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1. ACHTERGROND 

De IE-bureaus van het European Trademarks and Designs Network  zetten hun samenwerking in het 

kader van het convergentieprogramma voort. Zij zijn nu een gemeenschappelijke praktijk 

overeengekomen. Hierin moet worden aangeven of  een beeldmerk dat enkel beschrijvende/niet-

onderscheidende woorden bevat het onderzoek naar absolute weigeringsgronden met succes 

doorstaat omdat het voldoende onderscheidend vermogen heeft.  

Deze gemeenschappelijke praktijk wordt bekendgemaakt via een gemeenschappelijke mededeling 

met het doel de transparantie, de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid ten behoeve van zowel 

onderzoekers als gebruikers te vergroten. 

De volgende kwesties vallen buiten de reikwijdte van het project: 

 Taalkwesties: u dient er voor dit project van uit te gaan dat de woordelementen volledig 

beschrijvend/niet-onderscheidend zijn. 

 Interpretatie van disclaimers: de gemeenschappelijke praktijk is niet van invloed op de 

aanvaarding of interpretatie van disclaimers door IE-bureaus.  

 Gebruik van het merk (inclusief verkregen onderscheidend vermogen en daadwerkelijk 

gebruik van het merk in het handelsverkeer). 

 

2. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 

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

de gemeenschappelijke praktijk. De volledige tekst hiervan kunt u vinden aan het einde van deze 

mededeling. 

 

Om te kunnen bepalen of met de beeldkenmerken van het merk de drempel voor onderscheidend 

vermogen is bereikt, dienen de volgende criteria in aanmerking te worden genomen: 

 

* NB: Tekens met "Flavour and Aroma" vragen om bescherming voor koffie in klasse 30; tekens met "Fresh sardines" en 

"Sardines" vragen om bescherming voor sardines in klasse 29; tekens met "DIY" vragen om bescherming voor kits met 
onderdelen voor assemblage tot meubelen in klasse 20; tekens met "Pest Control Services" vragen om bescherming voor 
ongediertebestrijding in klasse 37 en tekens met "Legal Advice Services" vragen om bescherming voor juridische diensten 
in klasse 45. 

 

WAT BETREFT DE WOORDELEMENTEN VAN HET MERK 

Criterium Lettertype en lettersoort 

Gemeenschappelijke 

praktijk 

 In het algemeen komen beschrijvende/niet-onderscheidende 
woordelementen die worden weergegeven in een algemeen of 
gebruikelijk lettertype, opschriften of scriptlettertypen - met of 
zonder typografische effecten (vet, cursief) - niet in aanmerking voor 
inschrijving.  
Niet-onderscheidende voorbeelden:  
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 Wanneer standaardlettertypen grafisch vormgegeven elementen 

omvatten die deel uitmaken van het opschrift, moet de invloed van 

die elementen op het merk in zijn geheel volstaan om het merk 

onderscheidend vermogen te verlenen. Wanneer deze elementen 

volstaan om de aandacht van de consument van de beschrijvende 

betekenis van het woordelement af te leiden of om een blijvende 

indruk van het merk na te laten, komt het merk in aanmerking voor 

inschrijving. 

Onderscheidende voorbeelden: 

         

Criterium Combinatie met kleur 

Gemeenschappelijke 

praktijk 

 De loutere 'toevoeging' van één enkele kleur aan een 
beschrijvend/niet-onderscheidend woordelement, hetzij aan de 
letters zelf hetzij als achtergrond, volstaat niet om het merk 
onderscheidend vermogen te verlenen. 

 Kleuren worden veelvuldig gebruikt in het handelsverkeer, maar dit 
wordt niet gezien als een aanduiding van herkomst. Het kan echter 
niet worden uitgesloten dat een bijzondere, ongebruikelijke 
kleurschikking die de consument gemakkelijk onthoudt, een merk 
onderscheidend vermogen verleent. 
Niet-onderscheidende voorbeelden: 
 

 

Criterium Combinatie met leestekens en andere symbolen 

Gemeenschappelijke 

praktijk 

 In het algemeen verleent de toevoeging van veelvuldig in het 

handelsverkeer gebruikte leestekens of andere symbolen geen 

onderscheidend vermogen aan een teken dat bestaat uit 

beschrijvende/niet-onderscheidende woordelementen. 

Niet-onderscheidende voorbeelden: 

    

Criterium Positie van de woordelementen (zijwaarts, ondersteboven enz.) 

Gemeenschappelijke 

praktijk 

 In het algemeen volstaat het feit dat de woordelementen verticaal, 

ondersteboven of op een of meerdere regels zijn gerangschikt niet 

om het teken het minimum aan onderscheidend vermogen te 
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verlenen dat voor inschrijving vereist is. 

Niet-onderscheidende voorbeelden: 

           
 De rangschikking van de woordelementen kan echter wel 

onderscheidend vermogen aan een teken toevoegen wanneer de 

gemiddelde consument daar zijn aandacht op richt en niet 

onmiddellijk de beschrijvende boodschap opneemt. 

Onderscheidende voorbeelden: 

                                 

 

WAT BETREFT DE BEELDELEMENTEN VAN HET MERK 

Criterium Gebruik van eenvoudige geometrische vormen 

Gemeenschappelijke 

praktijk 

 Beschrijvende of niet-onderscheidende woordelementen die 

worden gecombineerd met eenvoudige geometrische vormen zoals 

punten, lijnen, lijnstukken, cirkels, driehoeken, vierkanten, 

rechthoeken, parallellogrammen, vijfhoeken, zeshoeken, trapezia en 

ellipsen, worden waarschijnlijk niet geaccepteerd, met name niet 

wanneer deze vormen als kader of rand worden gebruikt. 

Niet-onderscheidende voorbeelden: 

          
 Anderzijds kunnen geometrische vormen onderscheidend vermogen 

toevoegen aan een teken wanneer met de presentatie, de 

configuratie of de combinatie met andere elementen een algemene 

indruk wordt gewekt die voldoende onderscheidend is. 

Onderscheidende voorbeelden: 

          

Criterium De positie en omvang (grootte) van het beeldelement ten opzichte van het 

woordelement 

Gemeenschappelijke 

praktijk 

 In het algemeen 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 
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positie een duidelijk zichtbaar onderdeel van het teken vormt. 
Niet-onderscheidende voorbeelden: 

    
Onderscheidend voorbeeld: 

 
Criterium Wanneer het beeldelement een voorstelling is van of rechtstreeks verband 

houdt met de waren en/of diensten 

Gemeenschappelijke 

praktijk 

 Een beeldelement wordt geacht een beschrijvend karakter te 
hebben en/of onderscheidend vermogen te missen wanneer het: 
 
 
- een 'levensechte' afbeelding van de waren en diensten is;  
- bestaat uit een symbolische/gestileerde afbeelding van de 

waren en diensten die niet aanzienlijk afwijkt van de 
gebruikelijke voorstelling van deze waren en diensten. 

