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Een opvallende verpakking kan bijdragen aan het succes van een product. De con-

current kan proberen een graantje mee te pikken van het succes door haar eigen

product op de markt te brengen in een verpakking die dicht aanzit tegen of zelfs

een imitatie is van de verpakking van dat succesvolle product. Het is daarom

belangrijk om de verpakking merkenrechtelijk tegen namaak te beschermen.

De functie van een merk is de her-
komst van waren of diensten te onder-
scheiden van andere waren of dien-
sten. Een merk moet ‘onderschei-
dend vermogen’ hebben: de
consument moet het pro-
duct aan het merk kunnen
herkennen. Om merken-
rechtelijke bescherming
(in rechte) te kunnen
inroepen, dient het
merk te zijn gedepo-
neerd.

Vormmerk
Ook de vorm van een verpak-
king kan worden beschermd
door het merkenrecht, op
voorwaarde dat het bovenge-
noemd onderscheidend ver-
mogen heeft. In een recente
uitspraak ging het Gerecht
van Eerste Aanleg (GEA)
nader in op de mogelijk-
heid om verpakkingen van
producten als vormmerken
te kunnen beschermen. In
deze zaak was de vorm van een fles als
vormmerk gedeponeerd voor onder ande-
re mineraalwater (zie foto). De merkin-
schrijving werd in eerste instantie gewei-
gerd omdat de vorm geen onderscheide-

nd vermogen zou hebben. Volgens het
GEA kon deze vorm wel een merk zijn. Het
GEA benadrukt dat het onderscheidend
vermogen van dit vormmerk onder meer

dient te worden beoordeeld aan de hand
van de wijze waarop de consument het
merk opvat.

Combinatie
Om te kunnen beoordelen of de vorm
onderscheidend vermogen heeft, dient
de totale indruk die de fles maakt te wor-
den onderzocht. Het kan zijn dat de ver-
schillende elementen (zoals de getail-
leerde vorm en de horizontale en schuin-
lopende groeven) op zichzelf geen

onderscheidend vermogen hebben, maar
dat door de wijze waarop deze elementen
zijn gecombineerd de vorm toch onder-

scheidend vermogen heeft.
Het GEA oordeelde dat,

omdat de combinatie
van de verschillende
elementen waaruit de

fles bestaat specifiek is
en het geheel een opmer-

kelijk en gemakkelijk te ont-
houden design vormt, de fles

als merk kon worden inge-
schreven.

Stazakjes
Het is niet altijd duidelijk of een
bepaalde vorm van een ver-

pakking voor merkenbe-
scherming in aanmerking
komt. Het GEA oordeelde
dat stazakjes, niet als vorm-
merk konden worden inge-
schreven. De verschillende

vormen van de stazakjes zou-
den slechts varianten zijn van de

generieke verschijningsvorm van
een stazakje.

Het Hof benadrukte dat de vorm alleen als

merk kan worden ingeschreven wanneer
de consument, zonder analytisch of verge-
lijkend onderzoek en zonder bijzondere
oplettendheid, de waar van die van andere
ondernemingen kan onderscheiden.
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