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Benelux-Gerechtshof.- nr. A 2010/8 

 

Conclusie van plaatsvervangend Advocaat-generaal A. Henkes  

 

inzake:  

 

BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (BOIE)  

 

tegen 

 

VERMEIREN Francina. 

 

 *** 

 

I. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING  

 

1. Deze zaak heeft betrekking op de motiveringsplicht van het Benelux Bureau voor de 

Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) in het kader van de toetsing door het BBIE op 

absolute gronden naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving van een merk, en op het 

beroep tegen de weigeringsbeslissing van het BBIE.  

 

Een cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 8 september 2009 is gewezen 

door het hof van beroep te Brussel. 

 

Bij arrest van 5 november 2010 (C.09.0634.N), oordeelt het Hof van Cassatie dat 

verschillende problemen rijzen bij de beoordeling van dit geschil, die een interpretatie 

vereisen van het Benelux Verdrag inzake intellectuele eigendom van 25 februari 20051 

(hierna “BVIE”), zoals hierna zal worden gepreciseerd.  

 

 

 
1 Benelux-Vedrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen en modellen) van 25 februari 
2005, B.S. 26 april 2006, add. B.S. 24 augustus 2006. 
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2.  Overeenkomstig het artikel 6.2 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de 

instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof verzoekt het Hof van Cassatie  derhalve 

het Benelux-Gerechtshof  de in het dictum van zijn arrest gestelde en hierna vermelde vragen 

tot uitlegging van het BVIE, zijnde aan België, Luxemburg en Nederland gemene 

rechtsregels, als bedoeld bij artikel 1 van het eerst genoemde verdrag, te willen beantwoorden.  

 

 

II. PREJUDICIËLE VRAGEN  

 

3.  Het Hof van Cassatie richt de volgende drie vragen tot het Benelux-Gerechtshof 

betreffende de uitlegging van de artikelen 2.11.3 en 2.11.4 BVIE:  

 

“1. Voldoet het [BBIE] aan de in artikel 2.11.3 BVIE bepaalde verplichting om “onder 

opgave van redenen” kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving 

geheel of gedeeltelijk te weigeren door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 

2.11.1 BVIE vermelde absolute weigeringsgronden? 

2. Verbeurt de deposant het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van 

weigering doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel 

of gedeeltelijk te weigeren? 

3. Verbeurt de deposant, bij een positief antwoord op de tweede vraag, dit recht ook, wanneer 

de kennisgeving van het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren zonder 

opgave van redenen is gebeurd?” 

 

 

III. BESPREKING  

 

A) Vraag 1. Voldoet het BBIE aan de in artikel 2.11.3 BVIE bepaalde verplichting om “onder 

opgave van redenen” kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving 

geheel of gedeeltelijk te weigeren door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 

2.11.1 BVIE vermelde absolute weigeringsgronden? 
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4.  Artikel 2.11.3. BVIE, bepaalt dat het BBIE aan de deposant onverwijld schriftelijk 

kennis geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder 

opgave van redenen, en stelt het hem in de gelegenheid hierop binnen een bij 

uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden. 

Krachtens artikel 2.11.4 BVIE wordt de inschrijving van het merk geheel of 

gedeeltelijk geweigerd indien de bezwaren van het BBIE tegen de inschrijving niet binnen de 

gestelde termijn zijn opgeheven. Van de weigering geeft het BBIE onder opgave van redenen 

onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 2.12 

genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. 

Krachtens artikel 2.11.1. van hetzelfde verdrag kan het BBIE weigeren een merk in te 

schrijven indien naar zijn oordeel een van de in deze bepalingen voorziene absolute gronden 

van weigering voorhanden is. 