Niet-onderscheidende voorbeelden: 

 
Onderscheidende voorbeelden: 

    
 Een beeldelement dat geen voorstelling is van de waren en diensten 

maar wel rechtstreeks verband houdt met de kenmerken van de 

waren en diensten, verleent het teken geen onderscheidend 

vermogen, tenzij het voldoende gestileerd is. 

Niet-onderscheidend voorbeeld: 

 
Onderscheidend voorbeeld: 

 
Criterium Wanneer het beeldelement in het handelsverkeer veelvuldig wordt gebruikt 

voor de waren of diensten waarvoor de inschrijvingwordt aangevraagd 

Gemeenschappelijke 

praktijk 

 In het algemeen voegen beeldelementen die in het handelsverkeer 

veelvuldig worden gebruikt of die gebruikelijk zijn voor de 

opgegeven waren of diensten, aan het merk in zijn geheel geen 

onderscheidend vermogen toe. 

Niet-onderscheidende voorbeelden: 
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WAT BETREFT ZOWEL DE WOORD- ALS BEELDELEMENTEN VAN HET MERK 

 De invloed van combinaties van criteria op het onderscheidend vermogen 

Gemeenschappelijke 

praktijk 

 In het algemeen levert een combinatie van beeld- en 

woordelementen die afzonderlijk genomen geen onderscheidend 

vermogen bezitten, geen merk met onderscheidend vermogen op. 

 Niettemin kan een combinatie van dergelijke elementen, wanneer 

deze in zijn geheel wordt beschouwd, wegens de presentatie en de 

samenstelling van het teken worden opgevat als een aanduiding van 

herkomst. Dit geval doet zich voor wanneer door de combinatie een 

algemene indruk wordt gewekt die voldoende afwijkt van de 

beschrijvende/niet-onderscheidende boodschap van het 

woordelement. 

Voorbeelden: Om een teken in aanmerking te laten komen voor inschrijving 

moet het een minimaal onderscheidend vermogen hebben. De schaal heeft 

tot doel aan te geven waar zich de drempel bevindt. De onderstaande 

voorbeelden bevatten elementen met toenemende gevolgen voor het 

onderscheidend vermogen van merken (van links naar rechts), hetgeen 

merken oplevert die hetzij in hun geheel geen onderscheidend vermogen 

hebben (rode kolom) hetzij in hun geheel onderscheidend vermogen hebben 

(groene kolom). 

 

 

Er zij op gewezen dat een aanvrager geen exclusieve rechten op beschrijvende/niet-

onderscheidende woorden worden verleend wanneer het beeldelement ervoor zorgt dat het merk 

in zijn geheel onderscheidend vermogen bezit. De mate van bescherming is beperkt tot de algehele 

Niet-onderscheidend Onderscheidend 
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samenstelling van het merk. Wat betreft de gevolgen voor de mate van bescherming in het geval van 

een uit niet-onderscheidende/zwakke elementen bestaand merk, zie de Beginselen van de 

gemeenschappelijke praktijk van CP5. Relatieve weigeringsgronden – gevaar voor verwarring 

(gevolgen van niet-onderscheidende/zwakke elementen). 

 

https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_co

mmunication/common_communication5_nl.pdf 

 

3. TENUITVOERLEGGING 

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

praktijk in werking binnen drie maanden na publicatie van deze gemeenschappelijke mededeling.    
In de onderstaande tabel staan nadere details over de tenuitvoerlegging van deze 

gemeenschappelijke praktijk.  

Implementerende bureaus kunnen ervoor kiezen op hun eigen website aanvullende informatie te 

verstrekken. 

Op het moment van opstelling leggen de volgende bureaus de gemeenschappelijke praktijk ten 

uitvoer: AT, BG, BBIE, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, BHIM, PT, RO, SE, SI, 

SK, UK. 

De volgende EU-bureaus geven steun aan de gemeenschappelijke praktijk maar leggen deze op dit 

moment niet ten uitvoer: FI, IT, PL. 
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3.1  IMPLEMENTERENDE BUREAUS  

LIJST VAN IMPLEMENTERENDE BUREAUS, TENUITVOERLEGGINGSDATUM EN 

TENUITVOERLEGGINGSPRAKTIJK 

 

Overzicht tenuitvoerlegging gemeenschappelijke praktijk 

  

Bureau 

Tenuitvoerleggi
ngsdatum 

 

 

De gemeenschappelijke praktijk is van toepassing op: 

 

Aanvragen die 
op de 

tenuitvoerleggin
gsdatum in 

behandeling zijn 

Aanvragen die 
na de 

tenuitvoerleggin
gsdatum zijn 

ingediend 

Nietigverklaring
sprocedures 

die op de 
tenuitvoerleggi

ngsdatum 
aanhangig zijn  

Nietigverklarin
gsprocedures 

die na de 
tenuitvoerleggi

ngsdatum 
aanhangig zijn 

gemaakt  

Verzoeken om 
nietigverklaring 
van merken die 
op grond van 

deze 
gemeenschapp
elijke praktijk 

werden 
behandeld 

AT 02.01.2016  X    

BG 02.01.2016 X X X X X 

BBIE 02.10.2015 X X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

CY 02.10.2015  X  X X 

CZ 02.01.2016  X   X 

DE 02.10.2015 X X   X 

DK 01.01.2016  X   X 

EE 01.01.2016  X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

ES 02.01.2016  X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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FR 02.10.2015 X X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

GR 02.10.2015  X   X 

HR 01.01.2016 X X  X  

HU 01.12.2015  X  X  

IE 02.01.2016  X   X 

LT 01.01.2016  X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

LV 02.01.2016  X   X 

MT 02.10.2015 X X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

NO 02.10.2015 X X X X X 

BHIM 02.01.2016 X X X X X 

PT 03.10.2015 X X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

RO 02.01.2016 X X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

SE 02.10.2015 X X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

SI 02.01.2016  X n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

SK 01.12.2015 X X X X X 

UK 02.10.2015  X  X  

 

n.v.t. NIET VAN TOEPASSING 
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1. ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA 

Ondanks de wereldwijde toename in activiteiten op het gebied van handelsmerken en modellen 

in de afgelopen jaren hebben pogingen om convergentie te realiseren in de manier waarop 

bureaus verspreid over de hele wereld te werk gaan slechts magere resultaten opgeleverd. In 

Europa hebben we nog een lange weg te gaan voordat de inconsistenties tussen de merken- en 

modellenbureaus in de EU zijn gladgestreken. In het Strategisch Plan van het BHIM werd 

vastgesteld dat dit een van zijn belangrijkste uitdagingen is. 

