Kwade trouw – mr. dr. A. Tsoutsanis
Seminar 'Trademark Package' – 13 dec. 2018
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Oud - § 2.4F
• f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is
verricht, met name: • 1°. het depot dat (..) wordt verricht terwijl de
deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie
jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke
waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en
die derde zijn toestemming niet heeft verleend; • 2°. het depot dat wordt
verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot
een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het
Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of
diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die
derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is
verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van
het merk binnen het Benelux-gebied;
www.dlapiper.com

4

Twijfels door de jaren heen …
“…De Benelux moet § 4.6A en B BMW
vervangen door een letterlijke
implementatie van § 3-2D en § 4-4G
MRL…”
—Tsoutsanis 2005 (diss. Leiden), stelling 4

“… However, the fact that the applicant
knows or must know that a third party
has long been using, .. , an identical or
similar sign for an identical or similar
product .. is not sufficient, in itself, to
permit the conclusion that the applicant
was acting in bad faith.”
— European Court of Justice, Lindt 2009, para . 40

“However, the fact that the applicant
knows or should know that a third party
is using such a sign is not sufficient, in
itself, to permit the conclusion that that
applicant is acting in bad faith.”
—European Court of Justice, Malaysia Dairy, 2013,
para 36
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“…Twenty years from Maastricht, it is
about time the Benelux put things
straight, by straightening out Article
2.4(F) and ensuring full compliance by
opting for a verbatim implementation of
the relevant directive provisions. The
time is now.”
- Tsoutsanis JIPLP 2014/2, p. 124

“…De typische Benelux opvatting … om
alleen 'normaal voorgebruik te goeder
trouw' in aanmerking te nemen … is
onjuist, is onnodig beperkend en past
niet bij het .. beoordelingskader van
kwade trouw… .”
—Tsoutsanis 2005 (diss. Leiden), stelling 5

“… aangenomen moet worden dat kwade
trouw … , zich óók zou kunnen voordoen
buiten het in de BMW en het BVIE nog
genoemde geval van een ‘rechtstreekse
betrekking’ tussen de merkdeposant en
de gebruiker in het buitenland”
—A-G Verkade, Wendy's 2013, para 4.5.2
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Nieuw - § 2.2bis(2)
• 2. Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om
inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend.
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Materiele wijzigingen

Procedurele wijzigingen

• Schrapping wettelijke
voorbeelden (1) en (2):
1. wetenschap deposant
niet uitsluitend bepalend;
2. normaal voorgebruik, te
goeder trouw, voor 3 jaar
niet meer vereist;
3. rechtstreekse betrekking
niet langer vereist;

• Blijft nietigheidsgrond,
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• Instellen bij:
o Rechter (§ 2.28) en/of
o BBIE (§ 2.30bis) Nieuw
• 'Verjaringstermijn' van 5
jaar geschrapt;
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Beoordeling kwade trouw: basis
• relevant time for determining (..) is the time of filing the application for
registration (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, paragraph 35);
• overall assessment, taking into account all the factors relevant to the
particular case (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, paragraph 37),
including:
1. the fact that the applicant knows or must know that a third party is
using, in at least one Member State, an identical or similar sign for an
identical or similar product capable of being confused with the sign for
which registration is sought;
2. the applicant’s intention to prevent that third party from continuing to
use such a sign; and
3. the degree of legal protection enjoyed by the third party’s sign and by
the sign for which registration is sought;
www.dlapiper.com
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Vragen

Uitdagingen

• Kan je na verlies bij BBIE
hetzelfde merk op dezelfde
grondslag aanvallen bij
rechter ?

• @BBIE: hoe zorg je dat je
'aantrekkelijk' forum bent
voor nietigheidsacties
naast rechter ?

• Kan je in 2019 ook BXdepot uit bijv. 2016 bij BBIE
nietig laten verklaren ?

• @BBIE: hoe ben je zowel
BenGH 'proof' als volg je
HvJ EU doctrine ?

• Gelden verjaringstermijnen
toepasselijk national recht ?

• @advocaten: maak het
niet te ingewikkeld bij BBIE
zaken.
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2019 and beyond: vraag bij HvJ EU Skykick v Sky
• Can it constitute bad faith simply to apply to register a trade mark
without any intention to use it in relation to the specified goods or
services?
• If the answer to question (3) is yes, is it possible to conclude that the
applicant made the application partly in good faith and partly in bad
faith if and to the extent that the applicant had an intention to use the
trade mark in relation to some of the specified goods or services, but
no intention to use the trade mark in relation to other specified goods
or services?
• Is section 32(3) of the UK Trade Marks Act 1994 compatible with
Parliament and Council Directive 2015/2436/EU1 and its
predecessors?;
www.dlapiper.com
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Heeft u vragen?
Alexander Tsoutsanis
Legal Director, Amsterdam
+31 (0)20 5419 994
+31 (0)6 2955 5637
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