 

5.  Zowel van de voorlopige beslissing tot weigering (artikel 2.11.3 BVIE), als van de 

definitieve beslissing tot weigering (artikel 2.11.4 BVIE) moet “onder opgave van redenen” 

kennis worden gegeven aan de deposant. De Toelichting van het Benelux-Merkenbureau 

(hierna: het BMB) bij het Protocol houdende de wijziging van de eenvormige Beneluxwet op 

de merken van 2 december 1992 (hierna: BMW) bepaalt dat de kennisgeving, zoals vermeld 

in de artikelen 6bis, derde en vierde lid BMW (de voorgangers van de artikelen 2.11.3 en 

2.11.4 BVIE), “gemotiveerd” moet zijn.2  

 Uit de bepalingen zelf blijkt niet dat de uitdrukking “opgave van redenen” in artikel 

2.11.3 BVIE, op een andere manier dient te worden ingevuld dan de uitdrukking “opgave van 

redenen” in artikel 2.11.4 BVIE. Dit blijkt evenmin uit de voorbereidende werken tot de 

BMW of het BVIE. 

 In de voorlopige weigering stelt het BBIE de deposant in de gelegenheid hierop te 

reageren binnen een termijn van zes maanden (Regel 1.15.1 van het Uitvoeringsreglement van 

het BVIE). De bedoeling is dat de deposant deze termijn gebruikt om de bezwaren van het 

 
2 “Ingevolge het derde lid [van artikel 6bis BMW] gaat het BMB, ingeval een van deze absolute 
nietigheidsgronden aanwezig wordt geacht, over tot een gemotiveerde kennisgeving daarvan aan de 
deposant die in de gelegenheid wordt gesteld te antwoorden” (Memorie van Toelichting bij het 
Protocol houdende de wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992, 
Artikelsgewijze toelichting, p.V-11, punt F, te raadplegen op http://www.boip.int/nl/pdf/oldregulations). 
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BBIE te ondervangen.3 Binnen de bepaalde termijn zal de deposant zijn aanvraag intrekken of 

wijzigen of zijn opmerkingen indienen.4  

Uit de richtlijnen van de Directeur-generaal inzake de criteria voor de toetsing van 

merken op absolute gronden5 blijkt dat wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen een voorlopige 

weigering, het van belang is om alle argumenten tijdig binnen de bezwaartermijn aan te 

voeren. Na afloop van deze termijn kan dit immers niet meer. Ook wanneer beroep wordt 

ingesteld tegen de definitieve beslissing van het BBIE, is hetgeen werd aangevoerd in de 

bezwaarfase beslissend voor hetgeen in beroep kan worden aangevoerd. Het 

Benelux-Gerechtshof heeft hierover overwogen dat: “[een van de aangewezen hoven] 

derhalve alleen kan oordelen of het [BBIE] al dan niet terecht de inschrijving van het depot 

heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat [deze hoven] alleen maar die gegevens in aanmerking 

[kunnen] nemen op grond waarvan het [BBIE] heeft beslist of had moeten beslissen; dat 

hieruit volgt dat [deze hoven] geen kennis kunnen nemen van aanspraken die buiten de 

beslissing van het [BBIE] vallen of die niet aan het [BBIE] zijn voorgelegd”6. Uit het arrest 

van het Benelux-Gerechtshof van 29 juni 2006 blijkt dat in een beroepszaak wel nog nieuwe 

stukken kunnen worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar 

voren gebrachte grondslag (zoals inburgering). Er is evenwel geen plaats voor het aanvoeren 

van nadere feitelijke stellingen die erop gericht zijn alsnog in afwijking van het verzoek om 

inschrijving zoals dit door het BBIE is onderzocht een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of 

een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen.7 

 

Hieruit volgt dat de deposant, wanneer hij de voorlopige beslissing tot weigering 

ontvangt, in staat moet zijn kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen 

maatregel om zijn rechten te kunnen verdedigen.8  

 

Uit de voorgaande beschouwingen volgt dat de inhoud van de motiveringsplicht van 

de voorlopige beslissing tot weigering (artikel 2.12.3 BVIE) identiek is aan deze van de 

definitieve beslissing tot weigering van het BBIE (artikel 2.12.4 BVIE). 