Daarom werd in juni 2011 het convergentieprogramma opgesteld. Dit programma maakt 

duidelijk dat alle nationale bureaus, het BBIE, het BHIM en de gebruikers vastberaden zijn om 

een nieuw tijdperk voor IE-bureaus in de Europese Unie in te luiden door geleidelijk aan een 

Europees interoperabel netwerk voor samenwerking te verwezenlijken en daarmee bij te dragen 

tot een krachtigere IE-omgeving in Europa.  

De aan dit programma ten grondslag liggende visie luidt: “Helderheid, rechtszekerheid, 

kwaliteit en bruikbaarheid tot stand brengen en naar buiten toe uitdragen ten behoeve 

van zowel de aanvragers als de bureaus”. Dit doel zal worden bereikt door samen te werken 

aan de harmonisatie van praktijken en zal resulteren in aanzienlijke voordelen voor zowel 

gebruikers als IE-bureaus. 

In eerste instantie werden binnen het overkoepelende convergentieprogramma de 

volgende vijf projecten gelanceerd: 

 CP 1. Harmonisatie van de classificatie  

 CP 2. Convergentie van de hoofdklassen 

 CP 3. Onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-

onderscheidende woorden. 

 CP 4. De mate van bescherming van zwart-witmerken 

 CP 5. Relatieve weigeringsgronden – gevaar voor verwarring (gevolgen van niet-

onderscheidende/zwakke elementen) 
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Dit document richt zich op de nieuwe algemene praktijk van het derde project: CP 3. 

Onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende 

woorden 

2. ACHTERGROND VAN HET PROJECT 

Bij aanvang van het project waren er opmerkelijke verschillen tussen de IE-bureaus van de 

Europese Unie ten aanzien van de beoordeling van samengestelde merken met beeldelementen 

en enkel beschrijvende/niet-onderscheidende woorden. Deze verschillende praktijken en 

interpretaties hebben geleid tot uiteenlopende uitkomsten waardoor afbreuk werd gedaan aan de 

rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor wat betreft de vraag wanneer de beeldkenmerken het 

merk voldoende onderscheidend vermogen verlenen om het in staat stellen het onderzoek naar 

absolute weigeringsgronden met succes te doorstaan. 

Hierdoor beseften de bureaus dat er behoefte bestond aan harmonisatie en dat een 

gemeenschappelijke praktijk goed zou zijn voor zowel gebruikers als bureaus.  

Met dit project wordt beoogd een gemeenschappelijke praktijk tot stand te brengen die 

moet aangeven wanneer een gecombineerd woord-/beeldmerk waarvan de 

woordelementen  beschrijvende/niet-onderscheidende woorden zijn  het onderzoek naar 

absolute weigeringsgronden met succes kan doorstaan omdat het beeldmerk voldoende 

onderscheidend vermogen bezit.   

Dit project is opgebouwd uit vier hoofdbestanddelen waarin telkens een ander vraagstuk wordt 

behandeld, en wel als volgt: 

1) een gemeenschappelijke praktijk met een gemeenschappelijke aanpak die in een 

document wordt beschreven en in alle EU-talen wordt vertaald;  

2) een gezamenlijke communicatiestrategie voor deze praktijk; 

3) een actieplan voor de invoering van de gemeenschappelijke praktijk; 

4) een analyse van de vraag of het noodzakelijk is rekening te houden met de praktijk uit 

het verleden.  

Dit document is het eerste van de vier bestanddelen. 
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Deze projectbestanddelen zullen in overeenstemming worden vastgesteld door de deelnemende 

IE-bureaus. Daarbij zal rekening worden gehouden met de opmerkingen van de 

gebruikersorganisaties. 

De eerste bijeenkomst van de werkgroep vond plaats in Alicante in februari 2012 en had tot doel 

de hoofdlijnen van het project, de reikwijdte en de daarin te gebruiken methode vast te stellen. 

Daarna vonden bijeenkomsten plaats in oktober 2012, juni en oktober 2013, februari, april, juni 

en december 2014 en februari 2015. Tijdens deze bijeenkomsten werden de doelstellingen van 

het project diepgaand besproken door de Work Package Group die belast was met de 

totstandbrenging van de gemeenschappelijke praktijk, en werd overeenstemming bereikt over de 

beginselen van de gemeenschappelijke praktijk.   

3. DOEL VAN DIT DOCUMENT 

Dit document dient als referentie voor IE-bureaus, gebruikersorganisaties, aanvragers en 

vertegenwoordigers bij de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke praktijk die moet 

aangeven wanneer een beeldmerk met louter beschrijvende/niet-onderscheidende woorden het 

onderzoek naar de absolute weigeringsgronden succesvol kan doorstaan omdat het beeldelement 

het merk in zijn geheel een voldoende onderscheidend vermogen verleent. Dit document wordt 

op grote schaal beschikbaar gemaakt en is gemakkelijk toegankelijk. Het verschaft heldere en 

uitgebreide uitleg over de beginselen waarop de gemeenschappelijke praktijk gebaseerd 

is. Deze beginselen zullen algemeen worden toegepast en gelden voor de overgrote meerderheid 

van de zaken. Het onderscheidend vermogen dient per geval te worden beoordeeld. Daarbij 

moeten de gemeenschappelijke beginselen als richtsnoer dienen en waarborgen dat de 

verschillende bureaus op dezelfde gronden tot soortgelijke, voorspelbare uitkomsten komen. 

4. DE REIKWIJDTE VAN HET PROJECT 

Overeenkomstig het arrest van het Hof in de zaak C-104/01, 'Libertel', punten 48 tot 50: 

"Volgens vaste rechtspraak is het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste 

mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. 

Bovendien geeft het ingeschreven merk de houder volgens artikel 5, lid 1, van de Richtlijn voor bepaalde 

waren of diensten een uitsluitend recht dat hem in staat stelt het ingeschreven teken zonder tijdslimiet als merk te 

monopoliseren. 
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De mogelijkheid om een merk in te schrijven, kan worden beperkt om redenen van openbaar 

belang." 

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende 

de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de 'Richtlijn') bepaalt in artikel 3, lid 1, onder b 

en c,1 dat merken die elk onderscheidend vermogen missen en beschrijvende merken die 

uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van 

soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van 

vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of 

diensten niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen 

worden. 

