikelijk lettertype weergegeven.
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De letter
werd bijvoorbeeld aanvaard voor diensten met betrekking tot
‘transport; verpakking en opslag van waren; organisatie van reizen’ van klasse 39 en
voor diensten met betrekking tot ‘restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken);
tijdelijke huisvesting’ van klasse 43 (zie het besluit R 1008/2010-2 van 30/09/2010,
punten 12-21).
Zie paragraaf 2.3.2.8 voor meer voorbeelden.

2.2.6

Slogans: beoordeling van het onderscheidend vermogen

Het Hof van Justitie heeft vastgesteld dat bij de beoordeling van het onderscheidend
vermogen van slogans geen strengere criteria mogen worden gehanteerd dan voor
andere tekens (zie het arrest van 12/06/2012 in zaak C-311/11 P, ‘WIR MACHEN DAS
BESONDERE EINFACH’, en de daar aangehaalde rechtspraak).
Reclameslogans komen krachtens artikel 7, lid 1, onder b), VGM niet voor inschrijving
in aanmerking wanneer zij in de perceptie van het relevante publiek slechts worden
opgevat als een verkoopbevorderende formulering. Zij worden echter geacht
onderscheidend vermogen te hebben indien zij, los van hun reclamefunctie, door het
relevante publiek meteen kunnen worden opgevat als aanduiding van de commerciële
herkomst van de betrokken waren of diensten.
Het Hof van Justitie heeft de volgende criteria vastgesteld die bij de beoordeling van
het onderscheidend vermogen van een slogan moeten worden toegepast (zie het
arrest van 21/01/2010 in zaak C-398/08 P, ‘VORSPRUNG DURCH TECHNIK’,
punt 47, en het arrest van 13/04/2011 in zaak T-523/09, ‘WIR MACHEN DAS
BESONDERE EINFACH’, punt 37).
Een reclameslogan bezit veelal onderscheidend vermogen als het merk als meer wordt
ervaren dan als een gewone reclameboodschap die een aanprijzing inhoudt van de
betrokken waren of diensten, omdat hij:
•
•
•
•
•

meer dan één betekenis heeft; en/of
een woordspeling vormt; en/of
spannings- of verrassingsbestanddelen omvat, zodat de slogan tot de
verbeelding spreekt, verrast of als onverwacht wordt ervaren; en/of
van bijzondere originaliteit of weerklank getuigt; en/of
bij het relevante publiek vraagt om een denkproces of interpretatieve inspanning.

Naast de hierboven genoemde elementen zijn de volgende kenmerken van een slogan
aanwijzingen voor het bestaan van onderscheidend vermogen:
•
•

een ongebruikelijke syntactische structuur;
het gebruik van taalkundige en stilistische middelen zoals alliteratie, metafoor,
rijm, paradox enz.

Het gebruik van ongebruikelijke grammaticale vormen moet echter zorgvuldig worden
beoordeeld, aangezien reclameslogans vaak gebruik maken van een vereenvoudigde
vorm met de bedoeling om bondiger en pakkender te zijn (zie het
arrest van 24/01/2008 in zaak T-88/06, ‘SAFETY 1ST’, punt 40). Dit betekent dat een
gebrek aan grammaticale elementen zoals bepaalde lidwoorden of voornaamwoorden
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(‘de’, ‘het’ enz.), voegwoorden (‘of’, ‘en’ enz.) of voorzetsels (‘van’, ‘voor’ enz.) niet altijd
volstaat om een slogan onderscheidend vermogen te verlenen. In de zaak met
betrekking tot de slogan ‘SAFETY 1ST’ was het Hof van oordeel dat het gebruik van
‘1ST’ in plaats van ‘FIRST’ niet ongebruikelijk genoeg was om het merk
onderscheidend vermogen te verlenen.
Een slogan met een vage of onduidelijke betekenis of waarvan de interpretatie een
intellectuele inspanning van de relevante consumenten verlangt, zal eerder
onderscheidend vermogen hebben omdat de consument geen duidelijk en rechtstreeks
verband zal weten te leggen met de waren en diensten waarvoor het merk is
aangevraagd.
Het feit dat het relevante publiek deskundig is en een hoger aandachtsniveau heeft dan
de gemiddelde consument, is niet van doorslaggevende invloed op de toepassing van
de juridische criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een
teken. Zoals het Hof van Justitie heeft verklaard wil dat ‘nog niet zeggen dat het teken
een zwakker onderscheidend vermogen mag hebben indien het relevante publiek een
deskundig publiek is’ (zie het arrest van 12/07/2012 in zaak C-311/11 P, ‘WIR
MACHEN DAS BESONDERE EINFACH’, punt 48).
De volgende voorbeelden laten zien welke uiteenlopende functies slogans kunnen
vervullen en met welke argumenten een merkaanvraag op grond van artikel 7,lid 1,
onder b), VGM kan worden afgewezen.
GM

Hoofdfunctie

Zaak nr.

GM nr. 5 904 438
MORE THAN JUST A CARD
voor klasse 36
(bankkaart, creditcard- en debetkaartdiensten)

Aanduiding van aangeboden diensten

R 1608/2007-4

Afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, onder b), VGM
De slogan biedt slechts informatie over de waren en diensten waarop de aanvraag betrekking heeft. Een
Engelstalige spreker zou deze formulering kunnen gebruiken om een min of meer ongebruikelijke
bankpas te beschrijven. De formulering wekt de indruk dat de bankpas aangename kenmerken heeft die
niet meteen in het oog springen. De slogan mist onderscheidend vermogen omdat hij in het midden laat
om welke kenmerken het hierbij gaat, d.w.z. het merk beschrijft geen specifieke diensten of kenmerken
die aan de bankpas verbonden zijn.
GM

Hoofdfunctie

Zaak nr.

GM nr. 7 394 414
WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD
voor klasse 40

Aanduiding van aangeboden diensten

-

Afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, onder b), VGM
Het merk is een verkoopbevorderende, aanprijzende boodschap waarin de positieve aspecten van de
aangeboden diensten worden benadrukt, namelijk dat zij de klant helpen een optimale commerciële
positie in te nemen en deze in de toekomst te behouden.
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GM

Hoofdfunctie

Zaak nr.

GM nr. 6 173 249
SAVE OUR EARTH NOW
voor de klassen 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 en 28

Ethische verklaring of politiek motto

R 1198/2008-4

Afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, onder b), VGM
Het teken vormt een eenvoudige en directe oproep om actie te ondernemen en bij te dragen tot het
behoud van de aarde door de voorkeur te geven aan milieuvriendelijke producten. In tegenstelling tot de
bewering van de aanvrager dat het woord ‘NOW’ een origineel element vormt, omdat niemand echt zal
geloven dat hij door de aankoop van de betrokken waren de aarde op dit moment zal redden, heeft dit
woord een emotionele lading die in de reclame wordt gebruikt om consumenten aan te sporen tot
consumptie, een wens te vervullen zonder langer te wachten. Het is een oproep om iets te doen. De
relevante consument zal het teken onmiddellijk waarnemen en opvatten als een verkoopbevorderende,
aanprijzende slogan die aanduidt dat de betrokken waren een milieuvriendelijk alternatief vormen voor
andere, soortgelijke producten, en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van de waren.
GM

Hoofdfunctie

Zaak nr.

GM nr. 4 885 323
DRINK WATER, NOT SUGAR
voor de klassen 32 en 33

Inspirerende of motiverende uiting

R 718/2007-2

Afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, onder b), VGM
Het merk is een banale slogan die de indruk moet wekken dat de consument normaal water drinkt in
plaats van een suikerhoudende drank. Het merk heeft geen secundaire of verborgen betekenis, geen
fantasievolle elementen, en de boodschap aan de consument is simpel, direct en ondubbelzinnig. Het is
daarom onwaarschijnlijk dat het merk als aanduiding voor de commerciële herkomst van waren zal
worden opgevat. Het is duidelijk dat het merk slechts uit een goede raad bestaat, namelijk dat het voor de
gezondheid beter is om water te drinken waaraan geen suiker is toegevoegd. Is er een betere manier om
dergelijke waren te promoten dan met een slogan als ‘DRINK WATER, NOT SUGAR’? De consumenten
zullen de slogan beamen, maar zullen zich afvragen waar het merk van het product is aangegeven.

Enkele voorbeelden van goedgekeurde slogans:
•

DEFINING TOMORROW, TODAY, zie besluit R 1264/2011-2 van 07/02/2012,
GM nr. 9 694 431, voor waren en diensten van de klassen 9, 10, 16, 35, 41, 44
en 45.

•

SITEINSIGHTS, zie besluit R 879/2011-2 van de kamer van beroep van
08/11/2011, GM nr. 9 284 597, voor waren en diensten van de klassen 9 en 42.

•

THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, internationale inschrijving
nr. W 01 096 100, voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 42.

•

UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, GM nr. 10 477 941, voor
waren en diensten van de klassen 9, 36 en 45.

Een slogan komt op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM niet in aanmerking voor
inschrijving als hij op rechtstreekse wijze informatie verschaft over de aard, de kwaliteit,
de bestemming of andere kenmerken van de betrokken waren of diensten (zie
paragraaf 2.3.2.5).

2.2.7

Eenvoudige beeldbestanddelen

Eenvoudige geometrische vormen zoals cirkels, lijnen, rechthoeken of gewone
vijfhoeken zijn niet geschikt om een boodschap over te brengen die door de
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consumenten kan worden onthouden, zodat zij dergelijke vormen niet als merk zullen
opvatten.
Zoals het Hof heeft uiteengezet is een uiterst eenvoudig teken bestaande uit een
basale geometrische vorm zoals een cirkel, lijn, rechthoek of vijfhoek als zodanig niet
geschikt om een boodschap over te brengen die door de consumenten kan worden
onthouden, zodat zij een dergelijke vorm niet als een merk zullen beschouwen (zie
zaak T-304/05, punt 22).

Voorbeelden van afgewezen merken
Teken

W&D

Klasse 33

Motivering

Zaak

Het teken bestaat slechts uit een vijfhoek, een
simpele geometrische vorm. Als het etiket deze
geometrische vorm zou hebben, zou de Arrest van 12/09/2007,
consument aannemen dat het om een functionele
T-304/05, ‘Vijfhoek’
of esthetische vorm gaat in plaats van een
aanduiding van de commerciële herkomst.

Het teken zal worden opgevat als een al te
eenvoudige geometrische vorm, in principe als
parallellogram. Om als identificerend merk te
kunnen dienen, moet een parallellogram
Klassen 9, elementen bevatten die het een uniek karakter
14, 16, 18, verlenen ten opzichte van andere voorstellingen Arrest van 13/04/2011,
T-159/10,
21, 24, 25, van een parallellogram. De twee kenmerken van
‘Parallellogram’
28, 35 t/m het teken worden gevormd door het feit dat het
39 en 41-45 vlak naar rechts overhelt en dat de onderkant
enigszins is afgerond en naar links is
doorgetrokken. Dergelijke nuances zouden door
de
gemiddelde
consument
niet
worden
waargenomen.
Het teken bevat geen elementen die door een
oplettend relevant publiek gemakkelijk en
Arrest van 29/09/2009,
Klassen 14, ogenblikkelijk kunnen worden gememoriseerd.
T-139/08, ‘Voorstelling
Het zal als decoratief element worden opgevat,
18 en 25
van een halve smiley’
ongeacht of het betrekking heeft op waren van
klasse 14 of waren van de klassen 18 en 25.

Klasse 9

Klassen 3,
18, 24, 43
en 44

Het teken bestaat uit een basale gelijkzijdige
driehoek. Het feit dat de driehoek op zijn kop
staat en is omgeven door een rode rand, verleent
het teken geen onderscheidend vermogen. Het
teken komt over als simpele geometrische vorm
die op het eerste gezicht geen merkboodschap
overbrengt.

Het teken bestaat slechts uit een simpele
geometrische vorm, voorzien van een groene
kleur. De specifieke kleur wordt algemeen en op Arrest van 09/12/2010,
brede schaal in advertenties en reclame voor
T-282/09, ‘Groen
waren en diensten gebruikt op grond van haar
vierkant’
vermogen om de aandacht te trekken zonder een
specifieke boodschap uit te drukken.
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Voorbeeld van een goedgekeurd merk
Teken

2.2.8

W&D

Motivering

Zaak

Klassen 35
en 41

Het teken bestaat uit een ontwerp met twee
elkaar overlappende driehoekige elementen. Het
teken komt veel complexer over dan een simpele
geometrische vorm.

GM nr. 10 948 222

Gebruikelijke beeldbestanddelen

De volgende voorstelling van een druivenblad heeft geen onderscheidend vermogen
voor wijn:

Evenmin heeft de volgende voorstelling van een koe onderscheidend vermogen voor
zuivelproducten:

GM nr. 11 345 998, aangevraagd voor de klassen 29 (melk en melkproducten enz.) en
35.
Het bovenstaande teken werd afgewezen omdat voorstellingen van koeien veelvuldig
worden gebruikt in verband met melk en melkproducten. Het feit dat het merk uit een
'luchtopname' van een koe bestaat, volstaat niet om het teken onderscheidend
vermogen te verlenen, aangezien kleine wijzigingen aan een gebruikelijk teken niet in
een onderscheidend teken resulteren. Dezelfde redenering is van toepassing op
gerelateerde waren zoals melkchocolade.

2.2.9

Typografische symbolen

Typografische symbolen zoals een punt, komma, kommapunt, aanhalingsteken of
uitroepteken zullen door het publiek niet worden beschouwd als aanduiding van de
commerciële herkomst van waren. De consumenten zullen dergelijke symbolen
daarentegen opvatten als tekens die erop zijn gericht hun aandacht te trekken, en niet
als tekens die bedoeld zijn om de commerciële herkomst aan te geven. Een
soortgelijke redenering geldt voor gebruikelijke valutatekens zoals €, £ en $. De
consumenten kunnen uit deze tekens alleen opmaken dat bepaalde producten of
diensten in de bedoelde valuta worden verhandeld.
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De volgende merken werden afgewezen:
Teken

W&D

Motivering

Zaak

Het Gerecht bevestigde het besluit van de kamer
van beroep dat het aangevraagde merk het
nodige onderscheidend vermogen mist. Het
bestaat slechts uit een leesteken zonder
bijzondere
bijkomende
kenmerken
die
ogenblikkelijk duidelijk zijn voor de consument.
Klassen 14,
Het is een gebruikelijk teken dat op brede schaal
18 en 25
wordt gebruikt in het bedrijfsleven en in de
reclame. Gezien het veelvuldige gebruik ervan
zou de relevante consument het uitroepteken
slechts
opvatten
als
aanprijzende
reclameboodschap of blikvanger (zie het
besluit van 30/09/2009 in zaak T-75/08, ‘!’).

GM nr. 5 332 184

Het aangevraagde merk werd afgewezen omdat
percentages in het geval van de opgegeven
waren (levensmiddelen en dranken) een bijzonder
belangrijke rol spelen voor de prijs. Het
procentteken geeft bijvoorbeeld duidelijk aan dat
er sprake is van een gunstige kostenbatenverhouding omdat de prijs met een bepaald
percentage is verminderd ten opzichte van de
Klassen 29, normale prijs. Een dergelijk procentteken in een
30, 31 en 32 rode cirkel wordt ook vaak gebruikt in verband
met uitverkoopacties, speciale aanbiedingen,
opruimingen, goedkope merkloze producten enz.
De consument zal het teken slechts als pictogram
beschouwen dat aanduidt dat de waren waarop
het betrekking heeft tegen een verlaagde prijs
worden
verkocht
(zie
besluit R 998/2008-1 van 16/10/2008,
‘Procentteken’).

GM nr. 5649256

2.2.10 Pictogrammen
Pictogrammen zijn basistekens en symbolen zonder versieringen die in onze perceptie
uitsluitend informatie en instructies bevatten met betrekking tot de betrokken waren of
diensten. Voorbeelden hiervan zijn tekens die een gebruikswijze aangeven (zoals een
afbeelding van een telefoon voor een pizzabezorgdienst) of een algemeen begrijpelijke
boodschap bevatten (zoals een mes en vork voor restauratie).
Algemeen gebruikte pictogrammen, zoals een witte ‘P’ op een blauwe achtergrond ter
aanduiding van een parkeerplaats (een teken dat ook op grond van artikel 7, lid 1,
onder d), VGM zou kunnen worden afgewezen) of een tekening van een ijsje ter
aanduiding van het feit dat in de buurt ijs wordt verkocht, hebben geen onderscheidend
vermogen met betrekking tot de waren of diensten waarvoor zij worden gebruikt.
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Teken

Motivering

Zaak

Rekening houdend met de aard van de
opgegeven waren en diensten van de klassen 9,
35, 36, 38 en 42 (zoals geldautomaten,
bankdiensten) zal het publiek het teken als
praktische wenk beschouwen of als aanduiding
van de richting waarin de bankpas in de sleuf van Arrest van 02/07/2009,
de automaat moet worden gestoken. De aan het T-414/07, ‘Een hand
merk toegevoegde pijlen zullen door het met een kaart en drie
betrokken publiek als richtingaanwijzing worden
driehoeken’
opgevat. Consumenten zien dergelijke praktische
informatie dagelijks op allerlei plekken, zoals
banken, supermarkten, stations, luchthavens,
parkeerplaatsen, telefooncellen enz. (punten 3742).

GM nr. 9 894 528
voor waren van klasse 9

Het hiernaast afgebeelde teken werd afgewezen
omdat het identiek is aan de kern van het
internationale
waarschuwingsteken
voor
‘Hoogspanning’ of ‘Gevaar voor elektrocutie’.
Door norm ISO 3864 is het officieel vastgelegd Besluit R 2124/2011-5
als standaardsymbool voor hoogspanning; de
van 21/09/2012,
driehoekige omranding maakt duidelijk dat het om
‘Device of lightning
een gevarenteken gaat. Omdat dit teken in wezen
bolt’
overeenkomt met het gebruikelijke internationale
waarschuwingsteken voor hoogspanning, werd de
inschrijving ervan afgewezen op grond van
artikel 7, lid 1, onder b), VGM.

2.2.11 Gebruikelijke / niet-onderscheidende etiketten
Het beeldbestanddeel waardoor het teken wordt gevormd, kan ook bestaan uit vormen,
tekeningen of afbeeldingen die door het relevante publiek als niet-onderscheidende
etiketten zullen worden waargenomen. Dergelijke tekens worden ook afgewezen op
grond van het feit dat zulke beeldbestanddelen niet geschikt zijn om een blijvende
indruk achter te laten bij de consument, omdat zij te eenvoudig zijn en/of te veelvuldig
worden gebruikt met betrekking tot de opgegeven waren en/of diensten.
Zie de volgende voorbeelden:
Teken

Motivering

Het aangevraagde merk mist elk onderscheidend
vermogen en werd afgewezen op grond van
artikel 7, lid 1, onder b), VGM, omdat het voor
GM nr. 4373403,
plaketiketten uiterst alledaags en onopvallend is.
driedimensionaal merk
aangevraagd voor waren Het teken zegt veel over de aard van de waren,
van klasse 16 (plaketiketten; maar zeer weinig of niets over de identiteit van de
plaketiketten voor gebruik producent (punt 11).
met, met de hand te
bedienen,
etiketteerapparatuur;
etiketten (niet van textiel))
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Teken

GM nr. 9 715 319
voor waren van de
klassen 6, 7, 8, 9 en 20

Motivering

Zaak

Het merk werd afgewezen aangezien de
basisvorm van het teken in combinatie met een
felle gele kleur in de perceptie van het relevante
deskundige en algemene publiek de opgegeven
waren niet onderscheidt als afkomstig van een
bepaalde onderneming. De gele kleur kan hier als
decoratief element worden opgevat of als middel
om de aandacht op de waren te vestigen, zonder
dat het specifieke informatie of een concrete
boodschap bevat betreffende de commerciële
herkomst van de waren. Voorts is algemeen
bekend dat een felle gele kleur veelal een
functionele rol vervult met betrekking tot een
breed scala van waren, bijvoorbeeld om de
zichtbaarheid van objecten te vergroten, ergens
op te wijzen of voor gevaren te waarschuwen. Om
deze redenen zullen de consumenten deze kleur
niet als merk herkennen, maar deze als
waarschuwing of als decoratief element opvatten.

Besluit R 444/2012-2
van 15/01/2013,
‘Device of a label in
yellow colour’

Op dezelfde gronden werden de volgende merken afgewezen:

GM nr. 11 177 912 voor de
klassen 29, 30 en 31

GM nr. 11 171 279 voor de
klassen 29, 30 en 31

GM nr. 10 776 599 voor
onder meer de klassen 32 en 33

In de drie hierboven geïllustreerde gevallen zijn de kleur en de vorm van het etiket zeer
gebruikelijk. Hetzelfde argument is van toepassing op de gestileerde voorstelling van
het fruit in het derde geval. Bovendien stelt dit beeldbestanddeel ingrediënten van
sommige van de opgegeven waren, zoals sappen, voor of herinnert het er althans sterk
aan.