 
3 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom – Deel 2, 
Kluwer, Deventer, 2008, p. 260, nr. 7.5.3.  
4 A. Braun, Précis des marques, Larcier, Brussel, 2004, 275. 
5 In de versie van 11 januari 2009. 
6 Benelux-Gerechtshof 15 december 2003, A 2002/2, Vlaamse Toeristenbond (LANGS VLAAMSE 
WEGEN), punt 11-12. De arresten van het Benelux-Gerechtshof zijn te raadplegen op 
http://www.courbeneluxhof.be. 
7 Benelux-Gerechtshof 29 juni 2006, A 2005/1, Bovemij (EUROPOLIS 1), punt 13. 
8 Zie ook A. Braun, Précis des marques, Larcier, Brussel, 2004, 275. 
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6.  Het hof van beroep oordeelt dat de uitdrukking “opgave van redenen” vermeld in 

artikel 2.11.3. BVIE zich niet beperkt tot de verwijzing naar verdragsartikelen en het beknopt 

weergeven van hun inhoud, maar dat een gedachtengang moet ontwikkeld worden die leidt tot 

de conclusie dat een van de weigeringsgronden voorhanden is. 

Voor het Hof van Cassatie wordt aangevoerd dat de redenen die overeenkomstig 

artikel 2.11.3. BVIE moeten opgegeven zijn in de voorlopige beslissing van weigering, de 

gronden zijn waarop de weigering gesteund is overeenkomstig artikel 2.11.1 BVIE. Door te 

eisen dat het BBIE in de voorlopige beslissing tot weigering feitelijke gegevens en 

omstandigheden waarop de weigering is gesteund moet aangeven en een verdere 

gedachtengang moet ontwikkelen, voegt het hof van beroep, volgens het BBIE, een 

voorwaarde toe aan artikel 2.11.3. BVIE. 

 

7.  Voor het antwoord op de eerste vraag kan steun worden gevonden in de rechtspraak 

van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot artikel 73 van Verordening 

40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk9 (hierna: Verordening 40/94). 

Deze verordening voorziet in een merkrecht voor alle lidstaten van de Europese Unie, te 

verkrijgen door middel van een depot bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne 

markt (merken, tekeningen en modellen)  (hierna: het Bureau)10. Het Bureau onderzoekt of de 

aanvraag om een Gemeenschapsmerk voldoet aan de in artikel 7 van Verordening 40/9411 en 

in de uitvoeringsverordening gestelde voorwaarden.12  

De motiveringsverplichting van de artikelen 2.11.3 en 2.11.4 BVIE stemt overeen met 

deze van artikel 73 van Verordening 40/94, volgens hetwelk de beslissingen van het Bureau 

met redenen worden omkleed en slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de 

partijen verweer hebben kunnen voeren. Tegen een beslissing van het Bureau tot weigering 

 
9 PB L 11 van 14.1.1994. Verordening 40/94 is ingetrokken door Verordening 207/2009 van 26 
februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, PB L 78 van 24.3.2009. De verordeningen zijn te 
raadplegen op http://eur-lex.europa.eu. 
10 Artikel 25 van Verordening 40/94. 
11 Artikel 7 van Verordening 40/94 vermeldt de absolute gronden waarop de inschrijving van een merk 
wordt geweigerd. 
12 Artikel 38 van Verordening 40/94.  
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van inschrijving in het depot, kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht van de Europese 

Unie.13 

 

8. Volgens de rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) 

moet de door artikel 73 van verordening 40/94 vereiste motivering de redenering van de 

instantie waarvan de handeling afkomstig is, duidelijk en ondubbelzinnig doen uitkomen.14   

Deze verplichting tot motivering heeft een tweeledig doel.  

Enerzijds stelt ze de betrokkene in staat kennis te nemen van de 

rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel om zijn rechten te kunnen verdedigen. 

Met andere woorden, de motiveringsverplichting moet het de betrokkene mogelijk maken om, 

in voorkomend geval, de redenen voor de afwijzing van de inschrijvingsaanvraag te kennen 

en de bestreden beslissing gefundeerd te betwisten.15 Anderzijds stelt de 

motiveringsverplichting de appelrechter in staat zijn rechtmatigheidstoezicht met betrekking 

tot de juistheid van de beoordeling van de maatregel uit te oefenen. 