De diverse weigeringsgronden moeten worden geïnterpreteerd in het licht van het openbaar 

belang dat aan elke grond ten grondslag ligt (zie gevoegde zaken C-456/01 P en C-457/01 P, 

Henkel, punten 45-46, zaak C-329/02 P, SAT.1, punt 25). 

Het is in het openbaar belang inschrijving te voorkomen van een merk dat geen enkele 

mogelijkheid biedt om de waren en/of diensten waarvoor inschrijving wordt gevraagd te 

onderscheiden van die van andere ondernemingen.  

De reikwijdte van het project is als volgt: 

"Met dit project wordt beoogd een gemeenschappelijke praktijk tot stand te brengen die moet aangeven 

wanneer een beeldmerk dat louter uit beschrijvende/niet-onderscheidende woorden 

bestaat het onderzoek naar absolute weigeringsgronden met succes doorstaat omdat het 

beeldmerk voldoende onderscheidend vermogen bezit." 

De volgende kwesties vallen buiten de reikwijdte van het project: 

 Taalvraagstukken: u dient er voor dit project van uit te gaan dat de woordelementen volledig 

beschrijvend/niet-onderscheidend zijn in uw taal. 

 Interpretatie van disclaimers. 

                                                      

1 Elke verwijzing naar artikelen van de 'Richtlijn' kan worden opgevat als een referentie naar de overeenkomstige artikelen van 

Verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. 
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 Gebruik van het merk (inclusief verkregen onderscheidend vermogen en daadwerkelijk gebruik van 

het merk in het handelsverkeer). 

Om te kunnen bepalen of met de beeldkenmerken van het merk de drempel voor 

onderscheidend vermogen is bereikt, dienen de volgende criteria in aanmerking te worden 

genomen:  

 Wat betreft de woordelementen van het merk:  

o Lettertype en lettersoort 

o Combinatie met kleur 

o Combinatie met leestekens en andere symbolen 

o Positie van de woordelementen (zijwaarts, ondersteboven enz.) 

 Wat betreft de beeldelementen van het merk: 

o Gebruik van eenvoudige geometrische vormen 

o De positie en omvang (grootte) van het beeldelement ten opzichte van het 

woordelement 

o Wanneer het beeldelement een voorstelling is van of rechtstreeks verband houdt 

met de waren en/of diensten  

o Wanneer het beeldelement in het handelsverkeer veelvuldig wordt gebruikt voor 

de waren of diensten.  

 Wat betreft zowel de woord- als de beeldelementen van het merk: 

o De invloed van combinaties van criteria op het onderscheidend vermogen.  

5. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 

5.1. Beschrijvende/niet-onderscheidende woorden 

Voor het project worden de woordelementen van het merk volledig beschrijvend/niet-

onderscheidend geacht te zijn, daar het hoofddoel is een gemeenschappelijke praktijk tot stand te 

brengen die moet aangeven wanneer de toevoeging van een beeldelement het merk in zijn geheel 

voldoende onderscheidend vermogen verleent om het in staat te stellen zijn essentiële functie te 

vervullen en het onderzoek naar de absolute weigeringsgronden succesvol te doorstaan.  

Volgens vaste rechtspraak moet een merk, wil het onderscheidend vermogen bezitten in de zin 

van artikel 3, lid 1, onder b, van de Richtlijn, zijn wezenlijke functie kunnen vervullen en de 
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consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de 

identiteit van de oorsprong kunnen waarborgen, in dier voege dat de consument of de 

eindgebruiker deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere 

herkomst kan onderscheiden, en aldus de ervaring kan herhalen, indien deze positief is 

gebleken te zijn of te vermijden indien deze negatief is gebleken (zie C-39/97, Canon, punt 28 en 

T-79/00, LITE, punt 26).  

Een aspect dat onlosmakelijk verbonden is met het vermogen van het merk om zijn wezenlijke 

functie te vervullen, betreft volgens de rechtspraak van het Hof het aan artikel 3, lid 1, onder c, 

van de Richtlijn ten grondslag liggende algemene belang dat erin gelegen is dat de beschrijvende 

tekens of aanduidingen met betrekking tot de kenmerken van waren of diensten waarvoor 

inschrijving is aangevraagd, vrij kunnen worden gebruikt door alle handelaren die dergelijke 

waren en/of diensten aanbieden, en tekens en aanduidingen worden voorkomen die zijn 

voorbehouden aan een enkele onderneming omdat zij als merken zijn ingeschreven (zie de zaken 

C-299/99 Philips, punt 30, en C-329/02 P, SAT.1, punt 30, gevoegde zaken C-90/11 en C-91/11, 

Alfred Strigl, punt 31, C-53/01 P, Linde, punt 73, en C-104/01, Libertel, punt 52, C-363/99 

Koninklijke KPN Nederland NV, punt 54, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97 Windsurf 

Chiemsee, punt 25). 

Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld door te verwijzen naar ten eerste de 

waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en ten tweede de perceptie van het 

relevante publiek (zie de zaken C-53/01 P, Linde, punt 41, en C-363/99, Koninklijke KPN 

Nederland NV, punt 34, gevoegde zaken C-468/01 P tot en met C-472/01 P, Procter & Gamble, 

punt 33). 

Ofschoon elke van de in artikel 3, lid 1 opgenomen weigeringsgronden losstaat van de andere en 

een afzonderlijk onderzoek vereist, bestaat er niettemin een duidelijke overlapping tussen de 

werkingssferen van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder b en c (zie gevoegde zaken 

C-90/11 en C-91/11, Alfred Strigl, punt 20, C-53/01 P, Linde, punt 67, zaak C-363/99 Koninklijke 

KPN Nederland NV, punt 85, zaak C-392/02 P, SAT.1, punt 25).  

Volgens vaste rechtspraak mist een teken dat beschrijvend is voor de kenmerken van de waren 

of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, onder c, van de Richtlijn om die reden onderscheidend 

vermogen voor die waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, onder b, van de Richtlijn. 

Een merk kan niettemin onderscheidend vermogen voor de waren of diensten missen om 
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andere redenen dan het feit dat het beschrijvend is (zie zaken C-265/00, Biomild, punt 19, C-

363/99 Koninklijke KPN Nederland NV, punt 86, en C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol v 

OHIM, punt 33). 

Bijgevolg mist een beschrijvend merk noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen, 

ofschoon een merk ook onderscheidend vermogen kan missen om een andere reden dan het feit 

dat het beschrijvend is. 

