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 TWEEDE KAMER 

 C 2022/9/6 
    

 

Arrest van 18 oktober 2022 

 

in de zaak: C 2022/9  

 

inzake 

 

 

L’association 42, vereniging naar Frans recht, gevestigd aan de boulevard Bessières 96 te F-75017 

Parijs, Frankrijk, 

 

verzoekster, 

hierna te noemen: “de vereniging 42”, 

 

vertegenwoordigd door dhr. Y. Schyns van Distinctive+Ipsilon, gevestigd te Capellen, Luxemburg, 

 

tegen 

 

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, gevestigd te Den Haag, Nederland, 

 

verweerster, 

hierna te noemen: “het Bureau” 

 

 

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof 

 

1. Op 15 februari 2022 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigen-dom (hierna: “het 

Bureau”) oppositie nr. 2015394 afgewezen, die door de vereniging naar Frans recht association 42, 

houder van het beeldmerk van de Europese Unie nr. 18037820   was ingesteld tegen de 

inschrijving van de aanvraag van het Benelux-woordmerk nr. 1396349 “LAB42”, aangevraagd door 

de Universiteit van Amsterdam.  

 

2. Bij een op 14 april 2022 ter griffie van het Benelux-Gerechtshof (hierna: “het Gerechtshof”) 

neergelegd verzoekschrift tot hoger beroep heeft de vereniging 42 beroep ingesteld tegen het Bureau 

en tegen bovengenoemde beslissing.  

 

3. Zij verzoekt het Gerechtshof de beslissing van het Bureau van 15 februari 2022 te vernietigen 

dan wel te herzien, het Bureau te gelasten Benelux-merkaanvraag nr. 1396349 voor alle aangeduide 

diensten af te wijzen en het Bureau te verwijzen in de kosten van het geding.  
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4. Op 3 mei 2022 heeft het Bureau het Gerechtshof meegedeeld dat het in deze zaak niet zal 

antwoorden en heeft het alle processtukken aan de griffie van het Gerechtshof teruggezonden. Het 

verwees naar artikel 2.16, lid 4, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken 

en, tekeningen of modellen) (hierna: “het BVIE”), volgens hetwelk het Bureau geen partij is bij een 

beroep tegen zijn beslissing in een oppositieprocedure, om aan te voeren dat verzoekster zich bij de 

aanduiding van de verwerende partij heeft vergist. 

 

5. Deze brief werd voor commentaar doorgezonden aan de vereniging 42. 

 

6. Bij brief van 30 mei 2022 heeft de vereniging 42, die betoogde dat de wezenlijke gegevens 

van het geschil in het verzoekschrift tot hoger beroep correct waren ingevuld, gesteld dat de fout bij de 

aanduiding van de verwerende partij in het onderhavige beroep niet als een onverschoonbare fout kan 

worden aangemerkt. Voorts is zij van mening dat de gemaakte fout het recht op verdediging van de 

correct geïdentificeerde verweerster niet schendt en dat de volledige niet-ontvankelijkheid van het 

verzoekschrift kennelijk onevenredig zou zijn aan het nagestreefde doel, met name gelet op het 

geringe karakter van de onregelmatigheid, en ten slotte dat verzoekster de onregelmatigheid in haar 

verzoekschrift binnen een redelijke termijn moet kunnen rechtzetten. Zij verzoekt het Gerechtshof dan 

ook rekening te houden met het verschoonbare karakter van de vergissing en haar verzoekschrift tot 

hoger beroep ontvankelijk te verklaren, respectievelijk haar gecorrigeerde verzoekschrift in 

aanmerking te nemen. Bij haar brief voegde zij een gecorrigeerd verzoekschrift waarin de Universiteit 

van Amsterdam als verweerster wordt genoemd.  

 

7. De vereniging 42 beroept zich met name op artikel 1.3 van het Reglement op de procesvoering 

van het Benelux-Gerechtshof (hierna: “Reglement op de procesvoering”). 

 

 Beoordeling 

 

8. Artikel 2.16, lid 4, BVIE bepaalt: “Nadat het onderzoek van de oppositie is beëindigd, neemt 

het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. (...) Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld 

schriftelijk kennis aan partijen, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel 

tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is 

voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.” 

 

9. Overeenkomstig artikel 1, lid 3, van het Reglement op de procesvoering “kan een verzuim of 

onregelmatigheid ten aanzien van de geldigheidsvereisten van een proceshandeling niet tot niet-

ontvankelijkheid of nietigheid van de proceshandeling leiden indien het verzuim of de 

onregelmatigheid verschoonbaar is of de sanctie van nietigheid of niet-ontvankelijkheid kennelijk 

onevenredig is in verhouding tot het door het reglement beoogde doel dan wel tot de ernst van het 

verzuim of de onregelmatigheid. In geen geval kan het verzuim of de onregelmatigheid tot de niet-

ontvankelijkheid of de nietigheid van de proceshandeling leiden indien de partij die het aangaat niet 

door het Hof de gelegenheid is geboden tot herstel van het verzuim of de onregelmatigheid binnen een 

redelijke, door het Hof te bepalen termijn.” 

 

10. In casu vormt het feit dat het beroep werd gericht tegen het Bureau in plaats van tegen de 

Universiteit van Amsterdam, geen onregelmatigheid in de zin van artikel 1, lid 3, van het Reglement 

op de procesvoering. Deze onregelmatigheid is immers niet louter formeel en herstelbaar, maar raakt 

de essentie van het beroep. Indien verzoekster de mogelijkheid zou krijgen om haar fout bij de 

aanduiding van de wederpartij te herstellen, zou dit betekenen dat het beroep tegen de Universiteit van 

Amsterdam buiten de door het BVIE gestelde termijnen zou worden ingesteld. De beroepstermijn van 

artikel 1.15bis van het BVIE, die als een vervaltermijn moet worden beschouwd, is in casu op 15 april 

2022 verstreken. Dit zou de facto neerkomen op een verlenging van de beroepstermijn, hetgeen het 

Gerechtshof niet kan aanvaarden. 
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11. Anders dan de vereniging 42 stelt, is de begane fout noch materieel noch louter formeel, maar 

vormt zij een wezenlijke onregelmatigheid die tot niet-ontvankelijkheid van het beroep moet leiden. 

Het op 14 april 2022 bij het Gerechtshof ingediende verzoekschrift tot hoger beroep is derhalve niet-

ontvankelijk. 

 

12. Het bij de brief van 30 mei 2022 gevoegde verzoekschrift tot hoger beroep, waarin de 

Universiteit van Amsterdam als verweerster wordt genoemd, moet eveneens niet-ontvankelijk worden 

verklaard wegens laattijdigheid. 

 

13. Gelet op de uitkomst van haar beroep wordt vereniging 42 verwezen in de kosten van het 

beroep .  

 

Uitspraak 

 

Het Benelux-Gerechtshof, tweede kamer,  

 

verklaart de verzoekschriften tot hoger beroep van 14 april 2022 en 30 mei 2022 niet-ontvankelijk,  

 

verwijst de vereniging naar Frans recht association 42 in de kosten van het geding, te begroten op 

nihil. 

 

Dit arrest werd gewezen door A.D. Kiers-Becking, rechter, S. Granata, rechter en N. Hilgert, rechter;  

het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van de 18 oktober 2022, in aanwezigheid van  

A. van der Niet, griffier. 

 

 

 

 

 

 

 

 A. van der Niet  Th. Schiltz  

 Griffier  President 

  

 

 