Bij het antwoord op de vraag of de motivering van een beslissing aan deze vereisten 

voldoet, moet niet alleen acht worden geslagen op de bewoordingen ervan, doch ook op de 

context waarin zij is gegeven, en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie 

beheersen.16 

De vragen of een merk ieder onderscheidend vermogen mist, dan wel – kort gezegd – 

uitsluitend beschrijvend is, lenen zich niet voor een beantwoording in abstracto, omdat het 

antwoord daarop afhankelijk is van een afweging van de bijzonderheden van het gegeven 

geval.17 Of een van de absolute weigeringsgronden van artikel 2.11.1 BVIE bestaat, moet dus 

concreet worden beoordeeld, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, 

 
13 Voorheen, het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Overweging 13 en 
artikel 63 van Verordening 40/94 en overweging 14 en artikel 65 van Verordening 207/2009).  
14 Gerecht 13 september 2010, Inditex/OHMI - Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, r.o. 49, 2 april 
2009, Zuffa/BHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, punt 19. De in deze conclusie 
geciteerde arresten van het Gerecht van de Europese Unie (voorheen Gerecht van eerste aanleg van 
de Europese Gemeenschappen) zijn te raadplegen op http://curia.europa.eu. 
15 Zie, per analogie, Gerecht 13 september 2010, KUKA Roboter/BHIM (Nuance de la couleur 
orange), T-97/08, punt 59-60. Zie ook, A. Braun, Précis des marques, Larcier, Brussel, 2004, 276. 
16 Zie, per analogie, Gerecht 2 april 2009, Zuffa/BHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), 
T-118/06, punt 20.  
17 Benelux-Gerechtshof 26 juni 2000, Campina Melkunie (BIOMILD), A 98/2, punt 20.  
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mede gelet op de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en de perceptie van 

de betrokken kringen, te weten de consumenten van genoemde waren of diensten18  

 

Inzonderheid moet het Bureau, wanneer het de inschrijving van een teken als merk 

weigert, als motivering van zijn beslissing de absolute of relatieve weigeringsgrond die zich 

tegen die inschrijving verzet vermelden, alsook de bepaling waaraan deze grond is ontleend, 

en de feitelijke omstandigheden uiteenzetten die het bewezen acht en die naar zijn oordeel de 

toepassing van de aangevoerde bepaling rechtvaardigen.19 Om het in de rechtspraak 

verduidelijkte tweeledige doel van de motiveringsplicht te bereiken, volstaat in beginsel een 

uiteenzetting van de feiten en rechtsoverwegingen die het Bureau tot het nemen van die 

beslissing heeft gebracht. In de motivering van de beslissing dient het Bureau niet zijn 

standpunt te bepalen met betrekking tot alle argumenten die de betrokkenen voor hem 

aanvoeren.20 

 

9. Op grond van het voorgaande kan ik besluiten dat het louter aanduiden van een of 

meer van de in artikel 2.11.1 BVIE vermelde absolute weigeringsgronden in een voorlopige 

beslissing van (gedeeltelijke) weigering van inschrijving van een merk, niet voldoende is 

opdat de betrokkene over de gegevens beschikt die noodzakelijk zijn om de bestreden 

beslissing te begrijpen en zijn rechten te kunnen verdedigen. Eveneens moeten immers de 

feitelijke gegevens en omstandigheden waarop de voorlopige weigering is gesteund, evenals 

de redenering van het BBIE, duidelijk en ondubbelzinnig  worden aangegeven.  

 

10. Uit deze overwegingen volgt dat ik het Hof meen te mogen adviseren om als volgt te 

antwoorden op de eerste vraag: 

 

 
18 Zie Benelux-Gerechtshof 26 juni 2000, Campina Melkunie (BIOMILD), A 98/2, punt 21, HvJ 12 
februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, punten 37 en 75, en per analogie, Gerecht 25 
maart 2009, Anheuser-Busch/OHMI - Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-191/07, punt 127, 9 juli 
2008, Reber/OHMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, punt 46. 
19 Zie, per analogie, Gerecht 2 april 2009, Zuffa/BHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), 
T-118/06, punt 22, en de aldaar geciteerde rechtspraak. 
20 Zie per analogie, Gerecht 12 november 2008, Shaker/OHMI - Limiñana y Botella (Limoncello della 
Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, punt 81-82, 18 februari 2008, Altana Pharma/OHMI - Avensa 
(PNEUMO UPDATE), T-327/06, punt 18. 
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De voorschriften uit artikel 2.11.3 BVIE dienen aldus te worden uitgelegd dat het BBIE niet 

aan de in artikel 2.11.3 BVIE bepaalde verplichting voldoet om “onder opgave van redenen” 

kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te 

weigeren, door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 2.11.1 BVIE vermelde 

absolute weigeringsgronden. 