 

5.2. Met welke drempels wordt verzekerd dat een beeldmerk het 

onderzoek naar de absolute weigeringsgronden succesvol 

doorstaat? 

Een beeldmerk kan louter beschrijvende/niet-onderscheidende woorden bevatten en niettemin 

het onderzoek naar absolute weigeringsgronden succesvol doorstaan indien het andere 

elementen bevat die ervoor zorgen dat het in zijn geheel onderscheidend vermogen bezit2. 

Het onderscheidend vermogen van een merk met beschrijvende/niet-onderscheidende 

woordelementen kan niet alleen berusten op beeldelementen die zelf geen onderscheidend 

vermogen hebben of oppervlakkig zijn, tenzij de daardoor ontstane combinatie in haar geheel 

onderscheidend is.  

Dit beginsel is bevestigd door het Hof in zijn arrest C-37/03 P, BioID. In dit arrest voert het Hof 

aan dat grafische elementen van het merk "niet van dien aard zijn dat ze het relevante publiek in 

staat stellen, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten zonder gevaar van 

verwarring te onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst" en "deze grafische 

elementen bijgevolg niet geschikt zijn om de (...) wezenlijke functie van een merk te vervullen 

voor de betrokken waren en diensten" (punt 72). Bij wijze van voorbeeld zijn in dat geval "de 

                                                      

2 Wat betreft de gevolgen voor de mate van bescherming wanneer een merk bestaat uit niet-onderscheidende/zwakke elementen, 

zie de Beginselen van de gemeenschappelijke praktijk van CP5 - relatieve weigeringsgronden - gevaar voor verwarring (gevolgen 

van niet-onderscheidende/zwakke elementen).  

https://oami.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_co

mmunication5_nl.pdf 
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beeld- en grafische elementen bovendien te oppervlakkig om het aangevraagde merk in zijn 

geheel beschouwd onderscheidend vermogen te verlenen. Deze elementen bevatten geen enkel 

aspect, zoals fantasie of een originele combinatie, dat dit merk geschikt maakt om zijn wezenlijke 

functie te vervullen voor de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking 

heeft" (punt 74).  

Om te kunnen bepalen welk onderscheidend vermogen wordt verleend door de beeldelementen 

van het teken, zijn de volgende criteria overeengekomen:   

 

A. Wat betreft de woordelementen van het merk 

A.1. Lettertype en lettersoort 

 

 In het algemeen komen beschrijvende/niet-onderscheidende woordelementen die 

verschijnen in een algemeen of gebruikelijk lettertype, opschriften of scriptlettertypen - 

met of zonder typografische effecten (vet, cursief) - niet in aanmerking voor inschrijving.  

 

 Wanneer standaard lettertypen grafisch vormgegeven elementen bevatten die deel 

uitmaken van het opschrift, moeten die elementen het merk in zijn geheel voldoende 

beïnvloeden om het onderscheidend vermogen te verlenen. Wanneer deze elementen 

volstaan om de aandacht van de consument van de beschrijvende betekenis van het 

woordelement af te leiden of om een blijvende indruk van het merk na te laten, komt het 

merk in aanmerking voor inschrijving. 
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Voorbeelden 
 

Niet-onderscheidend  

Motivering Teken Waren/diensten 

Basislettertypen met of zonder 

typografische effecten (vet, cursief) 

 

 

Klasse 30: Koffie.  

Lichte lettersoortvariaties (i.e. woord in 

vette letters)  

Klasse 30: Koffie.  

Handgeschreven en scriptlettertypen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 30: Koffie.  

 

 

Klasse 30: Koffie.  

Klasse 29: Sardines. 

Gebaseerd op de 

'Bollywood macht 

glücklich!'-zaak, 

Bundespatentgericht 

27 W (pat) 36/09. 

Klasse 30: Koffie. 

 

Klasse 29: Sardines. 
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Gebaseerd op zaak 

T-464/08, 

Superleggera (zie 

punten 33 en 34). 

Kleine letters met hoofdletters 
 

Klasse 29: Sardines. 

Standaard lettertype met cursivering 

 

Klasse 29: Sardines. 

Hoofdletters binnen een woordelement 

zonder dat de betekenis ervan wordt 

aangetast 

 

Klasse 29: Sardines. 

Lettertype met enkele bijzondere 

kenmerken maar nog steeds overwegend 

normaal 

  

Klasse 30: Koffie. 

Klasse 29: Sardines. 

Gebaseerd op de 

"jogosonline"-zaak, 

Portugese 

merkaanvraag nr. 

406731, verworpen 

door INPI. 

 

Onderscheidend   

Motivering Teken Waren/diensten 

Handgeschreven opschrift, dermate 

gestileerd dat het onleesbaar is 

geworden, d.w.z. er valt geen 

beschrijvende betekenis te ontwaren.  

 

 

Klasse 30: Koffie.  
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Lettertype dat voldoende gestileerd is 

maar de mogelijkheid biedt om de 

afzonderlijke letters op uiteenlopende 

wijze te interpreteren. 

*'DIY' betekent 'do it yourself' (doe 

het zelf), en wordt beschouwd als een 

niet-onderscheidend woordelement met 

betrekking tot de waren waarvoor 

bescherming wordt gevraagd. 

 

 

 

     

Klasse 20: Kits met 

onderdelen voor 

assemblage tot 

meubelartikelen  

Grafisch vormgegeven lettertype. 

Bepaalde letters zijn moeilijk 

herkenbaar. 

 

 

Klasse 30: Koffie. 

 

 

 

A.2. Combinatie met kleur 

 

 Volgens hetgeen het Hof van Justitie heeft verklaard in zijn arrest C-104/01 'Libertel', 

"moet in herinnering worden gebracht, dat kleuren weliswaar bepaalde 

gedachteassociaties kunnen oproepen of gevoelens kunnen opwekken, doch dat zij naar 

hun aard nauwelijks geëigend zijn om nauwkeurige informatie over te brengen. Dit laatste 

geldt te meer daar kleuren in de reclame en bij de verkoop van waren en diensten 

gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt wegens hun aantrekkingskracht, los van 

enige specifieke boodschap" (punt 40).  

 

 Verder verklaart het Hof van Justitie in zijn prejudiciële beslissing C-49/02, 

'Heidelberger': "Behoudens in uitzonderlijke omstandigheden hebben kleuren ab initio 

geen onderscheidend vermogen" (punt 39). 
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 De loutere 'toevoeging' van één enkele kleur aan een beschrijvend/niet-onderscheidend 

woordelement, hetzij aan de letters zelf hetzij als achtergrond, volstaat niet om het merk 

onderscheidend vermogen te verlenen.  

