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Octrooien

Stel u wilt een nieuw product

in de markt zetten, bijvoor-

beeld een vruchtendrank. U

bedenkt de naam ‘Vruchten-

sprankel’, een deskundige

‘Apli’. Voor de definitieve keu-

ze wilt u weten of deze merken

al zijn gedeponeerd. Hoe gaat

u dat na? Hoe deponeert u een

merk? Heeft u een merkenge-

machtigde nodig?

Om een recht op een merk te verkrijgen,
is het sinds 1971 noodzakelijk een merk
te laten inschrijven. Voor die tijd kon in
Nederland een merkrecht ook door ge-
bruik van het merk ontstaan. In 1971
werd hieraan definitief een eind ge-
maakt: de Benelux Merkenwet werd van

kracht als gevolg van de EEG. Sinds die
tijd is het registreren van een merk van
groot belang om de concurrentie op af-
stand te houden. Zonder registratie is
een merk vogelvrij en kunnen anderen
hetzelfde merk gebruiken.
Voorafgaand aan de definitieve keuze
voor een merk, in het voorbeeld Vruch-
tensprankel of Apli, is het raadzaam in

het merkenregister te (laten) onderzoe-
ken of het merk beschikbaar is. Volgens
de bepalingen van de Benelux Merken-
wet kan een merkhouder niet alleen be-
zwaar maken tegen een identiek merk,
maar ook tegen gelijkende merken voor
zover bij het publiek kans bestaat op ver-
warring. Een uitgebreid beschikbaarheid-
onderzoek omvat bijvoorbeeld een on-
derzoek naar oudere identieke en gelij-
kende merken. Het resultaat helpt u bij

de keuze voor een productnaam. U bent
op de hoogte van de risico’s van elk van
de gekozen merken en kunt een afwe-
ging maken.

Deponeren
Stel u vindt Vruchtensprankel en Apli bei-
de de moeite waard en laat ze depone-
ren. Indien u uw merk alleen in de Bene-
lux wilt gebruiken, is een depot bij het
Benelux Merkenbureau (BMB) de aange-

wezen weg. Een andere keuze is bescher-
ming als Gemeenschapsmerk (voor de 25
landen van de EG). Voor bescherming
buiten de Benelux is een zogenaamd in-
ternationaal depot, dat zich kan uitstrek-
ken over één tot circa 78 landen, het
overwegen waard. De keuze is afhanke-
lijk van uw plannen met het merk.
Twee aanvragen tot inschrijving worden
in dit voorbeeld ingediend bij het BMB:
een voor het merk Vruchtensprankel en

Oppositieprocedure voor alle depots per 1 januari 2006

Hoe deponeer je een merk?

In het voorbeeld dient Epli, geregistreerd voor bier en wijn, oppositie in tegen Apli, wateren,
alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen. Zij krijgen de gelegenheid een
schikking te treffen.

Om een recht op een merk te
verkrijgen, is het noodzakelijk een

merk te laten inschrijven

Te
ke

ni
ng

: N
ed

er
la

nd
sc

h 
O

ct
ro

oi
bu

re
au

.



vmt | 2 december 2005 | nr 25 25

een voor het merk Apli. Een merk moet
altijd worden gedeponeerd voor bepaal-
de waren of diensten. In dit geval kan dat
zijn: alcoholvrije dranken, gazeuse wate-
ren, vruchtendranken en vruchtensap-
pen.
Het BMB schrijft een merk niet zonder
meer in. De aanvraag doorloopt diverse
stadia. Een daarvan is de beoordeling op
onderscheidend vermogen van het merk,
immers de functie van het merk is om
producten of diensten van de ene onder-
neming te onderscheiden van die van de
andere. Is de onderscheidende kracht
van het merk onvoldoende, dan wordt
het merk geweigerd. De deposant krijgt
in dat geval nog de gelegenheid om ar-
gumenten in te dienen om het BMB op
andere gedachten te brengen.

Beeldmerk
Het merk Vruchtensprankel loopt grote
kans te worden geweigerd. De reden zou
kunnen zijn dat het merk is samenge-
steld uit twee in de Nederlandse taal ge-
bruikelijke woorden, die niet door één
onderneming kunnen worden gemono-
poliseerd. Het merkrecht is niet bedoeld
om de concurrentie het gebruik te ont-
zeggen van woorden die in de handel
gangbaar zijn.
Een mogelijkheid om Vruchtensprankel
toch ingeschreven te krijgen, is depone-

ren als beeldmerk bijvoorbeeld in combi-
natie met een logo of als onderdeel van
een label. Een andere mogelijkheid is
deponeren met een ander merk of de fir-
manaam, bijvoorbeeld ABC Vruchten-
sprankel. Aan deze alternatieven kleeft
een nadeel: er ontstaat geen merkrecht
op het woord Vruchtensprankel alleen.
Het merk Apli zal de beoordeling op  ver-
mogen glansrijk doorstaan. Het woord
zegt immers niets over de waren waar-
voor het merk is gedeponeerd: alcohol-
vrije dranken, gazeuse wateren, vruch-
tendranken en vruchtensappen.