2.2.12 Driedimensionale merken
2.2.12.1

Inleidende opmerkingen

Artikel 7, lid 1, onder b), VGM maakt geen onderscheid tussen verschillende
categorieën merken als het erom gaat te beoordelen of een merk zich ertoe leent de
waren en diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen te
onderscheiden (zie het arrest van 05/03/2003 in zaak T-194/01, ‘Ovaal tablet’,
punt 44). Bij de toepassing van deze algemeen geldende juridische norm op
verschillende merken en categorieën merken moet een onderscheid worden gemaakt
wat betreft de perceptie van de consument en marktomstandigheden.
Voor tekens bestaande uit de vorm van de waren zelf gelden geen strengere criteria
dan voor andere merken, maar het kan in dergelijke gevallen moeilijker zijn om
onderscheidend vermogen vast te stellen, aangezien de perceptie van zulke merken
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door het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als die van woord- of
beeldmerken (zie het arrest van 08/04/2002 in zaak C-136/02 P, ‘Maglite’, punt 30).
Driedimensionale merken kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
•
•
•

vormen die geen verband houden met de waren en diensten zelf;
vormen bestaande uit de vorm van de waren zelf of van een gedeelte daarvan;
de vorm van verpakkingen of recipiënten.

2.2.12.2 Vormen die geen verband houden met de waren of diensten zelf
Vormen die geen verband houden met de waren of diensten zelf (zoals het Michelinmannetje) hebben doorgaans onderscheidend vermogen.

2.2.12.3 Vormen van de waren zelf of vormen die verband houden met de waren of
diensten
De rechtspraak die is ontwikkeld voor driedimensionale merken die uit een voorstelling
van de vorm van het product zelf bestaan, is eveneens van belang voor beeldmerken
die uit tweedimensionale voorstellingen van het product of een gedeelte daarvan
bestaan (zie het arrest van 14/09/2009 in zaak T-152/07, ‘Voorstelling van een
polshorloge’).
Indien het teken de vorm heeft van de verpakking van de opgegeven waren, dient het
onderzoek in de volgende drie stappen te worden verricht:

Stap 1: Analyse overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder e), VGM
In beginsel moet de onderzoeker allereerst nagaan of een van de weigeringsgronden
van artikel 7, lid 1, onder e), VGM van toepassing is, aangezien deze niet door een
eventueel verkregen onderscheidend vermogen kunnen worden weggenomen. Zie met
betrekking tot deze eerste stap paragraaf 2.5 ‘Vormen die een hoofdzakelijk technische
functie of een wezenlijke esthetische waarde hebben of door de aard van de waar
bepaald worden’.

Stap 2: Identificatie van de bestanddelen van het driedimensionale merk
In een tweede stap dient de onderzoeker te bepalen of de voorstelling van het
driedimensionale merk andere bestanddelen bevat, zoals woorden of etiketten, die
het merk een onderscheidend vermogen zouden kunnen verlenen. Hierbij geldt het
algemene beginsel dat elk bestanddeel dat op zichzelf onderscheidend vermogen bezit
het 3D-merk onderscheidend vermogen verleent, mits het bij het normale gebruik van
het product als zodanig wordt ervaren. Typische voorbeelden hiervan zijn woorden of
beeldbestanddelen of een combinatie van beide die op de buitenkant van de vorm zijn
aangebracht en duidelijk zichtbaar zijn, zoals etiketten op flessen. Dientengevolge kan
ook de gebruikelijke vorm van een product als 3D-merk worden ingeschreven indien zij
is voorzien van een onderscheidend woordmerk of etiket.
Een dergelijke vorm kan echter geen onderscheidend vermogen ontlenen aan nietonderscheidende bestanddelen of beschrijvende bestanddelen in combinatie met een
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gebruikelijke vorm (zie het arrest van 18/01/2013 in zaak T-137/12, ‘Vorm van een
vibrator’, punten 34-36).

Stap 3: Criteria voor het onderscheidend vermogen van de vorm zelf
Tot slot moet worden nagegaan of de vorm zelf onderscheidend vermogen heeft.
De fundamentele vraag hierbij is of de vorm in die mate verschilt van de basale,
gebruikelijke of te verwachten vormen dat de consument de waren kan herkennen en
hetzelfde artikel opnieuw kan kopen indien hij positieve ervaringen met de waren heeft.
Een goed voorbeeld in dit verband zijn diepvriesgroenten in de vorm van een krokodil.
De volgende criteria zijn van belang voor de beoordeling van het onderscheidend
vermogen van driedimensionale merken die uitsluitend uit de vorm van de waren zelf
bestaan.
•

Een vorm heeft geen onderscheidend vermogen indien het een basisvorm (zie
de uitspraak van 19/09/2001 in zaak T-30/00, ‘Vierkante/rode/witte tabletten’) of
een combinatie van basisvormen (zie besluit R 263/1999-3 van 13/04/2000)
betreft.

•

Om onderscheidend te kunnen zijn, moet de vorm op significante wijze afwijken
van de vorm die de consument zou verwachten, en moet zij tevens afwijken van
de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Hoe meer de vorm lijkt op
de vorm die het betrokken product doorgaans heeft, des te groter is de
waarschijnlijkheid dat de vorm onderscheidend vermogen mist (zie het
arrest van 08/04/ 2002 in zaak C-136/02, ‘Maglite’, punt 31).

•

Het volstaat niet wanneer de vorm slechts een variant is op een gebruikelijke
vorm of een aantal vormen op een gebied waar sprake is van een enorme
verscheidenheid van
ontwerpen (zie het
arrest van 08/04/2002 in
zaak C-136/02 P, ‘Maglite’, punt 32, en het arrest van 07/02/2002 in
zaak T-88/00, ‘Maglite’, punt 37).

•

Functionele vormen of kenmerken van een driedimensionaal merk zullen door de
consument als zodanig worden herkend. Zo dienen afgeronde hoeken er in het
geval van wasmiddeltabletten toe beschadigingen van het wasgoed te
voorkomen, terwijl de lagen in verschillende kleuren aangeven dat het tablet
verschillende actieve bestanddelen bevat.

Hoewel het publiek gewend is een driedimensionaal merk als aanduiding van de
herkomst van waren te herkennen, toch is dit niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer
het driedimensionale merk zich niet onderscheidt van het product zelf. Een beoordeling
van het onderscheidend vermogen kan bijgevolg in het geval van een driedimensionaal
merk bestaande uit de vorm van het product zelf niet tot een ander resultaat leiden dan
in het geval van een beeldmerk bestaande uit een waarheidsgetrouwe weergave van
hetzelfde product (zie het arrest van 19/09/2001 in zaak T-30/00, ‘Vierkante/rode/witte
tabletten’, punt 49).
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Hieronder volgt een reeks voorbeelden en analysen met betrekking tot vormen van
waren waarvoor een merk is aangevraagd.
Teken

Motivering

Zaak

Beeldmerken die uit een naturalistische grafische
voorstelling van de waren zelf bestaan, bezitten
geen onderscheidend vermogen voor de
betrokken waren. De voorstelling van een tablet
voor ‘was- en afwasmiddelen in tabletvorm’ werd
afgewezen. De vorm, met name een rechthoekig
tablet, is een basisvorm alsook een voor de hand
liggende vorm voor een was- of afwasmiddel. De Arrest van 19/09/2001
enigszins afgeronde hoeken van het tablet zullen
in zaak T-30/00,
door de consument waarschijnlijk niet worden ‘Vierkante/rode/witte
ervaren als een onderscheidend kenmerk van de
tabletten’
betrokken vorm (zie het arrest van 19/09/2001 in
zaak T-30/00, ‘Vierkante/rode/witte tabletten’,
punten 44 en 53). Deze benadering is door
verschillende arresten bevestigd, onder meer
door
het
arrest van 04/10/2007
in
zaak C-144/06 P,
‘Vierkante/rode/witte

tabletten’.
Deze vorm werd afgewezen aangezien het
Arrest van 08/04/2002
slechts om een variant gaat van de gebruikelijke
in zaak C-136/02 P,
vorm van dit type product, d.w.z. zaklampen
‘Maglite’
(punt 31).

Deze vorm werd afgewezen omdat zij niet
significant afwijkt van de norm of van wat in de
betrokken
sector
gangbaar
is.
Hoewel
langwerpige vormen typerend zijn voor waren in
Arrest van 18/01/2013
deze sector, worden er op de markt ook
in zaak T-137/12,
producten met andere, bolle of ronde vormen
‘Vorm van een vibrator’
aangeboden (punt 29). De toevoeging van het
kleine beschrijvende woordbestanddeel ‘fun
factory’ doet niet af aan het feit dat de vorm als
geheel onderscheidend vermogen mist (punt 36).
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Teken

Motivering

Zaak

Het Hof van Justitie heeft de afwijzing van dit
driedimensionale teken bevestigd omdat het niet
sterk genoeg verschilt van de vormen en kleuren
die
doorgaans
in
de
snoepgoeden
chocoladesector worden gebruikt. De combinatie
met beeldbestanddelen zorgt er niet voor dat de
criteria voor tweedimensionale merken worden
toegepast.
Indien uit de afbeelding van het merk in
combinatie met de lijst van waren en diensten niet Arrest van 06/09/2012
duidelijk naar voren komt wat het aangevraagde
in zaak C-96/11 P,
merk voorstelt, stelt zich een intrinsiek probleem:
‘Muis van
wanneer niet bekend is wat de vorm voorstelt,
melkchocolade’
kan niet worden nagegaan of zij onderscheidend
vermogen bezit noch of zij gebruikelijk of
functioneel van aard is. De aanvrager moet
worden verzocht het karakter van de vorm te
verduidelijken (de aanvrager is verplicht tot
samenwerking en tot het verstrekken van
waarheidsgetrouwe informatie). In elk geval
moeten vormen worden geweigerd die uit
basisvormen
of
alledaagse
bestanddelen
bestaan.
Dit driedimensionale merk, bestaande uit een
handgreep, aangevraagd voor waren van
Arrest van 16/09/2009
klasse 8 (handwerktuigen voor de land- en
in zaak T-391/07,
tuinbouw en voor tuinarchitectuur, met inbegrip
‘Handgreep’
van snoeischaren, rupsentangen, (met de hand te
bedienen) heggenscharen) werd afgewezen.

Analoge criteria gelden mutatis mutandis voor vormen die betrekking hebben op
diensten, bijvoorbeeld een wasmachine voor wasserijdiensten.
2.2.12.4 Vorm van de verpakking
Dezelfde criteria zijn van toepassing op de vorm van flessen of recipiënten van de
waren. De vorm waarop de aanvraag betrekking heeft, moet aanmerkelijk verschillen
van een combinatie van basiselementen of gebruikelijke elementen en moet in het oog
springen. Ook met betrekking tot recipiënten moet rekening worden gehouden met het
eventuele functionele karakter van bepaalde elementen. Aangezien het gebruik van
flessen en recipiënten in de handelspraktijk verschillend kan zijn voor uiteenlopende
warentypen, verdient het aanbeveling om aan de hand van een voldoende brede
categorie betrokken producten te onderzoeken welke vormen op de markt worden
gebruikt (zo moet met het oog op de beoordeling van het onderscheidend vermogen
van een recipiënt voor melk het gebruik van recipiënten voor dranken in het algemeen
worden onderzocht; zie in dit verband het advies van de advocaat-generaal in
zaak C-173/04, ‘Standbeutel’).
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Teken

Motivering

Zaak

De vorm waarop de aanvraag betrekking had,
werd afgewezen op grond van het feit dat
konijnvormige chocolade met een goudkleurige
verpakkingsfolie een gebruikelijk fenomeen is op Arrest van 24/05/2012
de markt waarop de bedrijfstak in kwestie actief
in zaak C-98/11 P,
is. Na analyse werd geen van de bestanddelen
‘Vorm van een
van het aangevraagde merk, te weten de vorm, chocoladekonijn met
de goudkleurige folie en het rode lint met belletje,
een rood lint’
geacht het merk, afzonderlijk of samen,
onderscheidend vermogen te verlenen (punten
44-47).
De inschrijving van het hiernaast afgebeelde
merk, dat een wikkelverpakking voorstelt die als
omhulling voor snoepjes dient (en dus niet het
product zelf vormt), werd afgewezen, aangezien
het een ‘normale en traditionele vorm van een
verpakking voor snoepgoed’ betreft en ‘op de
markt heel wat op die wijze verpakt snoepgoed te Arrest van 10/11/2004
koop is’ (punt 56). Hetzelfde geldt voor de kleur
in zaak T-402/02,
van de betrokken verpakking, namelijk ‘lichtbruin ‘Wikkelverpakking voor
(karamelkleur)’. Deze kleur is op zich niet
snoepjes’
ongebruikelijk en zij wordt ook vaak voor
snoepgoedverpakkingen
gebruikt
(punt 56).
Derhalve zal de gemiddelde consument deze
verpakking als zodanig niet als aanduiding van de
herkomst, maar als wikkelverpakking voor
snoepjes beschouwen.
De afwijzing van de inschrijving van deze vorm
werd door het Gerecht bevestigd. De langgerekte
hals en de afgeplatte buik verschillen niet van de
gebruikelijke vorm van een fles voor waren als die
waarop het aangevraagde merk betrekking heeft,
te weten vloeibare levensmiddelen, waaronder
sappen,
specerijen
en
zuivelproducten.
Bovendien zijn de lengte en de diameter van de Arrest van 15/03/2006
hals noch de verhouding tussen de breedte en de
in zaak T-129/04,
dikte van de fles in enig opzicht opvallend ‘Vorm van een plastic
(punt 50). Voorts kunnen weliswaar de ribbels
fles’
aan de zijkanten van de fles als onderscheidend
kenmerk worden beschouwd, maar dit volstaat op
zichzelf niet om de door het aangevraagde merk
opgeroepen totaalindruk zodanig te beïnvloeden
dat het aangevraagde merk op significante wijze
afwijkt van de norm of van wat in de betrokken
sector gangbaar is (punt 53).

De onderstaande vormen werden wel goedgekeurd.

Besluit R 139/1999-1 van de kamer van beroep van 04/08/1999, ‘Granini Bottle’
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Arrest van 24/11/2004 in zaak T-393/02, ‘Vorm van een witte en doorzichtige flacon’
Volgens het Gerecht is de hierboven afgebeelde flacon ongebruikelijk en geschikt om
de opgegeven waren, namelijk wasmiddelen en plastic recipïënten voor vloeibare,
middelen te onderscheiden van de waren met een andere commerciële herkomst
(punt 47). Het Hof vestigde de aandacht op drie kenmerken van de recipiënt. Ten
eerste is de recipiënt bijzonder hoekig en door de hoeken, ribben en oppervlakken lijkt
hij op een kristal. Ten tweede ontstaat de indruk dat de recipiënt uit een stuk bestaat,
aangezien de dop deel uitmaakt van het totaalbeeld. Ten slotte is de recipiënt erg plat,
waardoor de flacon een bijzonder en ongebruikelijk uiterlijk krijgt (punt 40).

2.2.13 Patroonmerken
Een beeldmerk kan als 'patroonmerk' worden beschouwd als het uit een reeks
bestanddelen bestaat die zich op regelmatige wijze herhalen.
Patroonmerken kunnen betrekking hebben op allerlei waren en diensten. In de praktijk
worden zij echter doorgaans ingediend voor waren als papier, textiel, kleding,
lederwaren, sieraden, behang, meubels, tegels, banden, bouwmateriaal enz., dat wil
zeggen voor waren die veelal door dessins zijn gekenmerkt. In deze gevallen is het
patroon niets dan het uiterlijke voorkomen van de betrokken waren. In dit verband zij
erop gewezen dat patronen kunnen worden weergegeven in de vorm van vierkante of
rechthoekige vlakken, maar dat bij de beoordeling ervan moet worden uitgegaan dat zij
het gehele oppervlak van de opgegeven waren bedekken.
Tevens moet erop worden gelet dat wanneer een patroonmerk wordt aangevraagd
voor waren als dranken of vloeistoffen in het algemeen, dat wil zeggen waren die
normaliter in recipiënten worden verkocht, bij de beoordeling van het ontwerp moet
worden verondersteld dat het de gehele buitenkant van de recipiënt of de verpakking
bedekt.
Uit het bovenstaande volgt dat de onderzoeker bij de beoordeling van het
onderscheidend vermogen van patronen in beginsel dezelfde criteria dient toe te
passen die ook gelden voor driedimensionale merken die uit de vorm van het product
zelf bestaan (zie het arrest van 19/09/2012 in zaak T-329/10, ‘Ruitmotief in zwart, grijs,
beige en donkerrood’).
Met betrekking tot diensten moeten onderzoekers rekening houden met het feit dat
patroonmerken in de praktijk zullen worden gebruikt op briefpapier, op rekeningen, op
websites, in reclame, op winkelborden enz.
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In principe geldt dat een patroon dat gebruikelijk, traditioneel en/of typerend is, geen
onderscheidend vermogen bezit. Daarnaast missen patronen bestaand uit
basisdessins of eenvoudige dessins doorgaans onderscheidend vermogen. Dergelijke
patronen worden afgewezen omdat zij geen 'boodschap' overbrengen die voor de
consument gemakkelijk te onthouden is. Paradoxaal genoeg geldt hetzelfde voor
patronen die uit buitengewoon ingewikkelde dessins bestaan. In deze gevallen is het
op grond van de complexiteit van het ontwerp als geheel niet mogelijk dat bijzondere
details van het dessin kunnen worden onthouden (zie het arrest van 09/10/2002 in
zaak T-36/01, ‘textuur van glazen oppervlak’, punt 28). In vele gevallen zou het
doelpubliek patronen slechts als decoratieve elementen waarnemen.
In dit verband moet rekening worden gehouden met het feit dat de gemiddelde
consument meestal geen analytische kijk op merkenkwesties hebben. Daarom moet
een merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende,
gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten mogelijk maken, het
betrokken product zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere
oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie het arrest van
het Hof van Justitie van 12/02/2004 in zaak C-218/01, ‘Perwoll fles’, punt 53, en het
arrest van 12/01/2006 in zaak C-173/04, ‘Stazakjes’, punt 29).
Het feit dat het patroon ook andere functies en/of effecten kan hebben is een verder
argument op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat het onderscheidend
vermogen mist. Indien het patroon echter fantasievol, ongebruikelijk en/of willekeurig
is, afwijkt van de norm of van wat in de sector gangbaar is, of meer algemeen geschikt
is om door de doelconsument te worden onthouden, komt het doorgaans in
aanmerking voor bescherming als GM.
Zoals uit het voorgaande moge blijken, moet het onderscheidend vermogen van een
patroonmerk meestal worden beoordeeld met betrekking tot waren. Een patroonmerk
waarvan wordt vastgesteld dat het geen onderscheidend vermogen bezit voor de
waren waarop het betrekking heeft, moet geacht worden evenmin onderscheidend
vermogen te hebben voor de diensten die nauw verband houden met die waren. Een
stikpatroon dat geen onderscheidend vermogen heeft voor kleding en lederwaren moet
geacht worden evenmin onderscheidend te zijn voor diensten betreffende die waren
(zie, mutatis mutandis, besluit R 868/2009-4 van 29/07/2010, ‘Device of a pocket’).
Dezelfde overwegingen gelden voor een textielpatroon wanneer dat betrekking heeft
op diensten als de vervaardiging van weefsels.
Hieronder volgt een niet-uitputtende reeks voorbeelden van patroonmerken.
Teken

GM nr. 8 423 841,
beeldmerk aangevraagd
voor de klassen 18, 24 en
25

Motivering

De criteria voor driedimensionale merken
bestaande in de verschijningsvorm van het
product zelf zijn eveneens van toepassing op
beeldmerken bestaande uit de verschijningsvorm
van het product zelf. Over het algemeen is een Arrest van 19/09/2012
merk bestaande uit een eenvoudig en gebruikelijk
in zaak T-326/10,
decoratief patroon verstoken van elk element dat ‘Ruitmotief in lichtgrijs,
de aandacht van de consument zou kunnen
donkergrijs, beige,
trekken en de bron of de herkomst van de waren donkerrood en bruin’,
of diensten zou kunnen aanduiden. Het hiernaast
punten 47 en 48
afgebeelde patroonmerk was een textielpatroon
en werd geacht in de verschijningsvorm van de
producten zelf te bestaan, aangezien het werd
aangevraagd voor de klassen 18, 24 en 25.
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Teken

Motivering

Zaak

In deze zaak heeft het Gerecht de afwijzing van
de merkaanvraag net als in de hierboven
beschreven zaak bevestigd.

Arrest van 19/09/2012
in zaak T-329/10,
‘’Ruitmotief in zwart,
grijs, beige en
donkerrood’

Wanneer het merk uit een gestileerde voorstelling
van de waren of diensten bestaat, ziet de
consument op het eerste gezicht slechts een
voorstelling van een specifiek deel van het
product of het gehele product. In dit geval van
een aangevraagd merk voor banden zou de
consument het merk slechts als voorstelling van
het profiel van een band opvatten en niet als
aanduiding van de bron of herkomst van de
waren. Het patroon is alledaags en het merk is
niet geschikt als herkomstaanduiding.

