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 Vertaling 2 

 

   

COUR DE JUSTICE          

 

    BENELUX   

 

  GERECHTSHOF  

  
 Tweede kamer  
 C 2021/20 /4  

 
 

 

 
Arrest van 13 mei 2022 

 
in de zaak C 2021/20 

 
 
inzake: 
 
De burgerlijke advocatenvennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid CAIRN LEGAL, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, 

Terhulpsesteenweg 177/12, in België 

verzoeker, 

hierna te noemen: verzoeker  

Vertegenwoordigd door: Mr.  E. Cornu, advocaat te Brussel, 

tegen: 
 

1. Meester Aline Godart, advocate gedomicilieerd te 8211 Marner, Route d’Arlon 105, Luxemburg;  

 

2. Meester Isabelle Giraut, advocate gedomicilieerd te 1232 Howald, Rue Ernst Beres 56, Luxemburg; 

 

 

verweersters,  

hierna te noemen: verweersters  

 

Vertegenwoordigd door: Office Freylinger, met kantoor te 8010 Strassen, Route d’Arlon 234, 

Luxemburg. 
 

  



 Vertaling 3 

 

 
De procedure voor het Benelux-Gerechtshof 
 

Bij op 10 november 2021 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift 

heeft verzoeker het hof verzocht: 

- de beslissing nr. 3000091 van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna BBIE 

- dd. 10 september 2021 te vernietigen, behoudens waar zij de vordering tot 

vervallenverklaring verwerpt voor de Benelux-registratie nr. 776819 van het merk “CAIRN 

LEGAL” in zoverre ze betrekking heeft op “informatie met betrekking tot juridische zaken” in 

klasse 42, de bestreden beslissing voor het overige te wijzigen en zodoende weer recht te 

doen: de vordering tot vervallenverklaring die door verweersters werd ingediend tegen de 

Benelux-registratie nr. 776819 van het woordmerk “CAIRN LEGAL” in haar geheel ongegrond 

te verklaren en af te wijzen; 
 

- Verweersters te verwijzen in de kosten van de vervallenverklaringsprocedure bij het Bureau, 

alsmede in de kosten van het geding voor het Benelux-Gerechtshof en verweersters te 

veroordelen tot betaling van een vergoeding aan verzoekster, overeenkomstig artikel 4.9.c) 

van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.  
 

 
Beoordeling van het verzoek 
 
Op 7 februari 2022 dienden partijen een gezamenlijke conclusie van afstand van instantie in. Hierin 
stellen zij het volgende: 
 

1. Partijen hebben op 20 januari 2022 een schikkingsovereenkomst ondertekend 

waarmee hun geschil wordt beëindigd. 

 

2. Bijgevolg hebben Partijen het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom,  

overeenkomstig regel 1.45 van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake 

de intellectuele eigendom, gezamenlijk verzocht om beslissing tot gedeeltelijke doorhaling 

n° 3000091 van 10 september 2021 niet ten uitvoer te leggen, teneinde uitvoering te geven 

aan de intrekking door verweersters van de vordering tot vervallenverklaring die zij op 19 

februari 2019 hadden ingesteld tegen Benelux-inschrijving 776819 van het woordmerk 

“CAIRN LEGAL”, waarvan verzoeker houder is (vordering tot vervallenverklaring 

geregistreerd bij het BBIE onder nr. 3000091). 

 
3. Partijen verzoeken het Benelux-Gerechtshof bijgevolg en gezamenlijk om akte te 

nemen van de intrekking door verweersters van hun vordering tot vervallenverklaring en 

derhalve akte ervan te nemen dat het beroep van verzoeker tegen beslissing n° 3000091 

van het BBIE aldus komt te vervallen. 

 
4. Elke partij zal haar eigen kosten dragen, daaronder begrepen de kosten van de 

raadslieden in de vervallenverklaringsprocedure bij het BBIE en in het onderhavige geding 

voor het Benelux-Gerechtshof. 



 Vertaling 4 

 

 
Op deze gronden verzoeken partijen het hof  
 

- Akte te nemen van de intrekking door verweersters van hun vordering tot 
vervallenverklaring tegen Benelux-inschrijving 776819 van het woordmerk 
“CAIRN LEGAL”; 

 
- Derhalve akte ervan te nemen dat het door verzoeker tegen de bestreden 

beslissing ingestelde beroep komt te vervallen; 

 
- Akte ervan te nemen dat elke partij aanvaardt haar eigen kosten te dragen, 

daaronder begrepen de kosten van de raadslieden in de 

vervallenverklaringsprocedure bij het BBIE en in de beroepsprocedure voor het 

Benelux-Gerechtshof. 

 
Het hof zal akte verlenen van de bekrachtiging van hetgeen partijen zijn overeengekomen, zoals 
hiervoor vermeld, zal de doorhaling van de zaak in het register gelasten en vaststellen dat elk van de 
partijen de eigen kosten zal dragen.  
 
 
Beslissing 
 
Het Benelux-Gerechtshof, Tweede kamer : 
 

- verleent akte van de bekrachtiging van de tussen partijen bereikte overeenstemming 

inhoudende 

o dat verweersters hun vordering tot vervallenverklaring tegen Benelux-
inschrijving 776819 van het woordmerk “CAIRN LEGAL” intrekken; 
 

o dat het door verzoeker tegen de bestreden beslissing ingestelde beroep 

komt te vervallen; 

o dat elke partij aanvaardt haar eigen kosten te dragen, daaronder begrepen 

de kosten van de raadslieden in de vervallenverklaringsprocedure bij het 

BBIE en in de beroepsprocedure voor het Benelux-Gerechtshof. 

 

- gelast de doorhaling van de zaak in het register; 

- stelt vast dat elk van de partijen de eigen kosten zal dragen 

 
Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, S. Granata, rechters en Th. Schiltz, 
plaatsvervangend rechter; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 mei 2022, in 
aanwezigheid van A. van der Niet, griffier. 
 
 
 
 
 

A. van der Niet  N. Hilgert 