Oppositie
Na deze eerste toets wordt het goedge-
keurde depot (aanvraag tot inschrijving)
gepubliceerd in het Benelux Merkenblad.
Houders van bestaande merken krijgen
daarna gedurende twee maanden na pu-
blicatie de gelegenheid om oppositie in
te dienen.
Oppositie is een vrij nieuw onderdeel van
de inschrijvingsprocedure in de Benelux.
Het werd in 2004 geïntroduceerd en
wordt in etappes ingevoerd. Vanaf 1 janu-
ari 2006 geldt de oppositieprocedure
voor alle depots. De deposant heeft het
voordeel dat snel duidelijkheid ontstaat
over bezwaren tegen het nieuwe merk.
De oppositieprocedure geeft houder en
opposant ruimschoots de gelegenheid te

proberen een schikking te treffen. Berei-
ken zij geen compromis, dan beslist het
BMB over de zaak.
Zo bestaat de mogelijkheid dat de hou-
der van het fictieve merk Epli, geregi-
streerd voor bier en wijn, oppositie in-
dient tegen het merk Apli. Indien het
conflict niet onderling wordt geregeld,
zal het BMB afwegen of de gemiddelde
oplettende drankenconsument in verwar-
ring zal raken omtrent de herkomst van
dranken onder het merk Apli. Als het
BMB deze vraag positief beantwoordt,
wordt het depot geweigerd. De deposant
kan in dat geval nog beroep aantekenen
bij onder meer het Gerechtshof in Den
Haag.
Verwacht het BMB geen verwarring, dan
wordt het merk Apli ingeschreven en ont-
vangt de deposant een bewijs van in-
schrijving. Hierop is onder andere aange-

geven dat de inschrijving geldt tot tien
jaar na de inschrijvingsdatum. Verlen-
ging van merkeninschrijvingen blijft on-
beperkt mogelijk.
Is het merk eenmaal geregistreerd, dan
heeft de houder de plicht het merk te
gebruiken binnen vijf jaar na inschrijving.
Gebeurt dit niet, dan kan het recht op het
merk vervallen en kan iedere belangheb-
bende een actie tegen de merkinschrij-
ving bij de Arrondissementsrechtbank
instellen.

Zelf doen?
De totale inschrijfprocedure voor een
merk is nogal gecompliceerd. Het depo-
neren van een merk op zich kunt u als
producent zelf doen, maar voor het uit-
voeren van een beschikbaarheidonder-
zoek, het opstellen van een passende
waren- en dienstenomschrijving en het
indienen van oppositie is de specialisti-
sche kennis van merkengemachtigden
onontbeerlijk. Zij kunnen ook een een-
maal ingeschreven merk bewaken. Dan
stellen ze de merkhouder op de hoogte
van nieuwe depots van identieke of gelij-
kende merken. Dit geeft de merkhouder
de gelegenheid om tijdig oppositie te
(laten) indienen.

Inschrijfprocedure voor een merk in de Benelux
Stap Actie Toelichting

0 Beschikbaarheidonderzoek Is niet verplicht
1 Aanvraag merk met opgave waren en/ In voorbeeld: Apli: Gazeuse wateren,

of diensten alcoholvrije dranken; vruchtendran-
ken en vruchtensappen (klasse 32)

2 Beoordeling onderscheidend 
vermogen van het merk in relatie tot 
waren en/of diensten

3 Na acceptatie: Publicatie van het 
depot

4 Gedurende twee maanden: houders Epli meldt zich
van bestaande merken kunnen 
oppositie indienen 

5 Is oppositie ingediend, dan onder- Kan Apli naast Epli worden inge-
handelen met houder bestaand schreven?
merk.
Geen schikking: beslissing BMB.
Wel schikking: voortzetting. 
Inschrijvingsprocedure, eventueel met 
beperkte waren- en/of diensten-
opgave

6 Ontvangst bewijs van inschrijving
Geldigheidsduur: tien jaar

7 Aanbevolen: Bewaking Kan Apli oppositie indienen tegen 
Aplo of Sapli?

Na registratie heeft de houder de
plicht het merk binnen vijf jaar te
gebruiken
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