-

De inschrijving van het merk werd afgewezen
voor de klassen 18 en 25 en werd aanvaard voor
klasse 16. Het teken werd beschreven als een
‘reeks gestileerde letters 'V’’, maar het teken zou
door het relevante publiek hoogstwaarschijnlijk
worden opgevat als een stiksel in zigzagvorm of
een reeks ruitvormige geometrische figuren. In elk
geval is het patroon zeer eenvoudig en alledaags,
zodat het elk onderscheidend vermogen mist.

-

GM nr. 8 423 501,
beeldmerk aangevraagd
voor de klassen 18, 24 en
25

GM nr. 5 066 535,
beeldmerk aangevraagd
voor klasse 12 (banden)

GM nr. 9 526 261,
beeldmerk (een reeks
gestileerde letters ‘V’)
aangevraagd voor
klassen 16, 18 en 25

Deze merkaanvraag werd ingediend voor
‘multititerplaten die in het kader van chemische of
biologische
analysen
met
behulp
van
elektrochemiluminiscentie worden gebruikt voor
wetenschappelijk, laboratorium- of medisch
onderzoek’. De aanvraag werd afgewezen omdat
Besluit R 412/2012-2
het merk zich er niet toe leent de herkomst van de
van 09/10/2012,
waren aan te duiden. In de aanvraag werd
‘Device of four
beschreven dat het teken overeenkomt met het
identically sized circles’
patroon op de onderkant van de waren. Het
oordeel van de onderzoeker dat de consument
GM nr. 9 589 219,
het merk op grond van het ontbreken van
aangevraagd als beeldmerk
opvallende kenmerken slechts als decoratie zou
voor waren van klasse 9
kunnen opvatten, werd door de kamer van beroep
bevestigd.
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Teken

GM nr. 6 900 898,
aangevraagd voor waren
van de klassen 18 en 25

GM nr. 3 183 068,
beeldmerk aangevraagd
voor waren van de
klassen 19 en 21

GM nr. 10 144 848,
beeldmerk aangevraagd
voor waren van de
klassen 3, 5, 6, 10, 11, 12,
16, 18, 20 en 21

Motivering

Zaak

De inschrijving van het hiernaast afgebeelde merk
werd afgewezen omdat stikpatronen op zakken
van kleding in de modesector gebruikelijk zijn en
Arrest van 28/09/2010
dit teken geen enkel markant of opvallend
in zaak T-388/09,
kenmerk bezit dat het merk een minimum aan
punten 19-27
onderscheidend vermogen kan verlenen om de
consument in staat te stellen het als iets anders
op te vatten dan als decoratie.

Dit merk, dat betrekking had op glasplaten, werd
op grond van artikel 7, lid 1, onder b), VGM
afgewezen. In de motivering werd aangegeven
dat het relevante publiek niet de gewoonte heeft
om dessins op het oppervlak van glasplaten, als
een aanduiding van de commerciële herkomst
van de waar op te vatten, en dat het dessin moet
Arrest van 09/10/2002
worden beschouwd als functioneel element dat
in zaak T-36/01,
het glas mat maakt. Bovendien volstaat de
‘Oppervlak van
complexe en fantasievolle aard van het patroon
glasplaten’, punten 26niet om het onderscheidend vermogen van dit
28
dessin aan te tonen. Deze kenmerken zijn een
gevolg van de esthetische en decoratieve
afwerking van het dessin en stellen de consument
niet in staat bijzondere details van dit dessin te
onthouden, noch om het dessin waar te nemen
zonder tegelijkertijd de wezenlijke kenmerken van
de waar te zien.
Het aangevraagde merk werd afgewezen omdat
het uit zeer eenvoudige elementen bestaat en
over het geheel genomen een basaal en
alledaags teken vormt. Het teken waarvoor de
aanvraag is ingediend kan een voorstelling
vormen van het voorkomen van de opgegeven
waren, zoals reinigingsdoeken en antiseptische
geïmpregneerde doekjes, voor zover het
gebruikte textielweefsel de afgebeelde structuur
kan hebben. Het teken vormt slechts een Besluit R 2600/2011-1
herhaling van identieke vierkanten zonder enige
van 14/11/2012,
vorm van zichtbare variatie, in de vorm van ‘Device of a black and
fantasie of een originele combinatie waardoor het
white pattern’
zich zou onderscheiden van de gebruikelijke
voorstelling van een ander regelmatig patroon
bestaand uit een verschillend aantal vierkanten.
Noch de vorm van de afzonderlijke vierkanten
noch de manier waarop zij met elkaar zijn
gecombineerd zijn kenmerken die onmiddellijk in
het oog springen en de aandacht van de
consument kunnen trekken zodat deze het teken
als onderscheidend kan waarnemen.

2.2.14 Plaatsmerken
Aanvragen voor plaatsmerken zijn erop gericht bescherming te verkrijgen voor een
teken bestaande uit bestanddelen (zoals beeldbestanddelen, kleuren enz.) die op een
bepaald deel van een product zijn aangebracht in een bepaalde verhouding tot de
afmetingen van het product. De ingediende afbeelding van het merk moet vergezeld
gaan van een beschrijving waarin de precieze aard van het bedoelde recht wordt
aangegeven.
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De factoren waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling van
driedimensionale merken zijn eveneens van belang voor plaatsmerken. Met name
moet de onderzoeker nagaan of de relevante consument in staat zal zijn een teken te
herkennen dat onafhankelijk is van de normale verschijningsvorm van de producten
zelf. Bij de behandeling van plaatsmerken moet daarnaast worden overwogen of de
positie van het teken op de waren kan worden opgevat als merkaspect.
Ook al worden de verschillende esthetische details van het product door het relevante
publiek waargenomen, betekent dit niet automatisch dat zij deze als merk opvatten. In
bepaalde contexten en al naargelang de normen en gebruiken in een bepaalde
bedrijfstak kan een plaatsmerk als apart kenmerk worden beschouwd dat
onderscheiden is van het product zelf en als zodoende een merkboodschap
overbrengt.
Hieronder volgen voorbeelden voor de beoordeling van plaatsmerken.
Teken

Motivering

Zaak

In deze zaak werd de afwijzing van het merk op
grond van artikel 7, lid 1, onder b), VGM door het
Gerecht gehandhaafd. In de merkbeschrijving
werd gespecificeerd dat het merk uit de positie
Arrest van 14/09/2009
van de ronde en rechthoekige velden op een
in zaak T-152/07,
wijzerplaat bestaat. Het Gerecht was van oordeel
‘Voorstelling van een
dat het merk niet losstaat of te onderscheiden is
polshorloge’
van de vorm of het ontwerp van het product zelf
en dat de aldus aangebrachte elementen niet
aanmerkelijk verschillen van andere ontwerpen
die op de markt worden aangeboden.
In deze zaak over een merk voor sokken en
kousen bestaande in de oranje kleur van de punt
van de sok of kous was het Gerecht van oordeel
dat er geen aanwijzingen voor zijn dat blijkt dat
het relevante publiek de kleur van dit deel van het Arrest van 15/06/2010
product gewoonlijk als merk opvat. Het was
in zaak T-547/08,
integendeel van mening dat dit kenmerk ‘Oranje kleur van punt
waarschijnlijk zou worden waargenomen als
van sok’
decoratief kenmerk dat geen afwijking vormt van
de normen en gebruiken van de betrokken
marktsector. De afwijzing op grond van artikel 7,
lid 1, onder b), VGM werd daarom bevestigd.

2.3

Onderscheidend vermogen (artikel 7, lid 1, onder c), VGM)

2.3.1

Algemene opmerkingen

2.3.1.1 Het begrip ‘onderscheidend vermogen’
Een teken moet worden afgewezen als beschrijvend indien het een betekenis heeft die
door het relevante publiek meteen wordt opgevat als teken dat informatie verschaft
over de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Dit is het geval
wanneer het teken informatie inhoudt over onder meer de hoeveelheid, de kwaliteit, de
kenmerken, de bestemming, de aard en/of de afmetingen van de waren of diensten.
Het verband tussen de benaming en de betrokken waren en diensten moet voldoende
rechtstreeks en concreet zijn (zie het arrest van 20/07/2004 in zaak T-311/02, ‘Limo’,
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punt 30, en het arrest van 30/11/2004 in zaak T-173/03, ‘Nurseryroom’, punt 20) en
moet door het relevante publiek zonder na te denken kunnen worden begrepen (zie het
arrest van 26/10/2000 in zaak T-345/99, ‘Trustedlink’, punt 35). Als een merk een
beschrijvend karakter heeft, is het tevens een merk zonder onderscheidend vermogen.
Artikel 7, lid 1, onder c), VGM is niet van toepassing op benamingen die slechts doen
denken aan of zinspelen op bepaalde kenmerken van de waren. Soms is er in dat
geval ook sprake van een vaag of onbepaald verband met de betrokken waren (zie het
arrest van 31/01/2001 in zaak T-135/99, ‘Cine Action’, punt 29).
Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder c), VGM bestaat
hierin dat geen exclusieve rechten mogen rusten op beschrijvende benamingen
waarvan ook andere handelaren gebruik wensen te maken. De onderzoeker hoeft
echter niet aan te tonen dat er reeds sprake is van een beschrijvend gebruik door de
aanvrager of zijn concurrenten. Het aantal potentieel betrokken concurrenten is
daarom van geen enkel belang. Als een woord in zijn gewone, alledaagse betekenis
een beschrijvend karakter heeft, kan deze weigeringsgrond niet worden weggenomen
door aan te tonen dat de aanvrager de enige persoon is die de waren in kwestie
produceert of daartoe in staat is.

2.3.1.2 De referentiebasis
De referentiebasis is de wijze waarop het relevante publiek het betrokken woord
normaliter opvat. Dit kan worden onderbouwd door lemmata in woordenboeken of
voorbeelden van een beschrijvend gebruik van de benaming op het internet of kan
blijken uit de alledaagse betekenis van de benaming.
Om een teken te kunnen afwijzen hoeft de onderzoeker niet aan te tonen dat het woord
is opgenomen in een woordenboek. Met name in het geval van samengestelde termen
worden in woordenboeken niet alle mogelijke combinaties vermeld. Doorslaggevend is
de gewone, alledaagse betekenis. Bovendien moet gespecialiseerde terminologie die
wordt gebruikt ter aanduiding van de verschillende relevante kenmerken van de waren
en diensten worden geacht een beschrijvend karakter te hebben. In deze gevallen
hoeft niet te worden aangetoond dat de betekenis van de benaming onmiddellijk wordt
begrepen door de relevante consumenten die de doelgroep van de waren en diensten
vormen. Het volstaat dat de benaming bedoeld is, of door een deel van het relevante
publiek kan worden opgevat, als beschrijving van de opgegeven waren en diensten of
als kenmerk daarvan (zie het arrest van 17/09/ 2008 in zaak T-226/07, ’PRANAHAUS’,
punt 36).
Wat betreft talen en het gebruik van woordenboeken gelden de onderstaande
beginselen met betrekking tot de referentiebasis:
•

Het teken moet worden afgewezen als het in een van de officiële talen van de
Europese Unie een beschrijvend karakter heeft, ongeacht de omvang van de
bevolking van het betrokken land.

•

Systematisch taalonderzoek wordt alleen verricht voor de officiële talen van de
Europese Unie. Indien er echter overtuigende bewijzen zijn voor het feit dat een
bepaalde benaming een betekenis heeft in een andere taal dan de officiële talen
van de Unie die in een deel van de Europese Unie wordt verstaan, moet deze
benaming eveneens worden afgewezen.
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Dergelijke bewijzen kunnen worden aangedragen door de onderzoeker in kwestie of
kunnen worden verkregen uit waarnemingen door derden of via documentatie die bij
doorhalingsverzoeken is gevoegd.
Een teken in een taal die in een van de lidstaten een officiële status heeft, maar geen
officiële taal van de Europese Unie is, moet derhalve ook worden afgewezen. Zo is
bijvoorbeeld de benaming HELLIM een Turkse vertaling van het woord ‘Halloumi’, een
kaassoort. Aangezien het Turks in Cyprus een officiële taal is, is het een taal die door
een deel van de bevolking van Cyprus wordt verstaan en gesproken, zodat de
gemiddelde consument in Cyprus begrijpt dat HELLIM een beschrijvende benaming
voor kaas is (zie het arrest van 13/06/2012 in zaak T-534/10, ‘HELLIM/HALLOUMI’).
•

Wanneer het Bureau dergelijke bewijzen heeft ontvangen, wordt een teken
afgewezen indien het een beschrijvend karakter heeft in een taal die in een deel
van de Europese Unie wordt verstaan (zie artikel 7, lid 2, VGM en het
arrest van 13/09/2012 in zaak T-72/11, ‘Espetec’, punten 35 en 36). Het Bureau
wordt doorgaans door opmerkingen van derden of als gevolg van
doorhalingsprocedures op de hoogte gesteld van de betekenis van een
specifieke benaming in een bepaalde taal die in een deel van de Europese Unie
wordt verstaan.

•

Zoeken op het internet is eveneens een geldige methode voor het verzamelen
van bewijzen voor een beschrijvende betekenis, met name in het geval van
nieuwe benamingen of slangwoorden, maar met betrekking tot dergelijke
bewijzen dient zorgvuldig te worden onderzocht of het woord daadwerkelijk in
beschrijvende zin wordt gebruikt, aangezien het verschil tussen het
beschrijvende gebruik en het gebruik als merk op het internet veelal vaag is en
het internet een enorme hoeveelheid ongeordende en niet-geverifieerde
informatie en mededelingen bevat.

•

In het bezwaarschrift moet duidelijk worden vermeld op grond van welke taal (of
talen) de weigeringsgrond ten minste van toepassing is in de lidstaten waar deze
taal de officiële taal of een van de officiële talen is, zodat de conversie voor die
lidstaat wordt uitgesloten (zie regel 45, lid 4, UVGM).

2.3.1.3 Kenmerken als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder c), VGM
Soort van waren en diensten
Hieronder worden de waren en diensten zelf verstaan, dat wil zeggen het type of de
aard van de waren en diensten. Bijvoorbeeld ‘bank’ voor financiële diensten of
‘Universaltelefonbuch’ voor een universele telefoongids (zie het arrest van 14/06/2001
in gevoegde zaken T-357/99 en T-358/99, ‘Universaltelefonbuch’).
Kwaliteit
Hieronder vallen zowel aanprijzende termen die naar de uitstekende kwaliteit van de
betrokken waren verwijzen, alsook de intrinsieke kwaliteit van de waren. Het gaat om
aanduidingen als ‘light’, ‘extra’, ‘fris’ of bijvoorbeeld ‘hyperlicht’ voor waren die extreem
licht zijn (zie besluit R 1215/00-3 van 27/06/2001, ‘Hyperlight’). Daarnaast kunnen
cijfers betrekking hebben op de kwaliteit van een product; zo is ‘2000’ een indicatie van
de grootte van de motor, terwijl ‘75’ verwijst naar het vermogen van de motor in kW.

Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek.
FINAL

VERSION 1.0

Blz. 40
DATE 02/01/2014

Absolute weigeringsgronden

Hoeveelheid
Hieronder vallen aanduidingen van de hoeveelheden waarin waren doorgaans worden
verkocht, zoals ‘sixpack’ voor bier, ‘1 liter’ voor dranken, ‘100’ (gram) voor
chocoladerepen. Dit geldt alleen voor hoeveelheden die relevant zijn voor de handel,
dus niet voor hypothetisch mogelijke hoeveelheden. Zo is bijvoorbeeld de aanduiding
‘99,999’ voor chocolade toegestaan.

Bestemming
Onder bestemming kan de gebruikswijze, de toepassingswijze of de functie van waren
of diensten worden verstaan. Een voorbeeld is ‘Trustedlink’ voor waren en diensten in
de IT-sector, een benaming die op het waarborgen van veilige (betrouwbare) links
doelt (zie het arrest van 26/10/2000 in zaak T-345/99, ‘Trustedlink’). Tot de
aangevraagde merken waarvan de inschrijving op deze grond is geweigerd, behoren
‘Inhale’ voor farmaceutische producten die bestemd zijn voor inhalatie (zie
besluit R 6/00-2 van 21/05/2002, ‘Inhale’) en ‘Therapy’ voor massage-instrumenten (zie
besluit R 144/99-3 van 08/09/1999, ‘THERAPY’ ). Deze bezwaargrond geldt ook voor
accessoires: een benaming die het type waren beschrijft, beschrijft tevens de
bestemming van bij die waren behorende accessoires. Daarom moet ‘New Born Baby’
worden afgewezen voor accessoires voor poppen, en ‘Rockbass’ voor accessoires
voor rockgitaren (zie het arrest van 08/06/2005 in zaak T-315/03 ‘Rockbass’; schikking
in hoger beroep (zaak C-301/05 P)).

Waarde
Hieronder vallen zowel de (hoge of lage) verkoopprijs als de kwalitatieve waarde. Het
gaat dus niet alleen om uitdrukkingen als ‘extra’ of ‘top’, maar ook om aanduidingen als
‘goedkoop’ of ‘meer waar voor uw geld’. Tevens vallen hieronder uitdrukkingen
waarmee in het normale taalgebruik waren van uitstekende kwaliteit worden
aangeduid.

Plaats van herkomst
Zie paragraaf 2.3.2.6 hieronder, Beoordeling van geografische benamingen.

Tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst
Hieronder vallen uitdrukkingen betreffende het tijdstip waarop diensten worden verricht;
het kan hierbij om expliciete (‘avondnieuws’, ‘24 uur’) of gebruikelijke aanduidingen
(‘24/7’) gaan. Tevens valt hieronder het tijdstip waarop waren worden vervaardigd
indien dit relevant is voor de betrokken waren (‘late oogst’ voor wijn). Voor wijn zou het
getal ‘1998’ als aanduiding voor het oogstjaar van belang zijn, voor chocolade is dit
echter niet het geval.
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Andere kenmerken
Hieronder vallen andere kenmerken van de waren of diensten – hieruit blijkt dat de
opsomming in artikel 7, lid 1, onder c), VGM niet uitputtend is. In beginsel moet de
aanduiding van enig kenmerk van de waren of diensten tot een afwijzing op grond van
artikel 7, lid 1, onder c), VGM leiden. Hierbij maakt het niet uit of de kenmerken van de
waren of diensten uit commercieel oogpunt essentieel of slechts bijkomstig zijn, noch
of er synoniemen van die kenmerken zijn (zie het arrest van 12/02/2004 in
zaak C-363/99, ‘Postkantoor’, punt 102, en het arrest van 24/04/2012 in zaak T-328/11,
‘EcoPerfect’, punt 41).

Voorbeelden van ‘andere kenmerken’:
•
•

2.3.2

het onderwerp van de opgegeven waren of diensten (zie paragraaf 2.3.2.7
hieronder, Waren en diensten met inhoudelijke aspecten);
de definitie van de doelconsument: ‘kinderen’ of ‘ellos’ (zie het
arrest van 27/02/2002 in zaak T-219/00, ‘Ellos’) voor kleding.

Woordmerken

2.3.2.1 Eén woord
Beschrijvende benamingen zijn benamingen die informatie bevatten over de
kenmerken van de waren en diensten, teneinde deze qua aard (en niet qua
commerciële herkomst) te onderscheiden van vergelijkbare waren en diensten, en de
consument zo in staat stellen een keuze te maken op basis van de intrinsieke kwaliteit,
functie, soort of andere kenmerken van de waren en diensten, in plaats van op basis
van hun commerciële herkomst. Beschrijvende benamingen kunnen daarom niet als
merk dienen. Om dezelfde reden is een weigeringsgrond van toepassing ongeacht de
vraag of de benaming in kwestie reeds door concurrenten op beschrijvende wijze ter
aanduiding van de betrokken waren en diensten wordt gebruikt.
Een woord heeft een beschrijvend karakter indien het merk ofwel voor het algemene
publiek (als dat de doelgroep van de waren is) of voor een deskundig publiek
(ongeacht of de waren ook worden aangeboden aan het algemene publiek) een
beschrijvende betekenis heeft.
•

De benaming ‘AIRSHOWER’ beschrijft douchesystemen, ook al wordt deze
benaming door de aanbieders op de markt niet gebruikt (zie het
arrest van 21/01/2009 in zaak T-307/07).

•

‘MEDIGYM’ beschrijft gymnastiektoestellen voor medische doeleinden (zie het
arrest van 08/02/2013 in zaak T-33/12).

Bovendien moeten ook benamingen worden afgewezen die wenselijke kenmerken van
de waren en diensten beschrijven:
•
•

PRIMA (zie besluit R 83/1999-2 van 22/03/2000)
LITE (zie het arrest van 27/02/2002 in zaak T-79/00).

Dergelijke benamingen zijn uitgesloten van inschrijving voor vrijwel alle waren en
diensten. Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds
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aanprijzende aanduidingen die – zij het in algemene termen – wenselijke kenmerken
van waren en diensten beschrijven, zoals het feit dat zij goedkoop, handig of van hoge
kwaliteit zijn enz., en uitgesloten zijn van inschrijving, en anderzijds termen die in meer
brede zin aanprijzend zijn, doordat zij vage positieve connotaties hebben of verwijzen
naar de persoon van de koper of producent van de waren, zonder dat zij specifiek naar
de waren en diensten zelf verwijzen.
De volgende benaming heeft daarom geen beschrijvend karakter:
•

‘BRAVO’, aangezien niet duidelijk is wie deze bijvalsbetuiging aan wie richt en
waarop zij betrekking heeft (zie het arrest van 04/10/2001 in zaak C-517/99).