 

 Kleuren worden veelvuldig gebruikt in het handelsverkeer, maar dit wordt niet gezien als 

een aanduiding van herkomst. Het kan echter niet worden uitgesloten dat een bijzondere, 

ongebruikelijke kleurschikking die de consument gemakkelijk onthoudt, een merk 

onderscheidend vermogen verleent.  

Voorbeelden 

 

Niet-onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

Toevoeging van één enkele kleur aan een 

basis-/normaal lettertype (gekleurde 

letters). 

 

 
Klasse 30: Koffie.  

Toevoeging van één enkele kleur aan een 

basis-/normaal lettertype (gekleurde 

achtergrond of kader). 

 

 

Klasse 30: Koffie.  

 

 

Klasse 30: Koffie.  

Toevoeging van één enkele kleur aan een 

basis-/normaal lettertype (gekleurde 

contouren). 

 

 

Klasse 30: Koffie.  

Toevoeging van één enkele kleur aan een 

basis-/normaal lettertype (gegradeerde 

kleur). 

 

 

Klasse 30: Koffie.  

In dit voorbeeld springt het gebruik van 

veel verschillende kleuren in het opschrift 

 

 

Klasse 30: Koffie.  
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bij de consument misschien in het oog maar 

helpt hem geenszins om de waren en/of 

diensten van de ene onderneming te 

onderscheiden van die van andere 

ondernemingen, omdat de consument geen 

notitie zal nemen van de bijzondere 

kleurschikking en zich deze niet zal 

herinneren. 

 

A.3. Combinatie met leestekens en andere symbolen 

 

 In het algemeen verleent de toevoeging van leestekens of andere symbolen die veelvuldig 

in het handelsverkeer gebruikt worden geen onderscheidend vermogen aan een teken dat 

bestaat uit beschrijvende/niet-onderscheidende woordelementen. 

 

Voorbeelden 

 

Niet-onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

De toevoeging van een punt of een 

merkteken verleent geen extra 

onderscheidend vermogen aan het teken 

 

 

 

Klasse 29: 

Sardines. 

Gebaseerd op zaak 

C-37/03 P, BioID. 

(zie punten 72-74). 

De toevoeging van aanhalingstekens 

verleent geen extra onderscheidend vermogen 

aan het teken 

 

Klasse 30: Koffie. 
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A.4. Positie van de woordelementen (zijwaarts, ondersteboven 

enz.) 

 

 De positionering van de woordelementen kan onderscheidend vermogen toevoegen aan 

een teken wanneer daarmee de manier waarop de betekenis van de woordelementen bij 

de consument overkomt, wordt beïnvloed. Met andere woorden: de positionering moet 

zodanig zijn dat de gemiddelde consument daar zijn aandacht op richt en niet 

onmiddellijk de beschrijvende boodschap opneemt. In het algemeen volstaat het feit dat 

de woordelementen verticaal, ondersteboven of op een, twee of drie regels zijn 

gepositioneerd niet om het teken het minimum aan onderscheidend vermogen te 

verlenen dat voor inschrijving vereist is. 

Voorbeelden 

 

Niet-onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

Tekst op twee of meer regels die van links 

naar rechts wordt gelezen 
 

Klasse 30: Koffie.  

De hele tekst is ondersteboven 
 

Klasse 30: Koffie.  

De hele tekst is verticaal 

 

 
 

Klasse 30: Koffie.  
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Onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

De tekst wordt op een originele manier 

gepresenteerd. De specifieke configuratie 

kan invloed uitoefenen op de manier 

waarop de woordelementen bij de 

consument overkomen. 

            

Klasse 30: Koffie.  

 

B. Wat betreft de beeldelementen van het merk 

B.1. Gebruik van eenvoudige geometrische vormen 

 

 Beschrijvende of niet-onderscheidende woordelementen die worden gecombineerd met 

eenvoudige geometrische vormen zoals punten, lijnen, lijnstukken, cirkels, driehoeken, 

vierkanten, rechthoeken, parallellogrammen, vijfhoeken, zeshoeken, trapezia en ellipsen3, 

zijn waarschijnlijk niet aanvaardbaar, met name wanneer bovenvermelde vormen worden 

gebruikt als kader of rand. 

 

 De reden hiervoor is dat een geometrische vorm die louter tot doel heeft het 

woordelement te onderstrepen, te markeren of te omcirkelen het merk niet zodanig kan 

beïnvloeden dat het geheel onderscheidend vermogen verkrijgt.  

 

 Anderzijds kunnen geometrische vormen onderscheidend vermogen toevoegen aan een 

teken wanneer de presentatie, configuratie of de combinatie met andere elementen een 

algemene indruk wekt die voldoende onderscheidend is. 

 

                                                      

3 De lijst van geometrische vormen is niet uitputtend. 
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Voorbeelden 

Niet-onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

Voorbeelden van eenvoudige geometrische 

vormen die als kader of rand worden 

gebruikt en niet als aanvaardbaar 

beschouwd kunnen worden 

 

 

Klasse 30: Koffie.  

 

Onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

 

Voorbeelden van een bijzondere 

configuratie van niet-onderscheidende 

woordelementen met een eenvoudige 

geometrische vorm die het merk in zijn 

totaliteit aanvaardbaar maken omdat door 

de speciale schikking de woorden de 

eenvoudige geometrische vorm overlappen en 

omdat de geometrische vorm betrekkelijk 

groot is ten opzichte van de woorden 

waardoor deze niet uitsluitend wordt gezien 

als een onderstreping, markering of 

omcirkeling van de woorden maar een 

algemene indruk wekt die voldoende 

onderscheidend is. Verondersteld wordt dat 

 

 

 

Klasse 30: Koffie. 
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de beeldelementen geen voorstellingen van 

verpakking zijn. 

Voorbeelden van bijzondere combinaties 

van geometrische vormen met beschrijvende 

woorden die elk van de merken in zijn 

geheel onderscheidend vermogen verlenen.  

 

 

 

Klasse 30: Koffie. 

 

B.2. De positie en omvang (grootte) van het beeldelement ten 

opzichte van het woordelement 

 

 In het algemeen 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. 

Voorbeelden 

 

Niet-onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

Het rode element op de letter 'i' is 

nauwelijks herkenbaar.  

Klasse 29: Sardines. 

Het beeldelement is zo klein dat het niet 

herkenbaar is.  

Klasse 30: Koffie.  
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Onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

Het beeldelement is onderscheidend op zich 

en groot genoeg om in het merk in zijn 

geheel herkend te worden. 
 

Klasse 30: 

Koffie.  