  

B) Vraag 2: Verbeurt de deposant het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing 

van weigering doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving 

geheel of gedeeltelijk te weigeren? 

 

11.  Krachtens artikel 2.11.4 BVIE wordt de inschrijving van het merk geheel of 

gedeeltelijk geweigerd indien de bezwaren van het BBIE tegen de inschrijving niet binnen de 

gestelde termijn zijn opgeheven. Van de weigering geeft het BBIE onder opgave van redenen 

onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 2.12 

genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. 

Artikel 2.12.1 BVIE bepaalt dat de deposant zich binnen twee maanden na de 

kennisgeving bedoeld in artikel 2.11.4, bij verzoekschrift kan wenden tot het hof van beroep 

te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het cour d’appel te Luxemburg teneinde een 

bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen.  

 

De Toelichting van het BMB bij de titels II, III, en IV van het BVIE21, vermeldt sub 

artikel 2.11: “Het BBIE deelt zijn voornemen tot weigering schriftelijk mede aan de deposant, 

die in de gelegenheid wordt gesteld te antwoorden (…). Indien na het antwoord van de 

deposant of bij ontbreken van enige reactie er nog steeds bezwaren bestaan, volgt de 

gemotiveerde gehele of gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven, waarbij de deposant 

tevens op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid de zaak aan de rechter voor te 

leggen.” 

 

 
21 Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III, en IV van het BVIE, te raadplegen op 
http://www.boip.int/nl/pdf/regulations/toelichting.pdf. 
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12.  Uit zowel de artikelen 2.11.4 en 2.12.1 BVIE, als de vermelde toelichting, blijkt dat de 

deposant onvoorwaardelijk het recht heeft om zich [bij verzoekschrift] binnen de twee 

maanden na de kennisgeving van de definitieve weigeringsbeslissing van het BBIE te wenden 

tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het cour d’appel te 

Luxemburg, teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen. Uit de toelichting 

blijkt dat het de bedoeling was van de opstellers van het verdrag dit recht ook toe te kennen 

aan de deposant die niet heeft gereageerd na de kennisname van de voorlopige beslissing tot 

weigering van het BBIE. 

 

13.  Uit deze overwegingen volgt dat ik het Hof meen te mogen adviseren om als volgt te 

antwoorden op de tweede vraag: 

 

De deposant verbeurt het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van 

weigering niet doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving 

geheel of gedeeltelijk te weigeren. 

 

 

C) Vraag 3. Verbeurt de deposant, bij een positief antwoord op de tweede vraag, dit recht 

ook, wanneer de kennisgeving van het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te 

weigeren zonder opgave van redenen is gebeurd? 

 

 

14.  Uit het negatief antwoord op de tweede vraag volgt dat de derde vraag niet hoeft te 

worden beantwoord.  

 

 

IV. CONCLUSIE  

 

 

15.  Ik ben van mening, op grond van die redenen, het Hof te kunnen adviseren als volgt te 

antwoorden op de door het Hof van Cassatie gestelde prejudiciële vragen:  
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Vraag 1: De voorschriften uit artikel 2.11.3 BVIE dienen aldus te worden uitgelegd dat het 

Bureau niet aan de in artikel 2.11.3 BVIE bepaalde verplichting voldoet om “onder opgave 

van redenen” kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of 

gedeeltelijk te weigeren, door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 2.11.1 

BVIE vermelde absolute weigeringsgronden. 

 

Vraag 2: De deposant verbeurt het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van 

weigering niet doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving 

geheel of gedeeltelijk te weigeren. 

 

Vraag 3: Uit het negatief antwoord op de tweede vraag volgt dat de derde vraag niet hoeft te 

worden beantwoord.  

 

 

 

       

 

 

De plaatsvervangend Advocaat-generaal,   

 

 

         

 

André HENKES 

 

Brussel, 1 juni 2011. 

 