2.3.2.2 Woordcombinaties
In de regel blijft de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een
beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de
inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van die kenmerken. Het louter
naast elkaar plaatsen van dergelijke bestanddelen zonder daarin een ongebruikelijke
wijziging, met name van syntactische of semantische aard, aan te brengen kan slechts
een beschrijvend merk opleveren. Indien er echter een merkbaar verschil bestaat
tussen de nieuwe combinatie en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is
samengesteld, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het
ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten,
een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere
samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is
samengesteld, is die combinatie meer dan de som van die bestanddelen (zie het
arrest van 12/02/2004 in zaak C-265/00, ‘Biomild’, punten 39 en 43). Deze concepten –
het ‘ongebruikelijke karakter van de combinatie’, een ‘indruk die voldoende afwijkt’ en
‘meer dan de som van de bestanddelen’ – moeten zodanig worden uitgelegd dat
artikel 7, lid 1, onder c), VGM niet van toepassing is wanneer de beschrijvende
bestanddelen op fantasievolle wijze zijn gecombineerd.
In de volgende gevallen werd de inschrijving van het aangevraagde merk afgewezen:
•

‘Biomild’ voor milde biologische yoghurt (zie het arrest van 12/02/2004 in
zaak C-265/00);

•

‘Companyline’
voor
verzekeringen en
arrest van 19/09/2002 in zaak C-104/00 P);

•

‘Trustedlink’ voor software voor elektronische handel, zakelijke advisering,
diensten voor de integratie van technologieën en opleidingen voor technologieën
en diensten voor elektronische handel (zie het arrest van 26/10/2000 in
zaak T-345/99);

•

‘Cine Comedy’ voor verspreiding van radio- en televisieprogramma’s, productie,
vertoning en verhuur van films, en verstrekking van, bemiddeling bij, verhuur
alsmede alle andere vormen van exploitatie van rechten op films (zie het
arrest van 31/01/2001 in zaak T-136/99);

•

‘Teleaid’ voor elektronische apparaten voor de overbrenging van spraak en
gegevens, reparatiediensten voor automobielen,
exploitatie van een

financiële
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communicatienetwerk, sleepdiensten en diensten van een rekencentrum met
positiebepaling van voertuigen (zie het arrest van 20/03/2002 in zaak T-355/00);
•

‘Quickgripp’ voor handgereedschappen, klemmen en onderdelen van
handgereedschappen en klemmen (zie het arrest van 27/05/2004 in
zaak T-61/03);

•

‘Twist & Pour’ voor draagbare plastic houders verkocht als integraal onderdeel
van vloeibare verf met een inrichting voor het opslaan en uitgieten ervan (zie het
arrest van 12/06/2007 in zaak T-190/05);

•

‘CLEARWIFI’ voor telecommunicatiediensten, met name snelle toegang tot
computer- en communicatienetwerken (zie het arrest van 19/11/2009 in
zaak T-399/08);

•

‘STEAM GLIDE’ voor elektrische strijkijzers, elektrische strijkijzers voor het
strijken van kleding, onderdelen en accessoires van voornoemde waren (zie het
arrest van 16/01/2013 in zaak T-544/11).

Door de gewone combinatie van een niet-onderscheidend woordbestanddeel met een
ander beschrijvend woordbestanddeel krijgt de combinatie van die woordbestanddelen
geen onderscheidend vermogen. Combinaties van ‘EURO’ met zuiver beschrijvende
benamingen moeten daarom worden afgewezen wanneer het bestanddeel ‘EURO’ het
beschrijvende karakter van de benaming als geheel bevestigt of wanneer er
redelijkerwijs sprake is van een verband tussen die benaming en de betrokken waren
en diensten. Dit volgt uit het arrest van 07/06/2001 in zaak T-359/99, ‘Eurohealth’.
De vraag of zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden in een woordcombinatie
volstrekt grammaticaal correct worden gebruikt is niet van doorslaggevend belang bij
de bepaling of een teken een beschrijvend karakter heeft. Veeleer dient te worden
beoordeeld of de betekenis van de woordcombinatie zou veranderen wanneer de
woordvolgorde wordt gewijzigd. Zo heeft bijvoorbeeld ‘Vacations direct’ (inschrijving
afgewezen bij besluit R 33/2000-3 van 23/01/2001) dezelfde betekenis als ‘direct
vacations’, terwijl ‘BestPartner’ niet identiek is aan ‘PartnerBest’ en de Duitse term
‘Sportschule’ (sportschool) iets anders betekent dan ‘Schulsport’ (schoolsport).
Het feit dat een combinatie is samengesteld uit woorden van verschillende talen
behoort niet van invloed te zijn op de uitkomst van het onderzoek, mits de relevante
consumenten de bestanddelen van de combinatie zonder meer kunnen begrijpen.

2.3.2.3 Verkeerd gespelde woorden en weglatingen
Een verkeerde spelling leidt er niet per se toe dat een teken het beschrijvend karakter
verliest. Ten eerste kan de verkeerde spelling het gevolg zijn van invloeden uit een
andere taal of geënt zijn op de spelling van een woord in taalgebieden buiten de EU,
zoals het Amerikaans Engels, of in slang, of kan met een verkeerde spelling worden
beoogd het woord eigentijdser te maken. Voorbeelden van afgewezen merken zijn:
•
•
•
•
•

‘Xtra’ (zie besluit R 20/1997-1 van 27/05/1998);
‘Xpert’ (zie besluit R 0230/1998-3 van 27/07/1999);
‘Easi-Cash’ (zie besluit R 96/1998-1 van 20 /11/1988);
‘Lite’ (zie het arrest van 27/02/2002 in zaak T-79/00);
‘Rely-able’ (zie het arrest van 30/04/2013 in zaak T-640/11).
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Bovendien zullen consumenten, zonder dat zij verder na te hoeven denken, het teken
‘@’ als de letter ‘a’ of het teken ‘€’ als de letter ‘e’ opvatten. Ook zullen zij specifieke
cijfers als woorden lezen, bijvoorbeeld ‘2’ als ‘to’ of ‘4’ als ‘for’.
Indien echter de verkeerde spelling fantasievol en/of opvallend is of de betekenis van
het woord verandert, kan het teken worden aanvaard (bijvoorbeeld ‘MINUTE MAID’ in
plaats van ‘minute made’ – ingeschreven als Gemeenschapsmerk nr. 2 091 262).
In de regel krijgt het teken op grond van een verkeerde spelling voldoende
onderscheidend vermogen, mits het:
•

opvallend, verrassend, ongebruikelijk, willekeurig is, en/of

•

geschikt is om de betekenis van het woordbestanddeel te wijzigen of van de
consument een zekere denkinspanning verlangt opdat deze een onmiddellijk en
rechtstreeks verband kan leggen met de bedoelde benaming.

De volgende merken werden afgewezen:
Teken

Motivering

Zaak

Het merk is slechts een samenstelling van
‘ACTIV’, klaarblijkelijk een onjuist gespelde
variatie op ‘ACTIVE’, ‘MOTION’ en ‘SENSOR’.
Samen vormen de woorden een goed
begrijpelijke en louter beschrijvende combinatie,
zodat dit merk werd afgewezen.

Besluit R 716/2012-4
van 06/08/2012,
‘ACTIVMOTION
SENSOR’, punt 11

ACTIVMOTION SENSOR
GM nr. 10 282 614,
aangevraagd voor waren
van klasse 7
(reinigingsinstrumenten voor
zwem- en
gezondheidsbaden, met
name veegmachines,
zuigmachines en
onderdelen daarvan)
XTRAORDINARIO

Deze benaming wordt gevormd door een nietbestaand woord dat sterk lijkt op het Spaanse
Besluit R 2297/2011-5
Internationale inschrijving
bijvoeglijke naamwoord ‘extraordinario’ Spaanse
van 08/03/2012,
met aanwijzing van de
en Portugese consumenten zullen het teken
‘Xtraordinario’, punten
Europese Unie nr. 930 778,
ervaren als een onjuist gespelde variatie op dit
11 en 12
aangevraagd voor waren
woord, dat ‘bijzonder’, ‘speciaal’, ‘uitstekend’,
van klasse 33
‘voortreffelijk’ of ‘heerlijk’ betekent.
(tequila)

Daarentegen werden de volgende merken aanvaard:
Teken

LINQ
GM nr. 1 419 415 voor
waren en diensten van de
klassen 9 en 38

Motivering

Dit is een denkbeeldig woord dat in geen enkel
bekend woordenboek voorkomt. Het berust niet
op een gebruikelijke onjuiste spelling van een
Besluit R 9/2001-1 –
woord dat in de relevante bedrijfstak wordt
‘LINQ’ van 04/02/2002,
gebruikt. Omdat het woord kort is, zal de laatste
‘LINQ’, punt 13
letter ‘Q’ bovendien worden waargenomen als
bijzonder element, zodat er duidelijk sprake is van
een fantasievolle spelling.
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Teken

Motivering

Zaak

De combinatie ‘QI’ in dit woordmerk is in het
Engels hoogst ongebruikelijk; normaliter wordt de
letter ‘Q’ gevolgd door een ‘U’. Vanwege de in het
LIQID
oog springende onjuiste spelling van het woord
‘liquid’ zal het de consument ook bij een vluchtige
Besluit R 1769/2007-2
blik opvallen dat het woord ‘LIQID’ bijzonder is.
GM nr. 5 330 832
van 22/02/2008,
oorspronkelijk aangevraagd De spelling van het merk heeft bovendien niet
‘LIQID’, punt 25
voor waren en diensten van alleen een effect op de visuele indruk die door het
teken wordt gewekt, maar ook op de
de klassen 3, 5 en 32
gehoorimpressie, aangezien het aangevraagde
teken anders zal worden uitgesproken dan het
woord ‘liquid’.

2.3.2.4 Afkortingen en acroniemen
Afkortingen van beschrijvende benamingen hebben ook zelf een beschrijvend karakter
indien zij beschrijvend worden of kunnen worden gebruikt en het relevante publiek,
ongeacht of het om het algemene of een deskundig publiek gaat, herkent dat zij
hetzelfde betekenen als de voluit geschreven benaming. Het loutere feit dat een
afkorting is afgeleid van een beschrijvende benaming volstaat niet.
De volgende merken werden afgewezen omdat duidelijk kon worden aangetoond dat
zij in de perceptie van het relevante publiek een beschrijvend karakter hebben:
•
•
•
•

‘SnTEM’
(zie
het
arrest van 12/01/2005
in
gevoegde
zaken T-367/02 t/m T-369/02);
‘TDI’ (zie het arrest van 03/12/2003 in zaak T-16/02 (schikking in hoger beroep,
zaak C-82/04 P));
‘LIMO’ (zie het arrest van 20/07/2004 in zaak T-311/02);
‘BioID’ (zie het arrest van 05/12/2002 in zaak T-91/01 (in hoger beroep,
zaak C-37/03 P, werden het arrest van het Gerecht en het besluit van de tweede
kamer van beroep nietig verklaard).

Er zij op gewezen dat grote voorzichtigheid dient te worden betracht bij het gebruik van
databanken als ‘AcronymFinder.com’ als referentiebasis. Het gebruik van technische
handboeken of wetenschappelijke literatuur is bijvoorbeeld op computergebied aan te
bevelen. Daarnaast geldt dat het gebruik van de afkorting in kwestie door een aantal
handelaren binnen de betrokken bedrijfstak op het internet volstaat om het feitelijke
gebruik van de afkorting aan te tonen.
Tekens bestaand uit een onafhankelijk niet-beschrijvend acroniem dat voorafgaat aan
of volgt op een beschrijvende woordcombinatie, moeten als beschrijvend worden
afgewezen als zij door het relevante publiek worden opgevat als een woordcombinatie
waaraan slechts de afkorting van die woordcombinatie is toegevoegd, zoals in het
geval van ‘Multi Markets Fund MMF’. Dit omdat het acroniem en de woordcombinatie
er beide toe strekken elkaars betekenis te verduidelijken en hun onderling verband te
benadrukken (zie het arrest van 15/03/2012 in gevoegde zaken C-90/11 en C-91/11,
‘Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund’, punten 32 en 40). Dit geldt zelfs voor
gevallen waarin het acroniem wordt gevormd door 'bijkomstige' elementen in de
woordcombinatie, zoals lidwoorden, voorzetsels of leestekens, weg te laten, zoals in de
volgende voorbeelden:
•

‘NAI – Der Natur-Aktien-Index‘;
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•

‘The Statistical Analysis Corporation – SAC’.

Hoewel de bovengenoemde regel in de meeste gevallen van toepassing zal zijn, zijn er
ook gevallen waarin een nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie met
een afkorting van die woordcombinatie in zijn geheel niet als beschrijvend wordt
beschouwd. Dit is het geval als het relevante publiek het acroniem niet onmiddellijk als
afkorting van de beschrijvende woordcombinatie herkent, maar deze eerder als
onderscheidend element beschouwt op grond waarvan het teken meer is dan de som
van de afzonderlijke bestanddelen, zoals in het volgende voorbeeld:
•

‘The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS’.

2.3.2.5 Slogans
Een slogan komt op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM niet in aanmerking voor
inschrijving als hij op rechtstreekse wijze informatie verschaft over de aard, de kwaliteit,
de bestemming of andere kenmerken van de betrokken waren of diensten.
De criteria die in de rechtspraak zijn vastgesteld om te kunnen bepalen of een slogan
beschrijvend is, zijn dezelfde als voor een woordmerk dat slechts één bestanddeel
bevat (zie het arrest van 06/11/2007 in zaak T-28/06, ‘VOM URSPRUNG HER
VOLLKOMMEN’, punt 21). Voor reclameslogans dienen geen strengere criteria te
worden gehanteerd dan voor andere merken, met name wanneer men bedenkt dat met
de term 'slogan' geen bijzondere subcategorie van merken wordt aangeduid (zie het
arrest van 12/07/2012 in zaak C-311/11, ‘WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH’, punten 26 en 40).
Voorbeeld van een beschrijvende slogan
•

Een aanvraag van ‘FIND YOUR WAY’ voor waren van klasse 9
(satellietnavigatiesystemen enz.) werd op grond van artikel 7, lid 1, onder b) en
c), VGM afgewezen (zie besluit R 1184/2006-4 van 18/07/2007). Met betrekking
tot de waren van klasse 9 waarvoor het merk werd aangevraagd is de uitdrukking
‘FIND YOUR WAY’ duidelijk bedoeld om de consument in kennis te stellen van
het feit dat de waren van de aanvrager hen helpen geografische posities te
bepalen en zo de weg te vinden. De boodschap van het aangevraagde teken
verwijst rechtstreeks naar het feit dat de consumenten de juiste route naar de
plaats van bestemming zullen vinden als zij van de bedoelde waren gebruik
maken.

•

De slogan ‘BUILT TO RESIST’ kan met betrekking tot papier, papierwaren en
kantoorbenodigdheden (klasse 16), leer, kunstleer, reisartikelen voor zover niet
begrepen in andere klassen, en zadelmakerswaren (klasse 18) en kleding,
schoeisel en hoofddeksels (klasse 25), maar één betekenis hebben, namelijk dat
de waren zijn vervaardigd voor langdurig gebruik en daarom stevig en bestand
zijn tegen slijtage (zie het arrest van 16/09/2009 in zaak T-80/07, ‘BUILT TO
RESIST’, punten 27 en 28).

2.3.2.6 Geografische benamingen
Een geografische benaming is een bestaande naam van een plaats, bijvoorbeeld een
land, regio, stad, meer of rivier. Deze opsomming is niet uitputtend. Voor het relevante
publiek vormen bijvoeglijke vormen een te onopvallende afwijking om een merk te
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kunnen opvatten als iets anders dan een verwijzing naar de geografische benaming
(zie het arrest van 15/10/2003 in zaak T-295/01, ‘OLDENBURGER’, punt 39). Zo zal
bijvoorbeeld ‘Duits’ worden beschouwd als verwijzing naar Duitsland en ‘Frans’ als
verwijzing naar Frankrijk. Ook ouderwetse benamingen zoals ‘Ceylon’, ‘Bombay’ en
‘Birma’ vallen onder deze regel als zij nog steeds gebruikelijk zijn of door de
consumenten algemeen als oorsprongsaanduiding worden opgevat.
In deze paragraaf wordt de uitdrukking ‘geografische benaming’ gebruikt voor elke
vorm van geografische verwijzing in aanvragen van Gemeenschapsmerken, terwijl de
termen ‘geografische aanduiding’, ‘oorsprongsbenaming’ en ‘herkomstaanduiding’
uitsluitend worden gebruikt in de zin van de desbetreffende beschermende wetgeving.
Deze bepaling is niet van toepassing indien het teken met de geografische benaming
tevens andere bestanddelen omvat die apart zouden kunnen worden ingeschreven,
zodat het merk door deze combinatie met de geografische benaming in zijn geheel
onderscheidend vermogen bezit. Indien het teken andere niet-beschrijvende of
onderscheidende bestanddelen omvat, moet de vraag of het kan worden ingeschreven
worden beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria als in gevallen waarin
beschrijvende bestanddelen gecombineerd zijn met onderscheidende of nietbeschrijvende bestanddelen (zie paragraaf 2.3.4 ‘Toereikende beeldbestanddelen’).

Het bijzondere geval van beschermde geografische aanduidingen
Oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen die bij EU-wetgeving zijn
beschermd, worden behandeld in het hoofdstuk over de bepalingen van artikel 7, lid 1,
onder j) en k).

Geografische benamingen die niet onder specifieke wetgeving vallen
Net als bij andere beschrijvende benamingen moet worden onderzocht of de
geografische benaming een beschrijving vormt van objectieve kenmerken van de
waren en diensten. Deze beoordeling moet worden verricht ten aanzien van de waren
en diensten en de perceptie door het relevante publiek. Het beschrijvende karakter van
de geografische benaming kan betrekking hebben op:
•
•
•

de plaats waar de waren worden vervaardigd;
het onderwerp van de waar (bijvoorbeeld de stad of regio die in een reisgids
wordt behandeld, of de regio die door een krant wordt bestreken);
de plaats waar de diensten worden verricht.

Beoordeling van geografische benamingen
Bij de beoordeling van een geografische benaming moet in een eerste stap worden
nagegaan of zij door het relevante publiek als zodanig wordt opgevat. De perceptie van
het publiek wordt op normatieve wijze geverifieerd aan de hand van een redelijk
geïnformeerde consument met voldoende algemene kennis die geen deskundige is op
het gebied van geografie.
In een tweede stap wordt onderzocht of de geografische benaming waarop de
aanvraag betrekking heeft, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken
kringen thans met de betrokken categorie van waren of diensten in verband wordt
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gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten
is (zie het arrest van 04/05/1999 in gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97,
‘Chiemsee’, punt 31). Met andere woorden: de geografische benaming moet niet
slechts als suggestieve of fantasievolle benaming worden ervaren. Zo zijn bijvoorbeeld
de Noordpool en de Mont Blanc bekende geografische benamingen, maar in verband
met ijs of sportwagens zouden zij niet als mogelijke plaatsen van productie worden
opgevat, maar slechts als suggestieve en fantasievolle benamingen.
Wat betreft het redelijkerwijs in de toekomst te verwachten verband, moeten de mate
van bekendheid van de geografische benaming bij het relevante publiek, de
kenmerken van de door de benaming aangeduide plaats en de betrokken categorie
van waren of diensten worden beoordeeld (zie het arrest van 04/05/1999 in gevoegde
zaken C-108/97 en C-109/97, ‘Chiemsee’, punten 32 en 37). Een weigering krachtens
artikel 7, lid 1, onder c), VGM kan echter niet louter op basis van het feit worden
gerechtvaardigd dat de waren of diensten theoretisch op de door de geografische
benaming aangeduide plaats zouden kunnen worden vervaardigd dan wel verricht (zie
het arrest van 08/07/2009 in zaak T-226/08).
Bij de beoordeling of de geografische naam, ook al wordt deze momenteel niet gebruikt
ter aanduiding van de geografische oorsprong van het product, wellicht in de toekomst
op die manier zal worden gebruikt, moet worden uitgegaan van de huidige perceptie
van de consumenten en moeten objectieve criteria worden gehanteerd. In het bijzonder
moet hierbij rekening worden gehouden met het belang van de geografische oorsprong
voor de betrokken waren en het gebruik dat in de bedrijfstak van geografische namen
wordt gemaakt om de oorsprong van waren aan te duiden of naar bepaalde
kwalitatieve en objectieve criteria van de waren te verwijzen.
Artikel 7, lid 1, onder c), VGM is niet alleen van toepassing op geografische
benamingen die reeds een goede reputatie genieten of waarvan het Bureau kan
aantonen dat zij vrij moeten worden gehouden voor concurrenten. Het loutere feit dat
de geografische benaming slechts door één producent wordt gebruikt, volstaat
derhalve niet om het bezwaar weg te nemen, ofschoon het een belangrijk argument
vormt waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het verkregen
onderscheidend vermogen.
Sommige geografische benamingen kunnen louter op grond van het feit dat zij alom
bekend zijn voor de hoge kwaliteit van de waren en diensten, worden afgewezen. Een
uitvoerige beoordeling van het onderlinge verband is in dergelijke gevallen niet
noodzakelijk (zie het arrest van 15/12/2011 in zaak T-377/09, ‘Passionately Swiss’,
punten 43-45).