 

B.3. Het beeldelement is een voorstelling van of houdt 

rechtstreeks verband met de waren en/of diensten. 

 

In de regel blijft de loutere combinatie van elementen, die elk op zich een beschrijving vormen 

van de kenmerken van de waren en diensten waarvoor inschrijving wordt gevraagd en die hierin 

geen ongebruikelijke veranderingen aanbrengen, zelf ook een beschrijving en kan slechts een 

merk opleveren dat uitsluitend bestaat uit tekens en benamingen die in de handel kunnen worden 

gebruikt om kenmerken van deze waren en diensten aan te duiden (zie naar analogie C-265/00 

Biomild, punt 39 en C-408/08 P, Color Edition, punt 61).  

 

Een dergelijke combinatie is slechts dan niet-beschrijvend indien zij een indruk wekt die 

voldoende afwijkt van de indruk die de loutere samenvoeging van die bestanddelen wekt, met als 

gevolg dat deze meer is dan enkel de som van haar delen (C-265/00 Biomild, punt 40). 

 

 In sommige gevallen bestaat het beeldelement uit een voorstelling van de opgegeven 

waren of diensten. In beginsel wordt deze voorstelling geacht een beschrijvend karakter 

te hebben en/of onderscheidend vermogen te missen wanneer zij: 

 

– een 'levensechte' afbeelding van de waren en diensten is;  

– bestaat uit een symbolische/gestileerde afbeelding van de waren en diensten die 

niet aanzienlijk afwijkt van de gebruikelijke voorstelling van deze waren en 

diensten. 
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In andere gevallen kan het voorkomen dat het beeldelement geen voorstelling van de waren 

en diensten is maar wel rechtstreeks verband houdt met de kenmerken van de waren en/of 

diensten. In dergelijke gevallen zal het teken als niet-onderscheidend worden beschouwd, 

tenzij het voldoende gestileerd is. 

 

Voorbeelden 

In de volgende voorbeelden is de indruk die wordt gewekt door de merken die zijn ontstaan uit 

een combinatie van een niet-onderscheidend/beschrijvend beeldelement en een niet-

onderscheidend/beschrijvend woordelement, niet meer dan de indruk die wordt gewekt door de 

som van de delen van die merken.  

De uitkomst blijft dezelfde, ongeacht de vraag of het beeld- en/of woordelement als 

beschrijvend of niet-onderscheidend wordt beschouwd. 

 

Niet-onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

Beschrijvend beeldelement met 

beschrijvend woordelement. 

Het beeldelement bevat een plaatje van een 

sardine en is daarom een levensechte 

afbeelding van de waren. Noch het 

lettertype (basis/standaard), noch de positie 

van de woordelementen, noch de algehele 

samenstelling van het merk, noch enig 

ander element verleent het merk het 

minimaal vereiste onderscheidend vermogen.  

 

Klasse 29: Sardines.  

Beschrijvend beeldelement met niet-

onderscheidend woordelement. 

Het beeldelement bevat een plaatje van een 

sardine en is daarom een levensechte 

afbeelding van de waren. Noch het 

 

Klasse 29: Sardines.  
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lettertype (basis/standaard), noch de positie 

van de woordelementen, noch de algehele 

samenstelling van het merk, noch enig 

ander element verleent het merk het 

minimaal vereiste onderscheidend vermogen. 

Niet-onderscheidend beeldelement 

met niet-onderscheidend 

woordelement. 

Het beeldelement laat een typisch 

sardineblik zien, dat in het handelsverkeer 

veelvuldig wordt gebruikt als verpakking 

voor sardines, en is daarom een 

symbolische/gestileerde afbeelding van de 

waren die niet aanzienlijk afwijkt van de 

gebruikelijke afbeelding van deze waren.  

Noch het lettertype (basis/standaard), 

noch de positie van de woordelementen, 

noch de algehele samenstelling van het 

merk, noch enig ander element verleent het 

merk het minimaal vereiste onderscheidend 

vermogen. 

 

Klasse 29: Sardines.  

Niet-onderscheidend beeldelement 

met beschrijvend woordelement. 

Het beeldelement laat een typisch 

sardineblik zien, dat in het handelsverkeer 

veelvuldig wordt gebruikt als verpakking 

voor sardines, en is daarom een 

symbolische/gestileerde afbeelding van de 

waren die niet aanzienlijk afwijkt van de 

gebruikelijke afbeelding van deze waren. 

Noch het lettertype (basis/standaard), 

noch de positie van de woordelementen, 

noch de algehele samenstelling van het 

 

 

Klasse 29: Sardines.  
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merk, noch enig ander element verleent het 

merk het minimaal vereiste onderscheidend 

vermogen. 

Het beeldelement is geen voorstelling van de 

diensten maar houdt wel rechtstreeks 

verband met de kenmerken van de 

diensten. Het teken is niet voldoende 

gestileerd. 

 

Klasse 37: 

Ongediertebestrijdin

gsdiensten. 

 

Onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

Uitzondering: een speciale 

combinatie/samenstelling 

(onderscheidend vermogen van twee 

beschrijvende/niet-onderscheidende 

elementen in hun geheel).  

Door sardines te gebruiken voor 

de letters 'F' en 'i' wordt door het 

teken een indruk gewekt die 

voldoende afwijkt van de indruk 

die wordt gewekt door de 

eenvoudige combinatie van niet-

onderscheidende/beschrijvende 

beeld- en woordelementen, 

aangezien deze indruk meer is 

dan de som van de delen van het 

teken.  

 

 

Klasse 29: Sardines.  

Onderscheidend beeldelement met 

beschrijvend woordelement. 

Het beeldelement bestaat uit een 

wandelende visgraat, en is daarom  

Klasse 29: Sardines.  
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een symbolische/gestileerde 

afbeelding van de waren die 

aanzienlijk afwijkt van de 

gebruikelijke afbeelding van deze 

waren. 

Het beeldelement houdt 

rechtstreeks verband met de 

kenmerken van de diensten maar 

het teken is voldoende gestileerd. 

 

Klasse 37: 

Ongediertebestrijdi

ngsdiensten. 

 

B.4. Het beeldelement wordt in het handelsverkeer veelvuldig 

gebruikt voor de waren en/of diensten waarvoor de 

inschrijving wordt aangevraagd 

 

 In het algemeen voegen beeldelementen die in het handelsverkeer veelvuldig worden 

gebruikt of die gebruikelijk zijn voor de opgegeven waren of diensten, aan het teken in 

zijn geheel geen onderscheidend vermogen toe. 