Fantasievolle en beschrijvende geografische benamingen
Of een bestaande geografische benaming voor de waren of diensten als informatieve
aanduiding met betrekking tot de plaats van productie of verrichting wordt opgevat of
als fantasievolle benaming is bovendien voor een belangrijk deel afhankelijk van de
aard van de waren of diensten.
In de praktijk is het een goede test om na te gaan of in het geval van de desbetreffende
waren een verwijzing naar de geografische oorsprong deel uitmaakt van de
handelspraktijk of de traditie. Het verdient aanbeveling om in dit verband een
onderdaan uit de betrokken lidstaat te raadplegen.
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Met betrekking tot landbouwproducten of dranken (mineraalwater, bier) zijn
geografische benamingen doorgaans bedoeld als verwijzing naar de plaats van
productie. Dit hoeft echter niet in alle lidstaten het geval te zijn en is afhankelijk van de
grootte van de geografische plaats of zone (zie het arrest van 15/10/2003 in
zaak T-295/01, ‘OLDENBURGER’).
In het geval van textiel en lichaamsverzorgingsproducten kan er op bepaalde plaatsen
sprake zijn van een traditionele productie, terwijl de benaming voor andere plaatsen
een fantasiekarakter heeft. In dergelijke gevallen is het zinvol om te onderzoeken of
deze waren op de bedoelde plaats daadwerkelijk worden geproduceerd en of dit al dan
niet bekend is bij het relevante publiek op nationaal of internationaal niveau. Dit
criterium dient niet te worden verward met de reputatie van een geografische
aanduiding als zodanig en komt niet noodzakelijkerwijs overeen met het criterium van
een verband tussen de geografische benaming en de betrokken waren of diensten (zie
het arrest van 15/10/2008 in zaak T-230/06, ‘Port Louis’, punten 28-35).
Het is alom gebruikelijk om befaamde namen van steden te gebruiken voor waren en
diensten die niets te maken hebben met de redenen voor de bekendheid van de stad
(‘Hollywood’ voor kauwgom); hetzelfde geldt voor bepaalde befaamde stadswijken of
winkelstraten (‘Champs Élysées’ voor mineraalwater, ‘Manhattan’ voor tomaten,
‘Denver’ voor lichtapparatuur of ‘Port Louis’ voor textiel). Dergelijke benamingen
worden als fantasievolle aanduidingen opgevat en moeten worden aanvaard.
Daartegen moet de benaming ‘Milano’ voor kleding worden afgewezen.
In het geval van diensten zal de geografische benaming veelal worden opgevat als de
plaats waar de diensten worden verricht. De volgende benamingen moeten
bijvoorbeeld worden afgewezen: ‘München’ voor financiële diensten, ‘Zürich’ voor
verzekeringen en ‘Islas Canarias’ voor toeristische dienstverlening.
In de horeca kan een geografische benaming ook verband houden met het type
gerechten, de plaats van herkomst van de eigenaar van het restaurant of de stadswijk
of de straat waar het hotel zich bevindt, maar zij kan ook helemaal niets met de
betrokken diensten te maken hebben (bijvoorbeeld ‘Hotel Bali’ in het Spaanse
Benidorm).

2.3.2.7 Benamingen die het onderwerp van waren of diensten beschrijven
Wanneer een teken uitsluitend uit een woord bestaat dat het onderwerp of de inhoud
van de betrokken waren of diensten beschrijft, moet het worden afgewezen op grond
van artikel 7, lid 1, onder c), VGM. Algemeen bekende benamingen die door het
relevante publiek in verband kunnen worden gebracht met bepaalde dingen, producten
of activiteiten, kunnen worden gebruikt om een onderwerp van waren of diensten te
beschrijven.
De kernvraag is of het aangevraagde teken in de handel voor de betrokken waren
en diensten kan worden gebruikt op een wijze die door het relevante publiek
onontkomelijk wordt ervaren als een beschrijving van het onderwerp van die waren of
diensten en derhalve vrij moet worden gehouden voor andere handelaren.
Een zeer bekende naam als ‘Vivaldi’ zal bijvoorbeeld onmiddellijk doen denken aan de
beroemde componist en de benaming ‘ski's’ zal onmiddellijk doen denken aan de
skisport. Klasse 16 (boeken) is een uitstekend voorbeeld voor een categorie waren met
een onderwerp of inhoud, maar bezwaren op deze grond zijn ook mogelijk bij andere
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waren en diensten, zoals gegevensdragers, dvd's, cd-rom's of redactionele diensten. In
dit hoofdstuk hebben de termen ‘onderwerp’ en ‘inhoud’ dezelfde betekenis. Zie ook
paragraaf 2.2.3 over ‘Boektitels’.
Namen van beroemde personen (in het bijzonder musici of componisten) kunnen de
betrokken categorie van waren aanduiden, wanneer het publiek deze namen als
generieke aanduidingen opvat op grond van het veelvuldige gebruik van die naam, het
historische karakter, de sterfdatum, de popularisering, de grote waardering, het grote
aantal uitvoerenden of de muziekopleiding. Dit zou het geval zijn met de benaming
‘Vivaldi’, wiens muziek door orkesten in de hele wereld wordt gespeeld, zodat het merk
‘Vivaldi’ niet zal worden uitgelegd als oorsprongsaanduiding voor muziek.
Op de hierboven genoemde gronden wordt een merk alleen afgewezen:
• als het betrekking heeft op waren (bijvoorbeeld boeken) of diensten
(bijvoorbeeld educatieve diensten) die andere dingen, producten en/of
activiteiten tot onderwerp hebben (bijvoorbeeld een geschiedenisboek of een
cursus geschiedenis),
•

wanneer het teken uitsluitend uit het woord bestaat waarmee dat onderwerp
wordt aangeduid (bijvoorbeeld ‘VOERTUIGEN’ of ‘GESCHIEDENIS’), en

•

na uitvoering van een beoordeling per geval waarbij rekening wordt gehouden
met meerdere factoren (zie hieronder).

Waren en diensten met inhoudelijke aspecten
Waren of diensten waarbij inhoudelijke aspecten tot een afwijzing van het
aangevraagde merk kunnen leiden, behoren meestal tot een van de volgende
categorieën:
•

Klasse 9:
○

Af te wijzen:
—
—

•

‘STATISTISCHE ANALYSE’ voor software
‘ROCK MUSIC’ voor cd's.

Klasse 16: Drukwerken, foto's en
drukwerken omvatten)
○

onderwijsmateriaal

(voor

zover

deze

Af te wijzen:
—
—
—
—

•

Magnetische
gegevensdragers,
software,
schijfvormige
geluidsdragers, elektronische publicaties (te downloaden).

‘HISTORIE’ voor boeken
‘PARIJS’ voor reisgidsen
‘AUTO’ voor tijdschriften
‘DIEREN’ voor foto's

Klasse 28: Bordspellen
o

Af te wijzen:
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•

Klasse 35: Handelsbeurzen, reclame, detailhandelsdiensten
○

Af te wijzen:
—

—
—
•

‘ELECTRONICA’ voor handelsbeurzen op het gebied van
elektronische waren (zie het arrest van 05/12/2000 in zaak T-32/00,
‘Electronica’, punten 42-44)
‘LIVE CONCERT’ voor reclamediensten
‘KLEDING’ voor detailhandelsdiensten

Klasse 38: Telecommunicatie
○

Af te wijzen:
—
—

•

‘Memory’ (zie de beschikking van 14/03/2011, C-369/10)

‘NIEWS’ voor telecommunicatie
‘MATH’ voor het aanbieden van onlinefora

Klasse 41: Opvoeding, training, amusement, (niet-downloadbare’ elektronische
publicaties
○

Af te wijzen:
—
—
—

‘DUITS’ voor taalcursussen
‘GESCHIEDENIS’ voor educatieve diensten
‘KOMEDIE’ voor televisieprogramma's

De bovengenoemde lijst van klassen volgens de Nice-classificatie is niet
uitputtend, maar zal het merendeel van alle gevallen afdekken. Afwijzingen op
basis van een beschrijving van het onderwerp of de inhoud van de waren of diensten
zullen zich daarom in de eerste plaats voordoen op de hierboven genoemde gebieden.
De onderzoeker dient na te gaan hoe waarschijnlijk het is dat het teken zal worden
opgevat als oorsprongsaanduiding. In dit verband kan de schrijfwijze van de benaming
in uiteenlopende percepties van de benaming resulteren. In de context van boeken of
tv-programma's zal de benaming ‘PINGUÏN’ eerder als herkomstaanduiding worden
beschouwd dan ‘PINGUÏNS’ of ‘DE PINGUÏN’, die waarschijnlijk als beschrijvende titels
zullen worden ervaren.
Als het aangevraagde teken een beschrijvende benaming is voor een specifiek
kenmerk van waren of diensten, zal de inschrijving op grond van de aangeduide inhoud
ook dan worden afgewezen wanneer het specifieke kenmerk dat door het teken wordt
beschreven, wordt uitgesloten van de aanduiding van waren of diensten. Dit omdat niet
kan worden aanvaard dat een inschrijvingsaanvraag wordt ingediend voor bepaalde
waren of diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten (zie het
arrest van 12/02/2004 in zaak C-363/99, ‘Postkantoor’, punten 114-116. De volgende
denkbeeldige voorbeelden vormen een illustratie van aanduidingen van waren of
diensten die onvermijdelijk zullen worden afgewezen:
•
•

‘KOMEDIE’ voor ‘televisie-uitzendingen, behalve komedie-uitzendingen’;
‘PINGUÏNS’ (meervoud!) voor ‘boeken, behalve boeken over pinguïns’;
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•

‘TECHNOLOGIE’ voor ‘cursussen, behalve cursussen over computers en
technologie’.

Van de hierboven genoemde voorbeelden kunnen gevallen worden onderscheiden
waarin een positieve lijst van waren of diensten dusdanig van aard is dat het
aangevraagde merk in geen geval een beschrijving kan vormen van het onderwerp of
de inhoud van die waren of diensten. De volgende denkbeeldige voorbeelden zouden
niet worden afgewezen, althans niet op grond van een beschrijvend karakter met
betrekking tot het onderwerp:
•
•
•

‘COMEDY’ voor ‘televisie-uitzendingen over economisch nieuws, politiek en
technologie’;
‘PINGUÏN’ voor ‘stripboeken met de thema's western, middeleeuwen en
Romeinse oudheid’;
‘TECHNOLOGIE’ voor ‘cursussen creatief schrijven (fictie)’.

2.3.2.8 Afzonderlijke letters en cijfers
Afzonderlijke letters 3
Algemene overwegingen
Het Hof heeft aangegeven dat het Bureau krachtens artikel 76, lid 1, VGM verplicht is
bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden de relevante feiten op basis
waarvan zij een weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, VGM zou kunnen toepassen,
ambtshalve te onderzoeken, en dat deze verplichting niet kan worden gerelativeerd of
ten nadele van de aanvrager van het Gemeenschapsmerk kan worden omgekeerd
(punten 55- 58). Derhalve moet het Bureau in een motivering toelichten waarom een
merk dat uit één letter in een gebruikelijk lettertype bestaat, een beschrijvend karakter
heeft.
Bij het onderzoek naar merken die uit één letter bestaan kan dus geen beroep worden
gedaan op algemene, niet-onderbouwde argumenten, zoals argumenten met
betrekking tot de beperkte beschikbaarheid van tekens gezien het beperkte aantal
beschikbare letters. Evenmin mag een afwijzing worden gebaseerd op speculaties met
betrekking tot de mogelijke verschillende betekenissen van een teken. Het Bureau is
verplicht om op basis van een feitelijke beoordeling te bepalen waarom het
aangevraagde merk moet worden afgewezen.
Het is daarom duidelijk dat merken bestaande uit één letter grondig en nauwgezet
moeten worden onderzocht en per geval zorgvuldig moeten worden beoordeeld.

Voorbeelden
Met betrekking tot technische zaken, zoals computers, machines, motoren en
gereedschap, kan het bijvoorbeeld zijn dat bepaalde letters een beschrijvende

3

In dit deel worden afzonderlijke letters behandeld in het kader van artikel 7, lid 1, onder c), VGM. Voor
meer informatie over afzonderlijke letters in het kader van artikel 7, lid 1, onder b), VGM, zie paragraaf
2.2.5.
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connotatie hebben als zij voldoende exacte informatie verschaffen over de betrokken
waren en/of diensten.
De letter ‘E’ werd geacht een beschrijvend karakter te hebben met betrekking tot
‘windturbines en onderdelen daarvan, generatoren, rotorbladen voor windturbines,
rotoren voor windturbines’ van klasse 7, ‘schakelaars voor windturbines,
frequentieomzetters, meet-, sein- en controle-instrumenten’ van klasse 9 en ‘torens
voor windturbines’ van klasse 19, aangezien de letter kan worden opgevat als een
verwijzing naar ‘energie’ of ‘elektriciteit’ (zie het arrest van 21/05/2008 in
zaak T-329/06, ‘E’, punten 24- 31, en het besluit R 394/2006-1 van 08/09/2006, punten
22-26).
Een afwijzing kan ook gerechtvaardigd zijn in het geval van merken die betrekking
hebben op waren en/of diensten die bestemd zijn voor een breder publiek. De letters
‘S’, ‘M’ of ‘L’ zouden voor kleding moeten worden afgewezen, aangezien zij als
afkortingen voor ‘small’, ‘medium’ en ‘large’ worden gebruikt om kledingmaten aan te
duiden.
Indien daarentegen niet kan worden vastgesteld dat een bepaalde afzonderlijke letter
een beschrijving vormt van kenmerken van de betrokken waren en/of diensten, dient
de merkaanvraag te worden aanvaard, tenzij een andere weigeringsgrond van
artikel 7, lid 1, VGM van toepassing is.
Zie paragraaf 2.2.5.2 voor verdere voorbeelden.

Cijfers
In zijn arrest van 10/03/2011 in zaak C-51/10 P heeft het Hof van Justitie vastgesteld
dat het feit dat een teken uitsluitend wordt gevormd door cijfers zonder grafische
wijziging, niet belet dat het als merk kan worden ingeschreven (punten 29 en 30).
Wat uit een letter bestaande tekens betreft verwees het Hof bij wijze van analogie naar
zijn eerdere arrest van 09/09/2010 in zaak C-265/09 P, ‘α’ (punt 31), waarbij het
benadrukte dat merken bestaande uit cijfers moeten worden onderzocht met
betrekking tot de betrokken waren en/of diensten (punt 32).
Een cijfer kan derhalve alleen als Gemeenschapsmerk worden ingeschreven als het
onderscheidend vermogen heeft ten aanzien van de waren en diensten waarop de
inschrijvingsaanvraag betrekking heeft (punt 32) en niet slechts een beschrijvend
karakter heeft of anderszins niet-onderscheidend is met betrekking tot die waren en
diensten.
Zo heeft de kamer van beroep bijvoorbeeld de afwijzing van het voor ‘kleding,
schoeisel en hoofddeksels’ van klasse 25 aangevraagde merk ‘15’ bevestigd op grond
van het feit dat het getal ‘15’ rechtstreeks en specifiek verband houdt met deze
goederen, aangezien het duidelijke en rechtstreekse informatie verstrekt over de
desbetreffende maat. De kamer van beroep bevestigde tevens de afwijzing van dit
teken met betrekking tot ‘bieren’ van klasse 32, aangezien uit de praktijkervaringen met
reclame voor de relevante waren – waarop de beslissing van de onderzoeker stoelde –
bleek dat er op de Europese markt een aantal zeer sterke bieren met een
alcoholgehalte van 15% vol. wordt aangeboden (zie besluit R 72/2009-2 van
12/05/2009, punten 15-22).
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Het Gerecht bevestigde de afwijzing van het merk ‘1000’ dat was aangevraagd voor
‘posters, uithangborden, brochures, tijdschriften, met inbegrip van tijdschriften met
kruiswoordpuzzels en rebussen, drukwerken, kranten’ van klasse 16, omdat het van
oordeel was dat het teken ‘1000’ naar een hoeveelheid of aantal verwijst en door het
betrokken publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken wordt opgevat als een
beschrijving van kenmerken van de betrokken waren, namelijk het aantal bladzijden,
het aantal afleveringen, de hoeveelheid informatie en het aantal puzzels in een
collectie, of het hiërarchische klassement van de items waarnaar wordt verwezen
(punt 26). Het Hof voegde hieraan toe dat in brochures en tijdschriften namelijk vaak
klassementen en verzamelingen worden gepubliceerd, waarbij dan voor de aanduiding
van de inhoud de voorkeur wordt gegeven aan een rond cijfer (punt 27). De hierboven
aangehaalde uitspraak werd door het Hof van Justitie in zijn voornoemde beslissing in
zaak C-51/10 P, ‘1000’, bevestigd.
Het Gerecht volgde dezelfde redenering in zijn bevestiging van de afwijzing van de
tekens ‘100’, ‘300’, ‘222’, ‘333’ en ‘555’, die waren aangevraagd voor de hierboven
opgesomde waren van klasse 16 (zie het arrest van 19/11/2009 in gevoegde
zaken T-425/07 en T-426/07, (100 en 300), en het arrest van 19/11/2009 in gevoegde
zaken T-200/07, T-201/07 en T-202/07 (222, 333, 555).
Het is algemeen bekend dat cijfers vaak worden gebruikt om relevante informatie te
verschaffen over de betrokken waren en/of diensten. In de volgende voorbeeldgevallen
zou een inschrijving worden afgewezen op grond van het feit dat het aangevraagde
teken een beschrijvend karakter heeft, omdat het verwijst naar:
•

de datum van vervaardiging van de waren of van verrichting van de diensten
indien deze factor relevant is voor de betrokken waren of diensten. ’1996’ of
‘2000’ voor wijn zou bijvoorbeeld niet in aanmerking komen, aangezien de
jaargang van de wijn een zeer belangrijke factor is voor de koopbeslissing;

•

de grootte: ‘1600’ voor auto's, ‘185/65’ voor banden;

•

de hoeveelheid: ‘200’ voor sigaretten;

•

netnummers: ‘0800’ of ‘0500’ in het VK, ‘0800’ in Italië, ‘902’ in Spanje enz.;

•

het tijdstip van verrichting van diensten: ‘8 – 10’, ‘24/7’;

•

het vermogen van waren: ‘115 (pk)’ voor motoren of auto's;

•

snelheid: ‘486’, ‘586’, ‘686’, ‘266’, ‘333’, ‘500’, ‘550’ voor computers;

•

het alcoholgehalte: ‘8,5%’ voor bier, ‘13%’ voor wijn.

Wanneer een cijfer echter geen enkele betekenis lijkt te hebben met betrekking tot de
waren en diensten, kan het worden aanvaard, bijvoorbeeld ‘77’ voor financiële diensten
of ‘333’ voor ‘kleding, met name jeans’.

2.3.2.9 Kleurennamen
Een teken dat uitsluitend uit een kleurennaam bestaat, moet op grond van artikel 7,
lid 1, onder c), VGM worden afgewezen wanneer de aanvraag betrekking heeft op
waren waarvoor geldt dat de betreffende kleur door het publiek redelijkerwijs kan
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worden opgevat als beschrijving van een kenmerk van die waren. Zo beschrijft
bijvoorbeeld de kleurennaam ‘BLAUW’ met betrekking tot kaas een specifieke soort,
terwijl de kleur ‘GROEN’ een beschrijving is van een specifieke soort thee. De
kleurennaam ‘BRUIN’ beschrijft met betrekking tot suiker de kleur en aard van de
suiker. Deze regel geldt hoofdzakelijk voor gebruikelijke kleuren, zoals de primaire
kleuren of zilver en goud. Wanneer de waren waarop de aanvraag betrekking heeft,
kleurstoffen betreffen, zoals verf, inkt, cosmetica enz., kunnen de kleurennamen een
beschrijving zijn van de feitelijke kleur van de waren, en tekens die uitsluitend bestaan
uit een kleur dienen op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM te worden afgewezen.
In deze gevallen zouden de kleurennamen niet als merken worden opgevat, maar
slechts als elementen die wezenlijke kenmerken van de waren beschrijven.
Algemeen moeten de volgende beginselen worden gehanteerd:
•

Wanneer kleur een typerend kenmerk van de waren is en van belang is voor de
keuze van de consument, zoals in het geval van kleding en auto's, worden
kleurennamen als ‘SMARAGDGROEN’ of ‘ABRIKOOS’, ook als zij meerdere
betekenissen hebben, ervaren als aanduidingen die sterk aan welomschreven
kleuren doen denken, zodat bezwaar tegen dergelijke merkaanvragen moet
worden gemaakt.

•

Woorden als ‘SAFFIER’ of ‘FLAMINGO’ hebben geen kleurenconnotatie die
sterker is dan hun andere, niet-kleurgerelateerde betekenis en dienen daarom
niet algemeen te worden verworpen voor zover zij niet kunnen worden opgevat
als kleuraanduiding met betrekking tot de waren en diensten waarvoor de
aanvraag is ingediend.

Kleuren in combinatie met andere woorden kunnen worden ingeschreven mits het
teken als geheel onderscheidend vermogen heeft: ‘IJSKOFFIE’, ‘VANILLE-IJS’ en
‘VAALBLAUW’. Beschrijvende combinaties zoals ‘DONKERBLAUW’ dienen niet te
worden aanvaard. Woorden uit lexica die een beschrijvend karakter hebben, maar
onbekend zijn en waarschijnlijk niet door anderen zullen worden gebruikt, kunnen wel
worden aanvaard: ‘LUNA’ (een alchemistische aanduiding voor zilver) en
‘CARNELIAN’ (een alternatieve schrijfwijze van ‘CORNELIAN’, een rode siersteen die
minder bekend is).

2.3.2.10 Namen van plantenrassen
Namen van plantenrassen beschrijven gekweekte variëteiten of subspecies van
levende planten of landbouwzaden. Als zodanig zullen zij door het relevante publiek
niet als merken worden waargenomen.
Deze paragraaf heeft alleen betrekking op namen van plantenrassen die in de handel
worden gebruikt, maar niet overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2100/94 door het
CPVO zijn geregistreerd. Hoe aanvragen van Gemeenschapsmerken moeten worden
behandeld die namen van geregistreerde namen van plantenrassen bevatten of daaruit
bestaan, wordt uiteengezet in een ander deel van de richtlijnen in het licht van artikel 7,
lid 1, onder f), VGM.
De criteria voor de beoordeling van het beschrijvende karakter van een merk voor
planten verschillen niet van die welke van toepassing zijn op andere categorieën
merken. De bepalingen van het merkenrecht gelden voor planten op dezelfde wijze als
voor andere categorieën van waren. Hieruit volgt dat de naam van een plantenras
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moet worden afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM, tenzij deze
onderscheidend vermogen heeft verkregen als bedoeld in artikel 7, lid 3, VGM.
Wanneer een aanvraag van een Gemeenschapsmerk betrekking heeft op
aanduidingen voor levende planten, landbouwzaden, vers fruit, verse groenten of
vergelijkbare waren, moet de onderzoeker door middel van internetonderzoek nagaan
of de benaming die het aangevraagde merk vormt, identiek is aan de naam van een
specifiek plantenras dat reeds in de handel is.
Indien tijdens het onderzoek blijkt dat de benaming in kwestie binnen de Europese
Unie of een ander rechtsgebied al in de handel wordt gebruikt, moet de onderzoeker
de merkaanvraag op grond van artikel 7, lid 1, onder c), VGM afwijzen als gevolg van
het feit dat de desbetreffende benaming een beschrijving van de aard van de
betrokken waren vormt.
Al naargelang de omstandigheden van het geval is een afwijzing op grond van
artikel 7, lid 1, onder c) en d), VGM op zijn plaats wanneer uit de beschikbare
gegevens blijkt dat de benaming in kwestie gebruikelijk is geworden in het
handelsverkeer.
Zo heeft bijvoorbeeld de vijfde kamer van beroep in zijn besluit R 1095/2011-5 van
01/03/2012, ‘SHARBATI’, de afwijzing van de merkaanvraag met betrekking tot
‘SHARBATI’ voor rijst, meel en producten gemaakt van granen, brood, taartdeeg en
suikergoed van klasse 30 bevestigd, aangezien het merk een beschrijving vormt van
kenmerken van deze waren. Sharbati is een rijst- en tarwesoort waaraan een bepaald
in India bekend meel zijn naam ontleent.
Hoewel het merendeel van de verstrekte bewijzen afkomstig was uit India, toch had
een deel ervan betrekking op de internationale handel op de grondstoffenmarkten. Het
feit dat een bepaald woord de naam is van een rijstvariëteit in India was daarom reeds
een sterke aanwijzing voor het feit dat het product in de Europese Unie verkrijgbaar
zou zijn.
Evenwel was de kamer van beroep van oordeel dat er niet genoeg bewijs was om te
kunnen constateren dat ‘SHARBATI’ in de Europese Unie een generieke aanduiding
was geworden. Ook al was aangetoond dat Sharbati-rijst of Sharbati-tarwe aan
handelaren in de Europese Unie was aangeboden en daadwerkelijk in de Unie was
geïmporteerd en dat er geen andere exacte naam voor het product bestond, waren er
onvoldoende bewijzen dat de producten ten tijde van de indiening van de aanvraag van
het Gemeenschapsmerk bekend waren in de mate die is bedoeld in artikel 7, lid 1,
onder d), VGM.
Er moet tevens bezwaar tegen de inschrijving worden gemaakt wanneer het
aangevraagde merk slechts een licht gewijzigde variant is op de naam van het
plantenras die in de handel wordt gebruikt (d.w.z. kleine wijzigingen die niet van
invloed zijn op de audiovisuele perceptie van het teken), zodat bij de consument de
indruk wordt gewekt dat hij te maken heeft met de beschrijvende of generieke naam
van een plantenras.
Een ander voorbeeld in dit verband betreft besluit R 1743/2007-1 van 03/12/2009,
‘VESUVIA’. De kamer van beroep stelde zich op het standpunt dat uit bewijzen
afkomstig uit de Verenigde Staten en Canada kon worden geconcludeerd dat de
mogelijkheid bestond dat de naam ‘Vesuvius’ voor een rozenvariëteit in de Europese
Unie een beschrijvende aanduiding in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), VGM wordt,
Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek.
FINAL

VERSION 1.0

Blz. 57
DATE 02/01/2014

Absolute weigeringsgronden

en was van mening dat het aangevraagde merk ‘VESUVIA’ sterk op die aanduiding
leek. De kamer van beroep motiveerde zijn afwijzing met het argument dat voor de
aanduiding van rozen doorgaans de vrouwelijke vorm wordt gebruikt.
Tot slot zij erop gewezen dat niet alleen aanvragen van merken moeten worden
afgewezen die identiek zijn aan (of licht gewijzigde variaties vormen zijn op) de naam
van een plantenras die reeds gebruikelijk is in het handelsverkeer, maar ook
aanvragen die betrekking hebben op waren en/of diensten die rechtstreeks in verband
kunnen worden gebracht met het plantenras in kwestie (bijvoorbeeld in- en uitvoer van
het betrokken plantenras).

2.3.3

Beeldmerken

Tekens in andere schriften dan het Latijnse, Cyrillische en het Griekse schrift worden
om formele redenen als beeldmerken beschouwd. Dit betekent echter niet dat bij de
toepassing van artikel 7, lid 1, onder c), VGM geen rekening wordt gehouden met de
semantische inhoud van deze tekens.
Wanneer een beeldmerk uitsluitend bestaat uit een basale natuurlijke vorm die niet
aanmerkelijk verschilt van een levensechte afbeelding die de soort of de bestemming
van de waren of goederen aanduidt, dient het op grond van artikel 7, lid 1, onder c),
VGM te worden afgewezen als een merk dat een beschrijving vormt van een kenmerk
van de betrokken waren of diensten.
Teken

Zaak

Arrest van 08/07/2010 in zaak T-385/08
‘Voorstelling van een hond’

Arrest van 08/07/2010 in zaak T-386/08
‘Voorstelling van een paard’

In deze zaken stelde het Gerecht zich op het standpunt dat een afbeelding van een
hond of een paard voor waren van de klassen 18 en 31 zich ertoe leent de diersoort
aan te duiden waarvoor de waren bestemd zijn.
In de eerstgenoemde zaak merkte het Hof op dat waren van klasse 18 specifiek voor
honden werden geproduceerd, zoals hondenriemen, hondenhalsbanden en andere
accessoires voor honden, met inbegrip van tassen. Op het gebied van accessoires
voor dieren is het gebruikelijk om levensechte of gestileerde, maar realistische
afbeeldingen van dieren te gebruiken om de betrokken diersoort aan te duiden. In het
geval van waren van klasse 18 zal het relevante publiek de boodschap van de
afbeelding, namelijk dat de waren bestemd zijn voor honden, onmiddellijk en zonder
verder te hoeven nadenken begrijpen. Met de voorstelling van een hond wordt
derhalve een wezenlijk kenmerk van de betrokken waren aangeduid. Het
aangevraagde teken heeft dus een beschrijvend karakter (punten 25-28).
Hetzelfde geldt voor waren van klasse 31. Aangezien ‘voer voor huisdieren’ ook
hondenvoer omvat, vormt het aangevraagde merk een beschrijvende aanduiding van
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de waren in kwestie die door het relevante publiek onmiddellijk zal worden begrepen
(punt 29).
In de laatstgenoemde zaak was het Hof van oordeel dat de afbeelding van een paard
voor kleding, hoofddeksels en riemen van klasse 25 een beschrijving vormt van de
soort of de bestemming van de waren en aanduidt dat zij specifiek zijn ontwikkeld of
bijzonder geschikt zijn voor paardrijden. Aangezien het relevante publiek een
rechtstreeks verband zou leggen tussen een paard en paardrijden, stelde het Hof dat
er een onmiddellijk en concreet verband bestaat tussen de afbeelding van een paard
en de betrokken waren (punten 35-38).
Het hieronder weergegeven teken is een voorbeeld van een teken dat in voldoende
mate gestileerd is om aanmerkelijk te verschillen van een levensechte afbeelding ter
aanduiding van de soort of de bestemming van de waren of diensten, en kon daarom
worden ingeschreven.
Teken

2.3.4

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 844

Klassen 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31,
41 en 42

Toereikende beeldbestanddelen

2.3.4.1 Inleidende opmerkingen
Benamingen of tekens die geen onderscheidend vermogen bezitten of een
beschrijvend of generiek karakter hebben, hoeven, als zij worden gecombineerd met
andere elementen die het merk als geheel onderscheidend vermogen verlenen, niet
meer onder de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b), c), of d), VGM te vallen.
Met andere woorden, de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b), c), of d),
VGM zijn mogelijk niet van toepassing op tekens die uit een niet-onderscheidend,
beschrijvend of generiek bestanddeel bestaan in combinatie met andere bestanddelen
die het teken als geheel een minimum aan onderscheidend vermogen verlenen.
In de praktijk betekent dit dat onderzoekers in het kader van hun dagelijkse
werkzaamheden vaak de belangrijke vraag zullen moeten beantwoorden of de
beeldbestanddelenvan het merk toereikend zijn om het minimum aan onderscheidend
vermogen te bereiken dat voor de inschrijving ervan vereist is.
Door de aanwezigheid van beeldbestanddelen kan een teken bestaand uit een
beschrijvend en/of niet-onderscheidend woordbestanddeel het nodige onderscheidend
vermogen verkrijgen om voor inschrijving als Gemeenschapsmerk in aanmerking te
komen. Daarom moet de onderzoeker beoordelen of de stilering en/of de grafische
kenmerken van een teken volstaan voor het gebruik als merk.
In het kader van dit document wordt onder ‘beeldbestanddeel’ elk grafisch bestanddeel
en elke grafische stilering van het teken verstaan zoals lettertype, lettergrootte, kleuren
en de positie en/of rangschikking van de woorden en/of letters. Hieronder begrepen
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zijn geometrische vormen, etiketten, patronen en symbolen en alle combinaties van de
voornoemde elementen.
In de regel komt een merk voor inschrijving in aanmerking als een beeldelement dat op
zichzelf onderscheidend vermogen heeft, wordt toegevoegd aan een beschrijvend
en/of niet-onderscheidend woordelement, mits dat beeldelement op grond van zijn
grootte en positie een duidelijk zichtbaar onderdeel van het teken vormt.
Teken

GM nr.
GM nr. 11 418 605

Waren en diensten
Klasse 24

Het bovenstaande teken werd afgewezen, omdat het lettertype geen onderscheidend vermogen heeft,
omdat het niet aanmerkelijk afwijkt van de gebruikelijke lettertypen in het handelsverkeer en omdat de
rode punt op de ‘i’ nauwelijks herkenbaar is.

Ook al voldoet het beeldbestanddeel aan de bovengenoemde vereisten, moet nog
steeds het teken in zijn geheel worden beoordeeld met betrekking tot de waren en
diensten waarop de aanvraag betrekking heeft.
Wanneer het woordbestanddeel een beschrijvend karakter heeft of onderscheidend
vermogen mist, moet in het bijzonder worden nagegaan of het beeldbestanddeel:
•

opvallend en/of verrassend is en/of als onverwacht wordt ervaren en/of
ongebruikelijk en/of arbitrair is;

•

zich ertoe leent een onmiddellijke en blijvende indruk op de consument te maken
door de aandacht van de consument af te leiden van de beschrijvende en/of nietonderscheidende boodschap van het woordbestanddeel;

•

van het relevante publiek een inspanning verlangt om de betekenis van het
woordbestanddeel te kunnen begrijpen of raden.
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 11 595 601

Producten van klasse 3
(voorwerp van onderzoek)

De aanvraag van het bovenstaande merk werd afgewezen aangezien het duidelijk een beschrijvend
karakter heeft (en onderscheidend vermogen mist) voor de opgegeven waren van klasse 3. De
beschrijvende inhoud van de benaming overheerst het figuratieve uiterlijk van de letter ‘L’, zelfs al komt
dat beeldbestanddeel als zodanig in aanmerking voor inschrijving voor dezelfde waren en diensten.

Tot slot volgt uit het feit dat een teken beeldbestanddelen bevat, niet dat het niet
misleidend of in strijd met de openbare orde is of onder een andere weigeringsgrond
valt, zoals die van artikel 7, lid 1, onder h), i), j), of k), VGM.

2.3.4.2 Gestileerde woordbestanddelen
In de regel komen beschrijvende of niet-onderscheidende woordbestanddelen in een
algemeen of gebruikelijk lettertype, al dan niet met typografische effecten als ‘vet’ of
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‘cursief’, niet in aanmerking voor inschrijving. Hoe leesbaarder en/of gewoner een
lettertype, des te geringer het onderscheidend vermogen. Dezelfde redenering geldt
voor scriptlettertypen. Gemakkelijk leesbare en/of gebruikelijke scriptlettertypen
hebben doorgaans geen onderscheidend vermogen. Met andere woorden, om een
teken onderscheidend vermogen te kunnen verlenen moet de stilering van het
lettertype van de consument een denkinspanning verlangen opdat hij de betekenis van
het woordbestanddeel met betrekking tot de opgegeven waren en diensten kan
begrijpen.
•

Gebruikelijke lettertypen met cursivering
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 4 651 683

Waren van onder meer de
klassen 1, 7 en 22

Het bovenstaande teken werd afgewezen. Hier is ‘Foam’ in een gebruikelijk lettertype geschreven, terwijl
‘plus’ eenvoudig in cursief is weergegeven. Aangezien geen van deze vormen op enige wijze opvallend of
buitengewoon is, zal het relevante publiek het teken op grond van deze visuele bestanddelen niet als
herkomstaanduiding opvatten (zie besluit R 655/2007-1 van 07/05/2008, ‘Foamplus’, punt 16).

•

Bijzondere lettertypen
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 5 456 207

Klassen 12, 25 en 28

De benaming ‘Superleggera’ betekent ‘heel licht’ in het Nederlands, en de afwijzing van dit aangevraagde
merk werd door het Gerecht bevestigd (zie het arrest van 19/05/2010 in zaak T-464/08, ‘Superleggera’,
punten 33-34). Het Gerecht merkt op dat het lettertype weliswaar min of meer bijzonder is, maar dat het
ontwerp zich er niet toe leent een onmiddellijke en blijvende indruk op het relevante publiek te maken of
de waren van de aanvrager van die van andere aanbieders op de markt te onderscheiden. Dit omdat het
scriptlettertype in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Daarom zal het in de perceptie van de consument en, in
dit geval, het relevante publiek een gewoon ontwerp blijven. Met betrekking tot het argument van de
aanvrager dat het gebruik van de hoofdletter ‘S’ ervoor zorgt dat de uitdrukking ‘Superleggera’ op
bijzondere wijze wordt ervaren, stelt het Gerecht dat het gebruik van een hoofdletter niet tot gevolg heeft
dat het merk in de perceptie van het publiek geen informatie verschaft over de waren in kwestie.

•

Kleur

De loutere 'toevoeging' van een zeer eenvoudige of op de markt gebruikelijke kleur of
kleurencombinatie volstaat niet om een beschrijvend en/of niet-onderscheidend
woordbestanddeel in aanmerking te doen komen voor inschrijving. Zie het
onderstaande voorbeeld van een merk dat ondanks de toevoeging van kleur is
afgewezen.
Teken

•

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 7 147 689

Waren en diensten van de
klassen 9 en 38

Lettertype, lettergrootte en rangschikking van de woorden en/of letters

Een teken kan door de rangschikking van de woordbestanddelen onderscheidend
vermogen verkrijgen als de opvatting van de betekenis van de woordbestanddelen
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door de consument daardoor wordt beïnvloed. Met andere woorden, de rangschikking
moet van de consument een denkinspanning verlangen opdat hij het verband tussen
de woordbestanddelen en de opgegeven waren en diensten kan doorzien. In de regel
volstaat het feit dat de woordbestanddelen verticaal, ondersteboven of op een, twee of
drie regels zijn gerangschikt niet om het teken het minimum aan onderscheidend
vermogen te verlenen dat voor inschrijving is vereist.
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 8 294 233

Waren van klasse 3

De inschrijving van het bovenstaande merk voor cosmetica en schoonheidsmiddelen werd afgewezen
omdat het lettertype alledaags is en de weergave van de twee boven elkaar aangebrachte
woordbestanddelen niet als ongebruikelijk kan worden beschouwd. Het feit dat de ‘b’ groter is dan de
overige letters in het woord ‘beauty’ is nauwelijks zichtbaar. Deze omstandigheden volstaan niet om het
teken waarvoor de merkaanvraag werd ingediend onderscheidend vermogen te verlenen (zie het
arrest van 11/07/2012 in zaak T-559/10, ‘Natural beauty’, punt 26),

Het volgende merk werd aanvaardbaar geacht:
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 2795771

Waren en diensten van de
klassen 9 en 38

Het acroniem ‘DVB’ betekent ‘Digital Video Broadcasting’, een uitdrukking voor een specifiek type
uitzendtechnologie. Zonder voorkennis over het acroniem ‘DVB’ is een denkinspanning vereist en een
zekere mate van interpretatie om de betekenis van het hierboven afgebeelde teken te achterhalen. De
afzonderlijke letters waaruit het teken bestaat zijn niet duidelijk te herkennen; het teken zou ook een
gestileerde weergave van DV3, D13 of zelfs van LV3 of LVB kunnen zijn. Voorts wijkt het lettertype niet
aanmerkelijk af van gebruikelijke lettertypes. Doordat het ten minste een minimum aan onderscheidend
vermogen bezit, kan het bovenstaande teken als merk fungeren (zie het besluit van 09/10/2008,
R 1641/2007-2, punten 23-25).

2.3.4.3 Woordbestanddelen in combinatie met andere beeldbestanddelen
Woordbestanddelen in combinatie met alledaagse vormen of tekeningen
Onder basisvormen en –figuren worden punten, lijnen, lijnsegmenten, cirkels en
veelhoeken verstaan zoals driehoeken, vierkanten, rechthoeken, parallellogrammen,
vijfhoeken, zeshoeken enz. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat er
vormen, figuren en tekeningen zijn die niet geometrisch zijn, maar desondanks te
eenvoudig en/of alledaags zijn om een teken onderscheidend vermogen te kunnen
verlenen.
Beschrijvende of niet-onderscheidende woordbestanddelen zijn veelal niet
aanvaardbaar wanneer zij worden gecombineerd met basale, eenvoudige en/of
alledaagse vormen, figuren en of tekeningen, al dan niet van geometrische aard. Dit is
hoofdzakelijk aan de volgende omstandigheden te wijten:
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•

wanneer consumenten naar een merk kijken, is het woordbestanddeel over het
algemeen het bestanddeel dat het sterkst wordt waargenomen en het
eenvoudigst kan worden onthouden;

•

dergelijke vormen en figuren bevatten geen 'boodschap' aan de consumenten en
zijn daarom niet geëigend om hun aandacht af te leiden van het beschrijvende
en/of niet-onderscheidende woordbestanddeel.