Voorbeelden 

 

Niet-onderscheidend 

Motivering Teken Waren/diensten 

Het aangevraagde merk wordt door het 

relevante publiek opgevat als een duidelijke 

en directe kwaliteitsaanduiding en niet als 

een oorsprongsbenaming van de waren.  

De beeldelementen missen opvallende, 

ongebruikelijke of originele kenmerken en 

zullen overkomen als een gewoon label dat 

 

Klasse 30: Koffie. 
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de gemiddelde consument niet als 

onderscheidend zal onthouden.  

Gekleurde prijsetiketten worden in het 

handelsverkeer veelvuldig gebruikt voor 

verschillende soorten waren. De combinatie 

met het beschrijvend woordelement volstaat 

niet om het merk onderscheidend vermogen 

te verlenen.  

 

Klasse 29: Sardines. 

Gebaseerd op zaak T-

122/01, Best Buy (zie 

punt 33). 

Prijsetiketten worden in het handelsverkeer 

veelvuldig gebruikt voor verschillende 

soorten waren. 
 

Klasse 30: Koffie.  

De 'weegschaal der gerechtigheid' wordt 

veelvuldig gebruikt in het handelsverkeer 

met betrekking tot juridische diensten. 

 

Klasse 45: Juridische 

diensten. 

 

C. De invloed van combinaties van bovengenoemde criteria op het 

onderscheidend vermogen 

 

 In het algemeen levert een combinatie van beeld- en woordelementen die elk afzonderlijk 

geen onderscheidend vermogen hebben, geen merk met onderscheidend vermogen op. 

 

 Niettemin kan een combinatie van dergelijke elementen, wanneer zij in hun geheel 

worden beschouwd, wegens de presentatie en de samenstelling van het teken worden 

opgevat als een aanduiding van herkomst. Dit is het geval wanneer de combinatie een 

algemene indruk wekt die voldoende afwijkt van de beschrijvende/niet-onderscheidende 

boodschap van het woordelement.  
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De volgende tabel bevat een aantal voorbeelden die combinaties bevatten van de 

individuele criteria die in de vorige afdelingen van de gemeenschappelijke praktijk werden 

behandeld. In de rode kolom komen combinaties voor die wegens hun eenvoud en/of 

gebruikelijke aard niet leiden tot de vaststelling van onderscheidend vermogen. In de 

groene kolom komen daarentegen combinaties voor die als onderscheidend worden 

beschouwd. 

Voorbeeld: 

Om een teken in aanmerking te laten komen voor inschrijving moet het een minimaal 

onderscheidend vermogen hebben. De schaal heeft tot doel aan te geven waar zich de 

drempel bevindt. De onderstaande voorbeelden bevatten elementen met toenemende 

gevolgen voor het onderscheidend vermogen van merken (van links naar rechts), hetgeen 

merken oplevert die hetzij in hun geheel geen onderscheidend vermogen hebben (rode 

kolom) hetzij in hun geheel onderscheidend vermogen hebben (groene kolom)4.  

 

 

                                                      

4 De tekens met "Smaak en aroma's" vragen om bescherming voor koffie in klasse 30 en de tekens met "Verse sardine"vragen 

om bescherming voor sardines in klasse 29. 
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Niet-onderscheidend Onderscheidend 

 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
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Rij 1: 

Van links naar rechts: het eerste voorbeeld is een combinatie van basis-/standaardlettertype met een 

vetgedrukt woord en positionering van de woordelementen. In het volgende geval wordt met de toevoeging 

van een rode kleur een stap verder gezet (d.w.z. standaardlettertype, positionering van woordelementen en 

één kleur) maar dit levert nog steeds geen merk met onderscheidend vermogen op. In het derde voorbeeld 

wordt met de toevoeging van kleuren iets extra's toegevoegd maar de presentatie en de samenstelling 

wekken geen algehele indruk die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de eenvoudige 

combinatie van die elementen. Afgezien daarvan is de consument niet in staat een groot aantal kleuren en 

de schikking ervan te onthouden. Het vierde voorbeeld is een combinatie van basis-/standaardlettertype, 

positionering/grootte van de woordelementen en twee kleuren, die echter nog steeds niet onderscheidend is.  

De combinatie van beeldelementen in de twee onderscheidende voorbeelden aan de rechterkant kan, indien 

zij in haar geheel wordt beschouwd, wegens de presentatie en de samenstelling van het teken overkomen 

als een aanduiding van herkomst en creëert een visuele indruk die voldoende afwijkt van de 

beschrijvende/niet-onderscheidende boodschap van de woordelementen. 

 

Rij 2: 

 

Van links naar recht: de eerste twee voorbeelden in deze reeks zijn een combinatie van eenvoudige 

geometrische vormen die als kader worden gebruikt (resp. rechthoekig en ovaal), met basis-

/standaardlettertype, gevolgd door basis-/standaardlettertype gecombineerd met een cirkelvorm, kleur en 

positionering van de woordelementen. Het volgende voorbeeld is een combinatie van een ongebruikelijke 

positionering van woordelementen met basis-/standaardlettertype en een rechthoek met hoekige vormen en 

kleur. Geen van deze drie voorbeelden wekt een algehele indruk die voldoende afwijkt van de indruk die 

wordt gewekt door de eenvoudige combinatie van deze elementen.  

In de kolom aan de rechterkant staan niet-willekeurige samenstellingen van vormen gecombineerd met 

kleur en positie van de woordelementen die een visuele indruk wekken die voldoende afwijkt van de 

beschrijvende/niet-onderscheidende boodschap van het woordelement. Dit stelt het merk in staat in zijn 

geheel over te komen als een aanduiding van herkomst wegens de presentatie en de samenstelling van het 

teken. 
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Rij 3: 

 

Van links naar recht: deze reeks voorbeelden begint met een levensechte afbeelding van de waren 

gecombineerd met twee basislettertypen en typografische effecten, gevolgd door de toevoeging van 

positionering van de woordelementen en kleur, en daarna een aan de combinatie toegevoegde geometrische 

vorm, en eindigt met een licht gestileerd lettertype dat evenwel nog steeds ruimschoots normaal is. Geen 

van deze voorbeelden wekt een visuele indruk die voldoende afwijkt van de beschrijvende/niet-

onderscheidende boodschap van de beschrijvende boodschap. Bijgevolg zullen deze merken niet overkomen 

als aanduidingen van herkomst.  

De presentatie en samenstelling van de merken aan de rechterkant van de lijn en, uiterst rechts, de 

aanwezigheid van een herkenbaar beeldelement dat op zichzelf onderscheidend is, verlenen de merken het 

minimaal vereiste onderscheidend vermogen. 
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