Door het gebruik van een basiskleur of een op de markt gebruikelijke kleur verkrijgt het
merk niet het nodige onderscheidend vermogen.
Het volgende merk wordt geacht niet voor inschrijving in aanmerking te komen:
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 6 039 119

Waren van klasse 24

Complexe vormen, figuren en tekeningen kunnen een teken daarentegen meer
onderscheidend vermogen verlenen. In de regel geldt, hoe complexer de vormen,
figuren en/of tekeningen, des te groter het onderscheidend vermogen. Om te
concluderen dat er sprake is van een toereikend onderscheidend vermogen, moet ook
met andere factoren rekening worden gehouden, waaronder de volgende:
•

de vorm, figuur of tekening mag niet bestaan uit een niet-onderscheidende
combinatie van basale, eenvoudige en/of alledaagse, al dan niet geometrische,
vormen, figuren en/of tekeningen, in deze gevallen dient ook de ‘visuele impact’
van het beeldbestanddeel in verhouding tot die van het woordbestanddeel naar
behoren te worden beoordeeld;

•

de vorm, figuur of tekening mag niet uit een gewoon en/of niet-onderscheidend
etiket bestaan;

•

de vorm, figuur en/of tekening dient in het handelsverkeer niet gebruikelijk te zijn
met betrekking tot de opgegeven waren en diensten;

•

de vorm, figuur en/of tekening mag niet bestaan uit een patroon dat door het
relevante publiek niet eenvoudig kan worden onthouden;

•

de vorm, figuur en/of tekening mag niet uitsluitend decoratieve en/of functionele
kenmerken hebben;

•

de vorm, figuur en/of tekening mag niet bestaan uit een beschrijvende en/of nietonderscheidende tweedimensionale voorstelling van de waren en/of diensten (of
een deel daarvan), noch mag zij de beschrijvende en/of verkoopbevorderende
boodschap van het woordbestanddeel versterken;

•

de vorm, figuur en/of tekening mag niet bestaan uit een niet-onderscheidende
tweedimensionale voorstelling van het recipiënt of de verpakking van de
opgegeven waren;
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•

de vorm, figuur en/of tekening mag niet bestaan uit een niet-onderscheidende
voorstelling van het uiterlijke voorkomen of het silhouet van de waren of een deel
daarvan;

•

de vorm, figuur en/of tekening mag niet bestaan uit een niet-onderscheidende
tweedimensionale voorstelling van de plaats, de ruimte, het gebied of de locatie
waar de waren of diensten worden verkocht, verricht, verspreid of tentoongesteld.

De bovenstaande kenmerken kunnen overlappingen vertonen en een en hetzelfde
teken kan verschillende van die kenmerken hebben.
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van beeldbestanddelen die tot sommige van
de bovengenoemde categorieën behoren.

Beeldbestanddelen bestaande uit een beschrijvende en/of niet-onderscheidende
voorstelling van de waren of diensten of een deel daarvan
In sommige gevallen bestaan de beeldbestanddelen uit een voorstelling van de
opgegeven waren of diensten (of een deel daarvan). In beginsel wordt de voorstelling
geacht een beschrijvend karakter te hebben en/of onderscheidend vermogen te missen
wanneer zij:
•

een 'getrouwe' of 'levensechte' afbeelding van de waren en diensten is;

•

een symbolische of gestileerde – maar desondanks realistische – voorstelling
van de waren en diensten vormt.

In beide gevallen komt het merk niet in aanmerking voor inschrijving indien de
voorstelling van de waren en/of diensten niet aanmerkelijk afwijkt van de gebruikelijke
voorstellingen die in het handelsverkeer worden gebruikt.

Beeldbestanddelen die in het handelsverkeer veelvuldig worden gebruikt voor de
waren of diensten
In de regel voegen beeldbestanddelen die in het handelsverkeer veelvuldig worden
gebruikt voor de opgegeven waren of diensten, aan het teken als geheel geen
onderscheidend vermogen toe. Zie de merken hieronder.
Teken

Merk nr.

Waren en diensten

Internationale inschrijving met
aanwijzing van de Europese Unie
nr. 1 116 291

Waren en diensten van de
klassen 29, 30, 31 en 43

De Duitse uitdrukking ‘Einfach Gut!’ in het hierboven afgebeelde merk betekent ‘Gewoon goed!’ in het
Nederlands. Het rode hart is een vorm die op de markt veelvuldig wordt gebruikt voor waren en diensten,
met name levensmiddelen zoals chocolade en snoepgoed in het algemeen, en vooral bij bijzondere
gelegenheden zoals Valentijnsdag. De merkaanvraag werd dientengevolge afgewezen.
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Teken

Zaak

Arrest van 15/09/2005 in zaak C-37/03 P, ‘BioID’
Het bovenstaande merk werd afgewezen voor waren en diensten van klassen 9, 38 en 42 in verband met
wachtwoordbeheer en veiligheidsoplossingen voor software en telecommunicatie. Het relevante publiek
zal het teken in zijn geheel beschouwd als ‘biometrical identification’ opvatten, zodat het niet kan worden
losgekoppeld van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft. Het kan
derhalve uit het oogpunt van het relevante publiek aan de consument of de eindverbruiker de herkomst
van de in de merkaanvraag opgegeven waren of diensten niet waarborgen (punt 70). Bovendien kan het
teken op grond van het ontbreken van een bestanddeel met een bijzonder onderscheidend vermogen, het
gebruikelijke lettertype ‘Arial’ en de verschillende dikte van de letters niet als herkomstaanduiding
fungeren (punt 71).

Beeldbestanddelen bestaande uit patronen
In de regel verlenen patronen tekens die uit beschrijvende en/of niet-onderscheidende
woordbestanddelenelementen bestaan geen onderscheidend vermogen, wanneer zij
door het relevante publiek slechts worden waargenomen als decoratieve bestanddelen.
In dergelijke gevallen brengt het teken geen 'boodschap' over op grond waarvan de
consumenten het gemakkelijk kunnen onthouden.
Combinaties van niet-onderscheidende en/of alledaagse beeldbestanddelen
In de regel voegen combinaties van alledaagse beeldbestanddelen (al dan niet van
geometrische aard) geen onderscheidend vermogen toe aan tekens bestaande uit
woordbestanddelen, wanneer zij zich er niet toe lenen de aandacht van de
beschrijvende en/of niet-onderscheidende boodschap van die woordbestanddelen af te
leiden. In deze gevallen dient de ‘visuele impact’ van het beeldbestanddeel in
verhouding tot die van het woordbestanddeel zorgvuldig te worden beoordeeld.
Zie bijvoorbeeld de hieronder weergegeven afgewezen merken.
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 11 439 932

Diensten van de klassen 39 en 41
(met inbegrip van
automobielclubdiensten)
Ingetrokken

In dit geval volstaat de ‘swoosh’ niet om het merk meer onderscheidend vermogen te verlenen. Het
springt niet in het oog, is onopvallend en is niet goed te onthouden, noch is het overheersend ten opzichte
van de overige woord- en beeldbestanddelen. Bovendien is de swoosh (net als de andere
beeldelementen, d.w.z. de lettertypen, de kleuren en het etiket) niet geëigend om de aandacht van de
consument af te leiden van de duidelijk beschrijvende en niet-onderscheidende boodschap van de
uitdrukking ‘SUPERCAR EXPERIENCE’.
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Een soortgelijke redenering geldt, mutatis mutandis, voor het beeldbestanddeel van het
onderstaande teken:
Teken

GM nr.

GM nr. 11 387 941

Waren en diensten

Klassen 9, 35 en 41

Daarentegen werden de onderstaande merken wel aanvaardbaar geacht:
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 10 894 996

Waren en diensten van de
klassen 12, 35 en 36
(ingeschreven)

GM nr. 10 834 299

Waren en diensten van de
klassen 9, 38 en 42
(ingeschreven)

In beide gevallen hebben sommige beeldbestanddelen (het teken voor het woord ‘Specialized’ en de vijf
in een boog gerangschikte rechthoeken naast het woord ‘ECO’) een eigen visuele impact, zodat zij
evenveel invloed hebben op de algemene indruk van het teken als het woordbestanddeel, waardoor zij
geëigend zijn om de aandacht van de consument te trekken.

Woordbestanddelen in combinatie met gebruikelijke en/of niet-onderscheidende
etiketten
In sommige gevallen worden beschrijvende en/of niet-onderscheidende
woordbestanddelen met een achtergrond gecombineerd die niet uit eenvoudige
geometrische vormen bestaan, maar de vorm van gebruikelijke en/of nietonderscheidende etiketten hebben. Deze etiketten laten geen indruk achter bij de
consument, omdat zij te eenvoudig zijn en/of in het handelsverkeer te veelvuldig
worden gebruikt voor de opgegeven waren en diensten. Zie de volgende voorbeelden:
Teken

Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 116 434

Klasse 32
(afgewezen)

GM nr.

Waren en diensten
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GM nr. 1 166 164

Diensten van de klassen 35, 37
en 42

Wat de perceptie van de vorm en de kleur van het prijsetiket door het relevante publiek betreft, moet
worden opgemerkt dat in de handel voor allerlei soorten waren en diensten doorgaans gekleurde
prijsetiketten worden gebruikt. Het feit dat het prijsetiket in het hierboven afgebeelde merk de aandacht
van het publiek kan trekken, is daarom niet van invloed op de betekenis van de overheersende
woordbestanddelen. Bovendien versterkt de vorm het verkoopbevorderende karakter van de
woordbestanddelen in de ogen van het relevante publiek (zie het arrest van 03/06/2003 in zaak T-122/01,
‘Best Buy’, punten 33-37).

Tevens wordt in deze gevallen het onderscheidend vermogen van het teken niet
verhoogd door de toevoeging van 'gewone' kleuren (of een combinatie daarvan). Dit
geldt des te meer wanneer de aangevraagde kleur een meer dan zuiver decoratieve
functie bezit.
Zie bijvoorbeeld het volgende teken:
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 10 849 263

Diensten van de klassen 35, 36,
38, 41, 42, 43, 44 en 45
(afgewezen)

Het feit dat een dergelijk zegeletiket normaliter wordt gebruikt voor waren (zoals sterke
drank, nougat enz.), volstaat niet om het teken een toereikend onderscheidend
vermogen voor diensten te verlenen.

2.4

Gebruikelijke tekens
onder d), VGM)

2.4.1

Algemene opmerkingen

of

aanduidingen

(artikel 7,

lid 1,

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder d), VGM zijn tekens die uitsluitend bestaan uit
woorden of aanduidingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide
handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, uitgesloten van inschrijving. In dit verband
kan het teken op grond van zijn veelvuldige gebruik naar iets anders verwijzen dan
naar de eigenschappen of kenmerken van de waren of diensten zelf. Deze
weigeringsgrond is ook van toepassing op woorden die oorspronkelijk geen of een
andere betekenis hadden. Tevens is hij van toepassing op bepaalde afkortingen die
een rol spelen in informeel taalgebruik of vakjargon en op die manier gebruikelijk zijn
geworden in het handelsverkeer.
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De weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder d), VGM is daarnaast van toepassing op
beeldbestanddelen die frequent worden gebruikt of inmiddels een standaardaanduiding
voor waren en diensten zijn geworden, zoals een witte ‘P’ op een blauwe achtergrond
voor parkeerplaatsen of de esculaap voor apotheken. Op het gebied van wijnen en
sterke dranken is hij van toepassing op zogenoemde traditionele uitdrukkingen, die
geen geografische termen vormen, maar wel de aard van bepaalde typen producten
aanduiden die tot een bepaald geografisch gebied beperkt zijn.

2.4.2

Tijdstip waarop een benaming gebruikelijk wordt

Artikel 7, lid 1, onder d), VGM vertoont grote overlappingen met artikel 7, lid 1, onder b)
en c), VGM zodat het zelden zal voorkomen dat alleen op deze bepaling een beroep
wordt gedaan. Dit omdat het onderscheidend vermogen of het beschrijvende karakter
van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de datum van indiening van
de aanvraag en de datum waarop daarover een besluit wordt genomen, zodat de vraag
of een benaming of een beeldbestanddeel vele jaren vóór die datum niet beschrijvend
of onderscheidend was, of de vraag wanneer de benaming is ontstaan in de meeste
gevallen niet van belang zal zijn.
In sommige gevallen krijgt een aangevraagd teken na het tijdstip van inschrijving een
gebruikelijk karakter. Indien een teken op grond van wijzigingen in de betekenis ervan
na inschrijving gebruikelijk wordt, wordt het weliswaar niet ex tunc nietig verklaard
krachtens artikel 52, lid 1, onder a), VGM, maar kan het wel ex nunc vervallen worden
verklaard krachtens artikel 51, lid 1, onder b), VGM. Zo werd bijvoorbeeld de
inschrijving van het Gemeenschapsmerk STIMULATION’ doorgehaald op grond van
het feit dat de aanduiding een gebruikelijke term was geworden met betrekking tot
energiedranken.

2.4.3

Beoordeling van gebruikelijke benamingen

Het Gerecht is van oordeel dat artikel 7, lid 1, onder d), VGM niet van toepassing is
wanneer het gebruik van het teken beperkt is tot één handelaar (naast de GMaanvrager) (zie het arrest van 07/06/2011 in zaak T-507/08, ‘16PF’). Met andere
woorden, een merk wordt niet als gebruikelijk beschouwd louter vanwege het feit dat
de aanvrager van het Gemeenschapsmerk niet de eerste handelaar is die het als merk
gebruikt. Om aan te tonen dat het een gebruikelijk karakter heeft, moet de onderzoeker
bewijzen aandragen (doorgaans aan de hand van een internetonderzoek) voor het feit
dat de relevante consument in een niet-commerciële omgeving aan het merk was
blootgesteld en dientengevolge het belang ervan als gebruikelijke aanduiding voor de
goederen en diensten waarop de aanvraag betrekking heeft erkent.
Artikel 7, lid 1, onder d), VGM is niet van toepassing wanneer het merk uit een meer
algemene aanprijzende benaming bestaat die geen bijzonder, op het veelvuldige
gebruik ervan berustend verband heeft met de betrokken waren en diensten (zie het
arrest van 04/10/2001 in zaak C-517/99, ‘Bravo’, punten 27 en 31).
Het Gerecht stelde zich op het standpunt dat de benaming ‘5 HTP’ een gebruikelijke
aanduiding is voor de werkzame stof 5-hydroxytryptofaan, een stemmingsverbeterend
middel dat in geneesmiddelen wordt gebruikt (zie het arrest van 09/03/2011 in
zaak T-190/09, ‘5-HTP’). Het Hof bevestigde de afwijzing op grond van artikel 7, lid 1,
onder d), VGM omdat het van mening was dat het relevante publiek dusdanig aan het
teken was blootgesteld dat het dit teken met betrekking tot farmaceutica als
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gebruikelijke aanduiding voor dit bepaalde geneesmiddel zou beschouwen. In dit
verband oordeelde het Hof dat het niet van belang was of het publiek al dan niet
bekend was met de betekenis van de afkorting. Het argument dat een teken in de
perceptie van de consument geen beschrijvende betekenis heeft, leidt er dus niet altijd
toe dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder d), VGM wordt weggenomen.

2.4.4

Toepasselijkheid van artikel 7, lid 1, onder d), VGM op namen van
plantenrassen

In verband met de beoordeling van merken die uitsluitend uit de naam van een
plantenras bestaan die identiek is aan de rasbenaming, kunnen zich vraagstukken
voordoen met betrekking tot het generieke karakter van een dergelijke benaming. In
het voornoemde deel van deze richtlijnen is vermeld dat indien uit de beschikbare
bewijzen blijkt dat een bepaalde naam van een plantenras in de Europese Unie
gebruikelijk is geworden als generieke aanduiding van het betreffende ras, de
onderzoekers de merkaanvraag niet alleen krachtens artikel 7, lid 1, onder c), VGM
moeten afwijzen op grond van het feit dat het aangevraagde merk een beschrijvend
karakter heeft, maar tevens krachtens artikel 7, lid 1, onder d), VGM op grond van het
feit dat het merk uitsluitend bestaat uit een benaming die in de relevante handelssector
in de Europese Unie een generieke aanduiding is geworden. Zie hierboven
onder paragraaf 2.3.2.10 ‘Namen van plantenrassen’.

2.5

Vormen die een hoofdzakelijk technische functie of een
wezenlijke esthetische waarde hebben of door de aard van de
waren worden bepaald (artikel 7, lid 1, onder e), VGM)

2.5.1

Algemene opmerkingen

Krachtens artikel 7, lid 1, onder e), VGM zijn tekens van inschrijving uitgesloten die
uitsluitend bestaan uit i) de vorm die door de aard van de waren zelf wordt bepaald; ii)
de vorm van de waren die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen; of
iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft.
Er zij op gewezen dat een afwijzing op grond van artikel 7, lid 1, onder e), VGM niet
gerechtvaardigd zou zijn wanneer het aangevraagde teken bestaat uit een vorm in
combinatie met onderscheidende bestanddelen (woord- en/of beeldbestanddelen),
aangezien het teken als geheel in dat geval niet uitsluitend uit een vorm bestaat.
In artikel 7, lid 1, onder e), VGM is echter niet vastgelegd welk soort tekens als vormen
in de zin van die bepaling moeten worden beschouwd. In de bepaling wordt geen
onderscheid gemaakt tussen driedimensionale vormen, tweedimensionale vormen en
tweedimensionale voorstellingen van driedimensionale vormen. Hieruit volgt dat
artikel 7, lid 1, onder e), VGM van toepassing kan zijn op merken die vormen
voorstellen, ongeacht de dimensie waarin zij zijn voorgesteld (zie het
arrest van 08/05/2012 in zaak T-331/10, ‘Oppervlak met zwarte stippen’, punt 24).
Bijgevolg is het bepaalde in artikel 7, lid 1, onder e), VGM niet alleen van toepassing
op driedimensionale vormen.
In dit verband moet erop worden gelet dat wanneer een merk is ingedeeld als
'beeldmerk' volgens de vaste rechtspraak niet in alle gevallen is uitgesloten dat de
weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e, VGM van toepassing is. Het Hof van
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Justitie en het Gerecht zijn van oordeel dat de rechtspraak die is ontwikkeld met
betrekking tot driedimensionale merken bestaande uit het voorkomen van de
producten, ook van toepassing is op 'beeldmerken' bestaande uit tweedimensionale
voorstellingen van producten (zie het arrest van 22/06/2006 in zaak C-25/05 P,
‘Wikkelverpakking voor snoepjes’, punt 29, en het arrest van 04/10/2007 in
zaak C-144/06, ‘Tabs’ punt 38).
Artikel 7, lid 3, VGM verduidelijkt dat in het geval van vormen die door de aard van de
waren worden bepaald (ongeacht of deze in de natuur voorkomen of door de mens zijn
vervaardigd), evenals vormen die hoofdzakelijk functioneel zijn of vormen die een
wezenlijke waarde aan de waren geven, de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1,
onder e), VGM niet wegvalt als wordt aangetoond dat zij onderscheidend vermogen
hebben verkregen. Dientengevolge kan het merk niet worden beschermd wanneer een
vorm onder artikel 7, lid 1, onder e), VGM valt, ongeacht of die specifieke vorm
onderscheidend werkt op de markt.
In dit verband zij erop gewezen dat het Hof van Justitie in zijn prejudiciële beslissing
van 20/09/2007 in zaak C-371/06, ‘BENETTON’, betreffende de uitlegging van het
derde streepje van artikel 3, lid 1, onder e) van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de
Raad (merkenrichtlijn) (een bepaling die equivalent is aan artikel 7, lid 1, onder e),
VGM) oordeelde dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar
geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3 van de merkenrichtlijn
(equivalent aan artikel 7, lid 3, VGM), zelfs wanneer die vorm vóór de
inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan
als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht
werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.
Voorts heeft het Hof van Justitie in zijn prejudiciële beslissing van 08/04/2003 in
gevoegde zaken C-53/01, C-54/01 en C-55/01, ‘Linde’, punt 44, verklaard dat uit het
feit dat artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn een eerste obstakel is voor de
inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, volgt dat
wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, een dergelijk
teken niet als merk kan worden ingeschreven.
Tevens verklaarde het Hof dat wanneer dit eerste obstakel is weggewerkt, nog wel
moet worden nagegaan of de inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande
uit de vorm van een waar moet worden geweigerd op één of meer weigeringsgronden
krachtens artikel 3, lid 1, onder b) tot en met d) (punt 45).
Wanneer de toetsing van een teken aan artikel 7, lid 1, onder e), VGM tot de
vaststelling leidt dat van een van de in deze bepaling vermelde gevallen sprake is,
hoeft niet meer te worden onderzocht of het teken door gebruik onderscheidend
vermogen heeft verkregen, aangezien de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e),
VGM niet kan worden weggenomen door een beroep te doen op artikel 7, lid 3, VGM
(zie het arrest van 06/10/2011 in zaak T-508/08, ‘Voorstelling van luidspreker’,
punt 44). Deze omstandigheid maakt duidelijk waarom het voordelig kan zijn het
teken eerst aan artikel 7, lid 1, onder e), VGM te toetsen wanneer mogelijk
verschillende absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, VGM van
toepassing zijn. Het is echter niet verplicht om het teken eerst aan artikel 7, lid 1,
onder e), VGM te toetsen.
Wanneer het aangevraagde teken uit een vorm bestaat die door het relevante publiek
waarschijnlijk als zuiver functioneel zal worden opgevat en als vorm die niet
aanmerkelijk afwijkt van de normen van de sector, en wanneer er sterkere bewijzen
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zijn voor het ontbreken van onderscheidend vermogen dan met betrekking tot de
functionaliteit, kan het aanbeveling verdienen om de afwijzing alleen te baseren op
artikel 7, lid 1, onder b), VGM (zie het arrest van 18/01/2013 in zaak T-137/12, ‘Vorm
van een vibrator’, punt 33).
Indien daarentegen alle verschillende bestanddelen waaruit de vorm is samengesteld
van meet af aan duidelijk kunnen worden geïdentificeerd en de conclusie
gerechtvaardigd is dat alle wezenlijke (d.w.z. de belangrijkste) kenmerken een
technische functie vervullen of een wezenlijke waarde aan de waren geven, dienen de
onderzoekers in de eerste plaats bezwaar te maken op grond van artikel 7, lid 1,
onder e), punt ii), VGM of, al naargelang het geval, artikel 7, lid 1, onder e), punt iii),
VGM. Omwille van een eerlijk en doeltreffend verloop van de rechtsbedeling en met
het oog op een efficiënte procedure moet de onderzoeker, indien een weigeringsgrond
van artikel 7, lid 1, onder e), VGM, van toepassing is, zich hierop zo vroeg mogelijk
beroepen.
Het is ook mogelijk dat, nadat oorspronkelijk alleen bezwaar werd gemaakt op grond
van artikel 7, lid 1, onder b) en/of c), VGM, uit de door de aanvrager ingediende
bewijzen naar voren komt dat alle wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm een
technische functie vervullen of dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waren geeft.
In dergelijke gevallen dient ook op grond van artikel 7, lid 1, onder e), punt ii) dan wel
punt iii), bezwaar te worden gemaakt zodat de aanvrager daarover opmerkingen kan
maken. Een dergelijke benadering zal echter slechts in een beperkt aantal gevallen
mogelijk blijken. In een dergelijk scenario kan de aanvrager het bezwaar alleen door
argumenten uit de weg ruimen, aangezien in verband met het bezwaar op grond van
artikel 7, lid 1, onder e), VGM geen rekening kan worden gehouden met de bewijzen
inzake het verkregen onderscheidend vermogen.

2.5.2

Vorm die door de aard van de waren wordt bepaald

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder e), punt i), VGM komen tekens die uitsluitend
bestaan uit de vorm die door de aard van de waren wordt bepaald, niet in aanmerking
voor inschrijving.
Deze weigeringsgrond is alleen van toepassing als het aangevraagde merk uitsluitend
uit de levensechte afbeelding van de vorm van de waren bestaat (ongeacht of deze in
de natuur voorkomen of door de mens zijn vervaardigd), zoals in het geval van de
onderstaande realistische voorstelling van een banaan voor bananen:
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Er zij op gewezen dat wanneer een bepaald product verschillende vormen kan
aannemen, het niet aangewezen is om bezwaar te maken op grond van artikel 7, lid 1,
onder e), punt i), VGM, aangezien er niet slechts één mogelijke natuurlijke vorm van de
waren bestaat. Het zou bijvoorbeeld niet gepast zijn om deze weigeringsgrond op de
onderstaande vorm van een elektrisch scheerapparaat toe te passen als de aanvraag
is ingediend voor ‘elektrische scheerapparaten’, aangezien deze niet
noodzakelijkerwijs in de hieronder weergegeven vorm worden vervaardigd:

Evenwel kunnen er nog steeds andere weigeringsgronden van toepassing zijn, zoals,
in het onderhavige geval, die van artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), VGM, aangezien de
wezenlijke kenmerken van de vorm in kwestie van functionele aard zijn (zie het
arrest van 18/06/2002 in zaak C-299/99, ‘Philips’).
In alle gevallen waarin het aangevraagde Gemeenschapsmerk uitsluitend bestaat uit
de vorm die door de aard van de waren wordt bepaald, kan tevens bezwaar worden
gemaakt krachtens artikel 7, lid 1, onder c), VGM op grond van het feit dat de vorm in
kwestie een beschrijving is van de aard van de waren.

2.5.3

Vorm van waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te
verkrijgen

Krachtens artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), VGM zijn tekens van inschrijving uitgesloten
die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische
uitkomst te verkrijgen.
Het Hof van Justitie heeft twee belangrijke uitspraken over wezenlijk functionele
vormen gedaan die een leidraad bieden voor de beoordeling van merken die uitsluitend
uit functionele vormen bestaan (prejudiciële beslissing van 18/06/2002 in
zaak C-299/99, ‘Philips’, en het arrest van 14/09/2010 in zaak C-48/09 P ‘Rood
Legoblokje’) en daarin uitlegging gegeven aan onder meer de bepalingen van artikel 3,
lid 1, van de merkenrichtlijn, die overeenkomen met die van artikel 7, lid 1, VGM.

Met het oog op het hierboven afgebeelde teken was het Hof van Justitie van oordeel
dat in het geval van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die
noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, artikel 3, lid 1, onder e), punt
ii, van de merkenrichtlijn beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de
wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving
van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten
Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel B, Onderzoek.
FINAL

VERSION 1.0

Blz. 72
DATE 02/01/2014

Absolute weigeringsgronden

concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke
functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen
voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen (prejudiciële
beslissing van 18/06/2002 in zaak C-299/99, ‘Philips’, punt 79).
Doordat artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), VGM betrekking heeft op tekens die
‘uitsluitend’ bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische
uitkomst te verkrijgen, verzekert die bepaling dat enkel inschrijving wordt geweigerd
van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan
de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door
andere ondernemingen zou hinderen (‘Rood Legoblokje’, punt 48).
Een teken bestaat ‘uitsluitend’ uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een
technische uitkomst te verkrijgen, wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm
beantwoorden aan de technische functie. De aanwezigheid van niet-wezenlijke
kenmerken zonder technische functie is in dit verband irrelevant (‘Rood Legoblokje’,
punt 51). Het feit dat er alternatieve vormen bestaan, met andere afmetingen of een
ander ontwerp, waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, sluit op
zichzelf de toepassing van deze bepaling niet uit (‘Rood Legoblokje’, punten 53–58).
Artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), VGMis echter niet van toepassing wanneer de
betrokken vorm van de waar een belangrijk niet-functioneel bestanddeel bevat, zoals
een sier- of fantasiebestanddeel dat een belangrijke rol speelt in die vorm (‘Rood
Legoblokje’, punt 52).
Daarentegen heeft de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige
bestanddelen in een driedimensionaal teken waarin alle wezenlijke bestanddelen zijn
ingegeven door de technische oplossing die in dit teken tot uitdrukking komt, geen
invloed op de vaststelling dat dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die
noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.
Bij een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), worden de wezenlijke
kenmerken van het betrokken driedimensionale teken zorgvuldig vastgesteld. De
uitdrukking ‘wezenlijke kenmerken’ moet aldus worden opgevat dat het gaat om de
belangrijkste elementen van het teken (‘Rood Legoblokje’, punten 68-69).
Deze wezenlijke kenmerken moeten per geval worden vastgesteld. Wanneer de
wezenlijke kenmerken van het teken zijn vastgesteld, moet worden onderzocht of zij
alle aan de technische functie van de betrokken waren beantwoorden.
Bij de toetsing van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk aan artikel 7, lid 1,
onder e), punt ii)VGM moet aandacht worden besteed aan de betekenis van de
formulering ‘technische uitkomst’. De formulering moet in brede zin worden uitgelegd
en omvat vormen die bijvoorbeeld:
•
•
•
•

bij een ander artikel passen;
de grootste stabiliteit bieden;
zo min mogelijk materiaal verbruiken;
de opslag of het vervoer ervan vergemakkelijken.

Een belangrijke zaak met betrekking tot wezenlijke functionele vormen betreft de vorm
van een bouwsteen van een bouwspeelgoedset.
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In een doorhalingsprocedure werd Gemeenschapsmerk nr. 107 029 door twee
instanties van het Bureau (eerst de nietigheidsafdeling en vervolgens de grote kamer)
nietig verklaard met betrekking tot het onderstaande driedimensionale teken voor wat
betreft ‘constructiespeelgoed’ van klasse 28:
Teken

GM nr.

Waren en diensten

GM nr. 107 029

Klasse 28
(constructiespeelgoed)

De grote kamer was met name van oordeel dat de verschillende kenmerken van het
‘rode Legoblokje’ elk een bepaalde technische functie vervulden, te weten: i) de
uitsprongen op de bovenzijde van het blokje: hoogte en diameter voor de kracht
waarmee de blokjes in elkaar vasthaken; aantal voor de vele opbouwmogelijkheden;
inrichting voor de opbouwconfiguraties; ii) de uitsprongen aan de onderzijde van het
blokje: kracht waarmee de blokjes in elkaar vasthaken, aantal voor betere
vasthakingskracht in alle posities; de wanddikte voor veerwerking; iii) de zijkanten:
verbonden met de zijkanten van andere blokjes teneinde een muur te bouwen; iv) holle
zijde: om te passen in de uitsprongen op de bovenzijde van het blokje en
aaneenkoppeling mogelijk te maken voor de kracht waarmee de blokjes in elkaar
vasthaken; v) globale vorm: vorm van een bouwsteen; afmeting zodat een kind het in
zijn hand kan houden (zie besluit R 856/2004-G van 10/07/2006, punt 54).
Het Gerecht wees het tegen het bovengenoemde besluit ingestelde beroep af en
bevestigde de bevindingen van de grote kamer, waarbij het bevestigde dat de grote
kamer artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), VGM correct had toegepast (zie het
arrest van 12/11/2008 in zaak T-270/06, ‘Rood Legoblokje’).
In hogere voorziening werd het arrest van het Gerecht door het Hof van Justitie in zijn
arrest van 14/09/2010 in zaak C-48/09 P, ‘Rood Legoblokje’, bevestigd, waarbij het Hof
vaststelde dat:
[... ] de oplossing die in de onderzochte vorm van de waar werd gebruikt,
de oplossing is die technisch de voorkeur geniet voor de betrokken
warencategorie. Indien het driedimensionale teken bestaande uit een
dergelijke vorm als merk zou worden ingeschreven, zou het voor
concurrenten van de merkhouder moeilijk zijn om vormen van de waar op
de markt te brengen die echte alternatieven zijn, te weten vormen die niet
overeenstemmen en die niettemin uit functioneel oogpunt interessant zijn
voor de consument (punt 60).
Een belangrijk punt is dat het Hof heeft verduidelijkt dat voor de toepassing van
artikel 7, lid 1, onder e), punt ii), VGM de wezenlijke kenmerken van een vorm op zo
objectief mogelijke wijze moeten worden vastgesteld. Het Hof voegde daaraan toe dat
een dergelijke vaststelling al naargelang het geval en in het bijzonder gelet op de
moeilijkheidsgraad ervan, kan worden verricht aan de hand van een eenvoudige
visuele analyse van dit teken, of kan worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in
het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige
elementen, zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of met gegevens
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inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betrokken waar
zijn verleend (punt 71).
Voorts was het Hof van oordeel dat:
[bij] de beoordeling van de technische functionaliteit van de kenmerken van
een vorm […] onder meer rekening [kan] worden gehouden met
documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de
betrokken vorm beschrijven (punt 85).
Het feit dat de betrokken vorm het voorwerp is, of is geweest, van een ingeschreven
octrooi of een octrooiaanvraag, is daarom een aanwijzing voor het feit dat de aspecten
van de vorm waarvan in het octrooi is vastgesteld dat zij functioneel zijn, noodzakelijk
zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.
Een zaak betreffende de volgende vorm waarvoor een aanvraag is ingediend met
betrekking tot ‘messen en messenheften’, geeft een voorbeeld van de wijze waarop de
wezenlijke kenmerken van een vorm kunnen worden vastgesteld en kan worden
beoordeeld of elk van die kenmerken een technische functie vervult.
Teken

Zaak

Arrest van 19/09/2012 in zaak T-164/11
‘Vorm van messenheften’

In dit geval werd de vorm waarop de aanvraag betrekking had als volgt beschreven:
... een licht gebogen messenheft, gekenmerkt door een kleine hoek van
tussen de 5 en 10 graden tussen het lemmet en de lengteas van het
omhullende heft, met het middenstuk waarvan de zijkant enigszins is
afgerond en dichter bij het taps toelopende onderste uiteinde breder wordt.
In de omhulling van de greep is tevens een gekartelde stelschroef
aangebracht.
Het Hof stelde dat:
Uit het octrooi [waarop de om nietigverklaring verzoekende partij zich
baseert] blijkt dat de hoek tussen het lemmet en de lengteas van het
parelmoeren heft een dusdanig technisch effect heeft dat het snijden wordt
vergemakkelijkt. Het middenstuk is van bijzonder belang voor het maken
van lange sneden. Het maakt het mogelijk om preciezer te snijden en meer
druk uit te oefenen. Tot slot kan de omhulling met de gekartelde stelschroef
worden geopend om het verwisselbare mes zonder ander gereedschap te
vervangen. De stelschroef stoort niet bij het gebruik van het mes (punt 30).
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Het Hof kwam tot de conclusie dat de belangrijkste bestanddelen van het teken, die de
wezenlijke kenmerken ervan vormen, allemaal uitsluitend functioneel van aard zijn
(punt 33).

2.5.4

Vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waren

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder e), punt iii), VGM komen tekens die uitsluitend
bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waren, niet in aanmerking
voor inschrijving of kunnen zij, als zij ingeschreven zijn, nietig worden verklaard.
Weliswaar kan dezelfde vorm in beginsel als ontwerp en als merk worden beschermd,
maar artikel 7, lid 1, onder e), punt iii), VGM belet een bescherming van merken slechts
in bepaalde gevallen, namelijk wanneer het teken uitsluitend bestaat uit een vorm die
een wezenlijke waarde geeft aan het product.
De enige belangrijke zaak tot dusver wat betreft vormen die een wezenlijke waarde
geven aan de waren, heeft betrekking op de hieronder weergegeven driedimensionale
voorstelling van een luidspreker, die het voorwerp vormt van besluit R 497/2005-1 van
10/09/2008.
Teken

Zaak

Besluit R 497/2005-1 van 10/09/2008

Naast luidsprekers ging het om andere apparatuur voor de ontvangst, bewerking,
reproductie, regeling en verspreiding van geluidssignalen van klasse 9 en om
muziekmeubelen van klasse 20.
In zijn besluit stelde de eerste kamer van beroep zich op het standpunt dat de vorm
van de betrokken luidspreker als een soort zuiver, rank en tijdloos beeldhouwwerk zou
worden waargenomen en dat de vorm zelf doorslaggevend is voor de appreciatie door
de relevante consument, die de vorm als element zal beschouwen dat van grote
waarde is voor het product (punt 34).
Het Gerecht heeft dit besluit van de kamer van beroep in zijn arrest van 06/10/2011 in
zaak T-508/08, ‘Voorstelling van een luidspreker’, bevestigd. Tot nu toe is dit de enige
beslissing van de gerechtelijke instanties van de Europese Unie over esthetische
vormen die een wezenlijke waarde geven aan de waren.
Het Gerecht bracht in herinnering dat het verbod van inschrijving van zuiver functionele
vormen die een wezenlijke waarde geven aan de waren, net als het verbod met
betrekking tot uitsluitend functionele vormen, als naaste doel heeft te voorkomen dat
het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht dient ter vereeuwiging van
andere rechten die de wetgever aan ‘verjaring’ heeft willen onderwerpen (punt 65).
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Met betrekking tot het voorwerp van de zaak stelde het Hof dat het design voor de
hierboven opgesomde waren een voor de keuze van de consument zeer belangrijk
criterium is, zelfs indien de consument ook andere kenmerken van de aan de orde
zijnde waren in aanmerking neemt. Na te hebben verklaard dat de vorm waarvoor de
inschrijving is aangevraagd, van een zeer bijzonder ontwerp getuigt dat een wezenlijk
element van de merkstrategie van de aanvrager is en de aantrekkelijkheid van het
product en dus ook de waarde ervan verhoogt, merkte het Hof tevens op dat uit de
beschikbare bewijzen, te weten uittreksels uit internetsites van verdelers, van veilingen
of van tweedehandsverkoop, blijkt dat de esthetische kenmerken van deze vorm als
eerste worden benadrukt en dat die vorm als een soort zuiver, rank en tijdloos
beeldhouwwerk voor de reproductie van muziek wordt opgevat, waardoor deze een
wezenlijk argument bij de verkoopbevordering wordt (punt 75). Het Hof kwam derhalve
tot de conclusie dat de vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, los van de
overige kenmerken van de aan de orde zijnde waren, een wezenlijke waarde geeft aan
deze waren.
Uit het hierboven aangehaalde arrest blijkt dat het belangrijk is om te na te gaan of de
esthetische waarde van de vorm op zichzelf beschouwd in grote mate bepalend is voor
de commerciële waarde van het product en de keuze van de consument. Hierbij is het
niet van belang of de waarde van het product als geheel ook door andere factoren
wordt beïnvloed, indien de vorm zelf een wezenlijke waarde aan het product geeft.
In de praktijk zal deze weigeringsgrond veelal van toepassing zijn op waren
waarbij de vorm van het betrokken object de belangrijkste, maar niet
noodzakelijkerwijs de enige bepalende factor voor de koopbeslissing van de
consument is. Dit zal bijvoorbeeld gelden voor kunstobjecten en producten als
sieraden, vazen en andere voorwerpen die in de eerste plaats vanwege de uit hun
vorm voortvloeiende esthetische waarde worden aangeschaft.
Daarentegen volstaat het feit dat de vorm aangenaam of aantrekkelijk is, niet om het
merk van inschrijving uit te sluiten. Was dit wel het geval, zou het bestaan van een
merk van een vorm nauwelijks meer voorstelbaar zijn, gezien het feit dat in het
moderne bedrijfsleven alle industrieel vervaardigde voorwerpen die uiteindelijk op de
markt worden gebracht, het product zijn van reflectie, onderzoek en industrieel ontwerp
(zie besluit R 395/1999-3 van 03/05/2000, ‘Gancino quadrato singolo’, punten 1-2 en
22-36).
De kamer van beroep was bijvoorbeeld van oordeel dat de hieronder weergegeven
vorm geen wezenlijke waarde geeft aan de waren.
Teken

Zaak

Besluit R 486/2010-2 van 14/12/2010
‘Vorm van een stoel’
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De kamer van beroep stelde dat de hierboven afgebeelde vorm weliswaar esthetische
kwaliteiten heeft en er aantrekkelijk uitziet, maar dat zij niet in voldoende mate afwijkt
van de normen met betrekking tot de presentatie van stoelen ten tijde van de indiening
van de aanvraag. Voorts stelde de kamer van beroep dat een stoel wordt gekocht om
erop te zitten en hem thuis of op het werk te gebruiken als comfortabel
kantoormeubelstuk. De kamer van beroep maakte een onderscheid tussen deze zaak
en die van de voornoemde luidspreker en wees erop dat kenmerken zoals de gebogen
rugleuning, die steun voor de rug geeft, en de armleuningen, die evenals de vier rollers
comfort bieden, kunnen worden afgelezen aan de vorm, wat niet geldt voor de
technische kenmerken van de luidspreker.
De kamer van beroep vond dat uit het ‘iconische design’ waarop de houder van het
Gemeenschapsmerk zich met betrekking tot de hierboven bedoelde stoel beriep, niet
automatisch blijkt dat de waarde van het product voornamelijk in de vorm als zodanig
ligt, maar dat die status eerder het resultaat is van het solide, comfortabele en
ergonomische ontwerp, dat inmiddels befaamd is geworden, met name als gevolg van
de aanzienlijke marketinginspanningen door de jaren heen.
Tevens constateerde de kamer van beroep dat de houder van het Gemeenschapsmerk
niet had aangevoerd dat de waarde van de vorm gelegen was in zijn aantrekkelijke
verschijning en dat de om nietigverklaring verzoekende partij geen bewijzen had
ingediend ter staving van de bewering dat verkopers hoofdzakelijk vanwege het
esthetische voorkomen van het product reclame maken voor de betrokken stoel
(punten 21-23) (hierbij moet worden opgemerkt dat beroep is ingesteld tegen het
besluit van de kamer van beroep en dat de zaak aanhangig is voor het Gerecht onder
zaak nr. T-161/11).
Deze merken moeten per geval worden beoordeeld. In de meeste gevallen is een
behoorlijk onderzoek alleen mogelijk wanneer er op grond van informatie en
documenten die door de aanvrager (of een derde) zijn verstrekt, bewijzen zijn dat de
esthetische waarde van de vorm op zichzelf beschouwd in grote mate bepalend is voor
de commerciële waarde van het product en de keuze van de consument. In de twee
zaken die hierboven zijn besproken, is dit inderdaad het geval. In de ‘luidspreker’-zaak
heeft de kamer van beroep de merkaanvraag pas na een zorgvuldige analyse van het
door de aanvrager ingediende bewijsmateriaal afgewezen, terwijl de bewijzen in de
zojuist beschreven zaak door de om nietigverklaring verzoekende partij zijn verstrekt,
maar ontoereikend zijn gebleken.
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